Läran och förbunden
och kyrkans historia
Evangeliets lära, lärarhandledning

Läran och förbunden
och kyrkans historia
Evangeliets lära, lärarhandledning

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Kommentarer och förslag
Dina kommentarer och förslag angående denna bok
uppskattas. Var god sänd dem till:
Curriculum Planning
50 East North Temple Street, Floor 24
Salt Lake City, UT 84150–3200
USA
e-post: cur-development@ldschurch.org
Var god uppge namn, adress, församling och stav.
Förvissa dig om att du uppgett bokens titel. Kom
sedan med kommentarer och förslag angående det
som är bra med boken och vad som eventuellt kan
förbättras.

Omslaget: Den första synen, av Del Parson
Sidan 151: De heliga drivs ut från Jackson County i Missouri, av C C A Christensen
© Museum of Fine Arts, Brigham Young University. Med ensamrätt
Sidan 184: Broder Joseph, av David Lindsley
Sidan 192: Brigham Young, Amerikas Moses, av Kenneth A Corbett

© 2000 Intellectual Reserve, Inc.
Med ensamrätt
Uppdaterad 2003
Printed in Germany
Engelskt original godkänt: 11/03
Godkänt för översättning: 11/03
Originalets titel: Doctrine and Covenants and Church History:
Gospel Doctrine Teacher’s Manual
ISBN 91–86880–98–5
35685 180
Swedish

Innehållsförteckning
Lektionsnummer och rubrik
Råd till läraren

Sida
V

1 Introduktion till Läran och förbunden och kyrkans historia

1

2 ”Se, jag är Jesus Kristus, världens Frälsare”

6

3 ”Jag hade haft en syn”

11

4 ”Kom ihåg det nya förbundet, nämligen Mormons bok”

16

5 ”Detta är uppenbarelsens ande”

24

6 ”Jag vill förkunna det för ditt förstånd och hjärta genom den
Helige Anden”

29

7 ”Evangeliets första grundsatser och förordningar”

35

8 Prästadömets återställelse

41

9 ”Den enda sanna och levande kyrkan”

48

10 ”Detta är min röst till alla”

53

11 ”Marken är redan vit till skörd”

58

12 ”Att församla mitt folk”

63

13 ”Detta släkte skall hava mitt ord genom dig”

69

14 Helgelselagen

75

15 ”Söken efter de bästa gåvorna”

81

16 ”Du skall . . . offra dina sakrament på min heliga dag”

87

17 Tiondelagen och fastelagen

93

18 ”Byggen . . . ett Guds hus”

99

19 Frälsningsplanen

105

20 Härlighetsrikena

110

21 Att ”förvänta Herrens stora dag”

115

22 Visdomsordet: ”En grundsats med åtföljande löften”

121

23 ”Söken efter kunskap genom att studera och tro”

127

24 ”Låten icke bedraga eder utan stån fasta”

134

25 Prästadömet: ”Gudaktighetens kraft”

140

26 ”Gå . . . ut i hela världen och prediken mitt evangelium”

145

27 ”De måste bliva tuktade och plågade liksom Abraham”

150

28 ”O Gud, var är du?”

157

III

IV

29 Upprättandet av Guds rike i Nauvoo, Illinois

163

30 ”Fångarna skola frigöras”

170

31 ”Beseglas . . . för både tid och all evighet”

176

32 För att besegla vittnesbördet

183

33 President Brigham Young leder de heliga

190

34 Varje steg ett steg i tro

196

35 ”En uppgift att frälsa”

202

36 ”Hedmarken skall fröjdas och blomstra som en lilja”

208

37 ”Tack, Gud, att profeter du sänder”

213

38 ”På mitt eget sätt”

220

39 ”Och barnens hjärtan skola vända sig till sina fäder”

226

40 Att finna glädje i tempeltjänst och släktforskning

232

41 ”Varje medlem en missionär”

237

42 Fortsatta uppenbarelser till nutida profeter

243

43 ”Ikläden eder hela min vapenrustning”

249

44 Att vara en god medborgare

255

45 ”Familjen är instiftad av Gud”

260

46 ”Sion: De renhjärtade”

266

Kronologi över kyrkans historia

272

Karta 1: New York, Pennsylvania, och Ohio-området i USA

274

Karta 2: Missouri, Illinois, och Iowa-området i USA

275

Karta 3: Kyrkan flyttar västerut

276

Råd till läraren
Årets studiekurs är Läran och förbunden och kyrkans historia. Läran och förbunden är en sammanställning av profetior, syner, befallningar och lärdomar som
givits genom profeten Joseph Smith och några av hans efterföljare i kyrkans presidentskap. Profeten hänför till Läran och förbunden som ”kyrkans grundval i
dessa sista dagar och en vinst för världen, emedan den visar, att nycklarna till vår
Frälsares rikes hemligheter åter anförtrotts människan” (inledningen till L&F 70).
Uppenbarelserna i boken utgör en stor del av kyrkans historia, och de ”erhölls
som bönesvar, då behovet var stort, och anknöt till praktiska situationer med
verkliga personer inblandande” (Förklarande inledning till Läran och förbunden).
När du undervisar om evangeliet från Läran och förbunden och kyrkans historia,
kan du hjälpa klassdeltagarna att värdesätta det förflutna, stärkas i nuet och
förtrösta på framtiden. President Gordon B Hinckley förklarade:
”Hur strålande är inte denna stora saks förflutna. Den är fylld av hjältar, mod,
dristighet och tro. Hur förunderligt är inte nuet, när vi går framåt för att välsigna
människors liv varhelst de vill lyssna till budskapet från Herrens tjänare. Hur
storslagen blir inte framtiden när den Allsmäktige för sitt underbara verk framåt,
med dess goda påverkan på alla som vill ta emot och leva efter hans evangelium,
och till evig välsignelse för hans söner och döttrar i alla släktled, genom deras
osjälviska arbete, vars hjärtan är fyllda med kärlek till världens Återlösare”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 72).
Kursens mål

I stället för att gå igenom händelserna i följd, eller kapitel för kapitel, är lektionerna i den här kursen inriktade på viktiga teman som lärs ut i Läran och förbunden och kyrkans historia. De är avsedda att hjälpa dig:
1. Undervisa om det återställda evangeliets lärosatser, förordningar och förbund,
vilka är nödvändiga för att enskilda och familjer ska kunna komma till Kristus
och ärva evigt liv.
2. Undervisa om Jesu Kristi återställda kyrkas pågående historia.
3. Inbjuda Anden till klassen.
4. Hjälpa klassdeltagarna att förstå och älska skrifterna.
5. Hjälpa klassdeltagarna att tillämpa evangeliets sanningar i sina liv.
6. Uppmuntra klassdeltagarna att undervisa och uppbygga varandra.
7. Hjälpa klassdeltagarna att förstå betydelsen av sin epok i kyrkans historia –
att de har ärvt något mycket värdefullt och att de kan finna glädje i sitt ansvar
att fortsätta föra Herrens verk framåt.

V

Material som du
bör använda

När du förbereder och håller lektionerna bör du använda dig av följande material:
1. Skrifterna (se ”Undervisa från skrifterna”, s IX).
2. Denna lärarhandledning (se ”Hur man använder denna handledning” nedan).
3. Läran och förbunden och kyrkans historia, elevens studievägledning (35686 180).
Broschyren innehåller läsuppgifter inför varje lektion och några frågor att
diskutera. Fundera varje gång du förbereder en lektion på hur du ska använda
materialet i elevhäftet. Klassdeltagarna kan bättre delta i diskussionerna om
de har studerat läsuppgifterna och om du ställer frågor som de är beredda att
svara på. Uppmuntra klassdeltagarna att använda elevhäftet i sina egna studier
och i samtal med familjen.
Varje klassdeltagare bör ha ett elevhäfte. Du bör få häftena från Söndagsskolans
presidentskap, församlingskamrern eller den assisterande kamrer som har hand
om materialet.
4. Vår arvedel: Kortfattad historik över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
(35448 180). Denna bok ger en inspirerande redogörelse för kyrkans historia
från profeten Joseph Smiths tid fram till våra dagar. Många av berättelserna
i boken diskuteras i lektionerna.
Varje klassdeltagare bör ha tillgång till Vår arvedel för personligt bruk (minst en
bok per familj). Många medlemmar har den redan. Du bör kunna skaffa fram
böcker genom Söndagsskolans presidentskap, församlingens kamrer eller den
assisterande kamrer som har hand materialet. Kamrern kan hjälpa dig att
beställa ytterligare exemplar om så behövs.
5. Videokassetterna Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion
(56912 180) och Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180).
Dessa videokassetter innehåller presentationer som utgör ett komplement till
lektionerna. Förslag till hur de kan användas finns i delen ”Ytterligare undervisningsförslag” i många av lektionerna i boken. Videopresentationerna kan
öka klassdeltagarnas insikt om evangeliets principer och kyrkans historia. Men
var försiktig så att du inte använder dem alltför ofta eller som ersättning för
diskussioner som grundas på skrifterna.
För hjälp med de grundläggande principerna för evangelieundervisning,
se instruktionerna i denna inledning och följande källmaterial:
”Evangelieundervisning och ledarskap”, del 16 i Kyrkans instruktionshandbok,
bok 2: Prästadömet och biorganisationernas ledare (35209 180 eller 35903 180)
Undervisning: Den högsta kallelsen (36123 180)
Handledning för undervisning (34595 180)

Hur man använder
denna handledning Den här boken är ett redskap som är till för att hjälpa dig undervisa om evangeliets principer ur skrifterna och kyrkans historia. Den har skrivits för ungdomsklassen och vuxna klassen Evangeliets lära och ska användas vart fjärde år. Ytterligare
hänvisningar och kommentarer behövs inte för att hålla lektionerna. Äldste
M Russell Ballard sade:
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Råd till läraren

”Lärarna gör klokt i att omsorgsfullt studera skrifterna och sina handledningar
innan de börjar söka ytterligare material. Alltför många lärare tycks avvika från
godkänt studiematerial utan att ha gått igenom det ordentligt. Om lärarna
känner att de behöver använda resurser utöver skrifterna och handböckerna då
de framlägger en lektion, bör de först överväga att använda kyrkans tidningar”
(Nordstjärnan, okt 1983, s 119).
Gå igenom lektionen minst en vecka i förväg. När du studerar läsuppgiften och
lektionsmaterialet på ett tidigt stadium, får du tankar och intryck under veckan
som hjälper dig i undervisningen. När du funderar över lektionen under veckan,
be då att Anden ska leda dig. Ha tro på att Herren kommer att välsigna dig.
Varje lektion i denna handledning innehåller mer material än du förmodligen
kommer att kunna undervisa om under en lektion. Sök Andens vägledning när
du väljer ut berättelser i skrifterna, frågor och annat lektionsmaterial som bäst
fyller klassdeltagarnas behov. Ha klassdeltagarnas ålder, intresse och bakgrund i
åtanke.
Handledningen innehåller 46 lektioner. Eftersom det finns fler än 46 söndagar
under vilka du kommer att undervisa, kanske du ibland vill använda två söndagar
till en och samma lektion. Det kan du ha nytta av när det gäller en del längre
lektioner, till exempel lektionerna 4, 7 och 27.
Lektionerna innehåller följande avdelningar:
1. Mål. I målbeskrivningen anges en grundtanke som du kan koncentrera dig på
då du förbereder och håller lektionen. Den anger vanligtvis vad klassdeltagarna
förväntas göra till följd av lektionen.
2. Förberedelser. Denna del anger vilka berättelser i skrifterna och vilket annat
material som finns i lektionsförslaget. Där kan du också få förslag på annat
som kan behöva förberedas, till exempel material att ta med till lektionen.
Mycket av detta material finns i möteshusets bibliotek. (Det åttasiffriga talet
efter namnet på föreslaget material utgör artikelnumret. Om en bild finns i
Evangeliet i bild [34730 180], anges också numret på bilden.)
3. Intresseväckande aktivitet. Denna del består av en enkel aktivitet som hjälper
eleverna förbereda sig för att inhämta kunskap, delta och känna Andens inverkan. Oavsett om du använder den intresseväckande aktiviteten i boken eller
gör en egen, är det viktigt att fånga klassdeltagarnas uppmärksamhet i början
av lektionen. Aktiviteten bör vara kort.
4. Diskussion och tillämpning. Detta är lektionens huvuddel. Håll en bön innan du
studerar skriftställen och historiska redogörelser, så att du kan undervisa om
och diskutera dem på ett effektivt sätt. Använd förslagen i ”Undervisa från
skrifterna” (s IX) och ”Uppmuntra till klassdiskussion” (s IX–X) för att variera
ditt sätt att undervisa och behålla klassdeltagarnas intresse. Välj ut frågor och
metoder som lämpar sig för klassdeltagarnas ålder och erfarenheter.
5. Avslutning. Denna del hjälper dig att sammanfatta lektionen och uppmuntra
eleverna att leva efter de principer ni talat om. Den påminner dig också om att
bära vittnesbörd. Avsätt tillräckligt med tid för att avsluta lektionen.
6. Ytterligare undervisningsförslag. Denna del ingår i de flesta lektionerna i boken.
Den kan innefatta ytterligare sanningar från redogörelsen i skrifterna, aktiviteterna eller andra förslag som kompletterar lektionsförslaget.

VII

Boken innehåller en kronologi över kyrkans historia (s 272–273) och tre kartor
över viktiga platser i kyrkans historia (s 274–276). Många lektioner hänvisar till
detta material, som också finns i Elevens studievägledning (s 27–31).
Undervisa
genom Anden

Det är viktigt att du i dina lektionsförberedelser söker inspiration och vägledning
från den Helige Anden. ”Anden skall givas eder genom trons bön, och om I icke
mottagen Anden, skolen I icke undervisa” (L&F 42:14). Kom ihåg att det är den
Helige Anden som är läraren i er klass.
Du kan söka Anden genom att be, fasta, studera skrifterna dagligen och hålla
buden. När du förbereder dig för en lektion, be då att Anden ska hjälpa dig förstå
skrifterna och elevernas behov. Anden kan också ge dig tankar om hur ni på ett
meningsfullt sätt kan samtala om skrifterna och tillämpa dem i vår tid.
Några förslag om hur du kan inbjuda Anden till klassen följer här:
1. Be eleverna hålla bön före och efter lektionen. Under lektionens gång ber du i
ditt hjärta att Anden ska vägleda dig, öppna elevernas hjärtan samt vittna och
inspirera.
2. Använd skrifterna (se ”Lär ut sanna lärdomar” på denna sida och ”Undervisa
från skrifterna” på s IX). Låt klassdeltagarna läsa valda avsnitt högt.
3. Bär vittnesbörd så ofta som Anden manar dig till det, inte bara i slutet av
lektionen. Vittna om Jesus Kristus. Be ofta eleverna att bära vittnesbörd.
4. Använd dig av kyrkans psalmer, primärsånger och annan sakral musik för att
göra eleverna mottagliga för att känna Anden.
5. Uttryck din kärlek till klassdeltagarna, till andra och till vår himmelske Fader
och Jesus Kristus.
6. Berätta vid lämpliga tillfällen om insikter, känslor och erfarenheter som har
anknytning till lektionen. Be klassdeltagarna att göra detsamma. De kan också
berätta hur de har tillämpat principer som tagits upp i tidigare lektioner.

Lär ut sanna
lärdomar

Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade: ”Sann lärdom, som blir förstådd,
förändrar attityder och beteende” (Nordstjärnan, jan 1987, s 13).
Koncentrera dig i dina förberedelser och under lektionen på de frälsande principerna i evangeliet som de framställs i skrifterna och i nutida profeters lärdomar.
Detta kräver att du studerar skrifterna flitigt och under bön. Herren befallde: ”Sök
icke efter att förkunna mitt ord utan sök först att erhålla mitt ord och sedan skall
din tunga lossas. Då skall du få min Ande och mitt ord, ja, Guds kraft att övertyga
människorna, om du önskar det” (L&F 11:21).

Undervisa från
skrifterna

VIII

Det ligger en stor kraft i att använda skrifterna för att lära ut evangeliets lärdomar.
Uppmuntra klassdeltagarna att ta med sig skrifterna till lektionen varje vecka, så
att ni kan läsa valda skriftställen tillsammans.

Råd till läraren

Använd följande förslag för att undervisa om berättelserna i skrifterna på ett bra
och omväxlande sätt:
1. Hjälp klassdeltagarna att förstå vad skrifterna lär oss om Jesus Kristus. Be dem
tänka på hur vissa avsnitt ökar deras tro på Frälsaren och hjälper dem att
känna hans kärlek.
2. Inbjud klassdeltagarna att göra skrifterna mer personliga genom att i tankarna
sätta in sitt namn i valda avsnitt.
3. Återge inspirerande berättelser ur kyrkans historia för att visa hur skrifterna går
att tillämpa i våra liv.
4. Låt klassdeltagarna söka efter ord, uttryck eller tankar som upprepas ofta i ett
skriftställe eller som har speciell betydelse för dem.
5. Uppmuntra klassdeltagarna att använda sig av studiehjälpmedlen i Tre-i-ett.
6. Skriv sådana uttryck, nyckelord eller frågor på tavlan som har att göra med
berättelsen i skrifterna. Läs eller sammanfatta sedan berättelsen. Efter hand
som klassdeltagarna träffar på uttryck, nyckelord eller svar på frågorna stannar
ni upp och diskuterar dem.
7. Dela in klassen i två eller flera mindre grupper. När varje grupp gått igenom en
berättelse i skrifterna, låter du dem skriva upp vilka principer och lärdomar
som det undervisas om i berättelsen. Låt sedan grupperna turas om att diskutera hur de själva kan tillämpa dessa lärdomar i deras egna liv.
8. Föreslå att klassdeltagarna tar med sig pennor för att markera de verser som har
särskild betydelse för dem.
Uppmuntra till
klassdiskussion

Du bör i regel inte hålla föreläsningar. Hjälp i stället klassdeltagarna att på ett
meningsfullt sätt delta i diskussionerna om skriftställena. Herrens råd angående
klassdiskussioner finns i L&F 88:122: ”Utväljen en lärare åt eder och låten ej alla
föra ordet på en gång. Låten en tala i sänder och de övriga lyssna därpå, så att när
alla hava talat, alla kunna känna sig uppbyggda genom varandra och alla hava
samma förmåner.”
Använd följande riktlinjer när du uppmuntrar till klassdiskussion:
1. Ställ tankeväckande frågor. Frågor som börjar med varför, hur, vem, vilka, vad,
när och var lämpar sig vanligtvis bäst för att uppmuntra till diskussion. Sök
Andens vägledning när du studerar frågorna i boken och bestämmer vilka du
ska ställa.
2. Uppmuntra eleverna att kortfattat berätta om erfarenheter som har att göra
med de principer i skrifterna som ni diskuterar. Uppmuntra dem också att
berätta om hur de känner inför det de lär sig från skrifterna. Hjälp dem förstå
att de bör berätta om dessa andliga upplevelser och om sina känslor ”med
försiktighet och efter Andens ledning” (L&F 63:64). Ibland är det inte lämpligt
att berätta om vissa erfarenheter eller känslor.
3. Var lyhörd för varje klassmedlems behov. Även om alla klassdeltagarna bör
uppmuntras att delta i klassdiskussionerna, kan det finnas de som tvekar. Du
kanske vill tala med dem på tu man hand och ta reda på vad de tycker om att
läsa högt eller delta i lektionen. Var noga med att inte be klassdeltagare göra
något som kan få dem att känna sig generade.
IX

4. Ge eleverna skriftställehänvisningar som hjälper klassdeltagarna att finna
svaren på vissa frågor.
5. Om några få klassdeltagare tycks ta upp det mesta av lektionstiden, så gör en
ansträngning att få dem som ännu inte sagt något att delta. Du kanske behöver
styra diskussionen försiktigt genom att säga: ”Låt oss höra vad någon annan
har att säga” eller ”Är det någon annan som vill tillägga något?”
Det är viktigare att hjälpa klassdeltagarna förstå och tillämpa skrifterna än att
täcka allt lektionsmaterial som du förberett. Om klassdeltagarna lär sig av en bra
diskussion, är det ofta bra att låta den fortsätta i stället för att försöka täcka allt
lektionsmaterial. Men om en diskussion inte är givande och uppbygglig bör du
leda den i en ny riktning.
Hjälp till nya
medlemmar

Att undervisa
ungdomar om
evangeliet

X

Du kanske får tillfälle att undervisa medlemmar som är ganska nya i kyrkan. Din
undervisning kan hjälpa dessa medlemmar att bli ståndaktiga i tron. Första presidentskapet har sagt: ”Varje medlem i kyrkan behöver känna sig älskad och få
andlig näring, särskilt under de första månaderna efter dopet. När nya medlemmar får uppriktig vänskap, tillfällen att tjäna och den andliga näring som
kommer av att studera Guds ord, får de en bestående omvändelse och ’äger
samma medborgarskap som de heliga och har [sitt] hem hos Gud’ (Ef 2:19)”
(Brev från första presidentskapet, 15 maj 1997).

Om du undervisar ungdomar så kom ihåg att de ofta behöver delta aktivt och få
en visuell framställning av de lärdomar som diskuteras. De aktiviteter, videopresentationer och bilder som föreslås i boken kan hjälpa till att behålla ungdomarnas intresse för lektionerna.

Introduktion till Läran och
förbunden och kyrkans historia

Lektion

1

Mål

Att låta klassdeltagarna bekanta sig med årets studier av Läran och förbunden och
kyrkans historia samt hjälpa dem förstå sin roll i tidernas fullhets utdelning.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Förklarande inledning till Läran och förbunden; Läran och förbunden 1.
b. Inledningen till Vår arvedel.
2. Skaffa en Läran och förbunden och kyrkans historia, Elevens studievägledning
(35686 180) till varje klassdeltagare. Du bör få häftena från Söndagsskolans
presidentskap, församlingskamrern eller den assisterande kamrer som har hand
om materialet. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning och planera hur du kan hänvisa till det under lektionen.
3. Skaffa tillräckligt många Vår arvedel: Kortfattad historik över Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga (35448 180) så att varje klassdeltagare kan få tillgång till en
för eget bruk (minst ett exemplar per familj). Många medlemmar har den
redan. Du bör kunna skaffa fram böcker genom Söndagsskolans presidentskap,
församlingens kamrer, eller den assisterande kamrer som har hand om materialet. Kamrern kan hjälpa dig beställa ytterligare exemplar om så behövs.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så ta med en bild av
Salt Lake-templet till klassen (62433; Evangeliet i bild, 502).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa en bild av Salt Lake-templet. Peka på den kula som statyn av ängeln Moroni
står på överst på templet. Förklara att kulans övre halva är Salt Lake-templets
toppsten. Den 6 april 1892 höll kyrkan en generalkonferens i tabernaklet. Strax
före klockan tolv upplöste president Wilford Woodruff mötet. Fyrtio tusen
människor samlades på Tempelkvarteret och tusentals fler i närmaste omgivningen. President Woodruff tryckte sedan på en strömbrytare och toppstenen
sänktes på plats. Nedanför började tabernakelkören, till ackompanjemang av en
orkester, att sjunga psalmen ”Den himmelska elden”, och de heliga stämde in.
Sedan höjde de hosiannaropet, viftade med vita näsdukar och visade sin glädje
över att Salt Lake-templet snart var färdigt.
President Ezra Taft Benson, kyrkans trettonde president, förklarade att Läran och
förbunden kan beskrivas som vår religions toppsten:
”Läran och förbunden för människor till Kristi rike, ja, till Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga, ’den enda sanna och levande kyrka[n] på hela jordens yta’
[L&F 1:30] . . .
1

Mormons bok är vår religions ’slutsten’, och Läran och förbunden är toppstenen,
med fortsatt nutida uppenbarelse. Herren har markerat sitt godkännande av såväl
slutsten som toppsten” (Nordstjärnan, jul 1987, s 77).
Vittna om att slutstenen och toppstenen undervisar oss om Frälsaren, som är
hörnstenen i vår religion (Ef 2:20). Dessa skriftställen vittnar också om Frälsaren
och sanningen i hans evangelium.
Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
Förklara att kursen tar upp olika teman i Läran och förbunden och kyrkans historia. Lektionerna är avsedda att hjälpa klassdeltagarna lära sig och tillämpa det
som Läran och förbunden och kyrkans historia lär oss om speciella teman i evangeliet. Som följd av årets studier bör klassdeltagarna ha en större önskan att sträva
efter att få evangeliets välsignelser.
Framhåll att eftersom årets lektioner bygger på olika teman ingår inte alla kapitlen i Läran och förbunden i läsuppgifterna. Deltagarna i klassen bör ändå ha för
avsikt att läsa hela Läran och förbunden under året.
Dela ut Elevens studievägledning. Förklara att studievägledningen innehåller
läsuppgifter och frågor att fundera över inför varje lektion. Uppmuntra klassdeltagarna att bestämma sig för att läsa dessa uppgifter och förbereda sig för lektionen
varje vecka. Be dem ge förslag på hur man kan göra det till en vana att studera
läsuppgiften varje vecka.
Visa Vår arvedel och dela ut så många som behövs för att det ska finnas minst
en bok i varje hem. Förklara att denna bok ger en kortfattad historik över kyrkans
historia från profeten Joseph Smiths tid till våra dagar. Klassdeltagarna bör läsa
boken under året. Mycket av kyrkans historia kommer att behandlas under
lektionerna.
Framhåll att klassdeltagarna delar ansvaret att göra kursen framgångsrik. Uppmuntra dem att bereda sig på att delta i lektionerna och berätta om sådant som
har lärt dem hur de ska tillämpa evangeliets principer i sina liv.
1. Uppenbarelserna i Läran och förbunden handlar om vår tids behov
• Läs tredje stycket i den förklarande inledningen till Läran och förbunden
(stycket börjar med ”Boken”). På vilket sätt skiljer sig Läran och förbunden från
andra skrifter? Vilka avsnitt i Läran och förbunden har ni haft speciell hjälp
av eller har betytt särskilt mycket för er?
• Läs sjätte stycket i Förklarande inledning (stycket börjar med meningen
”Dessa heliga uppenbarelser”). Vad lär oss detta stycke om hur uppenbarelserna
i Läran och förbundet togs emot? Vilken nytta har vi av att känna till att de
flesta uppenbarelserna kom som svar på böner?
• Läs åttonde stycket i Förklarande inledning (stycket börjar med meningen
”I uppenbarelserna”). Nämn några evangelielärdomar som förklaras i Läran
och förbunden. (Välj ut två eller tre av dessa lärdomar och diskutera hur våra
liv skulle vara annorlunda om vi inte kände till de sanningar som uppenbaras
om dem i Läran och förbunden.)
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Lektion 1

2. Herren skrev inledningen till Läran och förbunden
Låt klassen stifta bekantskap med första kapitlet i Läran och förbunden genom att
gå igenom följande:
Den 1 november 1831 presiderade profeten Joseph Smith vid en speciell konferens
för äldsterna. Konferensen hölls i Hiram i Ohio. De närvarande bestämde sig för
att sammanställa några av de uppenbarelser profeten hade fått och publicera dem
i en bok som skulle heta Befallningarnas bok. Efter första konferenssessionen
uttryckte Herren sitt godkännande av boken genom att ge Joseph Smith en
uppenbarelse som han kallade ”mitt förord till boken med mina befallningar”
(L&F 1:6). Denna uppenbarelse utgör nu kapitel 1 i Läran och förbunden.
President Ezra Taft Benson sade: ”Läran och förbunden är den enda bok i världen
som har ett förord som Herren själv har skrivit. I detta förord förkunnar han för
världen att hans röst ljuder för alla människor (se v 2), att Herrens ankomst är för
handen (se v 12), och att de sanningar som återfinns i Läran och förbunden alla
kommer att uppfyllas (se v 37–38)” (Nordstjärnan, jan 1987, s 67–68).
• I L&F 1 höjer Herren en ”varnande röst”, vilket han fortsätter göra genom hela
Läran och förbunden (se L&F 1:4). Vilka varningar ger Herren i detta kapitel?
(Se L&F 1:7–10, 12–16, 31–33. Du kanske vill skriva upp dessa hänvisningar på
tavlan.) På vilka sätt passar dessa varningar in på oss?
• Till vilka riktar sig budskapen i Läran och förbunden? (Se L&F 1:1–4, 11, 34–35.)
Hur ska dessa budskap nå ut till alla människor? (Se L&F 1:4.)
• I L&F 1 förutsäger Herren hur underbart hans verk kommer att utvecklas i de
sista dagarna (L&F 1:23, 30). Förklara att när Herren uppenbarade detta kapitel
hade kyrkan bara varit organiserad i ett och ett halvt år och hade endast några
hundra medlemmar. Hur uppfylls profetiorna om kyrkans tillväxt i vår tid?
• I L&F 1 förklarar Herren några av avsikterna med uppenbarelserna i Läran och
förbunden. Läs L&F 1:17–28 tillsammans. Vad står det i dessa verser om avsikterna med uppenbarelserna? (Svaren kan omfatta följande.)
a. Att ”var och en må tala i Herren Guds, ja, världens Frälsares namn”
(L&F 1:20).
b. ”Att tron må tilltaga” (L&F 1:21).
c. ”Att mitt eviga förbund må upprättas” (L&F 1:22).
d. ”Att fullheten av mitt evangelium må kungöras” (L&F 1:23).
e. Att hjälpa Herrens tjänare ”förstå dem” (L&F 1:24).
f. ”Att det vari de foro vilse måtte uppenbaras” (L&F 1:25).
g. ”Att de, när de sökte visdom, måtte erhålla undervisning” (L&F 1:26).
h. ”Och när de syndade, de måtte bliva tuktade och omvända sig” (L&F 1:27).
i. ”Och när de ödmjukade sig, de måtte bliva styrkta och välsignade från
höjden och mottaga kunskap från tid till tid” (L&F 1:28).
• Herrens förord till Läran och förbunden avslutas med en befallning om att
rannsaka hans ord. Läs L&F 1:37–38 tillsammans. Vad lär Herren om sitt ord
och sin röst i dessa verser? Vad är skillnaden mellan att rannsaka skrifterna
och bara läsa dem? Vilken nytta har ni haft av att rannsaka Herrens ord i Läran
och förbunden?
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3. Kursen tar upp de större händelserna i tidernas fullhets utdelning
Förklara att lektionerna i år kommer att täcka många av de större händelserna i
vår tidshushållning – tidernas fullhets utdelning (L&F 112:30–32). Återge följande
uttalande av profeten Joseph Smith:
”Profeter, präster och konungar . . . hava sett framåt med glädjefull förväntan till
den dag, i vilken vi leva, och eldade av himmelsk och fröjdefull förväntan hava
de sjungit och profeterat om denna vår dag. De dogo emellertid utan att se den.
Vi äro det gynnade folk, som Gud har utvalt att åvägabringa de sista dagarnas
härlighet. Det har givits åt oss att se, deltaga i och hjälpa till med att rulla fram
de sista dagarnas härlighet, tidernas fullhets utdelning” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 199).
• På vilket sätt skiljer sig vår tidshushållning från alla de tidigare? (Svaren kan
innefatta att vår tidshushållning inte kommer att sluta i avfall, kyrkan kommer
att fortsätta växa tills den uppfyller jorden och vägen är förberedd för Herrens
andra ankomst.) Vilka välsignelser har de fått som lever i vår tidshushållning
och vilket ansvar har de?
Förklara att denna tidhushållning kan delas in i sex historiska perioder. Du
kanske vill skriva upp dem på tavlan enligt följande:
New York-perioden

1820–1830

Ohio-Missouri-perioden

1831– 1838

Nauvoo-perioden

1839–1846

Kolonisering av Västern

1846–1898

Kyrkans utbredning

1899–1950

En världskyrka

1951–i dag

Framhåll att många viktiga händelser under dessa sex historieperioder sammanfattas i ”Kronologi över kyrkans historia” på sidorna 272–273 i den här boken och
på sidorna 27–28 i Elevens studievägledning. Låt klassen kortfattat gå igenom dessa
händelser.
• Vilka händelser i kyrkans historia har speciell betydelse för dig?
4. Vi kan alla hjälpa till att föra fram detta underbara verk i de sista dagarna
Be klassdeltagarna att se sig om i rummet och titta på de andra i klassen. Förklara
sedan att vi inte är här på jorden av en tillfällighet. Vi har sänts av Gud för att
hjälpa till att bygga upp hans rike i den sista tidshushållningen. President Ezra
Taft Benson sade: ”Aldrig har det förväntats mer av de trofasta under en så kort
tidsperiod som det förväntas av oss” (citerad av Marvin J Ashton, Nordstjärnan,
jan 1990, s 35).
President Gordon B Hinckley sade: ”Den allvarligaste och den underbaraste
utmaningen vi står inför är den utmaning som tillväxt för med sig” (citerad i
”President Gordon B Hinckley”, Ensign, apr 1995, s 6).
• Nämn några utmaningar som kommer av kyrkans enorma tillväxt. Ge några
exempel på vad kyrkan gör för att klara dessa svårigheter. (Svaren kan inbegripa den dramatiska ökningen av antalet tempel som byggs, ansträngningarna
att bygga upp prästadömets ledarskap och påskyndandet av översättningen av
skrifterna till många språk.)
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Betona att vi kan se och känna glädje över kyrkans tillväxt. Men Herren behöver
mer än hejarklackar på åskådarläktarna. Vi måste fråga oss själva om vi gör det
som krävs av oss och om vi gör vår del som familjer och enskilda. President
Gordon B Hinckley sade: ”Detta är en tid med tusentals möjligheter. Vi kan ta
tag i dem och gå framåt. Vilken underbar tid är inte detta för var och en av oss
att göra sin lilla del i att föra Herrens verk framåt mot dess härliga slutmål”
(Nordstjärnan, jan 1998, s 69).
• Vad kan vi personligen och som familj göra för att hjälpa Herrens underbara
verk i de sista dagarna att gå framåt?
Avslutning

Betona att vi har förmånen att leva i tidernas fullhets utdelning. Vi kan se hur
kyrkan går framåt enligt profetiorna i forna dagar (Dan 2:44–45; se också
L&F 65:2). Vi har det återställda evangeliets välsignelser. Vi hör Herrens röst när
vi läser Läran och förbunden. Vi leds av en levande profet. Årets studiekurs
kommer att hjälpa oss förstå mer om möjligheterna och välsignelserna av att
leva i den här tidshushållningen.
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2

”Se, jag är Jesus Kristus,
världens Frälsare”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna känna det kraftfulla vittnesbördet om Frälsaren i Läran
och förbunden och hjälpa dem stärka sitt vittnesbörd om Frälsarens försoning.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i denna lektion. När du studerar skriftställehänvisningarna på sidan 9, så bestäm vilka du tror klassen har mest nytta av. Gör
dig förtrogen med de skriftställen du väljer och förbered dig på att använda
dem i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut hur du ska hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig för att använda dem under
lektionen: Herren Jesus Kristus (62572; Evangeliet i bild 240); Jesus ber i
Getsemane (62175; Evangeliet i bild 227) och Korsfästelsen (62505; Evangeliet
i bild 230). Du kanske vill ha bilden av Herren Jesus Kristus framme under
hela lektionen.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så ta med en trädgren
till lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa en trädgren. Framhåll att den inte längre får den näring den behöver för att
hålla sig vid liv.
• Varför kan inte den här grenen få den näring den behöver? (Den har skilts från
roten.)
Återge följande uttalande av äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum:
”[ Jesu Kristi försoning] är själva roten till den kristna läran. Du må veta hur
mycket som helst om den kristna lärans förgreningar därifrån, men om du endast
känner till dess grenar, och dess grenar inte har något samröre med roten,
kommer det inte att finnas varken liv, innehåll eller återlösning i dem” (Nordstjärnan, okt 1977, s 53).
Jämför den döda grenen med ett stort, friskt träd. Betona att Jesu Kristi försoning
ger liv till oss och innebörd till alla andra evangelieprinciper. Vi bör minnas
försoningen när vi studerar andra principer under kursens gång.

6

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov.
1. Läran och förbunden vittnar om Jesus Kristus
Framhåll att ett syfte med alla skrifterna är att de vittnar om Jesus Kristus och
övertygar människor om att komma till honom och bli frälsta. Bibeln, Moses bok
och Abrahams bok i Den kostbara pärlan samt Mormons bok är forntida testamenten, eller vittnen, om Jesus Kristus. Läran och förbunden är Jesu Kristi testamente till denna tidshushållning. Den bär vittne om att Jesus är Kristus, att han
lever och att han fortsätter tala till profeter och leder sitt folk i dag.
Be klassen slå upp Förklarande inledning till Läran och förbunden. Låt dem
läsa sista meningen i åttonde stycket (meningen börjar med ”Till sist gör
vittnesbördet”).
Påpeka att Läran och förbunden innehåller kraftfulla vittnesbörd om Frälsaren
och hans verk. De flesta kommer från Frälsaren själv. Låt klassdeltagarna läsa
följande skriftställen som exempel: L&F 50:41–44 och 76:22–24.
Förklara att den här lektionen handlar om lärdomarna om Frälsaren i Läran och
förbunden.
2. Jesus Kristus ”led alla människors pina, på det alla människor måtte
omvända sig och komma till honom”
Visa bilderna av Jesus i Getsemane och på korset. Förklara att Läran och förbunden innehåller många uppenbarelser som kan öka vår kunskap om Jesu Kristi
försoning. Dessa uppenbarelser ger oss en känsla av hur djupt Frälsaren led och
hur mycket han och vår himmelske Fader älskar oss.
Frälsaren beskrev sitt försoningsoffer
• Läs L&F 19:16–19 tillsammans. Förklara att detta är det enda skriftställe där Frälsaren beskriver sitt eget lidande under sitt försoningsoffer. Vad lär oss dessa
verser om Frälsarens lidande för vår skull? Varför var Jesus villig att genomgå
ett så stort lidande för vår skull? (Se L&F18:10–11; 19:19, 24; 34:3.)
Genom försoningen kommer vi alla att uppstå
• Läs följande skriftställen tillsammans: L&F 88:14–18; 93:33; Al 11:42–44. Vad
kan vi lära oss om uppståndelsen av dessa verser? (Svaren kan inkludera nedanstående exempel.)
a. Uppståndelsen är själens återlösning. Anden och kroppen återförenas och
blir oskiljaktigt förenade i en fullkomlig form (L&F 88:14–16; 93:33; Al
11:42–43).
b. Uppståndelsen förbereder oss för celestial härlighet (L&F 88:18).
c. Uppståndelsen är nödvändig för att vi ska kunna motta glädjens fullhet
(L&F 93:33).
d. Alla människor kommer att uppstå (Al 11:44).
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Genom försoningen kan vi få förlåtelse för våra synder och ärva celestial härlighet
• Läs följande skriftställen tillsammans: L&F 18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42;
76:62–70. Vad säger oss dessa verser om vilka välsignelser vi kan få genom
försoningen? (Exempel på svar ges här nedan.)
a. Vi kan omvända oss från våra synder och komma till honom (L&F 18:11–12).
b. Om vi omvänder oss har Kristus tagit på sig lidandet för våra synder
(L&F 19:16–17, 20).
c. Om vi omvänder oss förlåter Herren oss och kommer inte ihåg våra synder
mera (L&F 58:42).
d. Vi kan komma fram i första uppståndelsen, fullkomliggöras genom Kristus
och ärva celestial härlighet (L&F 76:62–70).
Genom försoningen fick Frälsaren full förståelse för oss i alla våra sorger, lidanden och
bedrövelser
Förklara att Frälsarens lidande här på jorden, som kulminerade i försoningen, var
av sådant slag att han fick fullkomlig kunskap om allt vårt lidande och alla våra
bedrövelser.
Låt klassmedlemmarna slå upp L&F 122. Detta kapitel är en uppenbarelse som
gavs till profeten Joseph Smith medan han hölls fången i Libertyfängelset i
Missouri. Framhåll att i de första sju verserna talar Herren om profeten Josephs
prövningar. Sedan talar Herren om sig själv i vers 8.
• Läs L&F 122:8 tillsammans. På vilket sätt har Frälsaren ”nedstigit djupare” än
alla andra? (Se Al 7:11–12; L&F 62:1; 133:53. Lägg märke till att bistå betyder
hjälpa. Tack vare att Frälsaren har genomgått alla våra sorger, lidanden och
bedrövelser, förstår han hur vi känner oss. Han vet hur han ska hjälpa oss.)
Hur kan denna kunskap hjälpa oss när vi genomgår prövningar?
Äldste Jeffrey R Holland i de tolvs kvorum sade: ”När . . . svåra tider drabbar oss,
kan vi minnas att Jesus behövde nedstiga under allt innan han kunde resa sig
över allt, och att han led plågor, bedrövelser och frestelser av alla slag för att
han skulle bli fylld av barmhärtighet och förstå hur han skulle bistå sitt folk i
deras skröpligheter (se L&F 88:6; Al 7:11–12)” (Nordstjärnan, jan 1996, s 69).
• När har ni känt försoningens kraft i era liv? Vad kan vi göra för att känna
denna kraft mer fullständigt?
• Hur kan vi visa Frälsaren vår tacksamhet för hans försoning? Hur bör vår
kunskap om försoningen påverka oss i våra dagliga liv?
3. Läran och förbunden hjälper oss förstå Frälsarens uppgifter och
egenskaper
Förklara att för att kunna utöva tro på Gud måste vi ha ”en riktig uppfattning om
hans karaktär, fullkomlighet och egenskaper” (i Joseph Smith, sammanst, Lectures
on Faith [1985], s 38). Läran och förbunden hjälper oss att öka vår insikt.
• Vilka av Frälsarens egenskaper ser ni i de verser vi har läst i dag? (Skriv upp
klassdeltagarnas svar på tavlan. Svaren kan innefatta kärlek, lydnad, ödmjukhet och foglighet.)
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Välj ut några av följande skriftställen att läsa tillsammans i klassen. Diskutera vad
varje skriftställe lär om Frälsarens olika uppgifter och egenskaper. Sammanfatta
uppgifterna på tavlan.
a. L&F 6:20–21. (Om vi är trofasta och nitiska i att hålla Guds bud, skall Frälsaren
omsluta oss i sin kärleks armar. Han är ljuset som lyser i mörkret.)
b. L&F 6:32–37. (Han ger oss skydd och tröst och är redo att välsigna oss när vi
kommer ihåg honom och håller hans bud.)
c. L&F 19:1–3. (Efter att han utfört Faderns vilja har han underlagt sig allting och
fått all makt. Han kommer att slå ned Satan och hans gärningar. Han kommer
att döma alla människor efter deras gärningar.)
d. L&F 29:1–2. (Hans nåds arm har sonat för våra synder. Om vi hörsammar hans
röst och ödmjukar oss, kommer han att samla oss såsom hönan församlar sina
kycklingar.)
e. L&F 38:1–3. (Han är världens Skapare och han vet allt.)
f. L&F 43:34. (Han är världens Frälsare.)
g. L&F 45:3–5. (Han är vår förespråkare hos Fadern.)
h. L&F 50:44. (Han är den gode herden och Israels klippa, en säker grundval som
vi kan bygga på.)
i. L&F 76:5. (Han är barmhärtig och nådig mot dem som fruktar honom, och han
fröjdar sig över att ära dem som tjänar honom i rättfärdighet och sanning intill
änden.)
j. L&F 93:5–19. (Han är Faderns Enfödde. Han ”gick från nåd till nåd” till dess
han fått fullheten av Faderns härlighet och makt.)
k. L&F 133:42–52. (När han kommer med makt vid tiden för sin andra ankomst,
ska de som han förlöst tala om hans ömma kärlek och godhet.)
l. L&F 136:22. (Hans arm är utsträckt för att frälsa sitt folk.)
• Varför är det viktigt för er att känna till Frälsarens olika uppgifter och egenskaper? Hur har uppenbarelserna i Läran och förbunden stärkt ert vittnesbörd
om Frälsaren?
Avslutning

• Läs L&F 19:23 tillsammans. Hur kan de sanningar vi har talat om i dag hjälpa
er att få frid?
Vittna om Jesus Kristus enligt Andens maning. Betona att tack vare hans försoning kommer vi alla att uppstå. Genom hans försoning räcker han ut en inbjudan
till oss att omvända oss och komma till honom, få ”frid i denna världen och evigt
liv i den tillkommande” (L&F 59:23). Uppmuntra klassdeltagarna att ta del av alla
försoningens välsignelser genom att utöva tro på Jesus Kristus, omvända sig, hålla
buden och uthärda intill änden.
Föreslå att klassdeltagarna, medan de studerar Läran och förbunden i år, fortsätter
att söka efter lärdomar om Jesus Kristus. Han är huvudpersonen i boken. De kraftfulla vittnesbörd och sanningar som ges i dessa uppenbarelser kan stärka varje
persons vittnesbörd om Kristus.
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Ytterligare undervisningsförslag

1. ”Oändlig är kärleken”
Studera i förväg texten till psalmen ”Oändlig är kärleken” (Psalmer, nr 125). Finn
strofer i psalmen som understöds i Läran och förbunden. Följande exempel kan
vara till hjälp.
Strofer i psalmen

Skriftställen som stödjer psalmen

”Oändlig är kärleken Jesus förunnar mig”

L&F 34:3

”Jag bävar vid tanken att korsfäst för mig han var”

L&F 19:16–19

”Förundrad jag är, att han nedsteg från himlens sfär”

L&F 88:6; 122:8

”Jag tänker på händer, som stungna har blött för mig”

L&F 6:36–37

”Ej nåden jag glömmer ej kärleken innerlig”

L&F 20:77

Läs psalmen högt i klassen, stanna upp och låt klassdeltagarna läsa de stödjande
skriftställena efter motsvarande strofer i psalmen.
2. Vår ”förespråkare hos Fadern” (L&F 45:3)
Skriv Förespråkare på tavlan. Förklara att Herren flera gånger i Läran och förbunden säger att han är vår Förespråkare (L&F 29:5; 45:3; 62:1; 110:4).
• Vad är en förespråkare? (Någon som försvarar en annan person.)
• Läs L&F 45:3–5 tillsammans. Varför behöver vi en ”förespråkare hos Fadern”?
Vilka bevis lägger Frälsaren fram för Fadern i verserna 4 och 5 för att visa att vi
bör få evigt liv? (Först talar han om sin försoning – sitt lidande, sin död och sitt
blod. Sedan hänvisar han till vår tro på honom.)
3. Bär vittne om Jesus Kristus genom hans titlar
Förklara att Läran och förbunden benämner Jesus Kristus med över 60 titlar,
som alla framkallar en speciell respekt för honom. Till exempel talar Herren om
sig själv som ”Återlösaren”, ”Frälsaren” och ”världens ljus och liv”.
Be klassdeltagarna att räkna upp andra titlar på Jesus Kristus. Skriv upp deras svar
på tavlan.
• Vad lär Jesu titlar oss om hans egenskaper och hans mission?
4. Kristi ljus
Förklara att man ibland liknar Kristi ljus vid vårt samvete, men det är mycket mer
än det. För att hjälpa klassdeltagarna att bättre förstå vad Kristi ljus är, låt dem
läsa L&F 88:6–13; 93:2; Moro 7:13, 16–19.
• Vad kan vi lära om Kristi ljus av dessa skriftställen? (Svaren kan utgöra nedanstående.)
a. Kristi ljus ”uppfyller den oändliga rymden” och ”giver liv åt allting”
(L&F 88:12–13).
b. Det har en uppbyggande inverkan på alla människor som kommer till
världen (L&F 93:2).
c. Det hjälper oss att skilja mellan gott och ont och inbjuder oss att göra gott
och tro på Kristus (Moro 7:13, 16–19).
• Hur kan vi låta Kristi ljus få ett större inflytande i våra liv?
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”Jag hade haft en syn”

Lektion

3

Mål

Att stärka klassdeltagarnas vittnesbörd om den första synen och om att Joseph
Smith kallades att vara den profet varigenom Gud återställde evangeliets fullhet
till jorden.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Joseph Smiths skrifter 2:1–26.
b. Vår arvedel, s 1–4.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassmedlem förbereda sig för att sammanfatta berättelsen om hur
Joseph Smith som ung opererades i benet (Vår arvedel, s 1–2).
4. Om följande bilder finns tillgängliga så välj ut några som du kan använda
under lektionen: Profeten Joseph Smith (62002; Evangeliet i bild 401); Broder
Joseph (62161); Joseph Smith söker visdom i Bibeln (Evangeliet i bild 402)
och Första synen (62470; Evangeliet i bild 403).
5. Om du tänker använda dig av den intresseväckande aktiviteten så ta med en
klocka, en världskarta eller en jordglob och ett herrklädesplagg. Sätt följande
etiketter på dessa saker: Rätt tid, Rätt plats och Rätt man.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa klockan, kartan eller jordgloben och etiketterna för klassen (se ”Förberedelser”,
punkt 5). Förklara att den här lektionen handlar om hur Herren förberedde rätta
tiden och rätta platsen för återställelsen av sitt evangelium efter många århundranden av avfall.
Visa herrklädesplagget med sin etikett för klassen. Förklara att den här lektionen
också handlar om hur Gud valde och förberedde rätt man – Joseph Smith – att
vara profeten varigenom evangeliet skulle återställas.

Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
1. Efter avfallet förberedde Gud vägen för återställelsen
Förklara att efter det att Jesus Kristus hade korsfästs, presiderade hans apostlar
över kyrkan. Snart tilltog emellertid förföljelserna, oenigheten och avfallet. Inom
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några årtionden hade avfallet från kyrkan skett, såsom apostlarna profeterat
(Apg 20:28–30; 2 Thess 2:1–3; 2 Tim 4:3–4). Detta avfall är känt som det stora
avfallet.
• Nämn några av det stora avfallets följder. (Se L&F 1:15–16; Joseph Smith 2:8–9,
19, 21; Morm 1:13–14. Svaren kan innefatta nedanstående.)
a. Det fanns ingen prästadömsmyndighet på jorden.
b. Det fanns inga apostlar eller profeter på jorden.
c. Viktig kunskap angående Guds natur hade gått förlorad.
d. Evangeliets lärdomar förvrängdes.
e. Heliga förordningar, såsom dopet, förändrades.
f. Den ursprungliga kyrkan splittrades i motstridiga grupper.
Avfallets mörker varade i många århundraden. Gud hade emellertid förutsett
detta och planerat en återställelse av evangeliet i de sista dagarna. Äldste Bruce
McConkie i de tolv apostlarnas kvorum sade att förberedelsen för evangeliets
återställelse började flera hundra år före den första synen:
”I början på 1300-talet började Herren förbereda de sociala, utbildningsmässiga,
religiösa och ekonomiska förhållandena samt den styrelseform under vilka han
lättare kunde återställa evangeliet för sista gången” (Mormon Doctrine, 2:a uppl
[1966], s 717).
• Vilka händelser innan Joseph Smiths föddes bidrog till att förbereda vägen för
evangeliets återställelse? (Du kanske vill skriva upp svaren på tavlan. Svaren
kan innefatta nedanstående.)
a. Renässansen var en pånyttfödelse för bildning, särskilt inom litteratur, konst
och vetenskap. Då gjordes sådana uppfinningar som tryckpressen.
Äldste James E Talmage i de tolvs kvorum sade att renässansen inte var
någon oförutsedd händelse utan i stället ”förutbestämd av Gud, varigenom
människornas förmörkade sinnen skulle upplysas och förberedas för mottagandet av Jesu Kristi evangelium, vilket var bestämt att återupprättas några
århundraden senare” ( Jesus Kristus, s 736).
b. Reformatorer såsom John Wycliffe, Martin Luther och John Calvin började
ifrågasätta de dåvarande kyrkornas sedvänjor och lärdomar. De insåg att
kyrkorna hade avvikit från Kristi lärdomar.
Äldste M Russell Ballard i de tolvs kvorum sade att Martin Luther och andra
reformatorer ”inspirerades att skapa ett religiöst klimat i vilket Gud kunde
återställa förlorade sanningar och prästadömets auktoritet” (Nordstjärnan,
jan 1995, s 64).
c. Amerika upptäcktes. Förenta staterna koloniserades av religiösa människor
och blev till sist en självständig nation (1 Ne 13:12–19).
d. Förenta staternas grundlag upprättades och garanterade religiös frihet i
landet (L&F 101:77–80).
Äldste Ballard sade: ”Gud inspirerade de första upptäcktsresandena och
kolonisatörerna i USA samt de män som utarbetade USA:s författning, så att
ett land kunde utvecklas där de styrande principerna gjorde det möjligt för
evangeliet att återställas” (Nordstjärnan, jan 1995, s 64).
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2. Gud förberedde Joseph Smith för att bli återställelsens profet
Förklara att förutom att Gud ordnade med rätta förhållanden för evangeliets
återställelse, ordnade han så att en man blev återställelsens profet. Denne man
var Joseph Smith, född den 23 december 1805 i Sharon, Vermont. Visa en bild av
Joseph Smith. Använd dig av följande material till att förklara hur Joseph Smith
förbereddes för att bli återställelsens profet.
Josephs familj hjälpte till att förbereda honom
Joseph Smith hade ett rikt andligt arv. Hans föräldrar och farföräldrar var religiöst, patriotiskt och pedagogiskt sinnade. De hade också en stark moralisk
övertygelse. Hans farfar, Asael Smith, sade långt innan Joseph föddes: ”Det har
inpräntats i min själ att en av mina avkomlingar skall befrämja ett verk som
skall revolutionera den religiösa trons värld” ( Joseph Fielding Smith, Essentials in
Church History, 27:e uppl [1974], s 25).
Joseph Smiths föräldrar, Joseph den äldre och Lucy Mack Smith, hade stor inverkan på honom. Båda var mycket trofasta mot Gud. De var också hängivna föräldrar som undervisade sina barn om trons och rättfärdighetens principer.
Både Josephs far och mor hade haft djupt religiösa upplevelser. Joseph den äldre
hade flera drömmar som gjorde att han var säker på att få njuta av Jesu Kristi
sanna evangeliums välsignelser (se Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, redigerad av Preston Nibley [1958], s 47–50, 64–66). En gång när Lucy som nybliven
mamma var allvarligt sjuk, ingick hon ett förbund med Gud om att hon skulle
tjäna honom helt och hållet, om han lät henne leva så att hon kunde ta hand om
sin familj. Strax efteråt hörde hon en röst som tröstade henne, och hon tillfrisknade på ett märkligt sätt. (Se History of Joseph Smith, s 33–35.)
Joseph den äldre och Lucy sökte aktivt efter religiösa sanningar. Båda kände att
ingen av kyrkorna på den tiden stämde med den kyrka som Jesus Kristus hade
upprättat. Av den anledningen blev inte Joseph den äldre medlem i någon kyrka.
Lucy kände att det var hennes plikt att bli döpt, och därför anslöt hon sig till den
presbyterianska kyrkan. När evangeliet återställdes kände de båda igen sanningen
och tog emot den.
• På vilket sätt förberedde fädernearvet Joseph Smith för uppgiften som återställelsens profet?
Motgångar bidrog till att förbereda honom
Under Joseph Smiths uppväxttid råkade han och hans familj ut för många svårigheter. När han var sju år gammal blev han allvarligt sjuk av en infektion i benet.
Be den klassmedlem som fått uppgiften att nu sammanfatta berättelsen om
Joseph Smiths mod i Vår arvedel, s 1–2.
• Vad kan vi utifrån denna händelse lära oss om unge Josephs karaktär? På vilka
sätt kan de prövningar och lidanden Joseph upplevde i sin ungdom ha förberett honom för att bli återställelsens profet? Hur har prövningar och lidanden
förberett dig för ansvar som du har fått?
Den religiösa atmosfären i västra New York bidrog till att förbereda honom
När Joseph var omkring tio år gammal ledde tre års missväxt i Vermont till att
familjen Smith fick stora ekonomiska svårigheter. Efter moget övervägande flyttade
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familjen till trakterna kring Palmyra i New York, där utsikterna för att kunna odla
var bättre. Vid den tiden rådde det stor religiös uppståndelse och förvirring i västra
New York, och många kyrkor stred om att kunna omvända så många som möjligt.
• Varför kände Joseph sig förvirrad över vilken kyrka han skulle bli medlem i? (Se
Joseph Smith 2:5–10.) På vilket sätt påminner den situation som Joseph befann
sig i om den som många befinner sig i idag, när de söker efter sanningen?
• Hur fick Joseph hjälp att skingra sin förvirring genom att studera skrifterna? (Se
Joseph Smith 2:11–12. Visa bilden Joseph Smith läser i Bibeln.) Vad kan vi lära
oss av Josephs exempel? (Du kanske vill betona att Joseph inte bara läste skrifterna, han utforskade, begrundade och tillämpade dem också i sitt liv.) Hur har
skrifterna hjälpt er då ni haft det svårt eller känt er förvirrade?
3. Den första synen inledde evangeliets återställelse
Förklara att en vårmorgon 1820 gick Joseph Smith ut i skogen i närheten av sitt
hem för att be om vägledning.
• På vilket sätt skilde sig Josephs bön den här morgonen från andra böner som
han uppsänt? (Se Joseph Smith 2:14.) Varför hjälper det ofta att be högt för sig
själv när vi uppsänder vårt hjärtas önskningar till Gud?
• Vad hände när Joseph Smith började be? (Se Joseph Smith 2:15.) Hur befriades
han från detta täta mörker? (Se Joseph Smith 2:16–17. Visa bilden av första
synen.) Vad kan vi lära oss av detta om hur vi ska kunna stå emot Satans inflytande? Varför är det viktigt att fortsätta be i tider av mörker eller prövningar?
(Uppmuntra klassmedlemmarna att berätta om tillfällen när de haft hjälp av
bönen under sådana svårigheter.)
• Varför fick Joseph Smith höra att han inte skulle sluta sig till någon av
kyrkorna? (Se Joseph Smith 2:18–19.)
4. Många sanningar uppenbarades i den första synen
Att Fadern och Sonen besökte Joseph Smith har stor doktrinär betydelse. President
Gordon B Hinckley sade: ”Jag påstår att under de få minuter som Joseph Smith
var tillsammans med Fadern och Sonen, lärde han sig mer om Gud, den Evige
Fadern, och den uppståndne Herren än vad alla lärda kommit fram till under alla
sina diskussioner genom tidens alla århundraden” (Church News, 24 okt 1998, s 6).
• Nämn några sanningar som vi kan lära oss av den första synen? (Sammanfatta
svaren på tavlan. Svaren kan innefatta följande.)
a. Gud Fadern och Jesus Kristus lever.
b. Fadern och Sonen är verkliga, åtskilda personer med förhärligade kroppar av
kött och ben.
c. Vi är skapade i Guds avbild.
d. Satan och hans kraft är verklig, men Guds kraft är oändligt mycket större.
e. Gud hör och besvarar böner och bryr sig om oss.
f. Ingen av kyrkorna på jorden hade Kristi evangeliums fullhet.
g. Uppenbarelser har inte upphört.
President David O McKay, kyrkans nionde president, vittnade om att första synen
”besvarar alla [frågor] angående Gud och hans gudomliga väsen . . . Hans förhål14
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lande till sina barn framgår tydligt. Hans intresse för mänskligheten genom den
myndighet han delegerat till människan är påtagligt. Verkets framtid är tryggad.
Dessa och andra underbara sanningar klargörs genom den underbara första
synen” (Gospel Ideals [1954], s 85).
• Medan äldste Ezra Taft Benson verkade i de tolvs kvorum sade han: ”Att Gud
Fadern och hans Son Jesus Kristus visade sig för pojken Joseph Smith är den
största händelse som skett i denna värld sedan Mästaren uppstod” (Nordstjärnan, apr 1972, s 147). Varför är det viktigt för var och en av oss att ha ett vittnesbörd om den första synen? Hur har ett vittnesbörd om den första synen
välsignat ert liv?
Avslutning

Läs Joseph Smiths skrifter 2:25–26 och börja med orden ”Jag hade verkligen sett
ett ljus”. Sammanfatta sedan hur Gud förberett rätta tiden, rätta platsen och rätta
mannen för att återställa evangeliet. Bär ditt vittnesbörd om den första synen och
dess betydelse. Du kanske också vill återge följande vittnesbörd av president
Gordon B Hinckley:
”En högst märklig manifestation inträffade en vårmorgon år 1820 när Fadern och
Sonen visade sig för pojken Joseph Smith . . . Ett vittnesbörd om [den synen] har
rört vid miljoner hjärtan i många länder. Jag tillfogar mitt eget vittnesbörd, givet
till mig genom Anden, att profetens beskrivning av denna underbara händelse är
sann, att Gud den Evige Fadern och den uppståndne Herren Jesus Kristus hade ett
samtal med honom vid detta tillfälle som var lika verkligt och personligt och
förtroligt som våra samtal är i dag” (Be Thou An Example [1982], s 10).

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller båda dessa förslag som komplement till
den föreslagna lektionsplanen.
1. Videopresentationer
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180)
finns tillgänglig, så överväg att visa ”Sökandet efter sanningen”, ett sexton
minuter långt avsnitt. Detta avsnitt visar berättelsen om hur Wilford Woodruff,
kyrkans fjärde president, blev omvänd. Det förklarar avfallet och det efterföljande
behovet av återställelsen.
Innan du visar denna videopresentation för klassen, så be dem söka efter fyra saker
som Wilford Woodruff räknade upp när han sökte efter det sanna evangeliet (profeter och apostlar, prästadömets myndighet, sann lära och frälsande förordningar).
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig, överväg då att visa ”Den första synen”, ett tio minuter långt avsnitt.
2. Joseph Smiths föredöme som ung
Lärare i ungdomsklasser kanske vill betona att Joseph Smith bara var fjorton år
gammal när han erhöll den första synen.
• Hur kan Joseph Smiths agerande i ungdomen vara ett exempel för ungdomar
i dag? Hur kan Josephs exempel hjälpa er när ni kämpar för att få veta sanningen? När människor vänder sig mot er eller förlöjligar er? När ni måste fatta
svåra beslut som riskerar att ni görs till åtlöje?
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Lektion

4

”Kom ihåg det nya förbundet,
nämligen Mormons bok”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna känna igen Herrens hand i Mormons boks framkomst
och att uppmuntra dem att studera Mormons bok, följa dess lärdomar och låta
andra få del av den.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Joseph Smiths skrifter 2:27–65; Läran och förbunden 3; 5; 10; 17; 20:5–15;
84:54–62.
b. Vår arvedel, s 5–10.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassmedlem förbereda sig för att sammanfatta berättelsen om hur
Martin Harris förlorade det 116 sidor långa manuskriptet. Låt personen anknyta
till inledningarna till kapitel 3 och 10 i Läran och förbunden och till de första
tre styckena under ”Översättningsarbetet” i Vår arvedel, s 7–8.
4. Om följande bilder finns tillgängliga, ordna då så att du kan använda dem
under lektionen: Moroni besöker Joseph Smith i hans rum (62492; Evangeliet
i bild 404) och Joseph får guldplåtarna (62012; Evangeliet i bild 406).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv följande ord på tavlan. Fråga klassen om de vet vad orden betyder.
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Förklara att du har skrivit ”Mormons bok” på japanska, ryska och koreanska.
Alltsedan dess blygsamma början i denna tidhushållning har Mormons bok
välsignat miljoner människors liv över hela världen. Den här lektionen handlar
om vilket underverk Mormons bok är och vårt ansvar att ”översvämma jorden
och [vårt] liv med Mormons bok” (Ezra Taft Benson, Nordstjärnan, jul 1989, s 3).
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Du kanske behöver använda två söndagar till denna lektion.
1. Joseph Smith förbereds för att ta emot och översätta Mormons bok
• I tre år efter den första synen led Joseph Smith ”svår förföljelse”, men han
förblev trogen sitt vittnesbörd ( Joseph Smith 2:27). Hur kan vi förbli trogna
vårt vittnesbörd, även om vi blir förföljda?
• När Joseph var 17 år gammal fick han besök av Moroni. (Förklara om det
behövs att Moroni var den sista profeten som skrev i Mormons bok och att han
gömde guldplåtarna omkring 421 e Kr.) Vad bad Joseph om den kvällen Moroni
visade sig för honom? (Se Joseph Smith 2:28–29.) Vad kan vi lära av Josephs
exempel när vi känner ”förebråelser för våra svagheter och . . . ofullkomligheter”? (Om det lämpar sig, så inbjud klassen att berätta hur bönen varit till
hjälp när de har känt att de gjort Gud besviken.)
Sammanfatta Joseph Smith 2:30–59. Låt klassdeltagarna läsa valda verser högt.
Visa vid lämpliga tillfällen bilden Moroni besöker Joseph Smith och bilden Joseph
får guldplåtarna. Du kanske vill hänvisa till karta nr 1 på sidan 274 i den här
boken och på sidan 29 i Elevens studievägledning.
• När Joseph Smith fick se guldplåtarna första gången, var han inte redo att
erhålla och översätta dem. Hur förberedde Herren Joseph för att erhålla och
översätta plåtarna? (Se Joseph Smith 1:33–35, 42, 44–46, 53–54). Hur har
Herren förberett dig (eller hur förbereder han dig nu) för att du ska kunna
uppfylla ditt ansvar? Hur kan du själv förbereda dig för att få uppfylla framtida
ansvar?
• Hur reagerade Josephs far när Joseph berättade för honom om Moronis besök?
(Se Joseph Smith 2:50). Vad säger det om Josephs redbarhet och trovärdighet?
Varför är det viktigt att stödja våra familjemedlemmar i deras ansträngningar
att följa Herren? Hur kan vi bättre stödja vår familj och andra när de följer
Herren?
2. Det mirakulösa sätt som Mormons bok bevarades på
Förklara att Satan försökte hindra framkomsten av Mormons bok. Han frestade
människor att försöka stjäla guldplåtarna, och människor fortsatte att förfölja
Joseph Smith och hans familj ( Joseph Smith 2:60–61). Men Herren omintetgjorde alla Satans försök att hindra Mormons bok från att komma fram.
Ett exempel på det mirakulösa sätt som Mormons bok bevarades på inträffade när
en av Joseph Smiths skrivare, Martin Harris, förlorade 116 sidor av det översatta
manuskriptet. Be den klassdeltagare som fått i uppgift att sammanfatta berättelsen göra det nu (se ”Förberedelser”, punkt 3). Undervisa om och diskutera sedan
L&F 3 och 10, som Herren uppenbarade efter det att sidorna förkommit.
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• Vid förlusten av de 116 sidorna tuktade Herren Joseph för att han fruktat
människor mer än Gud (L&F 3:7). Joseph förlorade under en tid sin gåva att
kunna översätta (L&F 3:14; 10:1–2). På vilket sätt hade Joseph fruktat människor mer än Gud? Hur kan våra handlingar ibland visa att vi fruktar människor
mer än Gud? (Se L&F 30:1–2. Ett exempel är när vi ger efter för kamraternas
påtryckningar att göra något fel.) Vad kan vi göra för att övervinna vår fruktan
för människor? (Några svar på denna fråga finns i L&F 3:8; 10:5.)
• Hur visade sig Herrens kärlek till Joseph Smith efter det att de 116 sidorna av
manuskriptet försvunnit? (Se L&F 3:8–10; 10:1–3.) Genom vilka erfarenheter
har du förstått att om du är trofast kommer Gud att vara ”med dig i alla
dina prövostunder”? (L&F 3:8.) Vilka erfarenheter har visat dig att ”Gud är
barmhärtig”? (L&F 3:10.)
• Vilka planer hade de som stal de 116 sidorna av manuskriptet? (Se L&F 10:10–19,
29–33. Om Joseph hade översatt denna text en gång till, skulle de ha ändrat
formuleringen i manuskriptet. De skulle ha jämfört det förändrade originalet
med nyöversättningen och försökt visa att de två versionerna var motstridiga.)
• Vad hade Herren redan gjort flera århundraden tidigare för att kullkasta deras
planer som stal manuskriptet? (Se L&F 10:38–39; se även 1 Ne 9:2–5;
Morm ord 1:3–7. Han hade förutsett förlusten av dessa sidor. Omkring 2 400 år
tidigare inspirerade han Nephi, som skrev en världslig historia om nephiterna,
att göra en andra uppsättning uppteckningar. Den andra uppsättningen innehöll en berättelse om nephiternas verksamhet under samma tidsperiod och
den var av större doktrinärt värde än den första.)
• Vad sade Herren till profeten att denne skulle göra för att spoliera deras plan
som tagit manuskriptet? (Se L&F 10:40–45. Joseph hade översatt de 116 sidorna
manuskript från Nephis världsliga historia. Herren befallde honom att inte
översätta materialet igen, utan i stället översätta Nephis andra uppsättning
uppteckningar.)
• Vad lär vi oss om Herrens kraft genom berättelsen om det förlorade manuskriptet? (Medan klassdeltagarna diskuterar frågan kan du låta dem läsa L&F 3:1–3;
10:14, 43 och 1 Ne 9:6.) Hur kan denna kunskap hjälpa oss när vi råkar ut för
bakslag och besvikelser?
• Låt klassen läsa L&F 3:16, 19–20 och 10:46–52, 60–66. Vad kan vi lära av dessa
verser om avsikterna med Mormons bok? Hur uppfylls dessa avsikter i dag?
3. Vittnen till Mormons bok
• När Joseph översatte Mormons bok förstod han att Herren skulle låta tre
vittnen och några andra få se plåtarna (se hänvisningarna till dessa vittnen i
2 Ne 27:12–14 och Eth 5:1–3). Vilka var de tre vittnena? (Se ”Tre vittnens vittnesbörd” i Mormons bok.) Vad var de befallda att göra? (Se L&F 5:11–15, 24–25;
17:3, 5.) Varför var deras vittnesbörd så viktiga? (Se Eth 5:4; L&F 5:16–18; 17:4.)
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Lektion 4

De tre vittnena. Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris.

Förklara att utöver de tre vittnena fick åtta andra se guldplåtarna (”Åtta vittnens
vittnesbörd” i Mormons bok). Alla de tre vittnena och tre av de åtta vittnena
lämnade kyrkan efter en tid. Endast några få av dem återvände, men ingen av
dem förnekade någonsin sitt vittnesbörd om vad han sett.
Under sitt sista levnadsår publicerade David Whitmer sitt vittnesbörd som svar
på falska anklagelser:
”Det står i American Encyclopaedia och i Encyclopaedia Britannica att jag, David
Whitmer, har förnekat mitt vittnesbörd såsom ett av tre vittnen till Mormons boks
gudomlighet, och att de andra två vittnena, Oliver Cowdery och Martin Harris,
förnekade sina vittnesbörd om denna bok. Jag vill än en gång säga till hela mänskligheten att jag aldrig vid något tillfälle har förnekat detta vittnesbörd eller någon
del därav. Jag vittnar också för världen om att varken Oliver Cowdery eller Martin
Harris förnekade sitt vittnesbörd vid något tillfälle. Båda bekräftade till sin död
sanningen om Mormons boks gudomliga äkthet” (Adress to All Believers in Christ
[1887], s 8; citerad i B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, del 1, s 145).
Påpeka att Frälsaren också är ett vittne om Mormons bok. Läs L&F 17:6 och 19:26
tillsammans.
• På vilka sätt kan vi vittna om Mormons bok? (Se Moro 10:3–5. Du kanske vill
inbjuda klassdeltagarna att bära sina vittnesbörd om Mormons bok.)
Betona att de tre vittnena och de åtta vittnena vittnade om sådant som de såg
och hörde. I dag vittnar miljoner medlemmar i kyrkan om Mormons bok eftersom de har känt den Helige Anden vittna för dem. Då äldste Gordon B Hinckley
verkade i de tolvs kvorum sade han:
”Kyrkans styrka ligger inte i . . . dess tusentals gudstjänstlokaler över hela världen,
och inte heller i dess universitet . . . Denna kyrkas styrka ligger i dess medlemmars
hjärtan, i det personliga vittnesbördet och den personliga övertygelsen om
sanningen i detta verk” (se Nordstjärnan, feb 1974, s 81).
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4. Vår plikt att ”komma ihåg det nya förbundet, nämligen Mormons bok”
• I september 1832 fick profeten Joseph en uppenbarelse i vilken Herren sade att
”hela kyrkan [var] under dom” (L&F 84:55). Varför var kyrkan under dom?
(Se L&F 84:54–56.) Vad behövde kyrkans medlemmar göra för att inte längre
vara under denna dom? (Se L&F 84:57–58, 60–62.)
Läs också följande uttalanden av president Ezra Taft Benson:
”Om de tidiga heliga blev tillrättavisade för att de tog för lätt på Mormons bok, är
vi under en mindre fördömelse om vi gör detsamma?” (Nordstjärnan, jan 1987, s 3).
”Herren är inte nöjd med den uppmärksamhet vi ägnar Mormons bok, ännu ett
testamente om Kristus. Vi behöver den i våra hem, vi behöver den i våra familjer.
Den är skriven för oss i dag” (Church News, 9 nov 1986, s 10).
• Vad kan vi göra för att ägna mer uppmärksamhet åt Mormons bok i vårt eget
liv, i våra familjer och när det gäller våra uppgifter i kyrkan? Vilka välsignelser
får vi när vi ägnar rätmätig uppmärksamhet åt Mormons bok? Hur har du
välsignats genom att du studerat Mormons bok? (Förutom att du ber om klassens kommentarer, så låt dem läsa följande citat och det sjätte stycket i inledningen till Mormons bok. Se också tredje förslaget i ”Ytterligare undervisningsförslag”.)
President Ezra Taft Benson förklarade:
”Det finns en kraft i boken som kommer att börja flöda in i era liv i det ögonblick som ni allvarligt börjar studera boken. Ni kommer att få större förmåga
att motstå frestelser. Ni kommer att få större kraft att undvika att bli bedragna.
Ni kommer att finna kraft att förbli på den raka och smala vägen. Skrifterna
kallas för ’livets ord’ (se L&F 84:85), och ingenstans är detta mer sant än i
Mormons bok. När ni börjar hungra och törsta efter dessa ord, kommer ni att
finna liv i mer och mer överflöd . . . [Ni kommer också att få] utökad kärlek och
harmoni i hemmet, större respekt mellan föräldrar och barn, utökad andlighet
och rättfärdighet.”
”Dessa löften”, försäkrade president Benson, ”är inte tomma löften, utan precis
vad profeten Joseph Smith menade när han sade att Mormons bok kommer att
föra oss närmare Gud” (Nordstjärnan, jan 1987, s 4–5).
• Frälsaren har befallt oss att bära vittne om Mormons bok över hela jorden
(L&F 84:62; se även följande citat). Vad kan var och en av oss göra för att
hjälpa till med detta?
President Benson sade: ”Tiden är sedan länge inne då Mormons bok skulle
översvämma jorden . . . I denna tid, med alla elektroniska medel och massproduktionen av det tryckta ordet, kommer Gud att hålla oss ansvariga, om vi inte
nu för fram Mormons bok med kolossala steg. Vi har Mormons bok, vi har
medlemmarna, vi har missionärerna, vi har tillgångarna, och världen har
behovet. Tiden är inne!” (Nordstjärnan, jan 1989, s 3).
Framhåll att Mormons bok, som en ung profet översatte under enkla omständigheter, nu verkligen översvämmar jorden. Mormons bok eller delar av den har
publicerats på över 90 språk. Mer än 100 miljoner böcker har tryckts.
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Lektion 4

Avslutning

Uttryck din uppskattning för Mormons bok och erkänn Herrens hand i framkomsten av boken. Uppmuntra klassdeltagarna att ägna större uppmärksamhet åt
Mormons bok i sina liv.
Bär vittne om den inverkan Mormons bok har haft i ditt liv.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda ett eller flera av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
1. Profetiorna i Bibeln som Moroni citerade för Joseph Smith
Enligt Joseph Smiths skrifter 2:36–49 citerade Moroni följande bibliska profetior
för Joseph Smith fyra gånger. Läs varje profetia tillsammans och diskutera dess
innebörd och uppfyllelse.
a. Malaki 3 (observera att Moroni bara citerade en del av detta kapitel)
b. Malaki 4 (se även Joseph Smith 2:37–39)
c. Jesaja 11 (se även L&F 113:1–6)
d. Apostlagärningarna 3:22–23
e. Joel 2:28–32
2. Läran och förbunden: ett påtagligt vittne om Mormons bok
President Ezra Taft Benson lärde: ”Förutom vittnena till Mormons bok är Läran
och förbunden det största påtagliga vittnet och beviset som vi har från Herren på
att Mormons bok är sann” (Nordstjärnan, jul 1987, s 77).
President Benson hänvisade till tretton kapitel i Läran och förbunden som vittnar
om Mormons bok: L&F 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 och 135. Du kanske
vill studera dessa kapitel medan du förbereder dig för att hålla lektionen.
3. Vi kommer närmare Gud genom Mormons bok
Profeten Joseph Smith sade: ”Jag sade till bröderna att Mormons bok är den mest
korrekta av alla böcker på jorden och slutstenen i vår religion, och att en människa genom att lyda dess bud kan komma närmare Gud än genom någon annan
bok” (History of the Church, del 4, s 461).
President Ezra Taft Benson åberopade detta citat när han frågade: ”Finns där inte
något, djupt i våra hjärtan, som längtar efter att komma närmare Gud, att bli mer
lika honom på vår dagliga vandring, att ständigt känna hans närhet? I så fall
kommer Mormons bok att hjälpa oss mer än någon annan bok” (Nordstjärnan,
jan 1987, s 4).
4. Översatt ”genom Guds gåva och kraft” (L&F 135:3)
Joseph Smith var klar med översättningen av Mormons bok på omkring 65 arbetsdagar (”I Have a Question”, Ensign, jan 1988, s 46–47). Äldste Neal A Maxwell i de
tolvs kvorum kommenterade hur fort översättningen gick:
”En skicklig SDH-översättare i Japan, som var omgiven av referensböcker, språklexikon och översättarkollegor som var redo att vid behov hjälpa till, sade att han
tyckte att han var produktiv om han noggrant översatte en sida om dagen till
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slutgiltigt skick. Och han håller på med en omöversättning från äldre japanska till
nutida japanska! Över 50 kunniga engelska vetenskapsmän arbetade i sju år för
att med hjälp av tidigare översättningar kunna producera King James version av
Bibeln. De klarade i genomsnitt att översätta en sida om dagen. Profeten Joseph
Smith översatte ibland tio sidor om dagen! (Se bulletinen Insights: An Ancient
Window [Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies
(FARMS), feb 1986], s 1.)
En annan sak att förundra sig över när det gäller översättningen av Mormons
bok är att Joseph, såvitt vi vet, sällan gick tillbaka, granskade eller ändrade det
som redan gjorts. Översättningen flöt hela tiden . . .
Emma Smith sade angående det inspirerade förfaringssättet: ’Efter måltiderna,
eller efter ett avbrott, började [ Joseph] där han slutat, utan att han varken sett
manuskriptet eller fått någon del uppläst för sig’ (”Last Testimony of Sister
Emma”, Saints Herald, 1 okt 1879, s 290). En person som har dikterat och blivit
avbruten måste vanligtvis, när han börjar på nytt, fråga: ’Var var vi nu någonstans?’ Så gjorde inte profeten!
Om någon producerat en text behöver han ständigt göra extrakontroller, redigera
och revidera för att få den följdriktig. Hade profeten dikterat och gjort omfattande
revideringar, skulle det funnits mer bevis för det. Men det fanns inget behov av
att ändra gudomligt given text. Vilka detaljerna kring översättningen än är, talar
vi om ett förfaringssätt som verkligen är förvånansvärt!” (”By the Gift and Power
of God”, Ensign, jan 1997, s 39–40).
När Mormons bok översätts till många språk i dag, fortsätter det att ske underverk. Återge följande berättelse, som Priscilla Sampson-Davis, en medlem i kyrkan
i Ghana, förmedlat:
”Omkring två år efter mitt dop fick jag se en syn . . . Jag såg att jag satt på ett
sakramentsmöte och att någon i en vit dräkt kom och ställde sig framför talarstolen och kallade på mig. Jag gick fram och ställde mig bredvid honom, och sedan
bad han att jag skulle vända mig om och titta på människornas ansikten, för att
se om de alla tyckte om gudstjänsten. Jag tittade och sade att jag kunde inte
se någon skillnad i deras ansikten. Då bad mannen i vitt mig att titta noga. Jag
såg att några i församlingen hade böjt sina huvuden. Mannen frågade mig varför
dessa personer inte deltog i sången. Jag sade att de kunde inte läsa engelska, och
därför kunde de inte sjunga. Därför böjde de sina huvuden. Han frågade om jag
skulle vilja hjälpa mina systrar och bröder . . . så att de också skulle kunna lovprisa
vår himmelske Fader i sång. Även om jag kunde tala fante [dessa människors
dialekt] var jag inte speciellt duktig på att skriva på det språket. Men jag sade inte
nej. Jag sade att jag skulle försöka, att jag skulle göra mitt bästa. Sedan försvann
synen. Jag gick genast upp och tog fram papper och penna och började översätta
sången ’Han kommer, Förlossar’n för Israels hus’ till fante.”
Syster Sampson-Davis översatte psalmerna, en del missionärsbroschyrer och
Evangeliets principer. Sedan fick hon i uppgift att medverka vid översättningen av
Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Hon sade: ”Det
står i skrifterna att i de sista dagarna ska människorna höra evangeliet på sitt eget
tungomål. Detta är vad Herren ville att jag skulle göra, och det är genom hans
nåd som jag gör det” (”An Instrument in His Hands”, i ”All Are Alike unto God”,
red E Dale LeBaron [1990], s 40–42).
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Lektion 4

5. ”Framskrid icke fortare och arbeta ej mera ... än dina krafter ... tillåta”
(L&F 10:4)
• Vilket råd gav Herren Joseph när denne stod inför det oerhörda arbetet att
översätta Mormons bok? (Se L&F 10:4–5.) Hur kan det rådet hjälpa oss när vi
står inför svåra uppgifter eller stora ansvar?
6. Videopresentationer
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180)
finns tillgänglig, överväg då att visa ”Guds verk och planer”. Detta tretton
minuter långa avsnitt handlar om förlusten av de 116 sidorna manuskript.
Använd presentationen för att betona att ”Guds verk, planer och avsikter aldrig
äro förgäves, ej heller kunna de omintetgöras” (se L&F 3:1). Använd frågorna i
den andra delen av lektionen för att diskutera den här principen.
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig, överväg då att visa ”Parley P Pratt finner Mormons bok”, ett elva minuter
långt avsnitt. Ställ följande frågor efter visningen:
• Tycker ni lika mycket om att läsa Mormons bok som Parley P Pratt gjorde
första gången han läste den? Vad kan ni göra för att Mormons bok ska bli ännu
viktigare för er? (Du kanske vill föreslå att klassdeltagarna begrundar dessa
frågor under tystnad.)
• Hur har ni sett att president Bensons löften uppfyllts?
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Lektion

5

”Detta är uppenbarelsens ande”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå hur de kan förbereda sig för att motta personliga
uppenbarelser och uppmuntra dem att göra det.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 6, 8, 9, Joseph Smiths skrifter 2:8–17
samt andra skriftställen som nämns i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, ordna då så att du
kan visa några bilder av profeter som mottar uppenbarelser, till exempel Moses
och den brinnande busken (62239; Evangeliet i bild 107); Pojken Samuel kallas
av Herren (62498; Evangeliet i bild 111); Daniel tolkar Nebukadnessars dröm
(62531; Evangeliet i bild 115); Jareds broder ser Herrens finger (62478; Evangeliet i bild 318) och Den första synen (62470; Evangeliet i bild 403). Du kanske
också vill skaffa fram fotografier av några klassdeltagare.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
• Visa bilderna av profeter (se ”Förberedelser”, punkt 3). Förklara att alla bilderna
har något gemensamt. Vad är det? (Varje bild visar en profet som tar emot en
uppenbarelse.)
Återge följande uttalande av profeten Joseph Smith: ”Gud har icke uppenbarat
något för Joseph, som han icke kungjort för de Tolv, och även den obetydligaste
helige eller medlem av Kyrkan må veta allt, så fort som han är i stånd till att
uthärda det” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 128).
Framhåll att vi inte behöver vara profeter för att få uppenbarelser från Herren.
Även om vi inte får uppenbarelser att leda kyrkan, kan vi få uppenbarelser
som gör det lättare för oss att lära evangeliets sanningar och till vägledning för
oss själva och i vårt ansvar i hemmet och i kyrkan. Om du har fått fotografier
av klassdeltagare så visa dem när du visat bilderna av profeterna.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Diskutera hur skrifterna kan tillämpas i dagliga livet. Uppmuntra
klassmedlemmarna att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
i skriftställena.
Förklara att både lektion 5 och 6 handlar om personlig uppenbarelse. Läran och
förbunden ger oss mycket information om detta viktiga ämne. Den här lektionen
inriktar sig på varför vi behöver personlig uppenbarelse och hur vi förbereder oss
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för att ta emot den. Lektion 6 inriktar sig på hur vi kan känna igen personliga
uppenbarelser från den Helige Anden. Läsuppgiften för båda lektionerna omfattar
L&F 6, 8 och 9, som Joseph Smith fick medan han översatte Mormons bok med
Oliver Cowdery som skrivare. Fastän innehållet i L&F 9 har att göra med Oliver
Cowderys försök att översätta Mormons bok, går principerna att tillämpa även på
andra uppenbarelser.
1. Vårt behov av personlig uppenbarelse
Förklara att en av våra största välsignelser är att himlarna är öppna och Herren
kommunicerar med sina barn genom fortlöpande uppenbarelser. ”Gudomliga
uppenbarelser är en av de mest storslagna principerna i Jesu Kristi evangelium,
ty utan dem skulle människan inte kunna veta något om det som tillhör Gud . . .
Fortlöpande uppenbarelser från Gud till hans heliga . . . gör det möjligt att få
daglig vägledning längs sanna stigar och leder den trofasta själen till fullkomlig
och evig frälsning i celestiala riket . . . Utan uppenbarelser skulle allt vara gissningar, mörker och förvirring” (Bible Dictionary, ”Revelation”, s 762).
• Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade: ”Ingen av oss kan klara sig i
världen som den ser ut i dag, ännu mindre i hur den snart kommer att se ut,
utan personlig inspiration” (Ensign, nov 1991, s 23). Varför tror du att det är
så viktigt med personliga uppenbarelser i vår tid? (Exemplen här nedan kan
utgöra svar.)
a. Det är genom personlig uppenbarelse som vi får vårt vittnesbörd om Jesus
Kristus, hans evangelium och Joseph Smiths gudomliga kallelse.
b. Det är genom personliga uppenbarelser som vi lär oss gudomliga sanningar.
c. Det är genom personliga uppenbarelser som vi får vägledning som övergår
vårt eget begränsade förstånd, när vi ska besvara frågor om livet, klara svårigheter och fatta beslut.
• Ge exempel på några beslut eller situationer då vi har nytta av personliga
uppenbarelser. (Inbjud klassdeltagarna att berätta hur personliga uppenbarelser
har hjälpt dem i deras ansvar i familjen, uppgifter i kyrkan och andra områden
i livet.)
2. Att förstå vad vi bör göra för att få uppenbarelser
Förklara att det är viktigt att vi förstår hur vi kan förbereda oss för att få personliga uppenbarelser. Låt klassdeltagarna läsa följande kursiverade hänvisningar. Låt
dem sedan berätta vad dessa skriftställen lär om hur vi kan förbereda oss för att
erhålla personliga uppenbarelser (exempel på svar ges inom parentes). Sammanfatta svaren på tavlan. Diskutera sedan svaren.
A. Läran och förbunden 9:8; Joseph Smiths skrifter 2:8–10. (Utforska det i ditt sinne.)
• Vad kan vi göra för att utforska en fråga i vårt eget sinne?
Du kanske vill låta klassen studera Joseph Smiths skrifter 2:8 för att finna
uppgifter om hur Joseph Smith utforskade sin fråga i sitt sinne. Några ledtrådar
ges här nedan:
a. ”Mitt sinne stämdes till allvarliga betraktelser.”
b. ”Jag sjönk i djupa och ofta pinande tankar.”
c. ”Jag besökte deras olika möten så ofta tillfälle erbjöd sig.”
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Framhåll att Joseph Smith funderade mycket på hur han skulle få veta vilken
kyrka som var den rätta. Han lade också ned mycket tid och ansträngningar på
att gå till möten, studera skrifterna och söka efter ett svar i över två år. Föreslå
för klassmedlemmarna att de ser Joseph Smith som ett exempel på hur de kan
utforska saker och ting i sitt sinne, när de strävar efter att få uppenbarelser.
• Varför förväntar sig Herren att vi ska utforska saker och ting i vårt eget sinne
innan han ger oss uppenbarelser? (Svaren du får kan innefatta att Herren vill
att vi ska vara aktiva, inte passiva, när vi vill få uppenbarelser från honom. Han
förväntar sig också att vi ska använda vår fria vilja. Vi växer när vi använder de
gåvor och medel han gett oss för att hjälpa oss utforska saker och ting i vårt
eget sinne.) Hur har det hjälpt dig att utvecklas andligen när du utforskat saker
och ting i ditt eget sinne?
B. Läran och förbunden 138:1–11; Joseph Smiths skrifter 2:11–12. (Begrunda och
meditera över skrifterna och nutida profeters lärdomar.) Förklara att begrunda
skrifterna i båda fallen var en utlösande faktor till de uppenbarelser som finns
upptecknade i dessa skriftställen.
• Varför är det viktigt att studera och begrunda skrifterna när vi vill få uppenbarelser? Hur har skriftstudierna hjälpt dig när du har önskat uppenbarelser från
Herren?
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum förklarade:
”Att läsa skrifterna kan . . . leda till löpande uppenbarelser om vilket [ämne]
Herren än önskar meddela läsaren vid det tillfället. Vi överdriver inte när vi
säger att skrifterna kan vara en Urim och Tummim som hjälper var och en av
oss att få personliga uppenbarelser.
Eftersom vi tror att skriftstudierna kan hjälpa oss att få uppenbarelser,
uppmuntras vi att läsa skrifterna gång på gång. På så sätt skaffar vi oss tillgång
till det som vår himmelske Fader vill att vi ska känna till och som vi ska göra i
vårt eget liv i dag. Det är en anledning till att sista dagars heliga tror på dagliga
skriftstudier” (”Scripture Reading and Revelation”, Ensign, jan 1995, s 8).
C. Läran och förbunden 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63– 64. (Fråga Herren i tro, med
uppriktigt hjärta, troende att du ska få.)
Äldste Boyd K Packer sade: ”Inget budskap förekommer fler gånger eller på fler
sätt i skrifterna än ’Bedjen, och I skolen få’” (Nordstjärnan, jan 1992, s 24). Att
be med tro har avgörande betydelse när det gäller att få uppenbarelser. Påpeka att
de flesta uppenbarelser i Läran och förbunden är svar på frågor som profeten
Joseph Smith ställde till Herren.
• Vad innebär det att be i tro? (Se L&F 8:1; se också 1 Ne 15:11; Moro 10:4.)
Följande frågor från president Spencer W Kimball kan hjälpa oss förstå vad det
innebär att be i tro: ”Uppsänder du några banala ord och slitna fraser, eller
talar du förtroligt med Herren? Ber du någon gång då och då fast du borde be
regelbundet, ofta, ständigt? . . . När du ber, talar du bara eller lyssnar du också?
. . . Tackar du eller ber du mest om tjänster?” (”Prayer”, New Era, mars 1978, s 17).
• Vad innebär det att be ”med ett uppriktigt hjärta”? (L&F 8:1; exempel på svar
finns på nästa sida.)
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a. Vi bör uppriktigt söka förstå Herrens vilja och bara be om sådant som är
i enlighet med hans vilja.
b. Vi bör vara säkra på att vi har ett ärligt uppsåt med vår bön.
c. Vi bör vara ångerfulla.
• Läs Joseph Smiths skrifter 2:13–16 tillsammans. Vad kan vi lära oss om bön i
dessa verser? (Exempel på svar är att det är viktigt att be högt, knäfalla i bön,
framföra vårt hjärtas önskningar i stället för att bara uttala ord och uppbjuda
all kraft på att åkalla Gud.)
• Vad lovar Herren när vi ber i tro, med ett uppriktigt hjärta? (Se L&F 6:14; 42:61.)
Hur har dessa löften uppfyllts i era liv?
D. Läran och förbunden 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7– 8. (Var lydig och tjäna Gud.)
• Varför är lydnaden viktig när vi vill få uppenbarelser från Gud?
Äldste Dallin H Oaks lärde: ”Vägen till uppenbarelser är rättfärdighet” (The
Lord’s Way [1991], s 34). Han sade också: ”Vi kan inte ha den Helige Andens
sällskap – medlet varigenom vi kan få personlig uppenbarelse – om vi begår
överträdelser eller om vi är arga eller om vi gör uppror mot Guds utvalda
auktoriteter” (”Undervisa och lär genom Anden”, Liahona, maj 1999, 18).
E. Läran och förbunden 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Var saktmodig och ödmjuk.)
• Varför är det viktigt att vara ödmjuk när vi vill få uppenbarelser från Gud?
David Whitmer minns en morgon när Joseph Smith gjorde sig redo för att fortsätta översättningen av Mormons bok, ”var det någonting som gick på tok
i hemmet och han förargades över det. Det var något som hans hustru Emma
hade gjort. Oliver och jag gick upp till övre våningen, och kort därefter kom
Joseph upp för att fortsätta översättningen, men han kunde inte göra någonting. Han kunde inte översätta en enda stavelse. Han gick ner och ut i trädgården och åkallade Herren. Han var ute omkring en timme, så kom han tillbaka till huset, bad Emma om förlåtelse och kom sedan upp till oss, och
därefter fortsatte översättningen. Han kunde inte göra någonting om han inte
var ödmjuk och trofast” (citerat i B H Roberts, A Comprehensive History of the
Church, del 1, s 131).
F. Läran och förbunden 25:10; 30:2. (Inrikta dig på att söka det som hör Gud till i stället
för det världsliga.)
• Varför är det viktigt att inrikta sig på att söka ”de ting som tillhöra [Gud]” i
stället för ”jordiska ting” när vi önskar uppenbarelser? (L&F 30:2). Hur kan vi
frigöra oss från världens oro och sorl under tiden som vi strävar efter att få
uppenbarelser?
Äldste Boyd K Packer lärde oss:
”Inspirationen kommer lättare i en fridfull atmosfär. Ord som tyst, stilla,
Hugsvalaren förekommer ofta i skrifterna.
Världen blir allt mer högljudd. Klädseln, uppträdandet och annat yttre är slappare och slarvigare och mer ovårdat. Förstärkare som slungar ut skrällig musik
med obscena texter i takt med psykedeliska ljuseffekter karakteriserar drogkulturen. Variationer av detta anammas av och påverkar våra ungdomar . . .
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Denna utveckling mot mera buller, mera spänning, mera stridigheter, mindre
självbehärskning, mindre värdighet, mindre regelbundenhet är ingen slump,
inget oskyldigt, inget ofarligt.
Den första order som ges av en befälhavare som inleder en militär invasion är
att man ska störa eller slå ut kommunikationen för dem som man tänker
besegra.
Vanvördnad passar motståndarens avsikter genom att det sätter de känsliga
kanalerna för uppenbarelser till både sinnet och anden ur funktion”
(Nordstjärnan, jan 1992, s 25).
Medan äldste Neal A Maxwell verkade i de sjuttios presidentskap, sade han:
”Gudomlig vägledning är så avgörande . . . att vi behöver öka våra ansträngningar att vara mottagliga så att en sådan speciell hjälp kan ges. President
David O McKay sade att morgontimmarna, innan vi belamras med dagens
bekymmer, är speciellt bra för inspirationen. Andra har känt att avskildhet och
skriftstudier kan skapa en atmosfär som befrämjar Anden och att den kan
utvecklas. När allt kommer omkring är det bra att läsa de ord vi redan fått från
Kristus innan vi ber om fler” (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], s 121).
Avslutning
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Betona vikten av personliga uppenbarelser i vårt liv. Vittna om att varje medlem i
kyrkan kan få uppenbarelser genom den Helige Anden. Uppmuntra klassmedlemmarna att förbereda sig för att få denna gudomliga vägledning.

”Jag vill förkunna det för ditt
förstånd och hjärta genom den
Helige Anden”

Lektion

6

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna lära sig att känna igen personliga uppenbarelser genom
den Helige Anden och att uppmuntra dem att söka denna välsignelse i sitt liv.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 6, 8, 9,11 och andra skriftställen i
lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du tänker använda dig av den intresseväckande aktiviteten, så ta med en
radio till klassen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
• Visa en radio för klassen men sätt inte på den. Varför kan vi inte höra
utsändningen?
• Sätt på radion, men ställ inte in den på någon station. Vad måste vi göra innan
vi tydligt kan höra en radiostation? Vilka likheter finns det mellan att lyssna
på den Helige Anden och finna en radiostation? (Att anstränga sig att söka den
Helige Andens ledning kan jämföras med att sätta på radion. Att göra det som
behövs för att motta den Helige Andens viskningar kan jämföras med att ställa
in radion på en station eller reparera radion om så behövs.)
Förklara att den här lektionen är avsedd att hjälpa klassdeltagarna lära sig känna
igen personliga uppenbarelser från den Helige Anden.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
Diskutera hur de valda skriftställena går att tillämpa i det dagliga livet. Uppmuntra
dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna i skriftställena.
Påminn klassen om att detta är den andra av två lektioner om personlig uppenbarelse. Lektion 5 handlade om hur vi förbereder oss för att få personliga uppenbarelser. Den här lektionen handlar om hur vi känner igen personliga uppenbarelser.
1. Att förstå hur den Helige Anden meddelar sig med oss
Förklara att uppenbarelser kan komma på många olika sätt. Några av dem inbegriper besök av Herren eller hans budbärare, Herrens eller hans budbärares röster
eller syner och drömmar. Men vanligtvis kommer uppenbarelser när den Helige
Anden förmedlar tankar till våra sinnen och känslor i våra hjärtan. Den Helige
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Anden är medlem i gudomen. Han är en uppenbarare som undervisar, tröstar,
varnar, stärker och vägleder oss.
Förklara att den Helige Anden meddelar sig med oss på en mängd olika sätt. Låt
klassen läsa följande kursiverade skriftställen. Låt dem sedan fastställa vad dessa
skriftställen lär om hur den Helige Anden meddelar sig med oss. (Tänkbara svar
inom parentes.) Sammanfatta svaren på tavlan. Diskutera sedan svaren.
A. Läran och förbunden 8:2–3; 85:6. (Han använder en stilla röst när han meddelar
sig med våra sinnen och hjärtan.) Se även 1 Kungaboken 19:12; 1 Nephi 17:45;
Helaman 5:30.
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum lärde: ”Syner förekommer. Röster hörs
från andra sidan slöjan. Jag vet detta. Men dessa upplevelser är exceptionella. . . .
De flesta av de uppenbarelser som ges kyrkans ledare och medlemmar kommer
genom den stilla, sakta rösten eller genom en känsla snarare än genom en syn
eller en röst som talar vissa ord som vi kan höra. Jag vittnar om realiteten av detta
slags uppenbarelse, som jag har lärt känna som en välbekant, ja daglig, erfarenhet
som vägleder mig i Herrens verk” (”Teaching and Learning by the Spirit”, Ensign,
mars 1997, s 14).
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade: ”Denna milda, utsökt andliga
kommunikation är inget som vi ser med våra ögon eller hör med våra öron. Och
även om den beskrivs som en röst, är det en röst som man snarare känner än hör”
(That All May Be Edified [1982], s 335).
• Varför är det viktigt att förstå principen om hur den Helige Anden meddelar sig
med oss? Vad är risken om vi förväntar oss att gudomliga meddelanden ska
komma på mer dramatiska eller spektakulära sätt?
Äldste Dallin H Oaks varnade:
”Några [människor] har enbart väntat sig de stora manifestationer som finns
upptecknade i skrifterna och inte känt igen den stilla röst som talat till dem . . .
Vi måste lära oss att Herren sällan talar med hög röst. Hans budskap kommer
nästan alltid i form av en viskning . . .
Genom att en del människor inte förstår dessa principer för uppenbarelser,
väntar de med att erkänna att de har ett vittnesbörd tills de har upplevt en
mirakulös händelse. De inser inte att för de flesta människor – särskilt de som
vuxit upp i kyrkan – är det inte en händelse utan en process att få ett vittnesbörd” (Liahona, maj 1999, s 21, 24).
B. Läran och förbunden 6:15; 11:13–14. (Han upplyser våra sinnen.)
• På vilka sätt upplyser Anden våra sinnen?
Deltagarna kan svara att Anden kan upplysa våra sinnen med nya tankar eller
insikter, glimtar av inspiration och starka känslor eller intryck (se till exempel
L&F 128:1). Profeten Joseph Smith lärde att uppenbarelser kan komma som
”plötsliga tankar och idéer” som strömmar till våra sinnen som ”ren intelligens” (se Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 130).
Inbjud klassen att berätta om tillfällen då den Helige Anden har upplyst deras
sinnen med nya idéer eller insikter, glimtar av inspiration eller starka känslor och
intryck.
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C. Läran och förbunden 6:22–23. (Han gjuter frid i vårt sinne.)
Förklara att Oliver Cowdery bodde hos Joseph Smiths föräldrar en tid innan han
träffade profeten. Under den här tiden hade Oliver bett och fått en fridfull försäkran om att Josephs kallelse och arbete var gudomligt. Oliver reste sedan till
Harmony i Pennsylvania och började arbeta som skrivare åt Joseph vid översättningen av Mormons bok. Strax därefter önskade Oliver ”mera vittnesbörd” om att
det var sant som han tidigare känt (L&F 6:22).
• Vad uppenbarade Herren för Oliver Cowdery angående hans önskan om ”mera
vittnesbörd” om profetens gudomliga mission? (Se L&F 6:22–23.) Inbjud
klassen att berätta om tillfällen när Anden har talat till deras sinnen. Hur kan
vi förlita oss mer på den frid som Anden talar till våra sinnen?
D. Läran och förbunden 9:7– 8. (Han kan låta vårt hjärta bli brinnande.) Se också
Lukas 24:32.
Framhåll att även om L&F 9 handlar om Oliver Cowderys försök att översätta
Mormons bok, så går principerna att tillämpa på personlig uppenbarelse. Betona
att en brinnande känsla bara är ett sätt varpå den Helige Anden meddelar sig med
oss. Du kanske vill använda dig av följande citat för att hjälpa klassen förstå detta
sätt varpå Anden meddelar sig.
President Boyd K Packer förklarade: ”Denna brinnande känsla är inte bara fysisk.
Den är mer som ett varmt ljus som skiner inom dig” (Nordstjärnan, jan 1995, s 59).
Äldste Dallin H Oaks sade: ”Jag har träffat personer som berättat för mig att de
aldrig fått ett vittnesbörd från den Helige Anden, eftersom de aldrig känt att deras
hjärtan ’blivit brinnande’ i dem. Vad är ett ’brinnande’ hjärta? Måste det vara en
känsla av hetta, liknande den värme som bildas vid förbränning? Om detta är
innebörden, så har aldrig mitt hjärta blivit brinnande. Ordet ’brinnande’ i detta
skriftställe betyder säkert en känsla av tröst och frid” (Liahona, maj 1999, s 22).
E. Läran och förbunden 98:12. (Han uppenbarar ofta ”rad efter rad, bud efter bud” i
stället för allt på en gång.)
Förklara att vi brukar få uppenbarelser enligt våra förberedelser att ta emot dem.
När vi blir mer förberedda, uppenbaras mer för oss. Äldste Richard G Scott i de
tolvs kvorum lärde:
”När vi söker inspiration för att få hjälp att fatta beslut ger Herren oss vänliga
maningar. Dessa får oss att tänka, utöva tro, arbeta, kämpa ibland och att handla.
Det är sällan som hela svaret på en avgörande fråga eller ett invecklat problem
kommer på en gång. Det är vanligare att vi får en bit i taget av svaret, utan att
sista biten är inom synhåll” (Nordstjärnan, jan 1990, s 30).
Inbjud klassen att berätta om hur de fått gudomlig vägledning rad på rad, eller
steg för steg.
2. Varningar när det gäller personlig uppenbarelse
Låt klassen läsa följande kursiverade skriftställehänvisningar. Låt dem sedan fastställa varningarna som dessa skriftställen ger angående personliga uppenbarelser
(tänkbara svar står inom parentes). Sammanfatta svaren på tavlan.

31

A. Läran och förbunden 109:44. (Vi bör be om att Herrens vilja ska ske – och vara villiga
att rätta oss efter den.) Se även Matteus 6:10.
• Varför är det viktigt att rätta oss efter Guds vilja när vi söker personliga uppenbarelser?
• Hur kan vi känna igen när Gud säger ”nej”? (Deltagarna kan svara att vi får
negativa känslor, känner oss förvirrade, oroliga, obehagliga till mods eller får
oklara tankar (se L&F 9:9). Inbjud klassdeltagarna att berätta om när de känt
sig så.)
• Hur bör vi reagera när en uppriktig bön om något som vi önskar oss väldigt
mycket inte besvaras på det sätt som vi önskar? Hur kan sådana erfarenheter
hjälpa oss?
B. Läran och förbunden 88:68. (Vi bör komma ihåg att uppenbarelser kommer i Herrens
egen tid och på hans eget sätt.)
Förklara att vi inte alltid får uppenbarelser när och på det sätt vi önskar. Om vi
försöker tvinga fram uppenbarelser när och hur vi vill, kan vi missta oss. Äldste
Dallin H Oaks sade:
”Herren talar till oss genom Anden i sin egen tid och på sitt eget sätt. Många
människor förstår inte denna princip. De tror att när de är beredda och när det
passar dem, så kan de ropa till Herren och då kommer han genast att svara, till
och med exakt på det sätt som de själva bestämt. Uppenbarelser kommer inte på
det sättet . . .
Principen som anges i [L&F 88:68] gäller all slags kommunikation med vår
himmelske Fader: Den ’skall ske när hans egen tid är inne och på hans eget sätt,
efter hans egen vilja’. Vi kan inte tvinga fram andliga ting” (Liahona, maj 1999,
s 20–21).
C. Läran och förbunden 28:2, 6–7; 43:2– 4. (Vi får uppenbarelser i enlighet med vårt
förvaltarskap och ansvar.)
Profeten Joseph Smith lärde: ”Det är stridande mot Guds plan att någon medlem
av kyrkan eller någon annan erhåller instruktioner för dem, som hava högre
myndighet än de själva” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 21).
Strax innan Dallin H Oaks kallades som apostel, sade han: ”Vår himmelske Faders
hus är ett ordningens hus . . . Endast kyrkans president erhåller uppenbarelse till
ledning för hela kyrkan . . . Den som erhåller uppenbarelse för församlingen är
biskopen . . . Enskilda kan få uppenbarelse till ledning i sina egna liv. Men då en
person påstår sig ha fått uppenbarelse för en annan person utanför sitt ansvarsområde – till exempel en medlem i kyrkan som påstår sig ha fått uppenbarelse
till ledning för hela kyrkan eller en person som säger sig ha uppenbarelser till
ledning för en annan person över vilken han eller hon inte har någon presiderande myndighet enligt kyrkans ordning – så kan ni vara säkra på att sådana
uppenbarelser inte är från Herren” (”Uppenbarelse”, Nordstjärnan, dec 1983, s 40).
• Varför är denna princip viktig för kyrkans ledning? Varför är den viktig att
förstå i våra relationer med andra människor? (Om det lämpar sig i klassen
kanske du vill använda dig av andra förslaget under ”Ytterligare undervisningsförslag”, där det finns exempel på hur du kan utveckla den här diskussionen.)
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D. Läran och förbunden 11:12–14; 50:23–24. (Vi bör kunna urskilja om uppenbarelsen
har kommit från Gud.)
Förklara att det är viktigt för oss att urskilja om en uppenbarelse verkligen
kommer från Gud. Ibland är kanske det vi tror vara en uppenbarelse bara en
framställning av vår egen önskan. Och ibland kan falska uppenbarelser
komma från Satan.
• Hur kan vi urskilja om en uppenbarelse har kommit från Gud? (Se L&F 11:12–14;
50:23–24. Svaren kan innefatta att uppenbarelser från Gud kommer i enlighet
med skrifterna och rådet från nutida profeter. De är uppbyggande. De leder oss
inte att göra något som strider mot rättfärdighetens principer.)
Första presidentskapet sade: ”När . . . inspiration förmedlar något som inte är i
harmoni med kyrkans godkända uppenbarelser eller motsäger besluten av dess
insatta ledare, kan de sista dagars heliga veta att det inte kommer från Gud,
oavsett hur rimligt det verkar . . . Allt som är oförenligt med det som kommer
från Gud genom kyrkans president ska inte antas som officiellt eller tillförlitligt” ( James R Clarks sammanställning, Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vol [1965–1975], 4:285).
3. När uppenbarelser inte tas emot eller erkänns
• Vad bör vi göra när vi inte får personlig uppenbarelse då vi önskar det? (Svaren
kan bland annat innefatta följande.)
a. Var tålmodig och fortsätt att vänta trofast på Herren (L&F 98:2). Han kommer
att svara i sin tid. Att utöva tålamod hjälper oss att växa andligen och
utveckla rättfärdiga egenskaper. Du kanske vill läsa andra stycket i brevet
som är citerat i Officiellt tillkännagivande – 2 (s 295–296 i Läran och
förbunden), och påpeka att till och med profeterna måste utöva tålamod
när de söker gudomlig vägledning.
b. Öka våra ansträngningar att vara andligt stämda, så att vi kan ta emot och
känna igen Andens viskningar.
c. Öka våra ansträngningar att studera och be och erkänna att vi kanske inte
gjort detta så länge, så trofast eller så ärligt som vi borde.
d. Vara mer trofasta i att hålla buden ( Jes 59:2).
e. Sluta fundera över saken en stund. Glimtar av inspiration kommer ofta när
vi minst anar det, när våra sinnen inte är helt uppfyllda av det.
f. Inse att vi kanske söker råd i frågor som vi borde kunna fatta beslut om
själva, genom att använda vårt goda omdöme som grundar sig på studier
och slutledningar. I dessa fall kan Herren låta oss bestämma själva (För
exempel, se L&F 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5). Ofta överlåter Herren åt oss att
själva fatta beslut i rättfärdighet.
g. Bedöma om vi redan har fått ett svar, men inte accepterat det, eftersom det
inte var det svar vi hoppades på eller förväntade oss. Om vi håller fast vid
det vi önskar oss, kan vi göra det omöjligt för Anden att kommunicera med
oss.
Äldste Packer gav oss rådet:
”Ibland kämpar ni kanske med ett problem men får ändå inget svar. Vad kan
det vara för fel? Det kan vara så att ni inte gör något fel. Det kan vara så att ni
inte har gjort de rätta sakerna tillräckligt länge. Kom ihåg att ni inte kan tvinga
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fram andliga ting. Ibland blir vi förvirrade bara därför att vi inte vill acceptera
att svaret är nej . . .
Stoppa in de svåra frågorna i bakhuvudet och fortsätt göra det du ska.
Begrunda och be lugnt och ihärdigt om dessa saker.
Svaret kommer kanske inte som en blixt. Det kan komma som lite inspiration
här och lite inspiration där, ’rad efter rad, bud efter bud’ (L&F 98:12).
Vissa svar kommer när man läser skrifterna, andra när man lyssnar till predikan. Och ibland, när det är viktigt, kommer en del svar genom mycket direkt
och mäktig inspiration. Maningarna är då klara och omisskännliga”
(Nordstjärnan, maj 1980, s 33).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona att var och en av oss har förmånen och ansvaret att lära oss Andens språk
flytande. Uppmuntra klassdeltagarna att göra nödvändiga ansträngningar för
att kunna ta emot och känna igen den Helige Andens viskningar. Vittna om att
när vi förbereder oss och lyssnar noga, kommer vi att få ”uppenbarelse på uppenbarelse” genom den Helige Anden (L&F 42:61).

1. Att undervisa barn om personlig uppenbarelse
Om du undervisar vuxna kanske du vill diskutera hur man kan lära barn principen om personlig uppenbarelse.
2. Varning för uppenbarelse om äktenskap
Följande varning från äldste John H Groberg i de sjuttios kvorum förklarar en
viktig princip när man söker gudomlig vägledning om vem man ska gifta sig
med:
”Jag skulle vilja . . . varna er för att tro att ni kan få ensidig uppenbarelse från Gud
angående ett evigt äktenskap. Endast när båda parter känner samma övertygelse,
kan ni vara säkra på att den kommer från Herren. De som försöker tvinga en
annan person att rätta sig efter deras så kallade uppenbarelse skadar både sig själv
och sina vänner” (”What Are You Doing Here?”, New Era, jan 1987, s 37–38).
3. President Joseph F Smiths metod att få ett vittnesbörd
Återge president Joseph F Smiths berättelse om hur han fick sitt vittnesbörd:
”När jag som gosse först erhöll prästadömet, gick jag ofta ut och bad Herren visa
mig underbara ting, så att jag skulle få ett vittnesbörd. Men Herren undanhöll
mig dessa underverk. Han visade mig sanningen rad på rad, bud på bud, litet här
och litet där, tills han fått mig att känna sanningen från hjässan till fotabjället
och till dess att jag var helt renad från tvivel och fruktan. Han behövde inte sända
en ängel från himlarna för att utföra detta, inte heller behövde han tala med en
ärkeängels basun. Genom viskningar från den levande Gudens andes stilla, sakta
röst, gav han mig det vittnesbörd jag äger och genom denna princip och kraft ger
han till alla människornas barn en kunskap om sanningen” (Evangeliets lära, s 6).
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”Evangeliets första grundsatser
och förordningar”

Lektion

7

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå och söka efter välsignelser som kommer genom
evangeliets första grundsatser och förordningar: tro på Herren Jesus Kristus,
omvändelse, dop och konfirmation.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i denna lektion.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om följande bilder finns tillgängliga så sätt upp dem längst fram i rummet
innan lektionen börjar: Herren Jesus Kristus (62572; Evangeliet i bild 240), Dop
(Evangeliet i bild 601) och Den Helige Andens gåva (Evangeliet i bild 602).
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så ta med något att
göra en ögonbindel av.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Be någon i klassen att komma fram. Sätt bindeln för ögonen på den som anmälde
sig frivilligt och be honom eller henne att skriva följande mening på tavlan:
Jesus är världens ljus. Ta bort bindeln och be personen skriva samma mening en
gång till på tavlan. Låt sedan personen sätta sig ner.
• Vad är det för likhet med att synda och att sätta på sig en bindel för ögonen?
Vad är det för likhet med att utöva tro på Jesus Kristus och omvända sig
från sina synder och att ta bort bindeln? Vad är det vi kan se tydligare när vi
omvänder oss?
Förklara att den här lektionen handlar om evangeliets första grundsatser och
förordningar. Genom tro, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva är det
lättare att se vår eviga stig och vårt eviga mål medan vi lever här på jorden.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Du kanske vill använda två söndagar till denna lektion.
Förklara att Herren återställde evangeliet genom profeten Joseph Smith ”rad på
rad, bud på bud” (L&F 128:21). Några av de första sanningar som återställdes var
evangeliets första grundsatser och förordningar. Låt en medlem läsa upp fjärde
trosartikeln. Skriv upp de första grundsatserna och förordningarna på tavlan.
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1. Tro på Herren Jesus Kristus är evangeliets första grundsats
Framhåll att evangeliets återställelse började med att Joseph Smith handlade i tro
( Joseph Smith 2:11–14). Moronis besök kom också som svar på att Joseph handlade i tro. Han skrev att han ”trodde säkert, att [han] skulle få en gudomlig
uppenbarelse” när han bad om förlåtelse ( Joseph Smith 2:29).
• Vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus? Varför är det viktigt att vi koncentrerar vår tro på Jesus Kristus?
• Hur kan vi stärka vår tro på Jesus Kristus? (Se L&F 19:23; 88:118; Al 32:27.)
Betona att vi stärker tron gradvis, inte genom enstaka händelser. Framhåll att
vi måste ge tron ständig näring för att hålla den stark.) Inbjud klassdeltagarna
att vid lämpliga tillfällen berätta om erfarenheter som hjälpt dem att stärka sin
tro på Kristus.
• Nämn några omständigheter i dagliga livet som kräver att vi utövar tro på
Kristus? Hur har tron hjälpt er att övervinna missmod, svagheter eller andra
svårigheter? Hur kan tro på Kristus stärka våra relationer till andra? (Diskutera
olika relationer, till exempel till en äkta hälft, ett barn, en förälder, församlingsmedlem eller granne.)
• Hur kan vi visa vår tro på Kristus? (Se L&F 20:69; Jak 2:14–17). Hur påverkar
tron på Kristus vår önskan att göra goda gärningar?
• Läs L&F 8:10 tillsammans. Vad kan vi åstadkomma utan tro? Vad kan vi åstadkomma med tro? (En del svar på denna fråga finns i L&F 35:9; 42:48–51;
63:9–11; Moro 7:33.) Vilka uttryck för trons kraft har ni sett?
• Ett ofta upprepat budskap i Läran och förbunden är vikten av att be i tro. Till
exempel säger Herren i L&F 10:46–52 att Mormons bok bevarades tack vare att
forna profeter hade ”tro i [sina] böner” på att den skulle bevaras. Vilken roll
spelar tron i våra böner?
2. Genom uppriktig omvändelse kan vi få del av försoningens välsignelser
Förklara att omvändelse är ett huvudtema i Läran och förbunden. Herren undervisar om omvändelsens lära och betonar gång på gång behovet av omvändelse.
Han lovar stora välsignelser till dem som omvänder sig – och straff för dem som
inte gör det.
• Vad är omvändelse? (Se L&F 58:42–43. Omvändelse är processen att bli ren
från våra synder och få förlåtelse för dem genom kraften i Frälsarens försoning.
För att omvända oss måste vi bekänna och överge våra synder och vända oss
bort från det onda. Vi måste också rikta våra hjärtan mot Gud, ha en önskan
att göra hans vilja och uppriktigt sträva efter att lyda hans bud. Mer om hur ni
kan diskutera omvändelseprocessen i andra förslaget under ”Ytterligare undervisningsförslag”.)
• Vad är skillnaden mellan sann omvändelse och att bara lägga bort en dålig
vana eller ändra ett beteende?
President Ezra Taft Benson förklarade: ”Omvändelse betyder mer än att bara
ändra sitt beteende . . . Sann omvändelse baseras på tro på Herren Jesus Kristus.
Det finns inget annat sätt. Sann omvändelse innebär en förändring i hjärtat
och inte enbart ett ändrat beteende” (se Al 5:13). (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], s 71).
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Äldste Neal A Maxwell i de tolvs kvorum sade att ”omvändelse innefattar både
att vända sig bort ifrån ondskan och att vända åter till Gud” (Nordstjärnan,
jan 1992, s 35).
• Läs L&F 18:11–13 och 19:16–19 tillsammans. Vad lär oss dessa skriftställen om
Frälsarens kärlek till oss? Varför behöver vi Frälsarens försoning för att få förlåtelse för våra synder? (Se även 2 Ne 2:6–9.) Varför är det nödvändigt att vi
omvänder oss för att vi ska få förlåtelse för våra synder?
Förklara att när vi syndar blir vi orena och utsatta för den bestraffning som
rättvisans lag kräver. Eftersom vi är ofullkomliga kan vi inte bli rena igen eller
uppfylla rättvisans krav på egen hand. Genom att sona våra synder tog Frälsaren själv på sig straffen som rättvisans lag kräver, och han kan ge den barmhärtighet och förlåtelse vi behöver för att bli rena. Dessa försoningens välsignelser
är tillgängliga för oss på villkor att vi omvänder oss (Al 7:14).
• Varför är tron på Jesus Kristus nödvändig för att vi verkligen ska kunna
omvända oss?
• Skriv Följderna av att inte omvända sig på tavlan. Vilka är följderna av att inte
omvända sig från sina synder? (Låt klassdeltagarna läsa följande skriftställen
och definiera följderna: L&F 1:33, 19:17–18 och 29:17. Skriv upp dessa följder på
tavlan. Andra följder kan vara att fjärma sig från Gud och andra människor,
skuld, dålig självkänsla, bortförklaring av synder och en ovilja att förlåta.)
• Skriv Välsignelser av sann omvändelse på tavlan. Vad lovar Herren när vi uppriktigt omvänder oss från våra synder? (Låt klassdeltagarna läsa följande skriftställen och definiera löftena: L&F 1:32, 58:42 och 109:53. Skriv upp dessa löften
på tavlan.) Inbjud klassen att berätta hur deras liv har välsignats genom att de
omvänt sig. (Observera: du kanske vill varna klassen för att i detalj bekänna
tidigare synder.)
• Varför har vi ibland svårt för att förlåta oss själva och andra, även om Herren
har lovat att förlåta oss när vi omvänder oss?
• Hur kan vi bli mer ångerfulla? Varför uppskjuter vi ibland vår omvändelse? Hur
kan vi övervinna all slags stolthet, missmod, självbelåtenhet eller annat som
kan få oss att låta bli att omvända oss?
Äldste Neal A Maxwell sade: ”Omvändelse är en befriande och inte en dyster lära.
Den är tillgänglig för både den som syndat svårt och för den enskilde som redan
har kommit långt och som strävar efter att bli ännu bättre” (Nordstjärnan,
jan 1992, s 35). Betona att även om omvändelsen kan vara en svår process, kan
den också ge stor glädje när vi vänder våra hjärtan bort från synd och till Gud.
3. Dopet är en nödvändig förordning
Förklara att tro och omvändelse leder till dop, vilket är evangeliets första förordning. I Läran och förbunden uppenbarade Herren syftena, villkoren och instruktionerna angående dopet. Genom profeten Joseph Smith återställde Johannes
döparen den prästadömsmyndighet som är nödvändig för att utföra förordningen
(se lektion 8).
• Vilka är avsikterna med dopet? (Se L&F 18:22; 49:13–14. Avsikterna är bland
annat att visa vår förpliktelse mot Frälsaren, få syndernas förlåtelse, bli
medlemmar i kyrkan, inträda på den stig som leder till upphöjelse och förbe-
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reda oss för att få den Helige Andens gåva. Se även 2 Ne 9:23; 31:10–13, 17;
Mos 18:17.) Uppmuntra klassdeltagarna att berätta om sina känslor för dopet.
• Läs L&F 20:37 tillsammans. Vilka villkor måste en person uppfylla för att få bli
döpt? Vilka förbund ingår vi med Gud när vi döps? (Se även Mos 18:8–10.)
Hur kan vi bättre uppfylla vårt åtagande att hålla löftena vi gav Herren när vi
döptes?
• Vad symboliserar dopet? (Se L&F 76:51; Joh 3:3–5; Rom 6:3–4. Dop genom
nedsänkning symboliserar Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse.
Det symboliserar också begravningen av vårt gamla jag och vår pånyttfödelse
i Kristus. Dessutom symboliserar det att vi blir renade från våra synder.)
• Varför är det nödvändigt att döpas av någon som har rätt myndighet?
(Se L&F 22.) Varför är det nödvändigt att dopet sker genom nedsänkning?
(Se L&F 20:72–74.) Varför är det inte lämpligt att döpa en person innan
han eller hon fyllt åtta år? (Se L&F 20:71; 29:46–47; 68:25; Moro 8:9–12.)
4. Genom konfirmationens förordning får vi den Helige Andens gåva
Förklara att den Helige Anden är en av medlemmarna i gudomen och ”en personlighet, som består av ande” (L&F 130:22). Efter dopet i vatten får kyrkans medlemmar den Helige Andens gåva genom konfirmationens förordning (L&F 33:15;
35:5–6). Denna förordning kallas också ”dop i eld och den Helige Anden”
(L&F 20:41). Profeten Joseph Smith sade: ”Dopet i vatten är blott ett halvt dop
och är till ingen nytta, om det ej åtföljes av . . . dopet av den Helige Anden”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 271).
• Vad är skillnaden mellan den Helige Andens uppenbarelser och den Helige
Andens gåva?
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum sade: ”Den Helige Andens uppenbarelser ges för att leda uppriktiga sökare till de evangeliets sanningar som övertalar
till omvändelse och dop. Den Helige Andens gåva är mer omfattande . . . [Den]
innefattar rätten till ständigt sällskap, att vi ’alltid må hava hans Ande hos
[oss]’ (L&F 20:77)” (Nordstjärnan, jan 1997, s 57).
Äldste Bruce R McConkie i de tolvs kvorum jämförde de uppenbarelser från
den Helige Anden som en person kan få före dopet med ljusglimtar som
”blossar upp i en mörk och stormig natt”. Han liknade den Helige Andens gåva
som en person får efter dopet med ”det ständigt starka solskenet mitt på dagen
som kastar sina strålar på livets stig och på allt i dess omgivning” (A New
Witness for the Articles of Faith [1985], s 262).
• Att få den Helige Andens gåva ger oss inte automatiskt någon garanti för att
den Helige Anden alltid kommer att vara med oss. Vad måste vi göra för att
den Helige Anden alltid ska vara med oss?
President Joseph Fielding Smith sade: ”Den Helige Anden bor inte hos en
person som är ovillig att lyda och hålla Guds bud eller som medvetet bryter
mot dessa bud” (Church News, 4 nov 1961, s 14).
• Vilka är några av den Helige Andens uppgifter? (Välj ut några av följande
skriftställen att läsa tillsammans med klassdeltagarna. Diskutera vad varje
skriftställe lär om den Helige Andens uppgifter. Sammanfatta uppgifterna på
tavlan.)
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a. L&F 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (Han är en lärare; se också Joh 14:26;
16:13; 1 Ne 10:19; Moro 10:5.)
b. L&F 39:6. (Han är Hugsvalaren och hjälparen; se också Joh 14:16.)
c. L&F 42:17; 100:8. (Han är ett vittne; se också Joh 15:26; Al 5:46.)
d. L&F 11:12. (Han leder oss till att göra gott, vandra ödmjukt och döma rätt.)
e. L&F 11:13; 76:10. (Han upplyser vårt förstånd och fyller vår själ med glädje.)
f. L&F 84:33. (Genom honom är vi helgade; se också 3 Ne 27:20.)
g. L&F 31:11; 75:27; 84:85. (Han inspirerar oss så att vi vet vart vi ska gå, vad vi
ska göra och vad vi ska säga.)
Inbjud klassdeltagarna att berätta om hur den Helige Anden har välsignat dem
på dessa eller andra sätt. Diskutera hur vi kan åtnjuta dessa välsignelser mer
fullständigt i våra liv. Betona vilken förmån det är för oss att få ha sällskap av
en medlem i gudomen. Bär ditt vittnesbörd om vad det betyder för dig att ha
den Helige Andens sällskap.
5. Vi måste uthärda till änden i tro för att få evigt liv
När vi döps träder vi in på den stig som leder till upphöjelse. Men denna enstaka
händelse garanterar inte att vi blir upphöjda. Som Herren ofta förmanar oss i
Läran och förbunden måste vi också hålla förbunden vi gjorde i dopet och
uthärda trofast till livets slut.
• Läs 2 Nephi 31:19–20 och L&F 14:7 tillsammans. Vad innebär det att uthärda
intill änden? Vilka välsignelser har Herren lovat oss om vi uthärdar intill
änden?
• Vilka erfarenheter har fått er att inse värdet av att förbli trofasta till er övertygelse och era förbund?
• Läs L&F 24:8 tillsammans. Förklara att uthärda intill änden innebär att förbli
trofast under prövningar i livet. Hur kan vi förbli trofasta under svåra tider?
(Uppmuntra klassdeltagarna att berätta vad som har hjälpt dem att uthärda
svåra händelser.)
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Bär vittne om hur viktiga evangeliets första grundsatser och förordningar är.
Uttryck din tacksamhet för Jesus Kristus, hans försoning och hans exempel.
Uppmuntra klassdeltagarna att stärka sin tro varje dag, omvända sig från sina
synder, hålla sina dopförbund och leva så att den Helige Anden blir deras ständiga sällskap. Vittna om att när vi trofast uthärdar intill änden, kommer vi att få
upphöjelse.

1. ”Trons sköld” (L&F 27:17)
Läs L&F 27:15, 17 tillsammans. President Boyd K Packer i de tolvs kvorum syftade
på dessa skriftställen när han sade:
”Trons sköld tillverkas inte i fabriker utan är hemmagjord!
Det yttersta syftet med all vår undervisning är att förena föräldrar och barn i tron
på Herren Jesus Kristus, så att de är lyckliga i hemmet, beseglade i ett evigt äkten-
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skap, sammanlänkade med förfäderna och förvissade om upphöjelse i vår
himmelske Faders närhet . . .
Därför manar ledarna medlemmarna att förstå att det som är mest värt att göra
måste göras i hemmet. En del förstår ändå inte att alltför många aktiviteter
utanför hemmet, om än aldrig så välmenta, lämnar för litet tid att tillverka och
sätta på trons sköld i hemmet” (Nordstjärnan, jul 1995, s 7).
• Hur kan föräldrar och barn arbeta tillsammans för att tillverka och stärka trons
sköld i familjen?
2. Omvändelseprocessen
• Vad måste vi göra för att omvända oss? Vad lär oss L&F 58:43 och 61:2 om
omvändelseprocessen? Varför är bekännelsen en viktig del av omvändelsen?
Varför är det viktigt att vi överger våra synder som en del av omvändelsen?
Äldste Richard G Scott i de tolvs kvorum angav de viktigaste faktorerna i omvändelsen på detta sätt:
”Ånger över synden. [Det får dig] att uppriktigt vilja ändra dig och villigt underkasta dig allt som krävs för att bli förlåten . . .
Överge synden. Detta betyder ett orubbligt och fast beslut att inte upprepa överträdelsen . . .
Bekännelse. Man behöver alltid bekänna sina synder för Herren. Om det är en
allvarlig överträdelse, som omoral, måste den bekännas för biskopen eller
stavspresidenten . . .
Gottgörelse. Ni måste så långt det är möjligt gottgöra det som har stulits, förstörts
eller besudlats . . .
Lydnad mot alla buden. Fullständig lydnad för in evangeliets hela kraft i ert liv . . .
Det kan vara saker som ni inte först skulle komma att tänka att de har att göra
med omvändelse, som att gå på möten, betala tionde, tjäna och förlåta andra . . .
Erkänna Frälsaren. Jag vittnar om, att av omvändelsens alla viktiga steg är det av
mest avgörande betydelse att ni har övertygelsen att förlåtelse kommer på grund
av Frälsaren” (Nordstjärnan, jul 1995, s 77–78).
Om du undervisar ungdomar kanske du vill att de ska läsa och diskutera råden
angående omvändelse i Vägledning för de unga, s 29–30 (36550 180).
3. Gruppresentationer
Ta med Evangeliet i bild (34730 180) till klassen. Dela in klassen i två grupper och
ge varje grupp hälften av bilderna. Be dem sedan att under några minuter, och
med hjälp av bilder från lådan, förbereda ett budskap som handlar om evangeliets
första grundsatser och förordningar. Uppmuntra dem att använda mellan fem
och tio bilder. Ge varje grupp tid till att förbereda sitt framförande.
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Prästadömets återställelse

Lektion

8

Mål

Att få klassdeltagarna att sätta större värde på prästadömets återställelse,
uppmuntra bröderna att ära sina ämbeten och kallelser i prästadömet samt hjälpa
alla medlemmar att mer fullständigt åtnjuta prästadömets välsignelser.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16;
Joseph Smiths skrifter 2:66–73.
b. Oliver Cowderys redogörelse för aronska prästadömets återställelse,
i fotnoten till Joseph Smiths skrifter 2:71.
c. Vår arvedel, s 13–14.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om bilden av melkisedekska prästadömets återställelse finns tillgänglig
(62371; Evangeliet i bild 408), så förbered dig att använda den under lektionen.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så ta med en samling
nycklar till lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Håll upp flera nycklar.
• Vad är syftet med dessa nycklar?
Skriv Prästadömet på tavlan. Förklara att i kyrkan talar vi ofta om prästadömet
som nycklar.
• Vad är syftet med prästadömets nycklar?
Förklara att prästadömets nycklar ger prästadömsbärare myndighet att presidera
över och leda kyrkan inom en jurisdiktion, som till exempel en stav, en församling eller ett kvorum. Presiderande prästadömsledare får dessa nycklar när de
avskiljs. Alla ämbeten i prästadömet och kyrkans organisationer verkar under
ledning av dessa presiderande myndigheter. Den här lektionen handlar om
prästadömets återställelse och dess nycklar.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
i skriftställena.
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1. Förklaring av prästadömet och dess syfte
Förklara att prästadömet är ett huvudtema i Läran och förbunden. Herren gav
genom profeten Joseph Smith många uppenbarelser som storligen ökar vår
kunskap om prästadömets nycklar, ämbeten, organisation, förordningar, plikter
och välsignelser. Dessa uppenbarelser ger vägledning om hur prästadömet bör
användas för att föra Guds verk framåt på jorden.
• Vad är prästadömet? (Prästadömet är Guds eviga kraft och myndighet. Det är
kraften varigenom han skapade och styr himlarna och jorden. Det är också
kraften varigenom han förlöser och upphöjer sina barn. Han ger en del av sitt
prästadömes kraft och myndighet till värdiga manliga medlemmar i kyrkan,
så att de kan predika evangeliet, erbjuda de frälsande förordningarna och styra
hans rike på jorden.)
• Varför är det viktigt att ha prästadömet på jorden? (Svaren kan innefatta att
prästadömet bemyndigar män att i Guds ställe välsigna hans barn och hjälpa
dem förbereda sig för upphöjelse.)
• Nämn några sätt varpå prästadömsbärare handlar i Guds ställe för att välsigna
hans barn. (Se valda verser från L&F 20:38–55; 107:8–12, 23, 35.) Hur har du
välsignats genom prästadömsbärarnas tjänande?
• Vilket inflytande har prästadömet haft på dig? Hur har du sett prästadömets
kraft verka i ditt liv?
• Hur har prästadömet välsignat och stärkt din familj? Hur kan du göra prästadömets inflytande och kraft mer verksamt i ditt liv och för din familj?
2. Aronska prästadömets återställelse
Undervisa om och diskutera Joseph Smiths skrifter 2:68–72; L&F 13; 84:26–27;
107:20. Förklara att aronska prästadömet är ”ett tillägg till det högre eller
Melkisedekska prästadömet” (L&F 107:14).
• Hur blev aronska prästadömet återställt till jorden i den sista tiden? (Se Joseph
Smith 2:68–72 och Vår arvedel, s 13–14; se också L&F 13. Påpeka att när aronska
prästadömet återställdes var det första gången i denna tidshushållning som
någon tilldelades gudomlig myndighet.)
• (Till prästadömsbärarna) Hur kändes det när ni fick aronska prästadömet?
Du kanske vill redogöra för hur Oliver Cowdery kände sig när han fick aronska
prästadömet (se fotnoten till Joseph Smith 2:71). Du kanske också vill återge
dessa tankar av äldste James E Talmage, som verkade i de tolvs kvorum. Han
berättar om hur hans ordination till diakonens ämbete påverkade honom:
”Så snart som jag blivit ordinerad kom en känsla över mig som jag aldrig
förmått helt beskriva. Det verkade knappast troligt att jag, en liten pojke, skulle
kunna bli så hedrad av Gud att jag kallades till prästadömet . . . Jag kände mig
stärkt av tanken att jag tillhörde Herren, och att han skulle hjälpa mig i vad
som än krävdes av mig.
Den inverkan min ordination hade . . . omfattade allt jag gjorde som pojke . . .
När vi lekte på skolgården, och jag kanske frestades att fuska i leken, när jag
råkade i dispyt med någon lekkamrat, kom jag ihåg, och tanken hade lika stor
verkan på mig som om den uttalats högt – ’Jag är en diakon, och det är inte
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rätt av en diakon att uppföra sig så.’ På proven, när det verkade vara så lätt för
mig att skriva av någon av de andra pojkarnas arbete . . . brukade jag säga inom
mig: ’Det skulle vara ännu mer orättfärdigt av mig att göra det än av dem, för
jag är diakon.’” (Incidents from the Lives of Our Church Leaders [diakonernas
instruktionsbok, 1914], s 135–136).
• Hur kan pojkar och unga män förbereda sig för att få aronska prästadömet?
Hur kan föräldrar, mor- och farföräldrar och andra hjälpa pojkar och unga män
att förbereda sig för att få prästadömet? Hur kan andra hjälpa till att väcka en
djup uppskattning för prästadömet hos pojkar och unga män?
• Vilken myndighet och vilka välsignelser återställdes med aronska prästadömet?
(Se L&F 13; 84:26–27; 107:20. Använd följande vägledning för att utveckla
denna diskussion. Skriv rubrikerna på tavlan.)
Nycklarna till betjäning av änglar (L&F 13; 84:26; 107:20)
• Vad innebär det att inneha ”nycklarna till betjäning av änglar”? (L&F 13)
President Gordon B Hinckley sade: ”Som jag förstår det innebär detta att ni,
om ni lever värdigt det prästadöme ni bär, har rätt att motta och njuta av
himmelska varelsers kraft till att leda er, till att skydda er, till att välsigna er”
(Nordstjärnan, apr 1983, s 76).
Förklara att betjäning av änglar kan förekomma genom personligt besök och
”kan också vara osynlig. Änglars budskap kan överlämnas genom en röst eller
helt enkelt genom tankar eller känslor som delges sinnet . . . De flesta meddelanden från änglar känns och hörs snarare än syns” (Dallin H Oaks, i Liahona,
jan 1999, s 45).
• Genom aronska prästadömets återställelse är det möjligt för alla kyrkans
medlemmar, inte bara prästadömsbärarna, att få änglabetjäning. Hur kan vi få
änglabetjäning? (Se Moro 7:35–37 och följande citat.)
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum talade om sambandet mellan att ta
sakramentet och få änglabetjäning:
”Vi blir genom aronska prästadömets förordningar – dopet och sakramentet –
renade från våra synder och lovade att vi alltid ska få ha hans Ande hos oss om
vi håller våra förbund. Jag tror att detta löfte inte bara handlar om den Helige
Anden utan också om betjäning av änglar, ty ’Änglar tala genom den Helige
Andens kraft, och därför tala de Kristi ord’ (2 Ne 32:3). På detta sätt gör de som
bär aronska prästadömet det möjligt för alla kyrkans medlemmar som värdigt
tar del av sakramentet att njuta av Herrens Andes sällskap och betjäningen av
änglar” (Liahona, jan 1999, s 45).
Du kanske vill gå igenom två eller tre skriftställen som handlar om änglabetjäning. Några av dem är 3 Nephi 7:18; 17:23–24; Moroni 7:25, 29–31 och
L&F 84:88.
Nycklarna till omvändelse och dop (L&F 13; 84:26–27; 107:20)
Förklara att omvändelse och dop också kallas ”det förberedande evangeliet”
(L&F 84:26–27). Det beror på att omvändelse och dop hjälper oss att förbereda
oss för att ta emot de större välsignelserna som erbjuds genom melkisedekska
prästadömet, till exempel den Helige Andens gåva och templets förordningar.
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• Framhåll att Johannes döparen predikade omvändelse och döpte människor
när han förberedde vägen för Frälsaren (Matt 3:1–6, 11). Hur kan bärare av
aronska prästadömet i vår tid predika omvändelse? (Exempelvis genom
hemundervisning, missionsarbete, vittnesbörd och vänskapskontakter.) Hur
kan bärare av aronska prästadömet delta i dopförordningen? (Under ledning av
biskopen kan värdiga präster utföra dop och verka som vittnen vid dop.)
Inbjud bröder som har döpt någon att berätta om hur det kändes att kunna
utföra den förordningen.
• Förutom att döpa kan bärare av aronska prästadömet officiera vid sakramentsförordningen. Vilket samband har sakramentet med omvändelse och dop?
Äldste Jeffrey R Holland i de tolvs kvorum sade: ”Vi ber er, unga män inom
aronska prästadömet, att göra i ordning, välsigna och dela ut dessa symboler
för Frälsarens offer värdigt och vördnadsfullt. Vilken fantastisk förmån och
vilket heligt ansvar som ges i en så tidig ålder! Jag kan inte tänka mig någon
större heder som himlen kunde visa er. Vi älskar er verkligen. Gör ert bästa och
se så bra ut som möjligt när ni deltar i Herrens nattvards sakrament” (Nordstjärnan, jan 1996, s 68).

Susquehanna-floden. Aronska prästadömet och melkisedekska prästadömet återställdes på
dessa flodstränder år 1829 (L&F 13; 128:20).

3. Melkisedekska prästadömets återställelse
Undervisa om och diskutera L&F 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. Förklara att
melkisedekska prästadömet är det högre prästadömet. All den myndighet, den
kunskap och de förbund som är nödvändiga för Guds barns upphöjelse är förenat
med detta prästadöme.
• Hur återställdes melkisedekska prästadömet till jorden i de sista dagarna? (Visa
bilden Melkisedekska prästadömets återställelse. Förklara att några veckor efter
det att Johannes döparen återställt aronska prästadömet, visade sig Petrus,
Jakob och Johannes för Joseph Smith och Oliver Cowdery och förlänade dem
det melkisedekska prästadömet. Det finns ingen redogörelse för händelsen i
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Läran och förbunden, men den omnämns i inledningen till L&F 13; L&F
27:12–13; L&F 128:20 och Vår arvedel, s 13–14.)
• Vilken myndighet och vilka välsignelser återställdes med melkisedekska
prästadömet? (Se L&F 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16. Använd följande
information för att utveckla diskussionen. Skriv rubrikerna på tavlan.)
Myndighet att förvalta Jesu Kristi evangelium (L&F 84:19)
• Vad innebär det att melkisedekska prästadömet har myndigheten att förvalta
Jesu Kristi evangelium? (Se L&F 84:19. Exempel på svar är att melkisedekska
prästadömet har myndigheten att leda kyrkan, predika evangeliet och erbjuda
frälsande förordningar.)
”Nycklarna till kyrkans alla andliga välsignelser” (L&F 107:18)
• Nämn några andliga välsignelser som vi får genom melkisedekska prästadömet.
(Se L&F 84:19–22; 107:18–19. Exempel på svar finns här nedan. Diskutera innebörden av varje välsignelse och dess tillämpning i klassdeltagarnas liv.)
a. Kunskap om rikets hemligheter och kunskap om Gud (L&F 84:19; 107:19;
denna kunskap kommer genom den Helige Andens gåva).
b. Gudaktighetens kraft, som uppenbaras genom evangeliets förordningar
(L&F 84:20–21). På vilket sätt ger oss prästadömets förordningar en ”gudaktighetens kraft” i våra liv? Uppmuntra klassen att berätta om tillfällen då de
har känt att ”gudaktighetens kraft” uppenbarats genom evangeliets förordningar.
c. Möjligheten att se, kommunicera med och åtnjuta Gud Faderns och hans
Sons, Jesu Kristi, närvaro (L&F 84:22; 107:19).
• Nämn några sätt som melkisedekska prästadömsbärare bör vara andliga ledare i
sina hem.
Rätten att presidera (L&F 107:8–9)
Förklara att rätten att presidera är rätten att presidera i kyrkan. Kyrkans president
är den enda människa på jorden som kan använda (eller bemyndiga någon
annan att använda) prästadömets nycklar till att leda hela kyrkan. Han bemyndigar följande prästadömsledare att inneha de nycklar som behövs för att presidera
i sina kallelser: tempelpresidenter, missionspresidenter, stavspresidenter, biskopar,
distriktspresidenter, grenspresidenter och kvorumpresidenter.
Nycklarna till att samla Israel, Abrahams evangelieutdelning och den beseglande kraften
(L&F 110:11–16)
Förklara att dessa nycklar återställdes av Moses, Elias och Elia i templet i Kirtland
år 1836. Detta kommer att tas upp i lektion 18.
4. Prästadömets välsignelser till alla människor
Förklara att även om endast värdiga manliga medlemmar i kyrkan har prästadömet, kan alla få del av dess välsignelser.
• Hur blir kvinnorna välsignade genom prästadömet? Hur blir barn välsignade
genom prästadömet? (Nämn några av de prästadömsvälsignelser som kvinnor
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och barn kan få i sina liv. Betona att även om kvinnor och barn inte har prästadömet, blir de ständigt välsignade genom det. För hjälp med svar på frågorna
kanske du vill hänvisa till Den sista dagars heliga kvinnan, del A, kapitel 12 och 13
[31113 180].
• Hur kan de som inte har någon trofast prästadömsbärare i hemmet få prästadömets välsignelser? (Exempel på svar är genom hemlärare, prästadömsledare och
släktingar.) Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen då de fått prästadömets välsignelser av prästadömsledare som inte bott i deras hem.
• Hur kan vi visa vår uppskattning för prästadömets välsignelser?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Vittna om att prästadömet och dess nycklar har återställts. Prästadömsbärare har
myndigheten att leda Guds verk på jorden och handla i hans ställe för att
välsigna hans barn och hjälpa dem att förbereda sig för upphöjelse. Betona att
prästadömets välsignelser är tillgängliga för alla. Uppmuntra klassen att söka
dessa välsignelser.

Du kanske vill använda ett eller båda förslagen som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
1. Prästadömets ämbeten, kvorum och plikter
Herren uppenbarade viktiga instruktioner för Joseph Smith angående prästadömets ämbeten, varje ämbetes plikt och de kvorum som prästadömsbärarna
är organiserade i. Du kanske vill gå igenom några av dessa instruktioner enligt
grundlinjerna i följande uppställning:
Aronska prästadömet
Ämbete

Plikter

Kvorum

Diakon

L&F 20:57–59; 84:111

L&F 107:85

Lärare

L&F 20:53–59; 84:111

L&F 107:86

Präst

L&F 20:46–52

L&F 107:87–88

Biskop

L&F 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

Melkisedekska prästadömet
Ämbete

Plikter

Kvorum

Äldste

L&F 20:38–45; 42:43–44;

L&F 107:89; 124:137

43:15–16; 107:11–12
Högpräst

L&F 107:10, 12, 17

Patriark

L&F 124:91–93, 124

Sjuttio

L&F 107:25, 34, 38, 97

L&F 107:25–26, 93–96; 124:138–139

Apostel

L&F 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58;

L&F 107:23–24

112:30–32; 124:128
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Visa en bild av Salt Lake-templet (62433; Evangeliet i bild 502). Påpeka att tornspirorna på templets östra ände är högre än de på den västra. Observera också att
det finns fem fönster på de östra spirorna och fyra fönster på de västra spirorna.
Förklara att denna formgivning avsåg att representera prästadömet. Melkisedekska prästadömet och dess fem ämbeten representeras av de östra spirorna och
aronska prästadömet och dess fyra ämbeten av de västra spirorna.
2. ”Prästadömets återställelse” – videopresentationer
Om Läran och förbunden och kyrkans historia – videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig, så överväg om du ska visa ”Prästadömets återställelse”, ett åtta minuter
långt avsnitt, för att ge den historiska bakgrunden till andra delen av lektionen.
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”Den enda sanna och
levande kyrkan”

Lektion

9
Mål

Att undervisa klassen om återställelsen av Jesu Kristi kyrka genom profeten
Joseph Smith, hjälpa dem uppskatta välsignelserna av sitt medlemskap i kyrkan
och uppmuntra dem att visa Herren sin tacksamhet över medlemskapet i hans
kyrka.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.
b. Vår arvedel, s 14–16.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den andra intresseväckande aktiviteten så ta med
papper och penna till varje klassdeltagare.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
1. Om klassen är liten så be varje klassmedlem att kortfattat berätta varför han
eller hon är tacksam över att vara medlem i kyrkan. Om klassen är stor kanske
du i förväg vill ge några av deltagarna denna uppgift.
2. Skriv följande frågor på tavlan. Ge varje deltagare papper och penna. Be dem
skriva ner svaren på så många frågor de kan:
Vilket datum organiserades kyrkan i denna
tidshushållning?
Hur fick Joseph Smith veta när kyrkan skulle
organiseras?
Var blev kyrkan organiserad?
Hur många medlemmar fanns det i kyrkan när den
organiserades?

Förklara att den här lektionen handlar om organiseringen av Jesu Kristi Kyrka i
de sista dagarna. Uppmuntra klassen att lyssna efter svaren på frågorna under
lektionens gång och skriva ner eller ändra sina svar om det behövs.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut de skriftställen, frågor och annat lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov. Diskutera hur valda skriftställen kan tillämpas i
det dagliga livet. Uppmuntra deltagarna att berätta om erfarenheter som beskriver
principerna i skrifterna.
1. Kyrkan organiserades i de sista dagarna
Förklara att 1830 var ett mycket viktigt år i världshistorien. Tiden hade kommit
för forntida profetior att uppfyllas ( Jes 11:11–12; 29:13–14; Jer 31:31–33;
Dan 2:44–45). När Mormons bok var utgiven och prästadömet hade återställts
var nästa stora steg i evangeliets återställelse att formellt organisera kyrkan.
Läran och förbunden innehåller 20 instruktioner från Herren till Joseph Smith
om hur kyrkan skulle organiseras.
• Vilket datum organiserades kyrkan i den här tidshushållningen? (Se L&F 20:1;
21:3.) Varför valdes det datumet? (Se inledningen till L&F 20.)
• Det gick tio år från den första synen tills kyrkan organiserades. Vilka händelser
inträffade under den här tiden som förberedde vägen för organiserandet av
kyrkan och förberedde Joseph Smith för att leda den? (Du vill kanske skriva
upp svaren på tavlan. Läs om det behövs följande citat för att hjälpa klassen
besvara frågan.)
Medan äldste Gordon B Hinckley verkade i de tolvs kvorum sade han:
”Dagen då kyrkan organiserades var i själva verket en avslutning, en examen
för Joseph efter tio år av märklig undervisning. Den hade börjat med den
oförlikneliga synen i lunden våren 1820, när Fadern och Sonen visade sig för
den fjortonårige pojken. Den hade fortsatt med privatlektioner från Moroni,
med både varningar och instruktioner vid ett flertal tillfällen. Sedan kom
översättningen av forntida uppteckningar och inspirationen, kunskapen,
uppenbarelserna som följde på denna erfarenhet. Han förlänades gudomlig
myndighet, det forna prästadömet förlänades åter till människan av dem som
var dess rättmätiga innehavare – Johannes döparen beträffande det aronska
prästadömet samt Petrus, Jakob och Johannes beträffande det melkisedekska.
Det kom uppenbarelser, flertalet sådana, då Guds röst hördes på nytt och
kommunikationskanalen öppnades mellan människan och Skaparen. Allt detta
hände före denna historiska dag – den 6 april” (”150-Year Drama: A Personal
View of Our History”, Ensign, apr 1980, s 11–12).
• På vilket sätt blev Mormons boks framkomst en hjälp i förberedandet av vägen
för evangeliets återställelse? (Se L&F 20:6–12.) Hur hjälpte prästadömets återställelse till att förbereda vägen? (Prästadömets myndighet behövdes för att
leda kyrkan och officiera i de frälsande förordningarna.)
Förklara att den 6 april 1830 träffades Joseph Smith och drygt 50 personer i Peter
Whitmer den äldres timmerstuga i Fayette, New York, för att organisera kyrkan.
New Yorks lag krävde att en kyrka hade minst sex medlemmar för att formellt
kunna organiseras. Därför blev sex män, som alla hade döpts och fått se guldplåtarna, de första officiella medlemmarna i kyrkan. Dessa män var Joseph Smith,
Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitmer d y, Samuel H Smith och David
Whitmer (se History of the del 1, s 76; för ytterligare historisk bakgrund, se Vår
arvedel, s 14–16).
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• Vad hette kyrkan när den organiserades? (Se L&F 20:1.) Förklara att kyrkan
också hade andra namn under de första åren, men i april 1838 uppenbarade
Herren namnet varigenom hans kyrka skulle bli känd. Vilket namn gav Herren
sin kyrka? (Se L&F 115:4.) Varför är det viktigt att Herrens kyrka kallas efter
hans namn? (Se 3 Ne 27:8.)
Du kanske vill förklara att namnet Mormon är ett smeknamn som kyrkan fick
på grund av Mormons bok. Vi föredrar att använda det fullständiga namnet på
kyrkan för att betona vår tro på Frälsaren, Jesus Kristus.
Om du använde dig av andra förslaget under ”Intresseväckande aktivitet”, så gå
kortfattat igenom svaren på frågorna (alla svaren gavs i föregående diskussion).

Peter Whitmers timmerhus. Denna kopia byggdes på tomten där kyrkan organiserades i Fayette,
New York, den 6 april 1830.

2. Herren befaller kyrkans medlemmar att följa profeten
Under mötet då kyrkan organiserades inröstades Joseph Smith och Oliver
Cowdery som kyrkans presiderande ämbetsmän. Herren gav också en uppenbarelse i vilken han befallde medlemmarna i kyrkan att följa Joseph Smith som
profet. Den uppenbarelsen finns upptecknad i L&F 21.
• Läs L&F 1:38 och 21:4–5 tillsammans. Vad lär oss dessa verser om hur vi bör
betrakta profetens ord? (Framhåll att även om uttalandena i L&F 21 handlade
om Joseph Smith, gäller de också profeterna som har efterträtt honom.) Var
kan vi finna den levande profetens ord? (Exempel på svar kan innefatta officiella brev, generalkonferenserna och kyrkans tidningar.) Vilka råd eller vilka
lärdomar från nutida profeter har haft speciell betydelse för dig?
• I L&F 21:5 sade Herren att vi måste ge akt på profetens ord ”i all tålamod och
tro”. Varför kan det ibland krävas tålamod eller tro för att följa profetens råd?
Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när det krävts tålamod eller tro
för att följa profetens råd.
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• Läs L&F 21:6 tillsammans. Vilka välsignelser lovar Herren dem som följer profeten? (Du kanske vill skriva upp dessa välsignelser på tavlan.) Hur uppfylls dessa
löften bland kyrkans medlemmar i dag? På vilka sätt har du välsignats för att
du följt profeten?
• I L&F 21:9 lovade Herren ”en mäktig välsignelse” till dem som arbetar i hans
tjänst. Hur har du välsignats när du tjänat Herren? (Du kanske vill påpeka att
en välsignelse som kommer av att tjäna Herren är att våra vittnesbörd om
profeternas ord stärks.)
3. Herren uppmuntrar kyrkans medlemmar att ofta komma tillsammans och
ta sakramentet
• Förklara att medlemmarna tog sakramentet på det möte som hölls när kyrkan
organiserades. Varför tror du det var viktigt att sakramentsförordningen utfördes under den återupprättade kyrkans första möte?
• I L&F 20 uppenbarade Herren hur sakramentet skulle administreras (verserna
75–79). Läs L&F 20:75 tillsammans. Varför är det viktigt att vi tar sakramentet
ofta?
• Be en klassdeltagare läsa sakramentsbönerna (L&F 20:77, 79). Vilka löften ger vi
när vi tar sakramentet? (Se också Luk 22:19–20; 3 Ne 18:7, 10–11.) Du kanske vill
påpeka att båda bönerna betonar att vi ska minnas Jesus. Vad innebär det att
alltid minnas honom? Hur hjälper sakramentet oss att minnas honom?
• Vilket löfte ges i sakramentsbönerna till dem som värdigt tar sakramentet? (Se
L&F 20:77, 79.) Om du anser det lämpligt så be klassdeltagarna berätta hur de
har blivit välsignade i sina liv genom att de tagit sakramentet.
• I L&F 27 gav Herren ytterligare instruktioner till Joseph Smith angående
sakramentet. Vad höll Joseph på med när han fick denna uppenbarelse?
(Se inledningen till L&F 27.) Vad lärde sig Joseph om sakramentet i denna
uppenbarelse? (Se L&F 27:2.) Hur kan vi ta sakramentet ”med blicken fäst på
[Kristi] ära”?
4. Herren förklarar plikterna som kyrkans medlemmar har
• Läs L&F 20:68–69 tillsammans. I dessa verser förklarar Herren ”medlemmarnas
plikter sedan de blivit upptagna efter dopet”. Vad säger oss vers 69 om Herrens
förväntningar på oss som medlemmar i kyrkan? Hur kan vi visa Herren vår
tacksamhet för medlemskapet i hans kyrka?
Avslutning

Betona att organiserandet av Jesu Kristi kyrka år 1830 var ett av de stora underverken i de sista dagarna. Även om det inte var många som kände till det lilla
mötet i Fayette, New York, så har det som hände den dagen förändrat världen.
Uppmuntra klassdeltagarna att reflektera över hur kyrkan efter en sådan anspråkslös start har brett ut sig över hela världen på ett mirakulöst sätt. Du kanske vill
återge följande berättelse:
President Wilford Woodruff berättade om ett möte där profeten Joseph Smith
profeterat om kyrkans tillväxt. Mötet hölls i ”ett litet hus på ungefär 16 kvadratmeter. Men det rymde hela det prästadöme i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga som då befann sig i Kirtland, och som hade samlats för att ge sig iväg med
Sions läger.” Efter att flera av männen burit vittne om verket, sade profeten:
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”Bröder! Det har varit mycket uppbyggande och lärorikt för mig att lyssna till era
vittnesbörd i kväll, men jag vill säga till er inför Herren att ni inte vet mer om
denna kyrkas och detta rikes framtid än ett litet barn i sin mors knä. Ni förstår det
inte . . . Ni ser bara en handfull prästadömsbärare här i kväll, men denna kyrka
kommer att breda ut sig i hela Nord- och Sydamerika – den kommer att breda ut
sig i hela världen” (se Nordstjärnan, jul 1997, s 17).
Vittna enligt Andens maning om de sanningar som tagits upp under lektionen.
Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda ett eller flera av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
1. Kyrkans tillväxt
Rikta klassens uppmärksamhet på fotot av Peter Whitmer den äldres timmerstuga
på s 50. Förklara att huset på fotot är en kopia av det hus där Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga formellt organiserades. Jämför kyrkans tillkomst med dess
världsomfattande tillväxt i dag.
2. Vårt förhållande till Gud
Be klassdeltagarna läsa L&F 20:8–31 för att finna sanningar om Gud och hans
förhållande till sina söner och döttrar på jorden. Uppmuntra klassdeltagarna att
fundera över hur annorlunda deras liv förmodligen skulle varit om de inte känt
till dessa sanningar. Några av de sanningar som ni kanske vill diskutera nämns
här nedan:
a. L&F 20:11. (Gud inspirerar människor och kallar dem att utföra hans verk.)
b. L&F 20:12. (Han är den samme igår, i dag och i evighet.)
c. L&F 20:17. (Han är oändlig, evig och oföränderlig.)
d. L&F 20:17. (Han danade himmel och jord och allt som finns i dem.)
e. L&F 20:18. (Vi är skapade i Guds avbild.)
f. L&F 20:21–25. (Gud gav sin Enfödde Son att sona våra synder.)
g. L&F 20:29–31. (Om vi tror, omvänder oss, älskar och tjänar Gud samt uthärdar
intill änden, kommer vi att bli rättfärdigade och helgade genom Jesu Kristi nåd
och frälsta i Guds rike.)
3. ”Jag skall dricka av vinträdets frukt med eder” (L&F 27:5)
• Läs L&F 27:5. Vilket löfte angående sakramentet ger Herren i denna vers? (Han
ska någon gång i framtiden ta sakramentet tillsammans med sina efterföljare
på jorden.) Vilka säger Herren ska vara tillsammans med honom vid detta tillfälle? (Se L&F 27:5–14. Framhåll att i vers 14 sade han att ”alla de som min
Fader givit mig ur världen” kommer att vara närvarande.
4. ”Kyrkans organisation” – videopresentation
Om Läran och förbunden och kyrkans historia – Videoproduktion (56912 180) finns
tillgänglig, så fundera över om du ska visa ”Kyrkans organisation”, ett åtta
minuter långt avsnitt.
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”Detta är min röst till alla”

Lektion

10

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna att lära sig att själva tillämpa de instruktioner Herren
har uppenbarat för andra personer i skrifterna.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 25 och de andra skriftställena i
lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut hur du ska hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du har tillgång till en bild av Emma Smith så förbered dig för att använda
den under lektionen (625090; Evangeliet i bild 405).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Äldste Jay E Jensen i de sjuttios kvorum beskrev hur han en gång som missionspresident känt sig frustrerad och missmodig i slutet av en distriktskonferens på
grund av alla de problem han stod inför. På hemvägen satt han och bläddrade
i skrifterna i hopp om att finna tröst och vägledning. När han kom till tredje
kapitlet i Läran och förbunden stannade han upp. Han sade:
”När jag läser en vers sätter jag ofta in mitt namn i den. Jag gjorde så med vers
fem och fann hjälpen jag behövde för att få bort känslan av dysterhet: ’Se, [ Jay
Jensen], dessa ting blevo dig anförtrodda, och huru noggranna voro icke dina
befallningar! Kom även ihåg de löften du fick, om du icke skulle överträda dem
[ Jay Jensen]’ (L&F 3:5).
Orden ’kom även ihåg de löften du fick’ slog mig med ovanlig kraft . . . Under
dessa fyra dagar hade jag enbart koncentrerat mig på problem. Jag hade inte
stannat upp för att begrunda ett enda löfte” (Nordstjärnan, jan 1993, s 78).
Äldste Jensen gick sedan i tankarna igenom de löften som han fått i sin patriarkaliska välsignelse, i välsignelsen han fick när han avskildes som missionspresident
och i skrifterna. Därigenom kunde han finna den styrka och tröst han behövde.
• Hur kan idén att sätta in sitt eget namn i skrifterna hjälpa oss när vi läser
skrifterna?
• Läs 1 Nephi 19:23 tillsammans. Vad lärde Nephi om vikten av att tillämpa
skrifterna på våra egna liv?
Förklara att den här lektionen handlar om hur vi kan tillämpa råden som Herren
gav till enskilda heliga i Läran och förbunden.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om upplevelser som har att göra med principerna i skrifterna.
Påpeka att många av uppenbarelserna i Läran och förbunden gavs till enskilda
personer. Även om rådet i uppenbarelserna uttryckligen gällde dessa personer,
och även om dessa medlemmar i kyrkan levde för många år sedan, innehåller
råden mycket som går att tillämpa på oss i dag. Som Herren själv har sagt vid
upprepade tillfällen: ”Vad jag säger till en, det säger jag till alla” (L&F 61:36;
se också L&F 25:16; 82:5; 93:49).
I juli 1830 gav Herren en uppenbarelse till Emma Smith, hustru till profeten
Joseph Smith (L&F 25). Visa en bild av Emma Smith. Förklara att den här lektionen inriktar sig på tre teman i Herrens uppenbarelse till Emma.
1. Äkta makar bör stödja och trösta varandra
Herrens uppenbarelse till Emma Smith innehöll råd om hennes ansvar gentemot
sin make. Om du undervisar ungdomar så använd materialet i det här avsnittet
till att hjälpa dem förstå vikten av att stödja sin framtida make eller maka.
• Läs L&F 25:5 tillsammans. Vilket råd gav Herren Emma Smith i den här
versen? På vilka sätt kan män och hustrur hjälpa varandra i svåra tider? (När
klassen diskuterar den här frågan så be dem berätta om egna erfarenheter eller
om andra makar som de sett trösta och hjälpa varandra.)
Profeten Joseph Smith lärde hustrurna att de bör behandla sina män ”med
mildhet och tillgivenhet. När en man tynges ned av svårigheter, när han
känner sig rådvill på grund av bekymmer och vanskligheter, om han då kan
möta ett leende i stället för gräl eller knorr – om han kan bemötas med
mildhet, så kommer det att lugna hans själ och mildra hans känslor” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 197).
Profeten lärde männen: ”Det är en makes plikt att älska, vårda sig om och
understödja sin hustru, och hålla sig till henne och ingen annan. Han bör
hedra henne som sig själv och han bör beakta hennes känslor med ömhet”
(Elders’ Journal, aug 1838, s 61).
• Läs L&F 25:14 tillsammans. Vilket råd gav Herren Emma Smith i den här
versen? Hur kan äkta makar visa att de är glada för att ha varandra?
Joseph och Emma Smith var ett stort stöd för varandra under de många sorger de
fick genomgå. 1842, när Joseph gömde sig för att hans liv var i fara, lyckades
Emma besöka honom. Joseph sade senare angående detta besök:
”Vilken outsäglig fröjd och vilken stor glädje som fick mitt bröst att svälla, när jag
tog min älskade Emma vid handen den kvällen. Hon som var min hustru, ja, min
ungdoms hustru, och mitt hjärtas utvalda. Många tankar kom till mitt sinne när
jag för en stund begrundade allt det som vi kallats att gå igenom, strapatserna och
allt slitet, sorgerna och lidandet samt den glädje och tröst som tid efter annan
bestrött våra vägar . . . O vilken samstämdhet som fyllde mitt sinne i denna stund.
Åter var hon här . . . oförskräckt, fast och orubblig – oföränderliga, kärleksfulla
Emma!” (History of the Church, del 5, s 107).
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Joseph och Emma stödde och tröstade också varandra i lidandet då många av
deras barn dog. På fyra år dog fyra av deras små barn. Av elva barn (två adopterade) var det bara tre söner och en dotter som uppnådde hög ålder.
Vid en tid då profetens bördor var tunga i samband med kyrkans tillväxt
i Kirtland, Ohio, födde Emma tvillingar, en pojke och en flicka, som båda
dog inom några timmar efter födseln. Nästan samtidigt, i den närbelägna staden
Orange i Ohio, föddes tvillingar till John och Julia Murdock, nyomvända till
kyrkan. Syster Murdock dog innan det ens gått sex timmar efter tvillingfödseln.
När Emma och Joseph fick höra talas om detta, frågade de broder Murdock om
de kunde få adoptera tvillingarna. Snart fördes de två barnen, Joseph och Julia
Murdock, till familjen Smiths hem.
Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, beskrev några av de egenskaper som gjorde
det möjligt för Emma att stödja Joseph under svåra tider:
”Jag har aldrig i hela mitt liv sett någon annan kvinna, som kunde uthärda alla
slags strapatser och svårigheter, månad efter månad och år efter år, med sådant
mod, sådan plikttrohet och sådant tålamod, som hon alltid har gjort. För jag vet
vad hon varit tvungen att utstå . . . Hon har kämpat mot förföljelsens stormar och
stått emot raseri från människor och djävlar, som skulle fått nästan vilken kvinna
som helst att duka under” (History of Joseph Smith, red Preston Nibley [1958],
s 190–191).
• Vad kan män och hustrur lära sig av Joseph och Emma Smiths exempel, som
hjälper dem att älska och stödja varandra mer?
2. Vi bör vara ödmjuka och akta oss för högmod
Herren sade till Emma Smith: ”Förbliv i ödmjukhetens anda och tag dig i akt för
högmod” (L&F 25:14). Han gav liknande instruktioner till andra medlemmar i
kyrkan. Läs följande verser tillsammans:
a. L&F 23:1 (Oliver Cowdery): ”Tag dig i akt för högmod, på det du må undgå
frestelse.”
b. L&F 38:39 (till de heliga vid en konferens i kyrkan): ”Tagen eder tillvara för
högmod, att I icke bliven som nephiterna fordom.”
c. L&F 90:17 (till kyrkans första presidentskap): ”Låten varna eder för allt högmod
och all fåfänga, ty sådant snärjer edra själar.”
d. L&F 98:19–20 (till de heliga i Kirtland): ”Jag, Herren, är missnöjd med många
som tillhöra kyrkan i Kirtland, ty de avstå icke från sina synder eller onda
vägar, sitt hjärtas högmod och girighet.”
• Vad är högmod? Varför tror ni att Herren så kraftfullt och ofta varnar för
högmod?
President Ezra Taft Benson sade:
”De flesta av oss betraktar högmod som själviskhet, uppblåsthet, skrytsamhet,
arrogans eller dryghet. Alla dessa är beståndsdelar i synden i fråga, men själva
kärnan saknas fortfarande.
Högmodets grunddrag är illvilja – illvilja mot Gud och vår nästa. Illvilja
innebär ’hat eller fiendskap eller ett upproriskt tillstånd’” (Nordstjärnan,
jul 1989, s 3).
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• Hur påverkar högmodet vårt förhållande till Gud?
President Benson förklarade:
”Högmod är i grunden konkurrensinriktat till sin natur. Vi mäter vår vilja med
Guds . . . i andan ’ske min vilja, icke din’ . . .
När vi sätter vår vilja mot Guds, får våra önskningar, lustar och begär råda
otyglat (se Al 38:12; 3 Ne 12:30) . . .
Vår illvilja mot Gud kan ta sig många uttryck, som att vara upprorisk, hårdhjärtad, styvnackad, ovillig att omvända sig, uppblåst, lättsårad och teckensökande. De högmodiga önskar att Gud ska hålla med dem. De är inte intresserade av att förändra sina åsikter, så att de överensstämmer med Guds”
(Nordstjärnan, jul 1989, s 3).
• Hur påverkar högmodet vårt förhållande till andra?
President Benson sade:
”En annan viktig del av just högmodets vanligt förekommande synd är illviljan mot vår nästa. Vi frestas dagligen att sätta oss själva över andra och
förringa dem (se Hel 6:17; L&F 58:41).
Högmod . . . visar sig på så många sätt, till exempel att man finner fel, skvallrar,
förtalar, klagar, lever över sina tillgångar, hyser avund och begärelse, håller
inne med tacksamhet och beröm till andras uppbyggelse samt att man är
ovillig att förlåta och är avundsjuk . . .
Själviskhet är ett av högmodets vanligaste ansikten. Allt kretsar kring hur jag
påverkas av saker och ting: inbilskhet, självmedlidande, världsligt självförverkligande och självtillfredsställelse . . .
Stridighet är ännu ett av högmodets ansikten. Ordstrider, bråk, orättfärdigt
herravälde, generationsklyftor, skilsmässor, hustrumisshandel, upplopp och
oroligheter tillhör alltsammans denna kategori av högmod” (se Nordstjärnan,
jul 1989, s 3–5).
• Hur kan vi övervinna högmod och få ett ödmjukt sinnelag?
President Benson gav oss rådet: ”Botemedlet mot högmod heter ödmjukhet –
saktmod, undergivenhet (se Al 7:23). Det är ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande . . . Vi kan välja att ödmjuka oss genom att älska Gud, underkasta oss
hans vilja och sätta honom främst i våra liv” (Nordstjärnan, jul 1989, s 5).
• Läs följande skriftställen tillsammans: L&F 1:28, 19:23, 112:10 och 124:97. Vilka
välsignelser får vi, enligt dessa skriftställen, om vi väljer att vara saktmodiga
och ödmjuka?
• Vilka välsignelser har ni fått när ni valt att vara ödmjuka i stället för
högmodiga?
3. Vi bör glädjas och vara vid gott mod
Herren uppmanade Emma Smith: ”Upplyft ditt hjärta och fröjda dig” (L&F 25:13).
När de första heliga i denna tidshushållning råkade ut för många prövningar,
rådde Herren dem på liknande sätt. Läs följande verser tillsammans:
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a. L&F 29:5 (till profeten Joseph Smith och andra): ”Upplyften edra hjärtan och
fröjden eder, ty jag är i eder mitt, och jag är eder förespråkare hos Fadern.”
b. L&F 61:36 (till profeten Joseph Smith och andra): ”Varen vid gott mod, mina
barn, ty jag är mitt ibland eder och har ingalunda övergivit eder.”
c. L&F 68:6 (till Orson Hyde, Luke S Johnson, Lyman E Johnson och William E
McLellin): ”Varen därför vid gott mod och frukten icke, ty jag, Herren, är med
eder och skall stå vid eder sida.”
d. L&F 78:18 (till profeten Joseph Smith och andra): ”I kunnen ännu ej bära allt.
Varen dock vid gott mod, ty jag skall leda eder.”
e. L&F 136:29 (till Israels läger i Winter Quarters): ”Är du sorgsen, skall du åkalla
Herren, din Gud, med bön om att din själ må få glädje.”
• Vilka anledningar ger Herren i dessa verser till att vi ska vara vid gott mod? Vad
kan vi göra för att bli och fortsätta vara vid gott mod? Hur kan vi hjälpa andra
att vara vid gott mod?
• Vilka kan följderna bli om vi uppehåller oss vid livets negativa sidor, även om
dessa kanske är allvarliga och utbredda?
Äldste Marvin J Ashton i de tolvs kvorum gav rådet:
”Ingen av oss kommer att undslippa tragedier och lidande. Vi kommer alla troligen att reagera på olika sätt. Om vi emellertid kan erinra oss Herrens löfte ’ty jag,
Herren, är med eder’, kan vi möta våra problem med värdighet och mod. Vi
kommer att finna styrkan att vara vid gott mod istället för att bli bittra, kritiska
eller nedslagna. Vi kommer att kunna möta livets obehagliga händelser med klar
insikt, styrka och kraft . . .
Vilken glädje det är att se någon som är vid gott mod, som, när andra på grund av
otrevliga händelser reagerar med arg tystnad eller högljudd avsky, möter situationen med uthållighet och med gott humör” (Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 68).
Betona att Frälsarens många uppmaningar att vi ska vara vid gott mod påminner
oss om att vi kan finna frid och glädje oavsett våra omständigheter.
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Bekräfta på nytt att Herrens råd till enskilda heliga för många år sedan kan bli
till stor välsignelse i vårt liv i dag. Uppmuntra klassdeltagarna att läsa skrifterna
i avsikt att tillämpa budskapen utifrån sin egen situation.

Att tillämpa skrifterna på oss
Skaffa i förväg fotografier av några klassdeltagare. Förbered också för att visa en
bild av Emma Smith (62509; Evangeliet i bild 405).
Visa bilden av Emma Smith och förklara att L&F 25 innehåller Herrens ord till
henne. Sätt fotografierna av klassdeltagarna bredvid bilden av Emma. Låt någon i
klassen läsa L&F 25:16. Förklara att rådet i denna uppenbarelse också kan tillämpas på oss. Låt klassmedlemmar läsa L&F 61:36, 82:5 och 93:49. Hjälp dem att inse
att vi kan ”tillämpa all helig skrift på oss” (se 1 Ne 19:23).
• Hur har ett råd i skrifterna till en viss person varit till nytta för dig? Hur tillämpade du rådet utifrån din egen situation?

57

”Marken är redan
vit till skörd”

Lektion

11
Mål

Att hjälpa klassdeltagarna bestämma sig för att stärka Guds rike genom att tjäna
flitigt, särskilt genom att sprida evangeliet genom missionsarbete.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75 och andra skriftställen
i lektionen.
b. Vår arvedel, s 11.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv Samuel Smith → Phineas Young och John P Greene → _____________ på tavlan.
Förklara att när väl evangeliet blivit återställt började ett fantastiskt missionsarbete för att sprida dessa glada budskap över världen. Många nyomvända tog med
iver emot missionskallelsen. En av dessa omvända var Joseph Smiths bror Samuel.
I april 1830 började Samuel Smith bege sig till närliggande städer i New York för att
predika evangeliet och berätta för människor om Mormons bok. Han hade inte
mycket framgång, även om han sålde en bok till en man som hette Phineas Young.
I juni 1830 avskildes Samuel av profeten Joseph till att göra en missionsresa österut.
Han gick över fyra mil den första dagen och stannade till vid många hus, men
människor behandlade honom ovänligt och ville inte lyssna. Nästa dag gav han
John P Greene, en metodistpräst, en Mormons bok. John Greenes hustru Rhoda var
Phineas Youngs syster.
När Samuel avvisades av nästan alla han kontaktade, kände han att hans mission
inte varit mycket värd. Men de böcker han lämnat hos Phineas Young och
John P Greene ledde till deras omvändelse och många andras omvändelse.
Phineas Young och Rhoda Greene hade till exempel en bror som hette Brigham,
som senare blev omvänd och kyrkans andre president. Både Brigham Young och
Heber C Kimball blev redskap i omvändelsen av tusentals i Förenta staterna och
England.
Påpeka att om du på den tomma raden på tavlan skulle skriva namnen på alla de
människor som påverkats av Samuel Smiths missionsarbete, skulle du behöva
skriva miljoner namn. Bland dem som direkt påverkades var några av de stora
ledarna i kyrkan. Många av dem ni undervisar, om inte alla, har på något sätt
berörts av detta tjänandeverk. Du kanske vill skriva ditt namn och namnen på
några av klassdeltagarna på tavlan.
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Den här lektionen handlar om några av de viktigaste uppenbarelserna som
Herren har gett om hur vi ska tjäna i hans rike, särskilt när det gäller att sprida
evangeliet. Påpeka att precis som Samuel Smiths missionsansträngningar har
välsignat många generationer medlemmar i kyrkan, har vi, när vi delar med oss
av evangeliet, möjlighet att välsigna många människor nu och hundratals eller
till och med tusentals i framtiden.
Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
I februari 1829 kom Joseph Smiths föräldrar för att hälsa på Joseph och Emma i
Harmony, Pennsylvania. Under den här tiden frågade profeten Herren för sin fars,
Joseph Smith den äldres, räkning och fick uppenbarelsen i L&F 4.
Förutom denna uppenbarelse angående hans far fick profeten uppenbarelser
rörande många andra som bad honom fråga Herren och ta reda på vad han
önskade av dem. Några av dessa uppenbarelser finns upptecknade i L&F 11, 12, 14,
15 och 16. Även om dessa uppenbarelser gavs till enskilda, gäller principerna alla
som verkar i Herrens rike (L&F 11:27).
1. ”Tjänen honom av allt edert hjärta, all eder förmåga, själ, sinne och
styrka”
• Läs L&F 4:1–2 tillsammans. Vad står det i vers två att Herren kräver av oss som
verkar i hans rike? Vad innebär det att verka av allt vårt hjärta, all vår förmåga,
själ, sinne och styrka? (Det innebär att vara totalt hängivna Herrens verk.)
• Varför är det viktigt att vi lägger ner all vår själ på Herrens verk? Varför är vi
ibland inte riktigt hängivna Herrens verk? Hur kan vi bli mer engagerade i att
tjäna Herren med fullständig hängivenhet?
Förklara att Joseph Smiths far ägnade sitt liv åt att tjäna Herren, som han blev
befalld i L&F 4. Återge följande berättelse, som visar hur innerligt hans åtagande
att sprida evangeliet var:
”Joseph Smith senior var fylld av vittnesbörd om sanningen, och var alltid ivrig
att berätta om den för andra. Han var nästan sextio år när han gav sig iväg på sin
tröttsamma resa . . . för att ge evangeliet till sin far och mor och sina syskon. Strax
efter hemkomsten lät han sig hellre sättas i fängelse på grund av en liten skuld på
fjorton dollar, än att förneka Mormons boks gudomlighet och få skulden efterskänkt! Han kastades in i en cell där det fanns en dödsdömd mördare och fick vara
där i fyra dagar utan mat. Senare förflyttades han till fängelsets arbetsområde,
där han predikade evangeliet och omvände två personer som han senare döpte.
Han satt i fängelset en hel månad innan hans familj lyckades få honom fri”
(E Cecil McGavin, The Family of Joseph Smith [1963], s 68; se också Lucy Mack
Smith, History of Joseph Smith, red av Preston Nibley [1958], s 172–173, 179–186).
• Hur kan vi visa samma beslutsamhet att sprida evangeliet som Joseph Smith
den äldre gjorde? Vilka erfarenheter har ni haft när ni berättat om evangeliet
för er familj eller grannar? För människor i skolan eller på arbetet? För människor ni träffat när ni varit ute och rest? I andra sammanhang?
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2. Förbered er för att tjäna Herren
Genom hela Läran och förbunden ger Herren oss råd hur vi ska förbereda oss för
att tjäna honom. Förklara att denna förberedelse bör vara något som vi ständigt
strävar efter hela livet.
• Nämn några egenskaper som Herren önskar se hos dem som tjänar honom? (Se
följande skriftställen. Skriv upp egenskaperna på tavlan och använd frågorna
för att uppmuntra till diskussion.)
a. L&F 4:3; 11:8. Varför är önskan en viktig egenskap när vi tjänar Herren? Hur
kan vi stärka vår önskan att tjäna honom?
b. L&F 4:5–6; 12:8; 18:19. Vilka egenskaper nämns oftast i dessa verser? Inbjud
klassdeltagarna att berätta vad de upplevt som visar vikten av någon av
dessa egenskaper när vi tjänar Herren.
c. L&F 11:6, 20. Varför är lydnaden viktig när vi tjänar Herren?
d. L&F 4:7; 31:12. Hur har bönen hjälpt er när ni tjänat Herren?
Uppmuntra klassdeltagarna att välja ut en av dessa egenskaper och under bön
sträva efter att förbättra den.
• Läs L&F 11:21 tillsammans. Vad kan vi lära av denna vers om hur vi ska förbereda oss att tjäna Herren? Hur har era erfarenheter visat att detta är ett vist råd?
3. ”Marken är ... vit”
Överallt i Läran och förbunden låter Herren oss förstå att det finns ett överhängande behov av att sprida evangeliet. Det beror på att syftet med missionsarbetet
är ”själars frälsning” (L&F 100:4).
• Läs L&F 4:4, 11:3 och 33:3 tillsammans. Vad menade Herren när han jämförde
missionsarbetet med en mark som redan är redo att skördas? (Exempel på svar
är att många människor är förberedda att motta evangeliet.)
• Herren varnade äldsterna för att vara lata och sade att de borde ”gå utan
dröjsmål” i stället för att ”vara lättjefulla” (L&F 60:13; 75:3). Hur kan denna
varning tillämpas på oss? Varför dröjer några av oss med att berätta om
evangeliet?
Äldste Henry B Eyring i de tolvs kvorum berättade följande:
”Det är lätt att säga: ’Detta är inte rätta tidpunkten.’ Men det ligger en fara i att
skjuta upp. För många år sedan arbetade jag åt en man i Kalifornien. Han
anställde mig, han var vänlig mot mig, han tycktes hysa stor aktning för mig. Jag
kan ha varit den enda sista dagars helig som han kom att känna väl. Jag vet inte
hur många anledningar jag fann för att vänta på ett bättre tillfälle att tala med
honom om evangeliet. Jag bara minns hur ledsen jag kände mig när jag, efter det
att han gått i pension och jag bodde långt därifrån, fick höra att han och hans
hustru omkommit när de sent en kväll körde till sitt hem i Carmel i Kalifornien.
Han älskade sin hustru. Han älskade sina barn. Han hade älskat sina föräldrar.
Han älskade sina barnbarn och han kommer att älska deras barn och vilja vara
tillsammans med dem för alltid.
Jag vet inte hur den stora massan kommer att behandlas i nästa värld. Men jag
antar att jag kommer att få träffa honom, att han kommer att se mig i ögonen
och att jag i hans kommer att läsa frågan: ’Hal, du visste. Varför sa du inget?’”
(Liahona, jan 1999, s 38).
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4. ”Öppnen edra munnar och de skola fyllas”
I Läran och förbunden ger Herren oss direktiv om vad vi bör undervisa om och
hur vi bör undervisa när vi delar med oss av evangeliet. Han uppmuntrar oss
också att inte vara rädda för att berätta om evangeliet och lovar att hjälpa oss när
vi känner oss otillräckliga.
• Läs några av följande verser tillsammans: L&F 11:9, 15:6, 18:6, 31:3–4, 33:10–11,
42:12 och 52:8–9. Vad säger dessa verser oss om vad Herrens tjänare bör undervisa om? Varför är omvändelsens budskap så viktigt? (Se L&F 18:10–14.)
• Läs några av följande verser tillsammans: L&F 18:20–21, 38:41, 42:6, 42:14, 75:4
och 100:7–8. Vad säger dessa verser oss om hur Herrens tjänare bör undervisa?
Varför är det viktigt att undvika stridigheter när man undervisar om evangeliet? Vad innebär det att ”[upplyfta] eder röst som med en basuns ljud”?
(L&F 42:6; 75:4). Hur kan vi både vara modiga och ödmjuka när vi undervisar
om evangeliet? (Se Al 38:10–12.)
• Herren uppmanade gång på gång äldsterna att öppna sina munnar och
förkunna hans evangelium, ”och icke frukta för vad människorna kunna göra”
(L&F 30:11; se även L&F 30:5; 33:8–11.) Herren sade också att han inte är nöjd
med dem som ”icke [vill] öppna sin mun . . . emedan de frukta för människor”
(L&F 60:2). Hur kan detta tillämpas på oss? Hur kan vi övervinna fruktan för
att dela med oss av evangeliet? (Se L&F 19:38; 33:12–14; 75:9–13.)
• Förklara att några av oss tvekar att berätta om evangeliet för vi saknar tron på
att vi kan tala eller undervisa. Hur kan vi övervinna sådana bekymmer? (Se
L&F 11:21; 14:8; 31:3.) Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när Anden
har manat dem vad de skulle säga när de delat med sig av evangeliet.
• Hänvisa till berättelsen om Samuel Smiths första mission, som sammanfattas i
den intresseväckande aktiviteten. Varför kunde Samuel Smith ha känt sig misslyckad efter sin första mission? På vilka sätt var han framgångsrik? Vad kan vi
lära av hans erfarenheter som hjälper oss i vårt missionsarbete?
5. Herren lovar stora välsignelser till dem som arbetar i hans tjänst
• Vad lovar Herren dem som arbetar flitigt i hans tjänst? (Välj ut några av
följande skriftställen att läsa i klassen. Diskutera löftena i varje skriftställe.
Sammanfatta svaren på tavlan och använd diskussionsförslagen för att
uppmuntra deltagarna att tillämpa skrifterna.)
a. L&F 4:4; 11:3; 75:5.
b. L&F 18:15–16. Inbjud klassdeltagarna att berätta vad de känner för de
medlemmar i kyrkan som berättat om evangeliet för dem eller beskriva vad
de känt när de delat med sig av evangeliet.
c. L&F 31:5; 84:60–61.
d. L&F 31:7; 109:55–57. Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när
Herren har öppnat deras eller andras hjärtan för evangeliet.
e. L&F 31:11; 84:85; 100:5–6. Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när
Anden har väglett deras ansträngningar eller inspirerat dem när de har
berättat om evangeliet.
f. L&F 31:13; 75:9–13; 84:88. Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när
de känt att Herren har hjälpt och styrkt dem, när de berättat om evangeliet.
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g. L&F 71:9–10. Påpeka att Herren gav detta löfte vid en tidpunkt när kyrkan
angreps av en bitter avfälling. Hur kan detta löfte hjälpa oss i dag?
h. L&F 84:80. Inbjud klassdeltagarna att berätta om hur Herren har stött dem
mentalt, fysiskt och andligt när de har predikat evangeliet.
i. L&F 100:7–8. Inbjud klassdeltagarna att berätta för varandra om hur de
har känt att den Helige Anden burit vittnesbörd när de har berättat om
evangeliet.
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Uppmuntra klassdeltagarna att helt hänge sig åt att tjäna Herren. Betona att
Herren kommer att välsigna dem när de berättar om evangeliet för andra. Vittna
enligt Andens ledning om sanningarna som tagits upp under lektionen.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Upprepning av lärdomar
Låt alla klassdeltagarna slå upp fyra olika kapitel: L&F 6, 11, 12 och 14. Låt en
person läsa de första sex verserna i något av kapitlen, och be de andra följa med i
de andra kapitlen. Förklara att Herren upprepar många instruktioner i skrifterna,
ofta ordagrant.
• Vad kan vi lära oss av Herrens sätt att upprepa dessa instruktioner? Varför är
det viktigt att vi förstår dessa instruktioner i dag?
2. ”Söken att frambringa och upprätta Sions sak” (L&F 6:6)
• Flera gånger har Herren uppmanat sina tjänare att söka ”frambringa och
upprätta Sions sak” (L&F 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). Hur kan vi hjälpa till att upprätta
Sions sak? (Exempel på svar är genom att leva rättfärdigt och bygga upp Guds
rike i våra familjer, i våra stavar och församlingar, genom missionsarbete och
genom tempelarbete.) Vilka saker kan distrahera oss från att upprätta Sions
sak?
3. Videopresentationen Kallad att tjäna
Om videofilmen Kallad att tjäna (56670 180 ”Inspirerande videopresentationer”)
finns tillgänglig så överväg om du ska visa den under lektionen (19 min).
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”Att församla mitt folk”

Lektion

12

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå hur sista dagars Israel insamlades den första tiden
i kyrkan, hur de insamlas i dag och hur de kan delta i denna insamling.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5; 42–43; 57:1–3;
110:11; Tionde trosartikeln och andra skriftställen i lektionen.
b. Vår arvedel, s 16–23, 37–39.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassmedlemmarna förbereda sig för att sammanfatta följande berättelser ur
Vår arvedel:
a. Newel Knights och Joseph Knight den äldres uppoffringar i samband med
insamlingen till Kirtland (s 18–19).
b. De heligas uttåg från Fayette, som leddes av Lucy Mack Smith (s 19).
c. Brigham Youngs uppoffringar i samband med insamlingen till Kirtland
(s 23).
d. Resan som de heliga i Colesville gjorde till Missouri och bosättningen där
(s 37–39).
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så ta med flera små
pinnar till klassen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Sprid ut flera små pinnar i rummet. Visa hur lätt det går att bryta en pinne.
Uppmuntra sedan klassdeltagarna att samla ihop alla pinnarna och låta någon
försöka bryta dem alla samtidigt.
• Vad kan detta lära oss om Herrens syfte med insamlingen av sitt folk?
Förklara att lektionen inriktar sig på Israels insamling och vår del i den.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Samtala om hur skriftställena kan tillämpas praktiskt i dagliga livet.
Uppmuntra deltagarna att berätta om sina erfarenheter av principerna i
skriftställena.
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1. Herren församlar sitt folk
Förklara att Israels insamling är ett framträdande tema i Läran och förbunden.
När Israels tolv stammar avföll i forna dagar, togs de tillfånga av sina fiender och
skingrades bland jordens nationer, precis som Herren varnat dem för. Fastän
profeterna sörjde över folkets orättfärdighet, gladde de sig när de förutsåg den tid
i de sista dagarna när Israel skulle insamlas igen. Den stora processen inleddes
med att evangeliet återställdes och missionärer kallades att ”förkunna det stora
glädjebudskapet för detta släkte” (L&F 31:3).
Profeten Joseph Smith sade: ”Allt vad profeterna hava skrivit, ända från den rättfärdige Abels tid, till den siste som har lämnat ett vittnesbörd eller upptecknat
något för oss att tänka över angående Israels frälsning i de yttersta dagarna, visar,
att den består i insamlingsverket” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 73).
• Läs tionde trosartikeln och L&F 45:71 i klassen. Vad menas med Israels insamling? (Förklara att Israels insamling har en andlig innebörd och en fysisk innebörd, enligt översikten här nedan.)
a. Andlig insamling. Israels andliga insamling sker när människor får höra evangeliet, kommer till Kristus och döps in i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga samt håller sina förbund. På så sätt samlas de in från världen till
kyrkan, eller till Guds rike på jorden.
b. Fysisk insamling. Israels fysiska insamling sker när kyrkans medlemmar
kommer tillsammans på en viss plats eller i Sions stavar runt om i hela
världen.
• Läs L&F 29:1–2, 7–8 i klassen. Vad kan vi lära från dessa verser om syftena med
insamlingen? På vilket sätt är det en välsignelse för dig att insamlas till Herrens
kyrka?
• Förklara att myndigheten att leda Israels insamling ges genom speciella prästadömsnycklar. När återställdes nycklarna till Israels insamling till jorden?
(Se L&F 110:11 och inledningen till kapitlet.)
• Förklara att i den här tidshushållningen började insamlingen med några få
människor i New York. Den sprider sig nu över hela jorden och för hundratusentals människor in i Herrens kyrka varje år. Vilket ansvar har vi att hjälpa till
att samla in människor till Herrens kyrka? (Se L&F 33:7; 38:40; 39:11; 88:81.)
2. De heliga församlas i Ohio
I december 1830, bara åtta månader efter det att kyrkan organiserats, kallade
Herren för första gången i denna tidshushållning de heliga att insamlas fysiskt.
Han uppenbarade för Joseph Smith att de heliga skulle lämna New York och
samlas i Ohio (L&F 37:3). Du kanske vill hänvisa till karta 1 och 3 på sidorna 274
och 276 i den här boken och till sidorna 29 och 31 i Elevens studievägledning.
• Vilka orsaker angav Herren till att han befallde sitt folk att bege sig till Ohio?
(Se L&F 38:31–32; 39:15.) På vilket sätt blev de heliga ”begåvade med kraft från
höjden” när de samlats i Ohio? (Se L&F 95:8; 105:33; 110:9.) Till en del begåvades de heliga med denna kraft genom Frälsarens besök och återställelsen av
prästadömets nycklar när templet i Kirtland var färdigt.
• Läs L&F 38:24–27 tillsammans. Vilket råd gav Herren i dessa verser när hans
folk förberedde sig för att samlas i Ohio? (Exempel på svar är att vara dygdiga,
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kärleksfulla mot varandra och eniga.) Varför är det viktigt med enighet i
kyrkan? På vilket sätt har känslan av gemenskap med andra medlemmar i
kyrkan varit en välsignelse i ert liv? Hur kan vi bli mer eniga?
• Läs L&F 38:34–39 tillsammans. Vilket råd gav Herren i dessa verser medan
hans folk förberedde sig att samlas i Ohio? Hur kan vi tillämpa detta råd
på oss? Vad lovade Herren dem som lyssnade till befallningen att samlas?
(Se L&F 38:39.)
Förklara att de flesta av kyrkans medlemmar i New York, under januari till maj
1831, antingen sålde, arrenderade ut eller bara lämnade sina gårdar och tog sig till
Ohio, nästan 50 mil därifrån. Många av de heliga gjorde stora uppoffringar för att
hörsamma kallelsen från Herren att samlas. Be de klassdeltagare som fått uppgifterna att redogöra för dessa uppoffringar ur Vår arvedel (det gäller de första tre
sammanfattade berättelserna som står under ”Förberedelser”, punkt 3.)
• Varför tror ni att dessa medlemmar i kyrkan var villiga till att göra ekonomiska
och andra uppoffringar för att följa Herrens uppmaning att samlas i Ohio? Vad
kan vi lära av deras exempel? Vilka uppoffringar ber Herren oss göra för att
hjälpa till att bygga hans rike?
3. De heliga samlas i Missouri
De första heliga hade läst profetiorna om att Sions stad, eller Nya Jerusalem,
skulle grundläggas i de sista dagarna ( Jes 2:2–3; 3 Ne 20:22; 21:22–28; Eth
13:2–12; Moses 7:61–62). Ett av de viktigaste målen för dessa medlemmar var att
ta reda på platsen och grunda denna stad.
Några månader efter det att de heliga började samlas i Ohio, reste Joseph Smith
till Missouri och fick en uppenbarelse som angav att Missouri var platsen för
Sions stad (L&F 57:1–3). Med denna uppenbarelse blev Missouri en andra insamlingsplats för kyrkan i denna tidshushållning (L&F 63:24, 36–48). Från 1831 till
1838 upprätthöll kyrkan två samlingspunkter, en i Ohio och en i Missouri. Du
kanske vill hänvisa till kartorna 2 och 3 på sidorna 275 och 276 i den här boken
och sidorna 30 och 31 i Elevens studievägledning.
Följande tidslinje sammanfattar de första uppenbarelserna om Sions land och
upprättandet av kyrkan i Missouri. Gå igenom tidslinjen med klassdeltagarna och
använd skrivtavlan vid behov.
a. September 1830 (i New York): Herren uppenbarade att Sions stad skulle byggas
”på gränsen till lamaniterna” och att den exakta platsen skulle anges senare
(L&F 28:9).
b. September och oktober 1830 (i New York): Herren kallade fyra missionärer att
predika evangeliet för lamaniterna (L&F 30:5–6; 32:1–3). Dessa missionärer var
de första medlemmarna i kyrkan som kom till Missouri.
c. Februari 1831 (i Kirtland, strax efter det att de heliga börjat anlända dit): Herren
sade att han skulle uppenbara platsen för Nya Jerusalem i sin egen bestämda
tid (L&F 42:62).
d. Juni 1831 (i Kirtland, när första konferensen hållits där): Herren kallade
Joseph Smith, Sidney Rigdon och andra äldster att gå på mission till Missouri.
Herren lovade också att helga Missouris jord till arvland åt sitt folk
(L&F 52:2–5, 42–43).
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e. Juni 1831 (i Kirtland): Herren uppenbarade att de heliga från Colesville gren i
New York, som kommit till Ohio, skulle dra åstad till Missouri (L&F 54:8).
f. Juli 1831 (efter det att profeten rest till Missouri): Herren uppenbarade att Sions
stad skulle ligga i Missouri, med Independence som medelpunkt. Ett tempel
skulle byggas i Independence (L&F 57:1–3).
De heliga från Colesville var de första som samlades i Missouri, och sedan dröjde
det inte länge förrän många följde efter. Låt den klassdeltagare som fått uppgift
att sammanfatta vad de heliga från Colesville fick uppleva när de färdades till
Missouri och började slå sig ner där, göra det nu (se ”Förberedelser”, punkt 3d).
• Vad i berättelserna om de heliga i Colesville gör mest intryck på dig? (Du
kanske vill gå igenom några av de goda egenskaperna som dessa heliga visade
under mycket svåra omständigheter.) Vad kan vi lära av deras exempel?
4. De heliga samlas nu till Sions stavar i sina egna länder
Det fanns många medlemmar i kyrkan i Ohio och Missouri mellan 1831 och 1838,
när förföljelserna tvingade de flesta att ge sig av (se lektionerna 26–28). 1839
samlades de i Illinois, där de grundade staden Nauvoo. De tvingades att lämna
Nauvoo 1846. 1847 ledde president Brigham dem till en ny samlingsplats i Klippiga bergen i närheten av Stora Saltsjön. Du kanske vill visa karta nr 3 på sidan
276 i den här boken och på sidan 31 i Elevens studievägledning.
I många år efter det att de heliga bosatt sig i Utah, fortsatte uppmaningen till
kyrkans medlemmar över hela världen att samlas i detta område. Men det steget i
insamlingen är nu slutfört, och kyrkans medlemmar blir tillrådda att samlas till
Sions stavar där de bor. Under en områdeskonferens i Mexico City 1972 sade
äldste Bruce R McConkie:
”Det uppenbarade ordet talar om . . . att det ska finnas församlingar med Herrens
förbundsfolk i alla nationer, där varje språk talas, och bland alla folk när Herren
kommer tillbaka.
Platsen för insamlingen av de mexikanska heliga är i Mexico; platsen för insamlingen av guatemalanska heliga är i Guatemala; platsen för insamlingen av de
brasilianska heliga är i Brasilien; och på samma sätt är det över hela jordens yta.
Japan är för japanerna; Korea för koreanerna; Australien för australiensarna. Varje
land är insamlingsplatsen för det egna folket” (Conference Report, områdeskonferens för Mexico och Centralamerika 1972, s 45).
I april 1973 citerade president Harold B Lee, kyrkans elfte president, dessa ord på
generalkonferensen. Därigenom ”förkunnade han att pionjärernas insamlingstid
nu var över. Insamlingen skall nu ske genom att människor lämnar världen och
blir medlemmar i kyrkan i alla nationer” (Boyd K Packer Nordstjärnan, jan 1993,
s 69).
• Vilka omständigheter i kyrkan gjorde att medlemmarna nu skulle samlas i sitt
eget land i stället för på en central plats? (Exempel på svar är att kyrkans
medlemsantal och resurser nu räckte för att upprätta stavar och bygga tempel
i många områden i världen.)
• Ett syfte med insamlingen till en central plats under kyrkans pionjärtid var att
medlemmarna skulle kunna stärka varandra och finna en tillflykt och ett
skydd från världen. Hur uppfylls dessa syften genom våra dagars insamling till
Sions stavar? (Se L&F 115:6 och följande citat. Inbjud klassdeltagarna att berätta
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hur de känt att Sions stavar har gett dem skydd och styrka.) Vad kan vi göra för
att förvissa oss om att våra stavar är tillflyktsorter och ett skydd mot ondskan?
President Ezra Taft Benson sade:
”För närvarande insamlas Israel till Sions olika stavar . . . Det finns minst fyra
syften med en stav:
1. [Stavarna ska] ena och fullkomna de medlemmar som bor inom stavens
gränser. Detta görs genom att erbjuda dem kyrkans program och förordningar
samt undervisning i evangeliet.
2. Stavens medlemmar ska vara förebilder, eller baner, när det gäller rättfärdighet.
3. Stavarna ska vara ett försvar. Det blir de när stavsmedlemmarna är eniga
med sina lokala prästadömsledare och helgar sig själva, så att de gör sin plikt
och håller sina förbund . . .
4. Stavarna är en tillflykt undan stormen som ska utgjutas över jorden”
(”Förstärk dina stavar”, Nordstjärnan, aug 1991, s 3, 5).
• Uppförandet av tempel var en viktig del av insamlingen i Kirtland, Missouri,
Nauvoo och Utah. Det fortsätter att vara viktigt när dagens heliga samlas till
Sions stavar över hela världen. Varför är uppförandet av tempel en viktig del av
insamlingen? På vilket sätt bidrar tempelarbetet till det stora insamlingsarbetet
på jorden och i andevärlden?
Profeten Joseph Smith sade: ”Vad var syftet med insamling av . . . Guds folk i
någon tidsålder? . . . Huvudsyftet var att bygga ett hus till Herren, vari han
kunde uppenbara för sitt folk förordningarna, som tillhör hans hus och hans
rikes härligheter, samt undervisa folket om frälsningsplanen . . . Det är i samma
syfte som Gud samlar sitt folk i de sista dagarna, för att bygga ett hus åt Herren
som förbereder dem för förordningarna och begåvningarna, tvagningarna och
smörjelserna” (History of the Church, del 5, s 423–424).
Avslutning

Betona att Herrens löften att samla Israel uppfylls i vår tid. Detta stora verk
påskyndas när människor blir medlemmar i kyrkan och tillsammans dyrkar Gud i
Sions stavar i mer än 160 länder över hela världen. Uppmuntra klassdeltagarna att
arbeta flitigt för att samla in människor till kyrkan och bygga upp och stärka
kyrkan varhelst de bor. Vittna om de utlovade välsignelserna som kommer genom
insamlingen.

Ytterligare undervisningsförslag
Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. ”Sion ska breda ut sig över hela jorden”
Du kanske vill förklara att även om platsen för Sion kommer att bli Missouri,
kommer Sion till slut att breda ut sig över hela jorden. President Brigham Young
sade:
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”När Joseph [Smith] först uppenbarade landet där de heliga skulle samlas, frågade
en kvinna i Canada om vi trodde att Jackson County skulle vara stort nog att
samla alla människor . . . Jag ska besvara frågan . . . Sion ska till slut breda ut sig
över hela jorden. Det kommer inte att finnas några avlägsna hörn på jorden som
inte ligger i Sion. Allt kommer att vara Sion . . .
Vi ska samla in så många vi kan, välsigna dem, ge dem deras begåvning och så
vidare, predika sanningen för dem, lägga fram det eviga livets principer för dem,
upplysa deras sinnen om allt vi har makt att göra och leda dem in på sanningens
och rättfärdighetens väg” (Journal of Discourses, 9:138).
2. Herrens förberedelser för den fysiska insamlingen av ”Judas förskingrade”
( Jes 11:12)
Några årtionden efter Frälsarens död blev judarna ”skingrade ibland alla nationer” (2 Ne 25:15; se också vers 14). Men skrifterna innehåller många profetior om
att de skingrade judarna ska insamlas igen i de sista dagarna och givas Jerusalem
”till arvland” (3 Ne 20:33; se också 1 Ne 15:19–20; 2 Ne 9:1–2; 10:8).
Den 27 maj 1836 bad profeten Joseph Smith, i den bön som uppsändes när
templet i Kirtland invigdes, att judarnas insamling och Jerusalems återlösning
måtte ta sin början (L&F 109:62–67). Berätta följande för att visa ett sätt varpå
Herren har förberett för judarnas insamling:
Orson Hyde mindes att när han blev medlem i kyrkan profeterade Joseph Smith:
”I sinom tid ska du gå till Jerusalem . . . och med hjälp av dina händer ska den
Allrahögste utföra ett stort verk, vilket ska bereda vägen och i hög grad underlätta
detta folks insamling” (History of the Church, del 4, s 375). På generalkonferensen i
april 1840 kallades äldste Hyde, då medlem i de tolvs kvorum, på mission till
Palestina. Omkring 18 månader senare kom han dit.
Tidigt på söndagsmorgonen den 24 oktober 1841 gick äldste Hyde upp på
Olivberget och uppsände en bön. I sin bön invigde och helgade han landet
”för insamlingen av judarnas skingrade avkomlingar, enligt heliga profeters
förutsägelser – för återuppbyggandet av Jerusalem . . . och för byggandet av ett
tempel till [Herrens] ära”. Han bad också om att Herren skulle minnas Abrahams,
Isaks och Jakobs säd i all evighet och ”ge dem detta land till evig arvedel”
(History of the Church, del 4, s 456).
Som vittne om denna handling reste äldste Hyde en stenhög på Olivbergets topp.
Han reste också en stenhög ”på det som i forna dagar kallades berget Sion
[möjligen berget Moriah], där templet stod” (History of the Church, del 4, s 459).
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”Detta släkte skall hava
mitt ord genom dig”

Lektion

13

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna att sätta värde på profeten Joseph Smiths roll i frambringandet av Herrens ord i den här tidshushållningen.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
Vår arvedel, s 23–25, 41, 58.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassmedlem vara beredd på att sammanfatta berättelsen om hur
Mary Elizabeth och Caroline Rollins räddade sidorna i Befallningarnas bok
(Vår arvedel, s 41).
4. Om bilden Mary och Caroline Rollins räddar Befallningarnas bok finns
tillgänglig (62605; Evangeliet i bild 409) så förbered dig för att använda
den under lektionen.
5. Skriv av valda delar av uppställningen på sidan 74 på en plansch eller planera
att skriva dem på tavlan.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv några eller alla av följande ämnen på tavlan före lektionen.
Gudomens fysiska natur
Vi är skapade i Guds avbild
Apostlar och profeter
Melkisedekska prästadömet
Aronska prästadömet
Dopsättet
Den Helige Andens gåva
Föruttillvaron
Dop för de döda
Uppståndelsen
De tre rikenas härlighet
Evigt äktenskap
Vår möjlighet att bli lik vår himmelske Fader

Inbjud klassen att sudda ut allt på tavlan som inte har uppenbarats genom profeten Joseph Smith. Hjälp klassen förstå att det inte går att sudda ut någonting –
att alla dessa sanningar återställdes genom profeten Joseph. Den här lektionen
handlar om hur Joseph Smith medverkat till att frambringa Herrens ord i denna
tidshushållning.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
du undervisar om.
1. Herren förklarade att människorna i den här tidshushållningen skulle
erhålla hans ord genom Joseph Smith
Läs L&F 5:10 i klassen. Förklara att i den här versen syftar ”detta släkte” på den
här tidshushållningen – den tid vi lever i. Återge sedan följande uttalande av
president Brigham Young:
”Det jag har fått från Herren, har jag fått genom Joseph Smith” (Discourses of
Brigham Young, utv av John A Widtsoe [1941], s 458).
• På vilket sätt stämmer detta uttalande in på er? Hur stämmer det in på alla sista
dagars heliga?
Påpeka att den stora strömmen av sanningar i denna tidshushållning har kommit
genom profeten Joseph Smith. Till exempel har sista dagars skrifter, prästadömets
förordningar, prästadömets organisation och uppförandet av tempel kommit från
Herren genom profeten Joseph Smith.
2. Många forntida och nutida skrifter har kommit genom Joseph Smith
• Läs Moses 1:40–41 i klassen. Hur håller profetian i vers 41 på att uppfyllas?
(Betona att i en tid när många ringaktade Herrens ord, uppväckte Herren profeten Joseph Smith. Herrens ord finns nu ”åter . . . ibland människobarnen”.)
• Vilka skrifter har vi fått genom profeten Joseph Smith? (Mormons bok, Läran
och förbunden, Den kostbara pärlan och Joseph Smiths översättning av Bibeln.
Framhåll att Joseph Smith var ett redskap i Herrens händer i återställandet av
forntida skrifter, och han fick många uppenbarelser som blev nutida skrifter.)
Äldste LeGrand Richards i de tolvs kvorum talade om Joseph Smith när han
sade: ”Efter vad våra uppteckningar visar har han gett oss mer uppenbarad
sanning än någon profet som någonsin levat på denna jord” (Nordstjärnan,
okt 1981, s 56).
Mormons bok
Läs 2 Nephi 3:11–15 i klassen. Förklara att detta skriftställe innehåller en profetia
om Joseph Smith. De skrifter som nämns i vers 12 är Bibeln och Mormons bok.
• På vilka sätt bidrar Mormons bok till att göra slut på stridigheter och stifta frid?
På vilka sätt ger Mormons bok människor kunskap om Herrens förbund?
• Hur har Mormons bok välsignat ditt liv?
• Nämn några favoritskriftställen i Mormons bok.
Som en del av diskussionen kanske du vill återge ett eller två skriftställen i
Mormons bok som har speciell betydelse för dig.
Läran och förbunden
Förklara att från 1823 till 1831 fick Joseph Smith över 60 uppenbarelser från
Herren. Några handskrivna exemplar av dessa uppenbarelser gavs till missionärer
och andra, men de flesta medlemmarna i kyrkan hade inte tillgång till dem. Vid
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en konferens i Ohio i slutet av år 1831, bestämde sig kyrkans ledare för att publicera uppenbarelserna som Befallningarnas bok (se inledningen till L&F 67 och 69).
Oliver Cowdery och John Whitmer utvaldes att ta med sig uppenbarelserna till
Independence i Missouri, omkring 160 mil därifrån, där boken skulle tryckas och
bindas in.
Oliver Cowdery och John Whitmer kom fram till Independence i januari 1832,
och i juli 1833 hade William W Phelps tryckt de första 160 sidorna av Befallningarnas bok. Men den 20 juli 1833 förstörde en pöbelhop broder Phelps tryckpress
och likaså många av de lösa sidorna i Befallningarnas bok.
Be den klassdeltagare som i förväg fått uppdraget att berätta om det mod som
Mary Elizabeth och Caroline Rollins visade, göra det nu (Vår arvedel, s 41).
Sidorna som räddades bands till några exemplar av Befallningarnas bok, men
uppenbarelserna var fortfarande inte tillgängliga i någon större utsträckning. År
1835, när ytterligare 45 uppenbarelser lagts till, gavs Befallningarnas bok ut som
Läran och förbunden.
• Vad lär oss berättelsen om Mary Elizabeth och Caroline Rollins om hur vi bör
värdesätta uppenbarelserna i Läran och förbunden?
• Hur har ni välsignats när ni studerat Läran och förbunden i år?
• Vilka favoritskriftställen har ni i Läran och förbunden?
Som en del av diskussionen kanske du vill berätta om ett eller två skriftställen i
Läran och förbunden som har speciellt värde för dig.

Befallningarnas bok. Detta är den första sammanställningen av de uppenbarelser som gavs genom
profeten Joseph Smith. Dessa uppenbarelser togs sedan med i Läran och förbunden.

Den kostbara pärlan
Påpeka att Den kostbara pärlan är ett lämpligt namn på boken. Precis som en
pärla är den liten till storleken men mycket värdefull. Även om den bara är på 68
sidor sträcker den sig över evigheterna. Bland annat innehåller den avsnitt om
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det stora rådet i himmelen, evangeliets återställelse i tidernas fullhets utdelning,
Frälsarens andra ankomst, tusenårsriket och evigt liv. Den innehåller värdefulla
lärdomar om skapelsen, fallet, försoningen och människans fria vilja. Denna
skrift innehåller fem delar:
a. Utdrag från Moseboken
b. Abrahams bok
c. Joseph Smiths skrifter 1 – utdrag ur Matteus’ evangelium i Joseph Smiths
översättning av Bibeln.
d. Joseph Smiths skrifter 2 – utdrag ur profeten Joseph Smiths historia
e. Trosartiklarna
Be klassdeltagarna slå upp inledningen i början av Den kostbara pärlan. Låt dem
gå igenom de sista fem avsnitten som förklarar bakgrunden till varje del i boken.
• Hur har lärdomarna i Den kostbara pärlan varit till hjälp för er? Vilka avsnitt i
Den kostbara pärlan har speciell betydelse för er?
Som en del av diskussionen vill du kanske återge ett eller två av dina favoritskriftställen i Den kostbara pärlan.
Joseph Smiths översättning av Bibeln
• Läs den åttonde trosartikeln i klassen. Vad betyder ”i den mån den är rätt översatt”?
Läs 1 Nephi 13:24–28 i klassen. (Förklara att ”boken [som] utgår från en judes
mun” är Bibeln. Orden ”en stor och avskyvärd kyrka” syftar på alla dem som
kämpar mot Gud, inte på någon speciell kyrka.) Påminn klassdeltagarna om att
på grund av avfallet tog Herren bort evangeliets fullhet från jorden. Under
århundradena som följde ändrades många delar av Bibeln, och många enkla och
dyrbara sanningar gick förlorade.
Kort efter det att kyrkan återställts befallde Herren profeten Joseph att börja göra
inspirerade rättelser i King James översättning av Bibeln. Det finns många hänvisningar till denna befallning i Läran och förbunden (se till exempel L&F 35:20;
37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). I dag kallar vi profetens arbete för Joseph Smiths
översättning av Bibeln.
Joseph Smiths översättning av Bibeln skiljer sig från vad vi normalt menar med
översättning. Profeten översatte inte Bibeln från ett språk till ett annat. Enda
texten han hade var King James översättning av Bibeln, och han vägleddes av
Anden att göra rättelser och återställa avsnitt som helt gått förlorade.
Två utdrag ur Joseph Smiths översättning finns i Den kostbara pärlan (Moses bok
och Joseph Smiths skrifter 1). Dessutom finns korta stycken av Joseph Smiths
översättning i fotnoterna i kyrkans utgåva av King James bibel.
För att hjälpa klassdeltagarna att bättre uppskatta Joseph Smiths översättning,
kanske du kortfattat vill jämföra några stycken med King James bibel. Två jämförelser föreslås nedan:
a. Berättelsen om Enok och hans lärdomar är ett exempel i Joseph Smiths översättning på återställandet av längre stycken av text. Bibeln talar bara om Enok
(Hanok) i Första Moseboken 5:18–24, Lukas 3:37, Hebreerbrevet 11:5 och Judasbrevet 1:14–15. Hänvisningarna till Enok i Joseph Smiths översättning är många
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fler och omfattar Enoks lärdomar, syner och profetior såsom de är upptecknade
i Moses 6:21–68 och 7:1–69. Välj ut några av dessa verser att läsa i klassen, och
diskutera värdet av dem.
b. Revideringarna i Matteus 4 är ett exempel på hur specifika verser i Bibeln
rättats genom inspiration. Diskutera hur dessa korrigeringar klarlägger verserna
i King James översättning.
Översättningen av Bibeln ledde inte bara till rättelserna och återställelsen av
lärdomar i Bibeln. Den hjälpte också till att återställa lärdomar genom Läran och
förbunden. Många uppenbarelser i Läran och förbunden kom som svar på frågor
som profeten ställde medan han funderade över hur Bibeln skulle översättas.
En medlem i kyrkan, som tillbringade många år med att studera Joseph Smiths
översättning, sade: ”Joseph Smiths översättning är inte bara en bättre bibel,
den var kanalen, eller redskapet, varigenom lärosatserna återställdes i kyrkans
barndom” (Robert J Matthews, i The Capstone of Our Religion: Insights into the
Doctrine and Covenants [1989], s 64).
För att ge exempel på hur Joseph Smiths översättning ledde till att ”lärosatser
återställdes” kan ni läsa hela andra stycket på sidan 24 i Vår arvedel. Du kanske
också vill läsa inledningen till L&F 76 och verserna 15–19 i L&F 76.
3. Tydliga och värdefulla evangelielärdomar har återställts genom
Joseph Smith
Uppställningen på sidan 74 belyser några av de evangelielärdomar som återställdes eller klargjordes genom profeten Joseph Smith. Observera att ämnena i
vänstra spalten är de samma som ämnena i den intresseväckande aktiviteten.
I uppställningens mittspalt står bibelverser i vilka lärdomarna och principerna är
otydliga, felaktiga eller ofullständiga. Högerspalten visar var dessa lärdomar och
principer förklaras eller klarläggs i skrifterna som gavs genom Joseph Smith.
Välj ut några ämnen och gå igenom bifogade skriftställen med klassdeltagarna.
Diskutera hur uppenbarelserna som kom genom profeten klarlägger dessa ämnen.
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Ämne

Skriftställen i Bibeln

Skrifter givna genom
Joseph Smith

Gudomens fysiska natur

Matteus 3:16–17;
Johannes 4:24;
Apostlagärningarna 7:55

Joseph Smiths skrifter 2:17;
L&F 130:1, 22

Vår skapelse i Guds avbild

Första Moseboken 1:27

Moses 6:8–9

Apostlar och profeter

Efesierbrevet 2:20; 4:11–16

L&F 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32

Melkisedekska prästadömet Hebreerbrevet 6:20; 7:17

L&F 84:19–25; 107:1–8, 18–19

Aronska prästadömet

Hebreerbrevet 7:11

L&F 13; 84:18, 26–27, 30;
107:1, 13–14, 20

Dopsättet

Matteus 3:16 3

Nephi 11:22–26; Moroni 8:8–12;
L&F 20:71–74

Den Helige Andens gåva

Apostlagärningarna 8:17

L&F 20:41, 43; 35:6; 121:46

Föruttillvaron

Jeremia 1:4–5

L&F 93:29; Abraham 3:22–26

Dop för de döda

1 Korintierbrevet 15:29

L&F 128:16–18

Uppståndelsen

Job 19:25–26; Johannes 5:28–29; Alma 11:42–45
1 Korinthierbrevet 15:22

De tre rikenas härlighet

1 Korinthierbrevet 15:40–42

L&F 76:50–112; 131:1

Evigt äktenskap

Första Moseboken 2:24;
1 Korinthierbrevet 11:11

L&F 131:1–4; 132:19

Vår möjlighet att bli
lik vår himmelske Fader

Romarbrevet 8:17

L&F 88:107; 93:20;
132:20–24

Uttryck din uppskattning för den roll Joseph Smith hade i att föra fram Herrens
ord till oss. Vittna enligt Andens maning om sanningarna som tagits upp under
lektionen.

Helgelselagen

Lektion

14

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå helgelselagen och dess eviga syften samt känna
en önskan att mer helhjärtat helga sina liv åt att tjäna Gud.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18 samt andra skriftställen
i lektionen.
b. Vår arvedel, s 25–26
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så ta med papper och
penna till varje klassdeltagare.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Ge varje klassdeltagare papper och penna. Be alla skriva upp fem materiella
ägodelar som de sätter mycket värde på. Läs sedan L&F 104:13–14 tillsammans.
• Vad lär vi oss av dessa verser om vem som är den verklige ägaren till allt vi har?
Hur tycker ni att ni ska använda era ägodelar, när ni inser att allt på jorden är
Herrens?
Förklara att principerna som undervisas om i dessa verser är grundläggande om vi
ska kunna leva enligt helgelselagen. Den här lektionen inriktar sig på den lagen
och sätten varpå vi mer ingående kan helga våra liv åt Herren.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har att göra med principerna i skriftställena.
1. Herren uppenbarade helgelselagen för de heliga
Förklara att i februari 1831, strax efter det att de heliga börjat samlas i Kirtland,
Ohio, uppenbarade Herren att de skulle börja leva enligt helgelselagen
(L&F 42:30).
• Vad betyder det att helga? (Det betyder att avskilja eller inviga något för att
tjäna Herren.) Vad är helgelselagen? (Den är ett organiserat sätt varpå enskilda
helgar sin tid, sin förmåga och sina tillgångar till kyrkan för att bygga upp
Herrens rike och hjälpa hans barn.)
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• Vilka är syftena med helgelselagen? (Låt eleverna läsa följande skriftställen och
identifiera vad de lär om avsikterna med helgelselagen. Sammanfatta dessa
avsikter på tavlan. Välj några av följande frågor för att uppmuntra till
diskussion.)
a. L&F 42:30. (Att ta hand om de fattiga och behövande.) Hur kan vi ta hand
om de fattiga och behövande genom helgelselagen? (Se L&F 42:31–34.)
b. L&F 42:35. (Att köpa mark, bygga hus för gudstjänster och bygga det Nya
Jerusalem.)
c. L&F 42:40. (Att hjälpa Herrens folk att övervinna stolthet.) Hur kan
medlemmar, genom att leva enligt helgelselagen, övervinna personlig
stolthet eller snikenhet?
d. L&F 42:42. (Att hjälpa Herrens folk att vara flitiga och undvika lättja.)
e. L&F 51:9 (Att hjälpa Herrens folk bli ett.) På vilka sätt förväntar sig Herren
att vi ska vara ett? Hur kan helgelselagen hjälpa de heliga att bli ett?
f. L&F 78:3–7. (Att göra Herrens folk likställda i jordiska ting och hjälpa dem få
en plats i det celestiala riket.) Hur hjälper det oss att få “himmelska ting” om
vi är jämställda i “jordiska ting”? (L&F 78:5.)
g. L&F 78:14. (Att hjälpa kyrkan “vara oberoende av alla skapade ting”.)
h. L&F 82:17–19. (Att hjälpa Herrens folk utveckla sina gåvor för allas bästa,
eftersträva det som är bra för andra människor och göra allt med blicken fäst
på Guds ära.) Hur kan Herrens folk få större kärlek om de lever enligt
helgelselagen?
Framhåll att av dessa syften framgår det tydligt att helgelselagen inte bara är ett
timligt eller ekonomiskt program. Det är också en andlig lag som hjälper medlemmar att växa andligen och förbereda sig för evigt liv (L&F 29:34–35).
Förklara att helgelselagens principer inte har förändrats sedan de uppenbarades
genom profeten Joseph Smith. Men tillämpningen av dess principer har förändrats tid efter annan. Den nuvarande profeten hjälper oss förstå hur man ska
tillämpa dessa principer i vår tid.
Du kan använda följande material för att förklara hur helgelselagen administrerades under kyrkans första tid. De tidiga heliga försökte efterleva lagen under olika
tidsperioder i Ohio, Missouri och i Utah. En del av de heliga klarade bra av att
efterleva lagen, men kyrkan som helhet misslyckades att efterleva den (se också
Vår arvedel, s 25–26).
Att helga sina ägodelar
Under helgelselagen helgade kyrkans medlemmar frivilligt sina ägodelar till
kyrkan genom en juridisk handling (L&F 42:30).
Att ta emot förvaltarskap
När kyrkans medlemmar hade helgat sina ägodelar gav biskopen dem förvaltarskap över en viss del, eller en andel, av alla av kyrkan erhållna ägodelar. Storleken
på förvaltarskapet berodde på familjens omständigheter och behov, och avgjordes
av biskopen i samråd med medlemmen som erhöll förvaltarskapet (L&F 42:32;
51:3). Förvaltningen gavs med äganderättsintyg så att varje medlem till fullo
skulle bli ansvarig för skötseln (L&F 51:4; 72:3–4; 104:11–13). Således betraktades
förvaltningen som privat egendom, inte som några allmänna eller gemensamma
ägodelar, även om alla egendomar i sista hand tillhör Gud.
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Överskott
Om medlemmarna producerade ett överskott från sin förvaltning, som räckte till
mer än vad familjen behövde, gav de i slutet av året överskottet till biskopen, som
lade det i biskopens förrådshus (L&F 42:33; 51:13). Biskopen använde överskottet
för att ta hand om de fattiga, bygga hus för gudsdyrkan och andra värdiga
ändamål (L&F 42:34–35).
Förenade orden
I mars 1832 uppenbarade Herren att det måste finnas en organisation för att
inrätta och administrera helgelselagen bland hans folk (L&F 78:3). Han kallade
denna organisation för “Förenade orden” (L&F 92:1). I senare uppenbarelser gav
Herren ytterligare instruktioner angående den förenade orden (se till exempel
L&F 104).
2. Helgelselagen är en evig lag
Helgelselagen är en evig lag som Herren har uppenbarat på nytt i vår tidshushållning. Berättelser om när Herrens folk levde enligt denna lag finns i Den kostbara
pärlan, Nya testamentet och Mormons bok. Läs eller gå igenom följande skriftställen i klassen:
a. Moses 7:18. (Enoks folk.)
b. Apostlagärningarna 4:32, 34–35. (De heliga efter Frälsarens uppståndelse.)
c. 4 Nephi 1:1–3, 12–13, 15. (Nephiterna efter Frälsarens besök hos dem.)
• Vilka välsignelser tror ni det skulle medföra att bo i ett samhälle där människorna levde enligt helgelselagen?
3. Vi kan helga våra liv till Herren nu
Som Guds heliga måste vi vara förberedda på och villiga att leva enligt helgelselagen i sin fullhet. Men vi behöver inte vänta på en framtida dag för att helga våra
liv till Herren. När vi gör allt vi kan för att leva enligt helgelselagen i dag, kommer
vi att vara bättre förberedda för att leva enligt lagen i sin fullhet när Herren ber
oss därom.
• På vilka sätt kan vi leva enligt helgelselagen i dag? (Använd följande information för att diskutera eller tillägga något till deltagarnas svar. Skriv rubrikerna
på tavlan så att alla kan diskutera dem.)
Inse att allt vi har tillhör Herren
• Om du använde dig av den intresseväckande aktiviteten, så hänvisa till den.
Läs L&F 104:13–14 och Psaltaren 24:1 tillsammans. Vad kan vi lära av dessa
verser? Vad innebär det att vara förvaltare över våra ägodelar? Hur bör denna
kunskap påverka vår inställning till våra ägodelar? Varför är det viktigt att
förstå att allting tillhör Herren? Vad lovar Herren oss när vi är trofasta förvaltare över det som han har gett oss? (Se L&F 51:19; 78:22.)
Biskop Victor L Brown, tidigare kyrkans presiderande biskop, sade att tills vi
”känner oss i fullkomlig harmoni” med principen om att allt vi har tillhör
Herren, ”är det svårt, ja, kanske omöjligt, för oss att anta helgelselagen. När vi
förbereder oss för att leva enligt den lagen, kommer vi att med stor förväntan
se fram emot den dagen då kallelsen kommer. Om vi å andra sidan hoppas att
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den dröjer, så att vi kan ha nöjet av att samla på materiella ting, är vi inne på
fel väg” (”The Law of Consecration”, 1976 Devotional Speeches of the Year [1977],
s 439).
• Läs L&F 19:26 i klassen. Vad varnar Herren Martin Harris för i den här versen?
Varför måste vi övervinna girighet om vi ska helga våra liv till Herren? Hur kan
vi övervinna känslor av girighet?
President Brigham Young sade: ”Jag är mer rädd för girighet hos våra äldster än
jag är för helvetets horder . . . Alla våra fiender . . . i världen, och hela helvetet
emot oss, skulle inte kunna orsaka oss lika mycket skada som girighet i människors hjärtan kan göra, för girighet är avgudadyrkan” (Journal of Discourses,
5:353).
Gör de uppoffringar nu som Herren kräver
Vi måste vara villiga att göra de uppoffringar som Herren kräver av oss just nu.
Det innebär att ge av vår tid, vår förmåga och våra tillgångar. Första presidentskapet och de tolvs kvorum gav oss vägledning angående hur vi tillämpar helgelselagens principer i vår tid.
• Hur kan vi helga vår tid, vår förmåga och våra tillgångar för att hjälpa till att
bygga upp Guds rike i dag? (Svaren kan innefatta nedanstående.)
a. Betala tionde och fasteoffer samt vara generös på andra sätt mot dem som
har det svårt. Genom att göra så kan vi hjälpa kyrkan att ta hand om
de fattiga och utöva de viktiga verksamheter som behövs för att bygga upp
Guds rike på jorden. Äldste Marion G Romney frågade: ”Vad hindrar oss
från att ge lika mycket i fasteoffer som vi skulle ha gett som överskott under
den Förenade orden? Inget annat än våra egna begränsningar” (Conference
Report, apr 1966, s 100; eller Improvement Era, jun 1966, s 537).
b. Genom att tjäna villigt i kyrkan. Herren har förmanat varje människa att
”lära sin plikt och med all flit sköta det ämbete, vari han är insatt”
(L&F 107:99). Vi bör uppfylla de kallelser vi får så bra som möjligt. Förutom
att ha speciella kallelser i kyrkan kan vi berätta om evangeliet för andra,
göra tempeltjänst och sträva efter att stärka vittnesbördet hos nya medlemmar och dem som är svaga i tron.
c. Verka som heltidsmissionär. Äldste Robert D Hales i de tolvs kvorum lärde oss:
”Genom att gå på mission får ni lära er att efterleva helgelselagen. Det kan
vara det enda tillfället i ert liv då ni kan ge Herren all er tid, all er förmåga och
alla era tillgångar. I gengäld välsignar Herren er med att hans Ande är hos er.
Han kommer att vara nära er och stärka er” (Nordstjärnan, jul 1996, s 37).
Utveckla kristuslik kärlek till andra
• Läs L&F 82:19 och Jakob 2:17 i Mormons bok tillsammans. Vad lär oss Herren i
dessa skriftställen om hur vi ska visa vår kärlek till andra? Varför är det
nödvändigt att utveckla kristuslik kärlek till andra om vi ska kunna leva enligt
helgelselagen?
Förklara att förmågan att hysa kristuslik kärlek till andra utgör grunden till helgelselagen. När vår kärlek ökar, ökar också vår förmåga att leva enligt denna lag.
Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen då de eller andra har offrat sin tid
och sina tillgångar för att hjälpa andra som behövt dem. Om du tycker det är
lämpligt så återge president Thomas S Monsons berättelse:
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”Jag har många minnen från pojkåren. Att vänta på söndagsmiddagen var ett av
dem. Just då vi barn . . . otåliga satt där till bords och kände doften av rostbiff som
fyllde rummet, kunde mamma säga till mig: ’Tommy, innan vi äter, vill du ta den
här tallriken som jag gjort i ordning och gå bort till gamle Bob? Skynda dig sedan
tillbaka.’
Jag förstod aldrig varför vi inte kunde äta först och gå bort med hans mattallrik
efteråt. Jag ifrågasatte aldrig detta högt, utan sprang bort till Bobs hus och
väntade sedan ivrigt tills han på stapplande fötter till slut kom och öppnade.
Då räckte jag honom tallriken med mat. Han gav då mig tillbaka den han fått
föregående söndag och erbjöd en femtioöring som betalning för att jag kommit.
Jag svarade alltid samma sak: ’Jag kan inte ta emot pengar. Då skulle jag få
ovett av mamma.’ Då brukade han rufsa om mitt blonda hår med sin rynkiga
hand och säga: ’Min gosse, du har en underbar mor. Hälsa henne och tacka.’ . . .
Söndagsmiddagen tycktes alltid smaka bättre när jag kom hem igen efter att
ha uträttat mitt ärende” (Nordstjärnan, sep 1992, s 4).
Sträva efter att ägna alla sidor av livet åt Herren
Äldste Neal A Maxwell i de tolvs kvorum sade: ”Vi har en benägenhet att
sammankoppla helgelse enbart med ägodelar och pengar. Men det finns så
många sätt att undanhålla något” (Nordstjärnan, jan 1993, s 63).
• Nämn några sätt varpå vi kan ”undanhålla något”, när vi kunde uppnå större
grad av helgelse genom att tjäna Gud och hans barn? (Se L&F 64:34 och
följande av äldste Maxwell exempel på hur vi ibland kommer till korta och
inte helgar så som vi borde.)
a. En ovilja att helt underkasta sig Herrens vilja. ”Underkastelsen av vår vilja
är i själva verket den enda verkligt personliga gåva vi kan lägga på Guds
altare”, sade äldste Maxwell. ”De många andra ting vi ’ger’ . . . är i själva
verket sådant han redan gett eller lånat oss. Men när ni och jag till slut
underkastar oss Gud genom att låta vår egen vilja uppgå i hans vilja, då ger
vi verkligen något till honom! Det är den enda ägodel vi har att ge!” (Nordstjärnan, jan 1996, s 24).
b. En ovilja att ge upp själviska ting, såsom ”våra roller, vår tid, en framskjuten
ställning och ägodelar” (Nordstjärnan, jan 1996, s 24).
c. Låta hobbyer och intressen för mindre viktiga ting bli alltför uppslukande.
d. Tjäna i samhället på ett lovvärt sätt men förbli ”en främling för Jesu heliga
tempel och hans heliga skrifter” (Nordstjärnan, jan 1996, s 23).
e. Plikttroget uppfylla ansvaret i familjen, men inte söka efterlikna Jesu
exempel på mildhet gentemot en del familjemedlemmar.
f. Etablera oss själva först och främst, i stället för Guds rike.
g. Dela med oss av våra talanger offentligt, medan vi privat har kvar ett visst
högmod.
h. Tacka ja till en kallelse i kyrkan medan hjärtat är mer inställt på att uppehålla en viss roll i världen.
(Se Nordstjärnan, jan 1993, s 62–64 och Nordstjärnan jan 1996, s 23–24.)
• På vilket sätt välsignas vi när vi strävar efter ett mer fullkomligt helgande?
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Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Uppmuntra klassdeltagarna att granska sitt liv för att avgöra hur de kan ge mer av
sig själv till Herren. Förklara att vi kan göra det genom att erkänna att allt vi äger
tillhör Herren, genom att villigt göra de uppoffringar som krävs av oss nu och
genom att utveckla kristuslik kärlek till andra människor.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Herrens förrådshus
Herrens förrådshus nämns flera gånger i Läran och förbunden i samband med att
ta hand om de fattiga (L&F 42:34; 78:3; 83:5–6). Återge följande från Kyrkans
instruktionshandbok för att hjälpa klassdeltagarna förstå vad Herrens förrådshus är
och hur det används i dag.
”Herrens förrådshus tar emot, förvaltar och delar ut de heligas helgade offergåvor.
Förrådshuset kan vara så enkelt eller så väl organiserat som förhållandena kräver.
Det kan vara en förteckning över tillgängliga tjänster, pengar på ett konto, mat i
ett skafferi eller varor i en byggnad. Ett förrådshus upprättas då trofasta medlemmar åt biskopen helgar sin tid, sina talanger, sina färdigheter, sitt material och
sina ekonomiska medel för att sörja för de fattiga och för att bygga upp Guds rike
på jorden.
Följaktligen finns Herrens förrådshus i varje församling. Biskopen är förrådshusets
förvaltare. Vägledd av inspiration från Herren delar han ut de heligas offergåvor
till de fattiga och behövande. Han assisteras av prästadömets kvorum och Hjälpföreningen. Han får undervisning och stöd i sina åligganden av stavens och
områdets ledare” (Bok 2: Prästadömet och biorganisationernas ledare [1998], s 256).
• Hur kan var och en av oss bidra till medlen i Herrens förrådshus i vår
församling?
2. ”Lika i jordiska ting” (L&F 78:6)
Ordet lika används ofta i Läran och förbunden i samband med timliga saker
(L&F 70:14; 78:6). Förklara att det innebär inte att allt förvaltarskap är exakt
detsamma. Förvaltarskapet gäller det som en person tagit emot, ja, så mycket som
är tillräckligt för honom och hans familj. (L&F 42:32; 51:3). Förvaltarskapet är
lika i den bemärkelsen att alla heliga har ”lika anspråk på ägodelarna” för att få
sina behov uppfyllda (L&F 82:17).
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”Söken efter de bästa gåvorna”

Lektion

15

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna känna igen Andens gåvor, söka efter dem och använda
dem för att hjälpa andra.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 46; sjunde trosartikeln.
b. Första Korinthierbrevet 12–13; Moroni 10:8–18 (kompletterande skriftställen).
c. Vår arvedel, s 42–43, 47–49, 63.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att läsa följande redogörelser i Vår arvedel:
a. Newel Knight smorde och välsignade Philo Dibble (s 42–43).
b. Amanda Smith fick en uppenbarelse om hur hon skulle behandla sin
skadade son (s 47–49).
c. Profeten Joseph Smith profeterar om Dan Jones missionsarbete (s 63).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Be klassdeltagarna tänka sig att de ska anlägga en trädgård.
• Vilka frön skulle du så i din trädgård?
Ge klassdeltagarna en stund till att fundera, och inbjud sedan några av dem att
beskriva vad de skulle vilja ha i en trädgård. Visa på olikheterna i klassdeltagarnas
val. Framhåll att även om trädgårdarna var olika, skulle alla vara vackra och
komma till nytta.
• Vad behöver ni göra efter det att ni sått fröna, för att lyckas med trädgården?
Förklara när klassdeltagarna svarat att den här lektionen handlar om Andens
gåvor. Påminn dem om att människor kan ha olika växter i sina trädgårdar, men
ändå ha lika vackra och nyttiga trädgårdar. På samma sätt kan medlemmar i
kyrkan få olika Andens gåvor, men alla dessa gåvor är till nytta i uppbyggandet av
Guds rike. Och precis som frön och växter måste Andens gåvor förfinas och få
näring för att bli helt utvecklade och nyttiga.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att återge erfarenheter som handlar om principerna i
skrifterna.
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1. Alla trofasta medlemmar i kyrkan kan få Andens gåvor
Förklara att Andens gåvor är andliga välsignelser eller förmågor som ges genom
den Helige Anden. Dessa gåvor togs bort från jorden under det stora avfallet, men
Gud återställde dem i början av denna tidshushållning. Att bruka dessa gåvor kan
välsigna, uppbygga och ena oss.
Be klassmedlemmarna som fått uppdraget att nu läsa berättelserna i Vår arvedel
(se ”Förberedelser”, punkt 3). Diskutera, när alla har läst, vilka Andens gåvor som
illustreras i berättelsen: Newel Knight hade tro till att helbrägdagöra (L&F 46:20);
Philo Dibble och Alma Smith hade tro till att bli botade (L&F 46:19); Amanda
Smith fick uppenbarelser (sjunde trosartikeln); profeten Joseph Smith hade profetians gåva (L&F 46:22) och Dan Jones fick gåvan att undervisa (Moro 10:9–10).
• Vilka Andens gåvor beskriver Herren i L&F 46? (Låt klassen läsa följande skriftställen och säga vilken andlig gåva som nämns i varje vers. Sammanfatta dessa
gåvor på tavlan.)
a. L&F 46:13. (Vetskapen ”genom den Helige Anden . . . att Jesus Kristus är
Guds Son, och att han blev korsfäst för världens synder”.)
b. L&F 46:14. (Tro på andras vittnesbörd om Frälsaren.)
c. L&F 46:15. (Kunna ”förstå de olika ämbetena”.) Äldste Bruce R McConkie i
de tolvs kvorum sade att denna gåva ”används för att administrera och styra
kyrkan” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s 278).
d. L&F 46:16. (Urskillningsförmåga att ”förstå om olika slags kraftyttringar äro
från Gud eller ej”. Denna gåva hjälper oss urskilja om en undervisning eller
ett inflytande kommer från Gud eller från någon annan källa.)
e. L&F 46:17–18. (Visdom och kunskap.)
f. L&F 46:19. (Tro till att bli botad.)
g. L&F 46:20. (Tro till att bota.)
h. L&F 46:21. (Utföra under.)
i. L&F 46:22. (Profetera.)
j. L&F 46:23. (Urskilja andar.)
k. L&F 46:24. (Tala tungomål.)
l. L&F 46:25. (Översätta tungomål.)
Du kanske vill framhålla att Andens gåvor också beskrivs i Första Korinthierbrevet 12:4–12; 13:1–13 och Moroni 10:8–18.
• Vem kan få Andens gåvor? (Se L&F 46:8, 11. Påpeka att Gud ger minst en av
dessa gåvor till varje trofast medlem i kyrkan som har fått den Helige Andens
gåva. Om du undervisar ungdomar så betona för dem att de har andliga gåvor.
Du kanske också vill framhålla att människor som inte fått den Helige Andens
gåva ändå kan välsignas med unika förmågor att uppmuntra och stärka andra
människor.)
2. Gud ger Andens gåvor för sina barns bästa
• Nämn några av syftena med Andens gåvor som uppenbaras i L&F 46. (Använd
följande information för att diskutera eller bidra till klassdeltagarnas svar. Skriv
rubrikerna på tavlan när ni talar om dem.)
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För att stärka och välsigna oss personligen
• Läs L&F 46:9 tillsammans. På vilka sätt kan Andens gåvor hjälpa oss personligen? Vilka gåvor har ni satt speciellt värde på? (Du kanske vill låta klassdeltagarna berätta om tillfällen då deras andliga gåvor har stärkt och välsignat dem.)
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum sade att Andens gåvor ”kan leda oss till
Gud. De kan skydda oss från motståndarens makt. De kan uppväga våra bristfälligheter och reparera våra ofullkomligheter” (”Spiritual Gifts”, Ensign, sep
1986, s 72).
För att hjälpa oss att tjäna andra
Läs L&F 46:11–12, 26 tillsammans. Återge sedan följande uttalande:
Äldste Orson Pratt i de tolvs kvorum sade: ”Andliga gåvor delas ut till medlemmar i kyrkan enligt deras trofasthet, omständigheter, naturliga förmågor, plikter
och kallelser, så att medlemmarna kan undervisas, stärkas, fullkomnas och frälsas
på rätt sätt” (Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, sammanst av N B
Lundwall [1953], s 571).
• Hur har en viss andlig gåva hjälpt dig att hjälpa andra? Hur har du blivit välsignad genom att andra haft andliga gåvor?
Du kanske som en del av diskussionen vill återge följande berättelse:
”När vi höll på att förbereda julmiddagen, skulle min tonårssyster ta fram den
silverkantade servisen ur skåpet. Den vackra . . . servisen hade mamma och
pappa fått i bröllopspresent av mormor och den användes bara vid speciella
tillfällen. Men när min syster lyfte ut några av de dyrbara tallrikarna ur skåpet,
slog hon i armen och tappade tallrikarna. Hennes desperata försök att fånga
tallrikarna var förgäves, och ljudet av när de slog i golvet var lika hjärtslitande
som den hjälplösa skräcken i hennes blick.
Mors händer stannade upp i matlagningen, och det festliga småpratet medan
alla var ivrigt upptagna med olika sysslor upphörde. Vi stod som förstenade
och tystnaden var hemsk. Utan att vända sig för att se på skadegörelsen
lämnade mor tyst rummet. Sedan försökte resten av oss att fortsätta i samma
takt som tidigare med julbestyren.
Utom min syster. Hon stod orörlig. En stor tår rann sakta nerför hennes kind.
När nästa tår kom tog hon mekaniskt borsten och sopskyffeln och började
sopa upp skärvorna som låg utspridda på golvet. Sedan lade hon sig på knä och
plockade upp de större bitarna, som hon försiktigt lade på skyffeln.
Inom några minuter kom mor ut i köket igen och slog armarna om sin bedrövade dotter. Min syster började snyfta högt . . . Mor lugnade henne: ’Det gör
inget, lilla vän. Människor är viktigare än saker.’
Mor berättade senare för mig att hon hade gått till andra rummet för att be,
och hon välsignades med en fridfull känsla och inspiration om hur hon skulle
kunna trösta min syster. Gåvan att vara mottaglig för Anden, som min mor
fick denna juldag, blev den värdefullaste gåva vår familj fick” (Laura Russell
Bunker, ”The Art of Perspective”, Ensign, dec 1998, s 54–55).
Du kanske vill diskutera vilka av Andens gåvor som skulle vara till hjälp i följande
situationer. Låt klassen än en gång hänvisa till L&F 46:13–25.
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a. En hemlärare kallas hem till en av sina familjer för att ge en prästadömsvälsignelse.
b. En missionär presiderar över en liten gren i kyrkan.
c. En ung kvinna får i uppdrag att hålla en lektion för sin klass.
d. En rådgivande till aronska prästadömet har ansvaret för en grupp diakoner
som råkar ut för svårigheter under en övernattningshajk.
e. En hjälpföreningspresident tilldelar systrarna i församlingen eller grenen deras
besökslärare.
För att hjälpa oss att inte bli vilseledda
• Läs L&F 46:8 tillsammans. Hur kan Andens gåvor hjälpa oss att undvika onda
inflytanden eller villfarelser?
3. Vi bör söka efter och förfina Andens gåvor
Herren sade till oss: ”Söken efter de bästa gåvorna och kommen ihåg varför de
givits” (L&F 46:8).
• Vad kan vi göra för att upptäcka de andliga gåvor som Gud har gett oss?
(Svaren kan innefatta att vi kan begrunda, be, fasta, läsa vår patriarkaliska
välsignelse, hålla buden och tjäna andra människor. Se också följande citat.)
Vad kan vi göra för att förfina och utveckla de andliga gåvor vi fått?
Profeten Joseph Smith lärde att många av Andens gåvor, till exempel visdom
eller gåvan att kunna bota, visar sig inte förrän de behövs. Han sade att ”det
erfordras tid och omständigheter för att dessa gåvor skola komma i verksamhet” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 211).
• Vad kan vi göra för att söka Andens gåvor? (Låt klassen läsa följande skriftställen och komma fram till vad dessa säger om att söka efter Andens gåvor. Gör
en sammanfattning på tavlan.)
a. L&F 46:7, 30. (Be till Gud och följ Andens vägledning. Se också följande
uttalande av president George Q Cannon.)
b. L&F 46:9. (Sök gåvor för andra människors skull, inte av själviska
anledningar.)
c. L&F 46:31. (Gör allting i Kristi namn.)
d. L&F 46:32. (Tacka Gud för gåvorna han har gett oss.)
e. L&F 46:33. (Utöva alltid dygd och helighet.)
President George Q Cannon sade: ”Om någon av oss är ofullkomlig, är det vår
plikt att be om gåvan som gör oss fullkomliga. Har jag några ofullkomligheter?
Jag har massor. Vad är då min plikt? Att be Gud ge mig gåvorna som ska rätta
till dessa ofullkomligheter. Om jag är en argsint person, är det min plikt att be
om kärlek som är tålig och mild. Är jag en avundsjuk man? Då är det min plikt
att söka efter kärlek, som inte avundas. Så är det med alla evangeliets gåvor. De
är avsedda för detta ändamål. Ingen människa borde säga: ’Jag kan inte hjälpa
det. Det ligger i min natur.’ Hon rättfärdigas inte därmed, för Gud har lovat att
ge styrka nog att rätta till sådana saker. Han har också lovat att ge gåvor som
avlägsnar dem” (Millennial Star, 23 apr 1894, s 260).
Äldste Dallin H Oaks berättade om hur hans mor tillämpade principen att söka
Andens gåvor: ”Efter att ha mist sin make, kände min mor sig som en halv
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människa. O, vad hon bad om att få det hon behövde för att uppfylla sitt
ansvar att uppfostra tre små barn! Hon sökte, hon var värdig och hon välsignades! Hennes böner besvarades på många sätt, bland annat genom att hon fick
andliga gåvor. Hon fick många, men de som jag mest kommer ihåg är trons,
vittnesbördets och visdomens gåva. Hon var en mäktig kvinna i Sion” (Ensign,
sep 1986, s 72).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Uppmuntra klassdeltagarna att söka efter Andens gåvor och att använda de gåvor
de fått till att hjälpa andra. Vittna enligt Andens maning om de sanningar ni talat
om under lektionen.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Att använda andliga gåvor för att hjälpa andra
Om följande bilder finns tillgängliga så ta med några eller alla till klassen: Ung
flicka talar i kyrkan (Evangeliet i bild 607); Biskopen (Evangeliet i bild 611);
Missionärer undervisar om Jesu Kristi evangelium (Evangeliet i bild 612); Smörja
och välsigna de sjuka (Evangeliet i bild 613); Hemundervisning (Evangeliet i bild
614) och Hjälpa varandra (Evangeliet i bild 615). Visa bilderna en i taget och be
klassdeltagarna förklara hur situationen på varje bild visar behovet av Andens
gåvor.
Uppmuntra klassdeltagarna att tänka på sina ansvar. De kan till exempel tänka på
sitt ansvar som förälder, bror och syster, ledare i prästadömet eller för en biorganisation eller hemlärare och besökslärare. Be dem sedan tyst begrunda följande
fråga: Vilka Andens gåvor kan ni söka för att ni bättre ska kunna hjälpa andra?
2. Ytterligare andliga gåvor
• Äldste Bruce R McConkie lärde: ”Antalet andliga gåvor är oändligt och variationerna otaliga. De som finns upptagna i det uppenbarade ordet är bara
exempel” (A New Witness for the Articles of Faith, s 371). Kan ni nämna några
andliga gåvor förutom dem som finns upptagna i L&F 46?
Äldste Marvin J Ashton i de tolvs kvorum sade att några ”mer obemärkta
gåvor” är ”gåvan att fråga; gåvan att lyssna; gåvan att uppfatta och använda en
stilla, tyst röst . . . gåvan att undvika stridigheter; gåvan att vara trevlig; . . .
gåvan att söka det som är rättfärdigt; gåvan att inte döma; gåvan att be Gud
om vägledning; gåvan att vara lärjunge; gåvan att hysa omsorg; gåvan att
kunna begrunda; gåvan att hålla bön; gåvan att bära ett mäktigt vittnesbörd
och gåvan att motta den Helige Anden” (Nordstjärnan, jan 1988, s 17).
3. Att urskilja Andens sanna gåvor
Förklara att Satan kan försöka vilseleda människor med falska andliga gåvor.
Oroad över några falska uttryck för sådana gåvor bland kyrkans medlemmar
frågade profeten Joseph Smith Herren och fick en uppenbarelse som nu utgör
L&F 50.
För att hjälpa deltagarna att skilja mellan sanna och falska andliga gåvor kanske
du vill gå igenom L&F 50:17–24. Betona att om en gåva är från Gud kommer den
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att uppbygga och få oss att glädjas. Den kommer att få oss att göra gott, att älska
och tjäna Gud samt tro på Kristus. Om en andlig manifestation inte bygger upp,
eller om den får oss att synda, kommer den inte från Gud. Hur vi kan undvika att
vilseledas och hålla oss ifrån onda inflytanden kommer att tas upp mer detaljerat
i lektion 24.
4. Att undervisa genom Anden
• Förklara att det är en Andens gåva att kunna undervisa om evangeliet (Moro
10:9–10). Läs sedan L&F 42:13–14 och 50:17–18 tillsammans. Vad innebär det
att undervisa genom Anden? Varför är det viktigt att undervisa genom Anden?
(Se 2 Ne 33:1; L&F 50:21–22 och följande citat.)
I Kyrkans instruktionshandbok står det: ”Man kan lära ut viktiga sanningar och
eleverna kan delta i stimulerande diskussioner, men om inte Anden är närvarande gör det inte något djupt intryck på själen” (Bok 2: Prästadömets och biorganisationernas ledare, s 300).
• Vad kan lärare göra för att inbjuda Anden när de undervisar? (Se s VIII i den
här boken.) Vad kan de som blir undervisade göra för att inbjuda Anden?
• Läs L&F 43:8 och 88:122 tillsammans. Hur kan dessa verser tillämpas på vår
söndagsskolklass? (Betona vikten av att undervisa och uppbygga varandra.) Har
du lagt märke till att det hjälper oss att uppbygga varandra och glädjas tillsammans, om vi undervisar och lär genom Anden?
5. Videopresentationen ”En man utan vältalighet”
Om videofilmen Lärdomar från Läran och förbunden och kyrkans historia (53933 180)
finns tillgänglig, så överväg att visa ”En man utan vältaglighet”, ett sex minuter
långt avsnitt. Om du bestämmer dig för att visa detta avsnitt, så gör det under
andra eller tredje delen av lektionen.
Förklara att videopresentationen visar hur en ödmjuk lärare hjälpte Brigham
Young att omvända sig till det återställda evangeliet. Den börjar med ett utdrag
från ett tal som president Young höll på en konferens, då han frågade: ”Vad är det
som övertygar en människa?” (Journal of Discourses, del 1, s 90). Uppmuntra dem
att söka svaret på denna fråga när de ser filmen. Efteråt ställer du följande frågor:
• Vad övertygar människor om att evangeliet är sant?
• Vad kan vi göra för att följa Eleazer Millers exempel när vi undervisar om
evangeliet?
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”Du skall . . . offra dina
sakrament på min heliga dag”
Mål

Att hjälpa klassdeltagarna få en starkare önskan att helga sabbatsdagen.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
Läran och förbunden 59 och andra skriftställen i lektionen.

Lektion
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2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om bilden Jesus ber i Getsemane finns tillgänglig, så förbered dig att visa den
under lektionen (62175; Evangeliet i bild 227).
Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
• Hur känner du dig när du går in i ett tempel? Om klassdeltagarna inte har varit
i templet, så fråga hur de tror att det skulle kännas. Diskutera under lektionen
skillnaden mellan den anda man kan känna i templet och världens anda.
• Läs L&F 109:13 tillsammans. Vad är det som skiljer ett tempel från andra
platser? (Herren har helgat det. Det är hans hus.)
• Läs Första Moseboken 2:1–3 tillsammans. Förklara att detta är en redogörelse för
hur Herren införde sabbatsdagen. Vad är det enligt denna redogörelse som gör
sabbatsdagen olik andra dagar? (Herren har helgat den. Sabbaten är hans dag.)
Förklara att den här lektionen handlar om sabbatsdagen. Framhåll att vi på
många sätt kan inleda varje sabbatsdag med samma vördnad som vi känner när
vi går in i templet. Vi kan minnas att Herren har helgat sabbaten och att det är
vår förmån att få dyrka och tjäna honom på hans dag.

Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
1. Herren inrättade sabbaten
Förklara att Gud gav mönstret för sabbatsdagen när han skapade jorden. Efter att
ha arbetat i sex dagar vilade han på den sjunde dagen och helgade den (1 Mos
2:2–3). Från tidernas begynnelse har han befallt sina barn att helga sabbatsdagen.
• Läs Andra Moseboken 20:8–11 och 31:13–17 tillsammans. Påpeka att detta bud
upprepas många gånger i skrifterna. Varför tror ni att budet om att helga
sabbatsdagen har varit så viktigt i alla tider?
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I vår tidshushållning har Herren på nytt betonat sabbatens betydelse. Genom
profeten Joseph Smith uppenbarade Herren att på denna dag bör vi ägna honom
vår andakt genom att komma till kyrkan, ta del av sakramentet och vila från vårt
arbete (L&F 59:9–13).
2. Ägna Gud vår andakt genom att dyrka honom under kyrkans möten
på söndagen
• Herren sade: ”Du skall gå till bönehuset . . . på min heliga dag” (se L&F 59:9).
Varför tror ni det är viktigt att komma tillsammans för att dyrka Gud på söndagen? På vilket sätt är kyrkans möten på söndagen till välsignelse för er?
• President Gordon B Hinckley sade att ”varje sakramentsmöte borde vara en
andlig fest” och ”en tid för andligt uppvaknande” (Nordstjärnan, apr 1983,
s 91). Hur kan vi hjälpa till att åstadkomma detta? Hur kan vi göra så att vår
närvaro vid andra möten på söndagen blir mer andligt berikande? (Exempel
på svar: Genom att komma med inställningen att vilja dyrka Herren, genom
att komma i tid, genom att i förväg studera det planerade lektionsmaterialet,
genom att aktivt delta, genom att lyssna noga, genom att försöka stärka andra
och genom att inte kritisera talare eller lärare.)
President Spencer W Kimball, kyrkans tolfte president, sade: ”Vi kommer inte
till sabbatens möten för att bli underhållna eller ens bara för att få undervisning. Vi kommer för att dyrka Herren. Det är ett personligt ansvar, och oavsett
vad som sägs från talarstolen så kan man, om man önskar dyrka Herren i anda
och sanning, göra detta genom att gå på sina möten, ta del av sakramentet och
begrunda evangeliets skönhet. Om du tycker att mötet är misslyckat, är det du
som misslyckats. Ingen kan dyrka åt dig” (”Sabbaten – en glädje”, Nordstjärnan,
jul 1978, s 5).
• Vad kan vi göra för att förbereda oss för söndagens möten? Hur kan föräldrar
hjälpa sina barn att få ut mer av söndagens möten? (Inbjud klassdeltagarna att
berätta om erfarenheter som rör dessa frågor.)
• Hur kan musiken berika söndagens möten? (Se Psalmer, s IX–X.) Varför är det
viktigt att vi alla sjunger med i psalmerna? (Se L&F 25:12.) Hur har du blivit
välsignad genom att du sjungit med i psalmerna?
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum uttryckte sin oro över att ”allt fler av
våra ledare och medlemmar inte sjunger med i psalmerna”. Han gav sedan
rådet: ”Vi bör sjunga Sions sånger – de är en mycket viktig del av vår gudsdyrkan” (Nordstjärnan, jan 1992, s 26).
• Hur kan vi delta mer meningsfyllt i församlingsbönerna på söndagens möten?
• Varför är det så viktigt med vördnad på kyrkans möten?
Äldste Boyd K Packer sade att vi bör vara vördnadsfulla i kapellet så att vi inte
stör ”någon som verkligen anstränger sig för att förnimma finstämda andliga
impulser”. Han sade också varnande att den vördnad vi talar om ”är inte liktydig med fullständig tystnad. Vi måste ha tålamod med små barn, även med ett
tillfälligt utbrott från en liten knatte som tas ut” (Nordstjärnan, jan 1992, s 26).
President Gordon B Hinckley berättade om något genant han upplevde som
missionär:
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”Vi höll våra möten i . . . stadshuset, som vi hyrde. Golven var hårda och . . .
varje gång någon rörde en stol hördes ett buller. Men det var inte det värsta.
Mycket värre var grensmedlemmarnas högljudda sällskaplighet.
En gång inbjöd vi en familj som vi hade lärt känna när vi var ute och skriftade.
Med stora förväntningar stod vi missionärer vid dörren för att välkomna dem.
Den vanliga jovialiska stämningen rådde i salen, där medlemmarna högljutt
samtalade. När denna familj kom in i rummet, gick de tyst mot några stolar,
knäböjde för ett ögonblick och slöt ögonen i bön. Sedan satt de med vördnadsfull hållning mitt i larmet.
Uppriktigt sagt tyckte jag det var genant. De hade kommit till vad de ansåg
vara en gudstjänst och uppförde sig därefter.
När mötet var slut gick de stilla sin väg, och när vi träffade dem nästa gång,
talade de om sin besvikelse över vad de hade upplevt. Jag har aldrig glömt det”
(Teachings of Gordon B Hinckley, s 557).
• Hur kan vi förbättra vördnaden på kyrkans möten?
3. Ägna Gud vår andakt genom att ta sakramentet
Visa bilden Jesus ber i Getsemane.
• Herren har befallt oss att ta sakramentet på hans heliga dag (L&F 59:9, 12).
Varför är det viktigt att ta sakramentet varje vecka? (Se L&F 59:9; 3 Ne 18:6–7
och följande citat.)
Äldste Joseph B Wirthlin i de tolvs kvorum sade: ”Fönster måste putsas regelbundet från damm och smuts. . . . På samma sätt som jordiska fönster behöver
regelbunden rengöring, behöver andliga fönster rengöras . . . Genom att
värdigt ta del av sakramentet för att förnya vårt dopförbund, ser vi klarare på
livets eviga och gudomliga förmånsrätt. Sakramentsbönerna inbjuder till
personlig rannsakan, omvändelse och förnyad helgelse när vi visar vår villighet
att minnas vår Frälsare, Jesus Kristus” (Nordstjärnan, jan 1996, s 77).
• Hur har ni, genom att ta sakramentet, blivit välsignad i ert liv?
• Hur kan vi förbereda oss för att ta sakramentet? Hur kan föräldrar hjälpa sina
barn att förbereda sig för denna förordning? (Du kanske vill ha en diskussion
om hur man kan hjälpa barn i olika åldrar.) Hur hjälper det er att förbereda
er när ni sjunger sakramentspsalmen? Hur hjälper sakramentsbönerna er att
förbereda er? (Se L&F 20:77, 79.)
• Varför måste vi vara värdiga när vi tar sakramentet? (Se 1 Kor 11:28–29;
3 Ne 18:29; Morm 9:29.)
• Hur kan vi koncentrera våra tankar och hjärtan på Jesus när vi tar sakramentet?
• Hur kan vi göra sakramentsförordningen mer meningsfylld i våra liv? (Betona
att denna förordning får inte bara bli en vana eller rutin.) Hur kan vi genom att
ta sakramentet stärkas i vårt åtagande att följa Frälsaren under veckans andra
dagar?
• På sabbatsdagen tar vi inte bara sakramentet, utan vi bör också offra våra egna
sakrament och gåvor till Herren (L&F 59:9, 12). Det innebär att vi bör offra
och uppoffra oss på ett sätt som visar vår kärlek till honom. Vad bör vi offra?
(Se L&F 59:8; 12; 64:34; 97:8 och följande citat.)
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Äldste M Russell Ballard i de tolvs kvorum sade:
”Efter sin verksamhet här på jorden . . . sade Jesus till sina apostlar bland nephiterna att han inte längre skulle anta brännoffer, utan hans lärjungar skulle
offra ’ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande’ (3 Ne 9:19–20; se också
L&F 59:8, 12). I stället för att Herren kräver våra djur eller vår gröda, vill han
nu att vi ska avsäga oss allt ogudaktigt. Denna högre tillämpning av offerlagen
når ända in i en människas innersta . . .
När vi övervinner våra egna, själviska önskningar och sätter Gud främst i våra
liv och förbinder oss att tjäna honom, oavsett vad det kostar, då lever vi efter
offerlagen” (”The Law of Sacrifice”, Ensign, okt 1998, s 10–11).
4. Ägna Gud vår andakt genom att vila från vårt arbete
• I L&F 59:10 uppenbarade Herren att vi ska ”vila från [vårt] arbete” på sabbatsdagen (se även vers 13). Vad innebär det att vila från vårt arbete? Hur visar vi
vår kärlek till Gud genom att vila från vårt arbete?
• Att vila från vårt arbete innebär att vi bör avstå från att köpa eller sälja något,
besöka nöjesparker och utöva andra världsliga intressen på sabbatsdagen
(se Jes 58:13 och notera orden: ”[Var] varsam . . . så att du inte på min heliga
dag utför dina sysslor” och ”inte går dina egna vägar”). Vilka aktiviteter tycks
få dig att tappa sabbatens anda? Nämn några världsliga bekymmer som har en
benägenhet att inkräkta på sabbatens anda. Hur kan vi befria oss från sådana
bekymmer?
Presiderande biskopen H David Burton sade: ”Jag vet att det är svårt, särskilt
för våra ungdomar, att välja att helga sabbaten när idrottsklubbar, som de så
gärna vill tillhöra, regelbundet förlägger sina matcher till söndagen. Jag vet
dessutom att det kan verka som en bagatell för många, som bara är i behov av
några få saker på sabbaten, att stanna till vid en närbutik och handla på söndagen. Men jag vet också att helgandet av sabbatsdagen är ett av de viktigaste
bud vi kan följa i våra förberedelser för att ta emot Andens maningar”
(Liahona, jan 1999, s 10).
• Att vila från vårt arbete innebär inte att vi ska vara lata. Snarare bör vi följa
Frälsarens exempel och ”göra gott på sabbaten” (Matt 12:12; se också
Luk 13:10–17; Joh 5:1–19). Vad tycker ni känns bra att göra på sabbatsdagen?
(Skriv upp svaren på tavlan.) Hur kan vi dyrka Gud bättre på sabbatsdagen?
President Spencer W Kimball sade: ”Sabbatsdagen är en helig dag då vi ska göra
värdiga och heliga ting. Avhållsamhet från arbete och rekreation är viktigt,
men otillräckligt. Sabbaten kräver konstruktiva tankar och handlingar, och om
någon bara går omkring och latar sig, så bryter han sabbatsbudet. För att hålla
detta bud måste man gå ner på sina knän i bön, förbereda lektioner, studera
evangeliet, meditera, besöka sjuka och betryckta, skriva brev till missionärer,
ta en lätt slummer, läsa nyttig litteratur och gå på alla de möten den dagen där
man förväntas vara” (Nordstjärnan, jul 1978, s 4).
• Hur kan vi avgöra vad som är lämpligt för oss att göra på sabbatsdagen?
(Svaren kan innefatta att se till att det vi gör ärar Gud, är andligt upplyftande,
ger näring åt tron, stärker familjen, hjälper eller välsignar andra och skiljer sig
från världens dagliga verksamheter.)
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• Vill ni ge förslag på hur vi kan stärka våra familjer på sabbatsdagen? Hur kan
föräldrar hjälpa sina barn att tycka om sabbatsdagen och helga den? (Se
följande citat. Uppmuntra klassdeltagarna att berätta om egna erfarenheter
som rör dessa frågor. Uppmana dem att välja ett speciellt sätt som de ska göra
sabbatsdagen mer meningsfylld för sina familjer.)
President Gordon B Hinckley sade: ”Låt de sista dagars heliga vara i sina hem,
undervisa sina familjer, läsa skrifterna, göra sådant som är hälsosamt och
vackert samt kommunicera med Herren på sabbatsdagen” (”Excerpts from
Recent Addresses of President Gordon B Hinckley”, Ensign, jul 1996, s 73).
President Hinckley gav också rådet: ”Det är inte som jag vill vara tillgjort
sedesam. Jag vill inte att ni ska låsa in era barn i huset och läsa Bibeln för dem
hela eftermiddagen. Var förståndiga. Var försiktiga. Men gör sabbatsdagen till
en dag då du kan sätta dig ned tillsammans med din familj och tala om heliga
och goda ting” (Teachings of Gordon B Hinckley, s 559–560).
Första presidentskapet gav följande råd när de 1980 meddelade söndagens
sammanslagna mötesschema:
”Ett större ansvar läggs på de enskilda medlemmarna och familjerna vad gäller
att iaktta sabbatsdagen på rätt sätt. Mer tid blir tillgänglig för personliga studier
i skrifterna och familjens studier i evangeliet . . .
Vi förväntar att detta nya schema för möten och aktiviteter resulterar i större
andlig tillväxt för kyrkans medlemmar” (Church News, 2 feb 1980, s 3).
• Sabbatsdagen ska vara en dag för bön (L&F 59:14). Hur skulle vi kunna bli mer
andaktsfulla denna dag? Hur kan vi göra våra böner mer meningsfyllda?
• Kan ni säga något som gör det svårt att göra sabbatsdagen så betydelsefull som
ni skulle vilja? Vad gör ni för att övervinna dessa svårigheter? Hur kan
noggrann planering hjälpa er att undanröja eller klara av dessa svårigheter?
5. Herren välsignar dem som håller sabbaten helig
• Läs L&F 59:9, 13, 15–17 tillsammans. Vilka välsignelser lovar Herren dem som
håller sabbatsdagen helig? (Skriv upp svaren på tavlan.)
• Hur kan vi lättare hålla oss ”obefläckade av världen” om vi håller sabbatsbudet? (Se L&F 59:9; svaren kan innefatta att det hjälper oss att omvända oss,
förnya våra dopförbund och rikta våra tankar på Gud och sådant som har evig
betydelse i stället för på världsliga ting.)
• Hur hjälper det oss att få fullkomlig glädje om vi håller sabbatsbudet, den
glädje som Herren lovade oss i L&F 59:13? Hur har det hjälpt er att bli fysiskt
och andligt starka när ni hållit sabbatsbudet? Hur har det hjälpt er att bli mer
produktiva andra dagar i veckan?
• Herren har lovat att de som helgar sabbaten kommer att få ”jordens fullhet”
och ”det goda . . . av jorden” (L&F 59:16–17; se också Jes 58:14). Hur har ni sett
detta löfte uppfyllas?
• Nämn några andra sätt som ni och er familj har välsignats när ni helgat sabbaten.
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• Herren uppenbarade att sabbatsdagen är en dag för ”glädje” (L&F 59:14). Jesaja
sade att vi bör ”kalla sabbaten [vår] lust” (se Jes 58:13). Har ni någon gång tyckt
att sabbatsdagen verkat mer som en dag för restriktioner än en dag för glädje?
Hur kan vi göra sabbaten till en glädjens dag och en ”lust” i våra liv? (Ett sätt
är att inrikta oss på vad vi bör göra i stället för på det vi inte bör göra.)
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Uppmuntra klassdeltagarna att undersöka hur de skulle kunna bli bättre på att
helga sabbaten. Vittna om att när de helgar denna dag kommer Herren att
välsigna dem med ökad andlig styrka och glädje.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Förslag som kan hjälpa dem som måste arbeta på söndagarna
Förklara att kyrkans medlemmar bör göra allt de kan för att välja en anställning
som inte kräver att de arbetar på söndagen. Men det förekommer att arbetsgivaren kräver att man arbetar på söndagen. Fråga om någon i klassen minns att detta
har hänt dem själva eller någon familjemedlem. Diskutera hur man i sådana fall
kan uppehålla sabbatens anda så mycket som möjligt. Föreslå att klassdeltagarna
berättar för sina arbetsgivare att de vill hålla sabbatsdagen helig. (Om du undervisar ungdomar, se broschyren Vägledning för de unga, s 14 [36550 180].)
2. Herren välsignar oss kollektivt när vi helgar sabbatsdagen
Förutom att Herren välsignar oss enskilt när vi helgar sabbatsdagen, välsignar han
oss kollektivt. Han kan till exempel välsigna oss som kyrka eller samhälle. Detta
understryker att vi behöver vara eniga i att helga sabbatsdagen.
• Vad blir följderna om vi är vårdslösa med att helga sabbatsdagen? Hur har ditt
samhälle antingen haft nytta av eller berövats välsignelser som bygger på att
helga sabbatsdagen?
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Tiondelagen och fastelagen

Lektion

17

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna få en större önskan att betala fullt tionde och leva
enligt fastelagen.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen:
a. Läran och förbunden 59:13–14, 21; 119; 120.
b. Jesaja 58:6–12; Malaki 3:8–12 eller 3 Nephi 24:8–12; Matteus 6:16–18 eller
3 Nephi 13:16–18 (kompletterande skriftställen).
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så ta med en sedel till
lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa en sedel.
• Vad kan den här sedeln representera?
Ge deltagarna tid att kortfattat svara på frågan. Framhåll sedan att beroende på
hur pengar används, kan de representera många olika saker och begrepp. De kan
till exempel representera materiella tillgångar, makt, penningbegär eller livets
nödvändigheter.
För att avsluta diskussionen kan du betona att om pengar används på ett visst sätt
kan de, även i små belopp, visa vår önskan att hjälpa till att bygga upp Guds rike.
De kan visa vår omsorg om andra. Och de kan representera vår tro, lydnad och
kärlek till Herren. Förklara att den här lektionen handlar om hur vi kan bygga upp
riket och tjäna andra genom att betala tionde och fasteoffer.

Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst fyller klassdeltagarnas
behov.
1. Herren har befallt oss att betala tionde, och han har utlovat stora
välsignelser till dem som lyder detta bud
Herrens definition av tionde
• Profeten Joseph Smith fick en uppenbarelse om tionde den 8 juli 1838 i Far West,
Missouri. Läs L&F 119:3–4 tillsammans. Vilken är Herrens definition av tionde
såsom den uppenbarats i dessa verser?
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Återge följande uttalanden för att hjälpa klassmedlemmarna förstå vad som
utgör ett fullt tionde.
Första presidentskapet gav följande definition av tionde: ”Den enklaste förklaringen vi känner till är Herrens egen förklaring, nämligen att kyrkans medlemmar ska betala ’en tiondedel av sin årliga inkomst’. Ingen har rätt att göra
något annat uttalande än detta” (Första presidentskapets brev, 19 mars 1970).
President Joseph Fielding Smith i de tolvs kvorum förklarade: ”Det är märkligt
hur många undanflykter det går att komma med och hur många tolkningar
det finns om vad som utgör ett tionde . . . Det är emellertid skrivet att med det
mått som vi mäter ska det mätas upp åt oss igen. Om vi är snåla mot Herren,
kan han vara snål mot oss, eller med andra ord hålla tillbaka sina välsignelser”
(Church History and Modern Revelation, del 2 [1953], s 92).
Herrens löften till tiondebetalare
• Läs Malaki 3:8–9 eller 3 Nephi 24:8–9 i klassen. På vilket sätt ”rövar [vi] från
Gud” om vi inte betalar tionde och offergåvor? (Du kanske vill låta klassdeltagarna läsa L&F 59:21 och 104:14 när ni diskuterar frågan.)
• Läs Malaki 3:10–12 eller 3 Nephi 24:10–12 tillsammans. Vad lovar Herren dem
som betalar tionde? (Skriv upp klassdeltagarnas svar på tavlan.)
Äldste John A Widtsoe i de tolvs kvorum talade om de andliga välsignelser som
vi får när vi betalar tionde:
”Tiondebetalaren upprättar en gemenskap med Herren. Detta är den mest glädjande belöningen. Lydnad till tiondelagen, liksom till vilken annan lag som
helst, för med sig inre glädje, en tillfredsställelse och förståelse som inte kan
förvärvas på något annat sätt. Människan ingår i verkligheten ett partnerskap,
om än ett ödmjukt sådant, med Herren i det enorma, eviga program som
upprättats för människornas frälsning. Sanningens principer blir lättare att
förstå. Det blir lättare att leva efter dem. En ny närhet uppstår mellan människan och hennes Skapare. Det blir lättare att be. Tvivel försvinner. Tron ökar.
Visshet och mod lyfter själen. Det andliga sinnet skärps. Den eviga rösten hörs
tydligare. Människan blir mer lik sin himmelske Fader” (Deseret News, 16 maj
1936, Church Section, s 5).
Följande berättelse, som äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum relaterat, visar
hur vi kan få timliga välsignelser när vi betalar tionde:
”Under andra världskriget försörjde min mor, som var änka, tre små barn på en
mager lärarlön. När jag blev medveten om att vi var utan vissa trevliga saker
för att vi inte hade pengar, frågade jag min mor varför hon betalade så stor del
av sin lön i tionde. Jag har aldrig glömt hennes förklaring: ’Dallin, det kanske
finns människor som klarar sig utan att betala tionde, men inte vi. Herren har
valt att ta bort er far och har lämnat mig att försörja er barn. Jag klarar inte det
utan Herrens välsignelser, och jag får de välsignelserna genom att betala ett
ärligt tionde. När jag betalar mitt tionde har jag Herrens löfte att han ska
välsigna oss, och vi behöver de välsignelserna för att klara oss” (Nordstjärnan,
jul 1994, s 34).
• Hur har ni välsignats när ni efterlevt tiondelagen? (Uppmuntra klassdeltagarna
att berätta hur de har välsignats andligen eller timligen.)
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Anledningar till att betala tionde
Framhåll att vi bör betala tionde eftersom vi älskar Herren och tror på honom,
inte bara för att vi behöver välsignelser.
• Hur visar vi vår kärlek till Herren genom att betala tionde? Hur påverkar det
vårt förhållande till honom?
• Äldste Joseph B Wirthlin i de tolvs kvorum sade att ”tiondebetalningen
handlar mindre om pengar och mer om tro” (Nordstjärnan, jul 1990, s 29).
Påvilket sätt handlar tiondet mer om tro än om pengar?
• Varför är det ibland en utmaning att betala tionde? Vad kan vi göra för att
övervinna denna utmaning? (Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen då
de eller någon de känner har varit tvungna att övervinna utmaningar för att
kunna betala tionde.)
Användningen av tiondepengarna
• Vem bestämmer hur tiondepengarna ska användas? (Se L&F 120. Lägg märke
till att i den här uppenbarelsen syftar ”biskopen och hans råd” på det presiderande biskopsrådet. ”Högråd” syftar på de tolv apostlarnas kvorum. Första
presidentskapet, de tolvs kvorum och presiderande biskopsrådet utgör rådet för
tiondemedlens förfogande.)
President Gordon B Hinckley talade om den djupa respekt rådet för tiondemedlens förfogande känner för tiondepengarna:
”På bokhyllan bakom mitt skrivbord har jag en ’änkans skärv’ som jag fick i
Jerusalem för många år sedan som en påminnelse, en ständig påminnelse, om
att de fonder vi handskas med är heliga. De kommer från änkan, de är hennes
offergåva liksom tiondet från den rike mannen, och de ska användas med
aktsamhet och urskillning för Herrens ändamål. Vi handhar dem med omsorg
och skyddar dem och försöker på alla sätt vi kan att se till att de används så som
vi tror att Herren skulle använda dem för uppbyggandet av hans verk och
människornas utveckling” (Nordstjärnan, jan 1997, s 51).
• Vad används tiondepengarna till?
Äldste Dallin H Oaks förklarade: ”[Tiondepengarna] används till att bygga och
underhålla tempel och bönehus, till att genomföra vår världsomspännande
missionsverksamhet, till att översätta och utge helig skrift, till resurser för att
återlösa de döda, till att bekosta religionsundervisning och stödja kyrkans
andra syften, utvalda av de tjänare som Herren utsett” (Nordstjärnan, jul 1994,
s 36).
Låt klassdeltagarna fundera över äldste Oaks uttalande och fundera över hur de
har välsignats tack vare tempel, möteshus, missionsverksamhet, skrifterna, arbetet
för att återlösa de döda samt seminarium och institut. Framhåll att de största
välsignelserna vi kan få är direkt förenade med lydnad till tiondelagen. När vi
begrundar dessa välsignelser kan vi se att Herren verkligen ”öppnar himmelens
fönster . . . och utgjuter en välsignelse . . . så att det icke skall finnas plats nog att
mottaga den”(se 3 Ne 24:10; Mal 3:10).
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2. Herren har befallt oss att fasta och ge ett generöst fasteoffer
Förklara att en annan lag som Herren har återställt i de sista dagarna är fastelagen.
När vi lyder denna lag fastar vi som kyrka en gång varje månad, vanligtvis första
söndagen i månaden. Vi har blivit undervisade om att ifall vi vill iaktta fastedagen på rätt sätt, ska vi avstå från mat och dryck under två måltider i följd och
närvara vid faste- och vittnesbördsmötet. Du kanske vill påpeka att förutom att
fasta på fastedagarna, kan vi fasta under rimlig tid närhelst vi känner ett speciellt
behov av att göra det.
Betona att fasta är mer än att bara vara utan mat. Fasta kan vara förknippat med
glädje när vi fastar i ett visst syfte, förbereder oss för fastan och fastar i samband
med bön. Skriv Syfte, Förberedelser och Bön på tavlan.
• Vilka anledningar kan det finnas till att fasta? (Svaren kan innefatta att vi kan
fasta för att komma närmare Herren, få vägledning, öka vår andliga kraft,
ödmjuka oss, låta våra andar underkasta sig kroppens begär, övervinna frestelser eller svagheter, stärka våra vittnesbörd och be Herren välsigna andra.) På
vilka sätt har din fasta blivit mer meningsfull när du fastat med ett syfte?
• Vad kan vi göra för att förbereda oss för en fasta? På vilka sätt blir vår fasta mer
meningsfylld när vi förbereder oss för den?
• Vi bör be när vi inleder vår fasta, under tiden vi fastar och i slutet av fastan.
Varför är det viktigt att be när vi fastar?
• Läs L&F 59:13–14 och Matteus 6:16–18 eller 3 Nephi 13:16–18 tillsammans. Vad
bör vi enligt dessa skriftställen göra när vi fastar? Varför tror ni att fasta och
glädje hör ihop? Vad har ni gjort för att göra fastan till en glad upplevelse?
Förklara att på fastesöndagen innefattar en riktig fasta att ge ett generöst fasteoffer som hjälp till behövande. Fasteoffer används först och främst till hjälp åt
behövande i den egna församlingen och staven. Biskoparna kan använda dessa
pengar till att förse behövande med mat, tak över huvudet, kläder och annan
livsuppehållande hjälp.
• Varför är fasteoffer en viktig del av fastelagen? (Svaren kan innefatta att när vi
ger fasteoffer hjälper vi andra och visar kärlek till dem som är i nöd.)
• Hur generösa bör vi vara när vi betalar vårt fasteoffer?
President Spencer W Kimball sade: ”Ibland har vi varit en smula snåla [ovilliga
att dela med oss] och räknat ut att vi har ätit ett ägg till frukost som kostat
så många ören och så ger vi det beloppet till Herren. Jag tror att när vi lever i
överflöd, som många av oss gör, så bör vi vara mycket generösa. I stället för
den summa vi sparar på de två mål vi avstår från, kanske vi bör ge mycket
mer – tio gånger mer om vi har möjlighet till det” (Conference Report, apr
1974, s 184).
• Nämn några följder av att ge ett generöst fasteoffer? (Se Jes 58:6–7 och följande
citat.)
President Gordon B Hinckley sade: ”Tänk på vad som skulle hända, om fastelagen och principerna om fasteoffer iakttogs i hela världen. De hungriga skulle
få mat, de nakna kläder och de hemlösa bostad. Våra skattebördor skulle lätta.
Givaren skulle inte behöva lida utan välsignas genom det lilla han avstår ifrån.
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Omsorgen och osjälviskheten skulle i ny omfattning växa i människors hjärtan
överallt” (Nordstjärnan, jul 1991, s 55).
• Läs Jesaja 58:8–12 tillsammans. Vad har Herren lovat dem som håller fastelagen? På vilka sätt har det hjälpt dig att fasta? Vad kan vi göra för att bli flitigare i att efterleva fastelagen?
Avslutning

Betona att när vi trofast betalar tionde hjälper vi till att bygga upp Guds rike.
Att ge generösa fasteoffer är ett sätt att visa att vi vill vara lärjungar till Frälsaren,
som sade: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig” (Matt 25:40).
Uppmuntra klassdeltagarna att betala ett ärligt tionde och leva efter fastelagen.
Bär vittne enligt Andens maningar.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Gruppdiskussioner och framföranden
Dela in klassen i fyra mindre grupper. Ge varje grupp i uppdrag att förbereda ett
framförande som grundar sig på skriftställena eller citaten i varje lektionsdel.
2. Att göra tionde och offergåvor till sin första ekonomiska skyldighet
Förmedla följande råd från äldste Marvin J Ashton i de tolvs kvorum:
”En god ekonomi börjar i varje medlems hem med att man betalar ett ärligt
tionde. Om tionde och fasteoffer är de första skyldigheter vi uppfyller då vi fått
vår lön, stärks vår hängivenhet för denna viktiga princip i evangeliet, och sannolikheten att vi ska missköta vår ekonomi minskar. Att omgående betala tionde till
honom som inte kommer och kontrollerar oss varje månad lär oss och våra barn
att vara ärligare mot dem som fysiskt sett är närmare” (Håll i pengarna: Råd till
familjen [broschyr 1992], s 3).
3. Att hellre ge än att ta emot
Ge varje klassdeltagare papper och penna. Be dem skriva upp hur de brukar
använda sina pengar. Uppmana dem att nästa månad bokföra vad de brukar
använda pengarna till och sedan bedöma hur mycket generösare de skulle kunna
vara mot behövande.
• Hur kan kyrkans ungdomar hjälpa fattiga och behövande? (Om du undervisar
ungdomar så uppmuntra dem att vara hjälpsamma och att betala fasteoffer.
Du kanske också vill framhålla att bärare av aronska prästadömet ofta hjälper
biskopen med timliga saker, till exempel att samla in fasteoffer.) Vad kan
föräldrar göra för att uppmuntra sina barn att hjälpa fattiga och behövande?
4. ”Gud älskar en glad givare” (2 Kor 9:7)
• Läs Andra Korinthierbrevet 9:6–8 tillsammans. Hur kan vi följa det rådet när vi
betalar vårt tionde och våra offergåvor? Varför är vår inställning och motivering viktig när vi betalar tionde och offergåvor?
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5. Att följa Frälsarens exempel när vi fastar
Förklara att vi kan lära mycket av Frälsarens exempel när han fastade i öknen:
a. När Jesus fastade ”talade han med Gud” ( Joseph Smiths översättning av Matt
4:2). Att fasta bör vara ett tillfälle för oss att tala med Gud.
b. När Frälsarens fasta var över motstod han Satans frestelser: ”Med Andens kraft
inom sig återvände Jesus till Galileen” (Luk 4:2–14; se också Matt 4:3–11).
Genom fasta kan vi få andlig styrka.
6. Att fasta för att uttrycka tacksamhet
I ett tal på en generalkonferens läste president Gordon B Hinckley upp ett brev
som skrivits av en kvinna som uttryckte sin tacksamhet till Herren. Hon skrev:
”När jag fastar är det oftast för att tacka Herren” (Nordstjärnan, jan 1995, s 57).
Återge följande exempel på ”tacksamhetsfasta”:
I Nauvoo, Illinois, den 26 december 1842 blev profeten Joseph Smith med orätt
arresterad och kallad inför rätta i Springfield, Illinois. Anklagelserna mot honom
avfärdades den 6 januari 1843, vilket gjorde att han kunde återvända till Nauvoo.
För att fira detta avsatte de tolvs kvorum ”en dag för ödmjukhet, fasta, lov, bön
och tacksägelse” (History of the Church, del 5, s 209, 244, 248).
En mor var bekymrad över att hennes son, som var på heltidsmission, inte hade
ett tillräckligt starkt vittnesbörd som kunde hjälpa honom genom de svåra tider
som han kanske skulle få uppleva. Sedan fick hon höra om hans framgångar på
missionen. Med innerlig tacksamhet fastade hon i den enda avsikten att tacka
Herren för att hennes son ville vara en föredömlig missionär. När hennes son fick
höra att hans mor fastat av tacksamhet, lovade han att arbeta ännu hårdare för
att bli den missionär som hans mor föreställde sig.
Be klassdeltagarna fundera över hur det skulle kännas att fasta med enda syftet att
uttrycka sin tacksamhet till Herren. Föreslå att de ägnar en kommande fasta åt att
uttrycka tacksamhet till Herren. Uppmuntra dem att skriva om sina erfarenheter i
dagboken.
7. Videopresentationer
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig så överväg att under diskussionen om tionde visa ”Himmelens fönster”,
ett elva minuter långt avsnitt.
Om Familjens hemafton, videosupplement (56736 180) är tillgänglig så överväg att
visa ”Fastelagen”, ett fyra minuter långt avsnitt.
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”Byggen . . . ett Guds hus”

Lektion

18

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå betydelsen av tempel och uppmuntra dem att
själva söka templets välsignelser.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 95; 109; 110.
b. Vår arvedel, sidorna 33–35.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om följande bilder finns tillgängliga, ordna då att du kan visa dem under
lektionen: Bilder av templet i Kirtland (62431; Evangeliet i bild 500) och av ett
annat tempel.
4. Gör klassdeltagarna beredda på att sjunga ”Den himmelska elden”, om du
tänker använda dig av psalmen under lektionen. (Psalmer, nr 2). Eller be en
eller några klassdeltagare att förbereda sig för att sjunga den.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv följande frågor på tavlan så att klassdeltagarna ser dem när de kommer in i
klassrummet:
Hur många tempel byggde Herrens förbundsfolk före den här tidshushållningen?
Hur många tempel byggdes eller planerades på profeten Joseph Smiths tid?
Förklara, utan att be om kommentarer till dessa frågor, att vi bara känner till fyra
tempel som Herrens förbundsfolk byggde före denna tidshushållning. Det första
var templet på Salomos tid, som återuppbyggdes två gånger och som vid olika
tidpunkter kallades Serubbabels tempel och Herodes tempel). De andra tre nämns
i Mormons bok: templet som Nephi byggde (2 Ne 5:16), templet i Zarahemlas
land, varifrån kung Benjamin gav sitt avskedstal (Mos 1:10; 2:1), och templet i
landet Ymnighet, där människorna samlades innan den uppståndne Herren
visade sig (3 Ne 11:1).
Förklara att fem tempel byggdes eller planerades under profeten Joseph Smiths
liv, i Kirtland, Independence, Far West, Adam-ondi-Ahman och Nauvoo.
• Hur många tempel finns det för närvarande eller är under uppförande?
Betona att profeten Joseph Smith var en tempelbyggare. Det var genom honom
som Malakis profetia om Elias återkomst uppfylldes (Mal 4:5–6; L&F 110:13–16).
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Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter att vara en kyrka som bygger
tempel.
Denna lektion handlar om templet i Kirtland, det första tempel som byggdes i
denna tidshushållning.
Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
1. Herren befallde de heliga att bygga templet i Kirtland
Undervisa om och diskutera L&F 95. Förklara att tempel är en viktig del av
Jesu Kristi evangelium. I december 1832 befallde Herren de heliga att bygga ett
tempel i Kirtland, Ohio (L&F 88:119; 109:2. Visa bilden av templet i Kirtland).
Fem månader senare hade de heliga inte gjort mycket för att uppfylla denna
befallning, och därför krävde Herren att de skulle omvända sig och påskynda
arbetet (L&F 95). Fyra dagar senare började männen frakta sten och gräva diken
för att kunna börja bygga templet.
• Läs L&F 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8 tillsammans. Vad säger dessa verser om
avsikterna med att bygga templet i Kirtland? (Sammanfatta klassdeltagarnas
svar på tavlan. Förklara att templet i Kirtland inte liknade våra dagars tempel,
där frälsande förordningar utförs för levande och döda. Herren återställde
tempelförordningarna några år senare, när de heliga var i Nauvoo.)
• Vad uppenbarade Herren för Joseph Smith om hur templet i Kirtland skulle
byggas? (Se L&F 95:13–17 och följande citat.)
Några av arbetarna föreslog att de skulle bygga templet av timmerstockar eller
bräder. Men Joseph Smith svarade: ”Skall vi . . . bygga ett hus åt vår Gud av
stockar? Nej . . . jag har en plan för Herrens hus, som är given av honom själv.
Därigenom kommer ni snart att förstå skillnaden mellan våra uträkningar
och hans uppfattning om saker och ting” (citerad i Lucy Mack Smith, History
of Joseph Smith, red av Preston Nibley [1958], s 230).
Herren uppenbarade sina planer för templet i Kirtland i en syn till första presidentskapet ( Joseph Smith, Sidney Rigdon och Frederick G Williams). President
Frederick G Williams sade att de knäböjde tillsammans i bön, och en modell
av byggnaden ”kom inom synhåll . . . När vi omsorgsfullt betraktat utsidan,
verkade byggnaden komma rakt över oss.” När templet var färdigt sade
Frederick G Williams att det såg exakt ut som det gjort i synen. (The Revelations
of the Prophet Joseph Smith, sammanst av Lyndon W Cook [1981], s 198.)
Du kanske vill påpeka att i dag bestämmer första presidentskapet, genom uppenbarelse, när och var tempel ska byggas.
2. De heliga välsignades för sina stora uppoffringar när de byggde templet
• Förklara att templet i Kirtland var det första tempel som byggdes i denna
tidshushållning. Vilka utmaningar och uppoffringar var förenade med att
bygga templet? (Se L&F 109:5 och Vår arvedel, s 33–34.)
• Hur blev de heliga välsignade för de uppoffringar de gjorde när de byggde
templet i Kirtland? (Se Vår arvedel, s 34–35.)
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• Vilka uppoffringar har ni sett medlemmar i kyrkan göra för att få templets
välsignelser eller utföra tempeltjänst? Vad skulle vi kunna offra för att kunna
utföra tempeltjänst?

Templet i Kirtland. Detta var det första tempel som byggdes i den här tidshushållningen.
Det invigdes 1836.

3. Joseph Smith invigde templet i Kirtland
Den 27 mars 1836 invigde profeten Joseph Smith templet i Kirtland. Invigningsbönen, som Herren uppenbarat, finns i L&F 109. Under invigningsmötet, som
varade i sju timmar, utgöts Anden i rikt mått. Mötet innehöll invigningsbönen,
psalmsång, vittnesbörd, utdelning av sakramentet, predikningar och en högtidlig
församling varunder medlemmarna inröstade Joseph Smith och andra kyrkans
ledare. Mötet slutade med att de heliga höjde hosiannaropet – de lyfte händerna
över huvudet och ropade tre gånger: ”Hosianna, hosianna, hosianna till Gud och
Lammet, amen, amen och amen” (History of the Church, 2:427–428).
Du kanske vill att klassen ska sjunga ”Den himmelska elden” (Psalmer, nr 2), som
sjöngs vid invigningen av templet i Kirtland. Eller be den eller de klassmedlemmar som fått uppdraget att sjunga den.
• Varför inviger vi tempel? På vilket sätt blir templen annorlunda när de har
invigts? Om några klassdeltagare har varit närvarande vid en tempelinvigning,
så be dem berätta lite om sina tankar och intryck av händelsen.
• Vilka andliga manifestationer inträffade under invigningen av templet i
Kirtland? (Se Vår arvedel, s 34–35.)
• Förklara att profeten i invigningsbönen betonade vissa ansvar som kyrkans
medlemmar har när det gäller templen. Vilka skyldigheter betonade han?
(Några av dem skildras i stora drag i följande skriftställen. Välj ut några skriftställen som klassen kan läsa och diskutera. Sammanfatta svaren på tavlan.)
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a. L&F 109:7, 14. (Vi bör söka flitigt efter kunskap genom att studera och tro.)
Varför är detta ett viktigt ansvar när det gäller tempel?
b. L&F 109:9, 17–19 (Vår ingång och utgång och våra hälsningar bör ske i
Herrens namn.) Hur kan vi uppfylla detta ansvar?
c. L&F 109:20–21. (Vi måste vara rena för att komma in i templet.) Varför är det
nödvändigt att vi är värdiga när vi går in i templet? (Se L&F 97:15–17.) Hur
intygar vi vår värdighet att komma till Herrens hus? (Genom intervjuer för
att få en tempelrekommendation.)
d. L&F 109:23. (När vi lämnar templet bör vi bära härliga budskap till jordens
ändar.) Hur kan närvaron i templet inspirera oss att göra det?
• Förklara att i invigningsbönen bad profeten om många stora välsignelser. Vilka
välsignelser bad han om? (Några av dessa välsignelser finns angivna i följande
skriftställen. Välj ut några verser som klassdeltagarna kan läsa och diskutera.
Sammanfatta svaren på tavlan.)
a. L&F 109:15. (Herrens folk skulle få den Helige Andens fullhet.) Inbjud klassdeltagarna att berätta hur besöken i templet har ökat Andens inflytande i
deras liv.
b. L&F 109:22. (Herrens folk skulle komma ut ur templet beväpnade med kraft
och änglar skulle vaka över dem.) Inbjud klassdeltagarna att berätta om tillfällen när de har känt sig beväpnade med kraft efter att ha varit i templet.
c. L&F 109:25–26. (Inga vapen och ingen orättfärdighet skulle få överhand
över Herrens folk.) Hur blir vi beskyddade från ondska genom att besöka
templet?
d. L&F 109:32–33. (Herren skulle bryta sönder lidandets ok.) Hur har besöken i
templet hjälpt er att övervinna eller utstå lidanden?
e. L&F 109:36–37. (Anden skulle utgjutas, som den gjorde på pingstdagen;
se Apg 2:1–4.) En uppfyllelse av denna del av bönen skedde under ett prästadömsmöte på invigningskvällen. Templet fylldes av ett ljud som av en
kraftig vind, och många bröder talade tungomål, profeterade och såg syner
(History of the Church, del 2, s 428).
f. L&F 109:54–58. (Herren skulle förbarma sig över jordens nationer, uppmjuka
människors hjärtan för att förbereda dem för evangeliebudskapet.)
g. L&F 109:61–64, 67. (Israels skingrade barn skulle börja samlas och återlösas.)
Hur hjälper arbetet i templet till att åstadkomma denna välsignelse?
h. L&F 109:72–74. (Herrens kyrka skulle uppfylla hela jorden.) Hur bidrar
arbetet i templet till denna välsignelse?
President Howard W Hunter, kyrkans fjortonde president, beskrev löftena i invigningsbönen för templet i Kirtland som ”gripande och underbara” (”Den stora
symbolen för vårt medlemskap”, Nordstjärnan, nov 1994, s 5). Denna bön, sade
han, ”förblir besvarad åt oss som enskilda individer, som familjer och som ett folk
på grund av den prästadömsmakt som Herren gett oss för att använda i hans
heliga tempel” (Nordstjärnan, nov 1994, s 5).
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4. Herren godkände templet i Kirtland, och forna profeter återställde
prästadömets nycklar
Undervisa om och diskutera L&F 110. Förklara att Herren uppfyllde sitt löfte
att begåva sina tjänare med kraft från höjden när templet i Kirtland var färdigt
(L&F 95:8). Denna begåvning med kraft innefattade att Frälsaren visade sig i
templet, Anden utgöts, många uppenbarelser gavs och prästadömets nycklar
återställdes genom Moses, Elias och Elia. Med hjälp av dessa heliga upplevelser
och nycklar kunde Herrens tjänare få hans verk att gå framåt med större kraft och
myndighet.
• Hur beskrev profeten Joseph Smith Frälsaren i templet i Kirtland? (Se
L&F 110:1–3.) Vad sade Frälsaren om sig själv? (Se L&F 110:4.) Vad sade han
om templet till Joseph Smith och Oliver Cowdery? (Se L&F 110:6–10.)
• Vilka prästadömsnycklar återställde Moses, Elias och Elia? (Se L&F 110:11–16.)
Vilka välsignelser och ansvar har vi i dag eftersom Moses återställde nycklarna
till att samla Israel? Eftersom Elias återställde nycklarna till Abrahams evangelieutdelning? Eftersom Elia återställde nycklarna till beseglingens kraft?
(Följande uppställning kan bidra till diskussionen. Du kanske vill sammanfatta
uppgifterna på tavlan.)
Person

Nycklar som återställdes

Välsignelser och ansvar i dag

Moses

Israels insamling

Myndigheten att predika evangeliet för att samla
Israel (missionsarbete).

Elias

Tidshushållningen med
Abrahams förbunds
välsignelser

Abrahams evangelium och ansvaret som hör
samman med detta förbund (se Abraham 2:9–11 för
en genomgång av dessa välsignelser och ansvar).

Elia

Beseglingskraften

Kraften som gör prästadömets förordningar giltiga i
himmelen. Beseglingskraften möjliggör tempeläktenskap, besegling till barn och förfäder, eviga familjer
och tempelförordningar för de döda.

5. Allt fler tempel byggs och allt mer arbete utförs i templen i våra dagar
• Visa en bild av ett tempel. På vilket sätt har uppförandet av tempel påskyndats
i våra dagar? (Kyrkan hade 19 tempel 1980 och 51 tempel i slutet av 1997. Vid
generalkonferensen i oktober 1997 meddelade president Gordon B Hinckley
planerna på att uppföra mindre tempel. Vid generalkonferensen i april 1998
meddelade han planerna på att ha 100 tempel i slutet av år 2000, vilket innebar
att lika många tempel skulle byggas på tre år som under de första 167 åren efter
att kyrkan organiserats.)
• Tillsammans med att tempelbyggandet ökat har kyrkans ledare på nytt betonat
vikten av att utföra tempeltjänst. Läs L&F 138:53–56 tillsammans. Förklara
att värdiga medlemmar i kyrkan i dag tillhör de ”utvalda andar, vilka voro
kvarhållna för att komma fram i tidernas fullhet och taga del i . . . att bygga
tempel och utföra förordningar däri”. Hur kan vi hjälpa till att påskynda
tempelarbetet?
President Howard W Hunter sade: ”Låt oss bli ett tempelbesökande och ett
tempelälskande folk. Låt oss skynda till templet så ofta som tid och medel och
personliga omständigheter tillåter. Låt oss inte bara komma till templet för våra
nära och käras skull, utan också för de välsignelser vi själva får genom att
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tillbedja Gud i templet, för heligheten och tryggheten vi får uppleva inom
dess invigda och helgade väggar. Templet är en vacker plats, det är en plats för
uppenbarelse, det är en plats för frid. Det är Herrens hus. Det är helgat åt
Herren. Det bör vara heligt för oss” (Nordstjärnan, nov 1994, s 6).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Uppmuntra klassdeltagarna att under bön granska sina liv och bestämma hur de
kan utföra tempeltjänst. Föreslå att precis som de heliga gjorde uppoffringar för
att bygga templet i Kirtland, bör vi göra uppoffringar för att hjälpa till med
tempelarbetet. Om ni bor nära ett tempel, uppmuntra då klassdeltagarna att
besöka templet. Vittna om att Herren kommer att välsigna oss när vi deltar i detta
stora verk.

Du kanske vill använda dig av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
Bilder av tempel
Föreslå att klassdeltagarna sätter upp bilder av tempel i sina hem. President
Howard W Hunter sade: ”Sätt upp en bild av ett tempel i ert hem så att era barn
ser den. Lär dem om ändamålen med Herrens hus. Få dem att under sina
tidigaste år planera att åka till templet och sedan förbli värdiga denna välsignelse”
(Nordstjärnan, jan 1995, s 7).
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Frälsningsplanen

Lektion

19

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå frälsningsplanens eviga natur och uppmuntra
dem att leva enligt sin kunskap om planen.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i den här lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så skaffa fram en
bild, till exempel ett foto ur en tidning. Klipp små bitar från bilden. Se till att
klassen inte kan se vad som är på bilden genom att se på småbitarna.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa småbitarna av bilden som du har tagit med till klassen, men visa inte hela
bilden (se ”Förberedelser”, punkt 3). Berätta för klassdeltagarna att dessa småbitar
utgör en del av en större bild. Uppmuntra dem att gissa vad som är på bilden.
Visa sedan bilden genom att du lägger småbitarna på plats.
Betona att fastän småbitarna är viktiga, skulle de vara ganska betydelselösa om de
inte utgjorde en del av den större bilden. Förklara att erfarenheter som vi har,
beslut vi fattar och sanningar vi lär oss, är som små bitar av en stor bild. De har
mindre betydelse om de inte sätts in i en större bilds sammanhang: frälsningsplanen. Kunskap om frälsningsplanen kan hjälpa oss att fatta rättfärdiga beslut,
finna glädje i jordelivet och förbereda oss för evigt liv. Den här lektionen handlar
om frälsningsplanen.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
i skriftställena.
1. Frälsningsplanen är ”en av himlens största och bästa gåvor till
människorna”
Skriv på tavlan Vår himmelske Faders plan för ________________________.
Be klassen göra meningen färdig. Uppmuntra dem att komma på så många svar
de kan från skriftställena. Skriv deras svar på tavlan. När det gått en eller ett par
minuter ger du dem de svar som de inte redan har nämnt:
frälsning (Al 24:14; 42:5; Moses 6:62)

återställelse (Al 41:2)

lycksalighet (Al 42:8, 16)

barmhärtighet (Al 42:15, 31)

återlösning (MB Jak 6:8; Al 12:25–33)
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• Vad lär dessa ord oss om vår himmelske Faders plan?
• Profeten Alma kallade vår himmelske Faders plan ”den stora lycksalighetsplanen” (Al 42:8). Hur kan frälsningsplanen göra oss lyckliga?
• Profeten Joseph Smith sade: ”Den stora frälsningsplanen är ett ämne, som
borde upptaga hela vår uppmärksamhet och betraktas som en av himlens
största och bästa gåvor till människorna” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 60).
Vad kan vi göra för att frälsningsplanen ska ”upptaga hela vår uppmärksamhet”?
Förklara att den här lektionen ger en överblick av frälsningsplanen. Den visar hur
evangeliets grundsatser har samband med varandra som delar i en stor plan.
2. Föruttillvaron
Förklara att frälsningsplanen kan delas in i tre delar: föruttillvaron, jordelivet och
livet efter döden.
Skriv Föruttillvaron på tavlan. Påpeka att en viktig välsignelse som kom genom
återställelsen är vår ökade kunskap om vår föruttillvaro. Den kunskapen hjälper
oss att förstå livets syfte och vår del i Guds frälsningsplan. Låt klassdeltagarna,
medan de diskuterar följande frågor, läsa de föreslagna skriftställena.
• Vi är söner och döttrar till Gud och vi bodde i en föruttillvaro som hans andebarn (L&F 76:24; 93:29). Kunskapen om att ni är ett Guds barn, vilken inverkan har det på er?
• Innan jorden skapades kallade vår himmelske Fader till ett råd i himlen och
lade fram frälsningsplanen för alla sina andebarn. Nämn några inslag i den
plan som vår himmelske Fader presenterade i föruttillvaron. (Se 2 Ne 2:24–26;
Al 34:8–9; Abraham 3:24–25. Svaren kan innefatta Jesu Kristi försoning;
jordens skapelse; fallet; en tid på jorden då vi skulle få en dödlig kropp och bli
prövade samt handlingsfrihet, eller kraften att välja mellan gott och ont.)
• Hur reagerade Jehova, Faderns förstfödde, när frälsningsplanen presenterades?
(Se Moses 4:2. För att visa att Frälsaren ville lyda Faderns vilja, kanske du vill
läsa L&F 19:16–19 och 76:40–42. Betona att Jesu Kristi försoning gör frälsningsplanen möjlig. Frälsaren är huvudpersonen i Guds plan för vår frälsning.)
• Lucifer gjorde uppror mot frälsningsplanen. Han försökte förstöra vår handlingsfrihet och få vår himmelske Faders makt (Moses 4:1, 3; L&F 29:36). Han
blev Satan, och han och hans efterföljare kastades ut från Faderns närhet och
förnekades dödligheten (L&F 29:36–38; 76:25–27; Moses 4:4; Abraham 3:26).
Varför är det viktigt för oss att känna till Satans och hans efterföljares existens?
• Hur reagerade vi när frälsningsplanen lades fram? (Se Job 38:4–7. Förklara att
sista dagars profeter har sagt att vers 7 i detta skriftställe handlar om den glädje
vi alla kände i föruttillvaron när vi godtog frälsningsplanen.)
Förklara att i föruttillvaron utvalde och förutordinerade vår himmelske Fader ädla
andar som skulle föra fram hans verk på jorden. (L&F 138:55–56; Abraham
3:22–23. Se även Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 316.)
• På vilka sätt kan vår kunskap om föruttillvaron påverka våra dagliga beslut?
Hur kan vår kunskap om vår föruttillvaro hjälpa oss när vi råkar ut för
prövningar?
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3. Jordelivet
Påpeka att när vi godtog vår himmelske Faders plan i vår föruttillvaro, höll vi vårt
”första tillstånd”. Tack vare vår trofasthet fick vi möjlighet att komma till jorden,
som är vårt ”andra tillstånd” (Abraham 3:26).
Skriv Jordelivet på tavlan. Förklara att på grund av Adam och Evas fall är vi i ett fallet
tillstånd på jorden (L&F 29:40). Vi är föremål för fysisk död och också för andlig
död, vilket betyder att inte få vistas i Guds närhet. (L&F 29:41–42; Al 42:9, 14. Fysisk
död och andlig död kommer att tas upp senare i lektionen.) Från uppenbarelser i de
sista dagarna lär vi att fallet är ett nödvändigt steg i vår eviga utveckling. Eva talade
om fallets välsignelser: ”Om det icke vore för vår överträdelse, skulle vi aldrig hava
haft säd och skulle aldrig hava haft kunskap om gott och ont och känt glädjen över
vår återlösning och det eviga livet, som Gud giver till alla de lydiga” (Moses 5:11).
Medan klassen diskuterar följande frågor låter du dem läsa föreslagna skriftställen.
• Nämn några syftemål med jordelivet. (Skriv upp klassdeltagarnas svar på
tavlan. Svaren kan innefatta nedanstående.)
a. Att få en fysisk kropp. Profeten Joseph Smith sade: ”Vi kommo till denna
jord, på det att vi måtte få en kropp och framställa den ren inför Gud i det
celestiala riket” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 156).
b. Att visa vår trofasthet genom att lyda Guds bud (Abraham 3:25–26). Detta
innefattar att omvända sig från sina synder och ta emot de frälsande förordningarna (Al 12:24; L&F 29:42–43; tredje trosartikeln).
c. Att leva i familjer och besegla barnen till sina föräldrar genom templets
förordningar (Moses 2:28; L&F 93:40; 131:1–4; 138:48).
Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum tillkännagav att
”äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen
har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse . . . Den
gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter
bortom graven. Heliga förordningar och förbund i heliga tempel gör det
möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet, och för familjer
att vara tillsammans för evigt” (”Familjen: ett tillkännagivande för världen”,
Nordstjärnan, okt 1998, s 24).
• Vad betyder det för er att ni har kunskap om syftet med jordelivet i? Hur påverkar er kunskap om dessa syften de val som ni gör?
• Det ingår i jordelivet att Satan har fått lov att fresta oss (L&F 29:39). Varför?
(Se L&F 29:39. Se också 2 Ne 2:11–13.) Varför är handlingsfriheten en viktig del
av frälsningsplanen? (Se L&F 58:27–28; 101:78; 2 Ne 2:25–27.)
4. Livet efter döden
Framhåll att vårt liv inte slutar med den fysiska döden. Skriv Livet efter döden på
tavlan. Medan klassdeltagarna diskuterar följande frågor låter du dem läsa
föreslagna skriftställen.
• När vi dör går våra andar till andevärlden (se Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 266–267). Hur kommer våra gärningar här på jorden att påverka vårt liv i
livet efter döden? (Se Al 34:34; 40:11–14.)
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• Människor som inte tar emot evangeliet på jorden får denna möjlighet i andevärlden (L&F 137:7–9; 138:30–34). Vad kan vi göra för att hjälpa dem att ta
emot alla välsignelserna i frälsningsplanen? (Se L&F 128:6–8, 15. Svaren kan
innefatta att vi kan släktforska och utföra prästadömets förordningar för dem i
templen.)
• Påminn klassdeltagarna om att fallet förde fysisk och andlig död in i världen.
Hur kommer vi att befrias från fysisk död? (Se Al 11:42; L&F 88:14–16; 93:33.
Genom Jesu Kristi försoning kommer alla människor att uppstå, eller bli
”uppväckta ur denna timliga död”. Våra andar kommer att förenas med våra
kroppar, och vi kommer att kunna motta ”glädjens fullhet”.) Hur kan vi befrias
från andlig död? (Se Al 42:11–13, 15; tredje trosartikeln.)
Förklara att när vi har uppstått kommer vi tillbaka till Guds närhet för att dömas
enligt våra gärningar (Al 11:43–45; L&F 76:111). Vi kommer att ärva en plats i det
celestiala riket, i det terrestriala riket eller i det telestiala riket, beroende på hur vi
har ”mottagit Jesu vittnesbörd” (L&F 76:51; se också v 50, 79–82). I nästa lektion
kommer dessa tre rikens härlighet att diskuteras.
• På vilka sätt hjälper oss kunskapen om livet efter döden under jordelivet?
Avslutning

Låt en klassdeltagare läsa följande uttalande av president Boyd K Packer i de tolvs
kvorum:
”Det finns tre delar av planen. Ni befinner er i den andra eller i mellandelen,
i den del där ni kommer att prövas genom frestelser, genom prövningar, kanske
genom tragedier . . .
Kom ihåg detta! Uttrycket ’Och de levde lyckliga i alla sina dagar’ skrivs aldrig in i
andra akten [i ett teaterstycke]. Den raden tillhör tredje akten, när mysterierna är
lösta och allting ställts till rätta . . .
Ända tills ni har fått ett brett perspektiv på [planens] eviga natur, kommer orättvisorna i livet att verka meningslösa. Några föds med så lite och andra med så
mycket. Några föds i fattigdom, med handikapp, med smärta, med lidande.
Några dör för tidigt, till och med oskyldiga barn. Det finns brutala, oförsonliga
krafter i naturen och brutalitet människor emellan. Vi har sett en hel del av det
på senare tid.
Tro inte att Gud avsiktligt framkallar det som han, för sina egna syften, tillåter.
När ni känner till planen och syftet med alltsammans, kommer även dessa ting
att visa en kärleksfull himmelsk Fader” (The Play and the Plan [satellitsändning,
7 maj 1995], s 1–2).
Betona att kunskapen om frälsningsplanen kan hjälpa oss att fatta rättfärdiga
beslut, finna glädje i jordelivet och förbereda oss för evigt liv. Uttryck vad du
känner för Jesu Kristi roll i frälsningsplanen. Vittna enligt Andens maningar om
sanningarna ni talat om under lektionen.
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Lektion 19

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av följande förslag, eller båda, som komplement till
den föreslagna lektionsplanen.
1. Videopresentationen ”Frälsningsplanen”
Om videon Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180) finns
tillgänglig, så överväg att visa ”Frälsningsplanen”, ett fyra minuter långt avsnitt.
Bestäm dig för om du efter presentationen ska ställa några av följande frågor,
eller alla:
• På vilket sätt kan vi jämföra vårt jordeliv med vad den unge mannen fick
uppleva som befann sig på scenen i andra akten?
• Hur hjälper oss den uppenbarade kunskapen om första akten (föruttillvaron)
när vi befinner oss i akt två (jordelivet)? Hur hjälper oss kunskap om tredje
akten (livet efter döden) när vi befinner oss i akt två?
• När den unge mannen befann sig på scenen, visste han inte vem som var
boven eller vem som var hjälte. Vilka problem kan uppstå om vi inte vet vilka
som är bovarna och hjältarna i våra liv?
• Vad gjorde den unge mannen för att få kunskap om pjäsen? Vad har vi för
”manuskript” i vårt liv?
2. Råd till föräldrar
Läs Alma 12:32 tillsammans. Förklara, innan ni läser, att i den här versen syftar
”dem” på Adam och Eva.
Betona att Adam och Eva redan hade kunskap om återlösningsplanen när de fick
buden. Ställ sedan följande frågor:
• Varför hjälper det att ha kunskap om återlösningsplanen när vi får buden? Hur
kan föräldrar följa detta undervisningsmönster tillsammans med sina barn?
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Lektion

20

Härlighetsrikena

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna att noga begrunda de eviga arvedelarna i de tre härlighetsrikena och att uppmuntra dem att leva på ett sådant sätt att de kan ärva
celestial härlighet och bo i sin himmelske Faders närhet tillsammans med sina
familjer.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 76; 131; 132:19–24; 137.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Påminn kortfattat klassdeltagarna om förra veckans lektion. Se till att de kommer
ihåg de tre delarna av vår eviga existens: föruttillvaron, jordelivet och livet efter
döden.
Förklara, efter denna kortfattade återblick, att om vi inte hade uppenbarelserna i
L&F 76, 131 och 137, skulle vi inte veta mycket om vårt tillstånd efter uppståndelsen. Återge sedan följande uttalande av president Wilford Woodruff, kyrkans
fjärde president, som handlar om synen som finns upptecknad i L&F 76:
”Jag hänvisar till ’Synen’ allena, som är en uppenbarelse som ger mer ljus, mer
sanning och fler principer än vi finner i någon annan uppenbarelse som vi läst i
någon annan bok. Den klargör för vårt förstånd vårt nuvarande tillstånd, varifrån
vi kom, varför vi är här, och vad som händer med oss härefter. Varje människa
kan genom denna uppenbarelse förstå vad hans eller hennes uppgift och tillstånd
kommer att bli” (The Discourses of Wilford Woodruff, utv av G Homer Durham
[1946], s 47–48).

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Se till att tiden räcker för en meningsfull diskussion om celestiala riket i
slutet av lektionen.
1. Härlighetsrikena och ”Jesu vittnesbörd”
Undervisa om och diskutera L&F 76:11–24, 40–43, 119.
• Vilka omständigheter ledde till synen som finns upptecknad i L&F 76?
(Se L&F 76:11–19; se också inledningen till L&F 76. Lägg märke till att bilden
på s 114 visar det rum där profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon fick
se synen.)

110

Betona att hela synen vittnar om Jesus Kristus och hans oändliga försoning.
Joseph Smiths beskrivning av synen börjar och slutar med ett vittnesbörd om
Frälsaren. Låt en klassdeltagare läsa upp L&F 76:20–24 och en annan L&F 76:119.
Du kanske också vill låta klassen läsa L&F 76:40–43.
Läran och förbunden 76 visar att vår himmelske Fader har ordnat med tre härlighetsriken där de flesta människor kommer att bo efter uppståndelsen – det telestiala riket, det terrestriala riket och det celestiala riket. Var och en av oss kommer
att ärva ett härlighetsrike på grundval av hur vi har ”mottagit Jesu vittnesbörd”
(L&F 76:51). Uppmuntra klassdeltagarna att ha detta i åtanke när de diskuterar
denna uppenbarelse.
2. Förtappelse
Undervisa om och diskutera L&F 76:25–39, 44–49. Börja med att skriva Förtappelse
på tavlan. Förklara att ordet förtappelse syftar på ett förlorat tillstånd och på undergång i stället för ett härlighetsrike. De som får erfara detta kallas ”förtappelsens
söner” eftersom de följer Satan, som har fått namnet förtappelse (L&F 76:25–26,
31–32). Se till att diskussionen härom blir kort, spekulera inte och avsätt tillräckligt
med tid för att kunna tala om celestiala riket senare i lektionen. Inrikta dig här,
liksom när det gäller andra ämnen, bara på vad skrifterna och sista dagars heliga
profeter undervisar om.
• När Lucifer gjorde uppror i rådet i himmelen, störtades han ned på jorden
(Upp 12:7–9; L&F 29:36–37; 76:25–28; Moses 4:1–3). Vad började han göra när
han blivit nedstörtad? (Se L&F 76:29; Moses 4:4.) Vad kan vi göra för att
vinna kriget mot Satan i våra liv? (En del svar på denna fråga finns i 1 Ne 14:14;
L&F 10:5; 27:15–18.)
• Vad uppenbarade Herren angående förtappelsens söners lidande? (Se
L&F 76:32–34, 36–38, 44–49.) Varför är förtappelsens söner dömda att
behövda lida så mycket? (Se L&F 76:30–31, 35. För förklaring om vad det
betyder att förneka den Helige Anden, se följande citat.)
Profeten Joseph Smith sade: ”Vad måste en människa göra för att begå den
oförlåtliga synden? Hon måste mottaga den Helige Anden, få himlarna
öppnade för sig och känna Gud och sedan synda emot honom. Efter det att en
människa har syndat emot den Helige Anden, finns det ingen omvändelse för
henne. Hon måste säga, att solen icke skiner, medan hon ser den. Hon måste
förneka Jesus Kristus, när himlarna hava öppnats för henne och förneka frälsningsplanen med ögon öppna för dess sanning; från den tiden börjar hon bliva
motståndare och fiende” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 309).
3. Telestiala riket
Undervisa om och diskutera L&F 76:81–90, 98–106, 109–112. Börja med att skriva
Telestiala riket på tavlan och rita en stjärna bredvid. Förklara att telestiala riket är
det lägsta härlighetsriket. Herren jämförde dess härlighet med stjärnornas
(L&F 76:81, 98; se också 1 Kor 15:40–41).
• Vilka kommer att ärva telestiala riket? (Se L&F 76:81–83, 98–101, 103.)
• Vilka förhållanden eller begränsningar kommer att åläggas dem i det telestiala
riket? (Se L&F 76:84–86, 102, 104–106, 112.)
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Du kanske behöver förklara att det ”helvete” som verserna 84 och 106 talar om
är andefängelset, ett tillfälligt tillstånd mellan död och uppståndelse. De i
andefängelset som inte tar emot evangeliet kommer till slut att uppstå och
ärva telestial härlighet. Låt klassdeltagarna läsa verserna 85 och 106.
4. Det terrestriala riket
Undervisa om och diskutera L&F 76:71–80, 91, 97. Börja med att skriva Terrestriala
riket på tavlan och rita en måne bredvid. Förklara att Herren jämförde terrestriala
rikets härlighet med månens härlighet (L&F 76:78, 97; se även 1 Kor 15:40–41).
• Vem kommer att ärva terrestriala riket? (Se L&F 76:71–75, 79. För att hjälpa
klassdeltagarna förstå dessa verser kan du återge följande citat.)
Äldste Bruce R McConkie i de tolvs kvorum förklarade: ”De som kommer att
ärva det terrestrala riket är (1) de som dog ’utan lag’ – de hedniska människor
som inte hör evangeliet i det här livet, och som inte skulle ta emot det av hela
sitt hjärta om de hörde det; (2) de som hör och förkastar evangeliet i detta liv
och sedan accepterar det i andevärlden; (3) de ’som äro hederliga människor på
jorden men förblindade av människors list’ och (4) de som är likgiltiga medlemmar i den sanna kyrkan och som har vittnesbörd, men som inte är sanna
och trofasta i allt” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s 146).
• Vilka förhållanden eller begränsningar kommer att åläggas dem i det terrestriala riket? (Se L&F 76:76–78.)
• Hur kan vi låta bli att ”förblindas av människors list”? (En del svar på denna
fråga finns i Ef 4:11–15; 1 Ne 15:24; Hel 5:12; L&F 3:8; 21:4–6; 52:14–20.)
5. Det celestiala riket
Undervisa om och diskutera L&F 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132:19–24; 137. Börja
med att skriva Celestiala riket på tavlan och rita en sol bredvid. Förklara att celestiala riket är det högsta härlighetsriket. Herren jämförde dess härlighet med solens
härlighet (L&F 76:70, 78, 96; se även 1 Kor 15:40–41).
• Vilka kommer att ärva celestiala riket? (Se L&F 76:50–53, 68–69. För att hjälpa
klassdeltagarna förstå vers 53, kanske du vill förklara att löftets helige Ande är
den Helige Anden, som bekräftar att de prästadömsförordningar som vi mottagit och de förbund vi ingått är godkända av Gud. Detta godkännande beror på
vår trofasthet.)
• Omkring fyra år efter det att synen i L&F 76 uppenbarades, fick Joseph Smith
en syn vari han såg sin äldre bror Alvin i celestiala riket (L&F 137:1–5). Alvin
hade dött 1823, innan kyrkan återställdes. Vad lärde sig Joseph genom att han
såg Alvin i celestiala riket? (Se L&F 137:7–9.) Vad lärde sig profeten mer om
vilka som ärver celestial härlighet? (Se L&F 137:10.) Hur kan dessa sanningar ge
oss tröst?
• Vilka välsignelser får vi om vi ärver det celestiala riket? (Se L&F 76:54–67,
94–95.)
• På vilket sätt avgör vårt vittnesbörd om Jesus vilket rike vi kommer att ärva
efter döden? (Se L&F 76:31, 35 [förtappelse]; L&F 76:82, 101 [telestiala];
L&F 76:79 [terrestriala]; L&F 76:51–53, 69; 121:29 [celestiala].) Vad innebär
det för er att vara ”manliga till att vittna om Jesus”? (L&F 76:79).
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Lektion 20

Förutom att ni diskuterar klassdeltagarnas svar kanske du vill återge följande
uttalande av äldste Bruce R McConkie:
”Vad betyder det att vara tapper i vittnesbördet om Jesus?
Det är att vara modig och oförvägen, att använda all sin styrka, energi och
förmåga i kampen mot världen, att kämpa trons goda kamp . . . Grunden för
tapperhet i rättfärdighetens sak är lydnad till evangeliets hela lag.
Att vara modig i vittnesbördet om Jesus är att ’komma till Kristus och vara fullkomnade i honom’, det är att förneka oss all ’ogudaktighet och älska Gud av all
vår makt, själ och styrka’ (Moro 10:32).
Att vara modig i vittnesbördet om Jesus är att tro på Kristus och hans evangelium med orubblig övertygelse. Det är att känna sanningen och gudomligheten
i Herrens verk på jorden.
Men det är inte allt. Det krävs mer än att tro och veta. Vi måste vara ordets
görare och inte bara dess hörare. Det krävs mer än att vi tjänar med våra
läppar, det gäller inte bara att erkänna med munnen Frälsarens gudomliga
sonskap. Det är lydnad och underkastelse och personlig rättfärdighet . . .
Att vara tapper i vittnesbördet om Jesus är att ’sträva framåt med ståndaktighet
i Kristus och hava ett fullkomligt klart hopp samt kärlek till Gud och alla
människor’. Det är att ’uthärda intill änden’. (2 Ne 31:20.) Det är att leva enligt
vår religion, att praktisera det vi predikar, att hålla buden. Det är att manifestera ’ren religion’ i människornas liv, det är att ’vårda sig om fader-och
moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse’ och hålla oss ’obefläckade av
världen’. ( Jak 1:27.)
Att vara tapper i vittnesbördet om Jesus är att tygla våra passioner, behärska vår
aptit och höja oss över köttsliga och onda ting. Det är att övervinna världen
som han gjorde som är vår förebild och som själv var den tappraste av alla vår
Faders barn. Det är att vara moraliskt ren, betala tionde och offer, att helga
sabbatsdagen, att bedja med hjärtat, att offra allt om vi blir kallade till det.
Att vara tapper i vittnesbördet om Jesus är att stå på Herrens sida vad det än
gäller. Det är att rösta som han skulle rösta. Det är att tänka som han skulle
tänka, att tro det som han tror, att säga det som han skulle säga och göra det
som han skulle göra i samma situation. Det är att ha Kristus i tankarna och
vara ett med honom som han är ett med sin Fader” (Nordstjärnan, maj 1975,
s 38).
• Elva år efter det att synen i L&F 76 uppenbarades, undervisade profeten Joseph
om att det finns tre grader inom det celestiala riket (L&F 131:1). Vilka kommer
att upphöjas till högsta graden inom celestiala riket? (Se L&F 131:1–3; 132:19.)
• Vilka välsignelser kan bara de uppnå som upphöjs i högsta graden av celestiala
riket? (Se L&F 131:4; 132:19–20. Du kanske behöver förklara att uttrycken
”avkomlingar” och ”släkten från evighet till evighet” betyder att de som håller
fast vid sina förbund och upphöjs till högsta graden inom det celestiala riket
kommer att få andebarn i evigheterna.)
• President Joseph Fielding Smith i de tolvs kvorum sade: ”Kapitel 76 i Läran och
förbunden . . . bör uppskattas av kyrkans alla medlemmar som ett ovärderligt
arv. Det bör stärka deras tro och sporra dem att söka den upphöjelse som utlo-
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vas till alla som är rättrådiga och sanna” (Church History and Modern Revelation],
två delar [1953], del 1, s 279). Hur kan denna uppenbarelse stärka vår tro och
inspirera oss att söka upphöjelse? Hur kan vi övervinna allt missmod som vi
kanske känner när vi strävar efter den celestiala härligheten?
Avslutning

Betona att den stora välsignelsen att nå upphöjelse i det celestiala riket är tillgänglig för alla människor. Var och en av oss kan fullkomliggöras genom Jesus
Kristus och upphöjas tillsammans med våra familjer i den högsta graden inom
celestiala riket. Uppenbarelsen i L&F 76 bör uppmuntra oss att hålla buden och ta
emot de frälsande förordningarna, så att vi kan få dessa stora välsignelser.
Vittna enligt Andens maningar om de sanningar som tagits upp under lektionen.

Ytterligare undervisningsförslag

Dela in klassen i fyra grupper. Ge varje grupp ett av följande skriftställen. Ge
grupperna tid till att läsa och diskutera skriftställena. Låt sedan grupperna, när det
lämpar sig under lektionen, berätta vad de lärt sig om de skriftställen de tilldelats.
L&F 76:25–49 (förtappelse)
L&F 76:71–80, 87, 91, 97 (terrestrial härlighet)
L&F 76:81–86, 88–90, 98–112 (telestial härlighet)
L&F 76:50–70, 92–96 (celestial härlighet)

John Johnsons hem. I detta hem arbetade profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon på en översättning av Bibeln, när de bland andra uppenbarelser fick den uppenbarelse som nu är upptecknad
i L&F 76.
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Att ”förvänta Herrens
stora dag”

Lektion

21

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå och känna igen tecknen på Kristi andra ankomst
och förbereda sig för ”Herrens stora dag” (L&F 45:39).

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 29:9–29; 34:5–12; 45:16–75; 88:86–99;
101:22–34; 133 och de andra skriftställena i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om bilden Kristi andra ankomst finns tillgänglig, förbered dig då på att
använda den under lektionen (62562; Evangeliet i bild 238).
4. Om du tänker använda den intresseväckande aktiviteten, så gör följande
förberedelser:
a. Förbered dig för att, förutom ovannämnda bild, använda följande bilder:
Jesu födelse (62116; Evangeliet i bild 200); Jesus ber i Getsemane (62175;
Evangeliet i bild 227) och Korsfästelsen ( 62505; Evangeliet i bild 230).
b. Ordna så att klassen kan sjunga ”Jesus, krubbans barn en gång” (Psalmer,
nr 127), eller be någon eller några klassdeltagare att förbereda sig för att
sjunga den.
Till läraren: När du håller den här lektionen, inrikta dig då på Herrens uppenbarade ord i Läran och förbunden. Ta inte upp spekulativa frågor, som till exempel
tidpunkten för Kristi andra ankomst.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa bilderna av Jesu födelse, försoning och andra ankomst (se ”Förberedelser”,
punkt 3 och 4a).
Låt klassen sjunga ”Jesus, krubbans barn en gång”, eller den eller de klassdeltagare
som fått uppgiften att sjunga den. Be klassdeltagarna söka efter sambandet
mellan orden i psalmen och bilderna som du har visat.
Förklara efter psalmen att Jesu Kristi födelse och hans andra ankomst är två av de
mest storslagna händelserna i världshistorien. När Frälsaren först kom till jorden,
kom han under enkla omständigheter och erkändes i allmänhet inte som Messias.
Men när han kommer nästa gång, kommer han med makt och stor härlighet.
Denna lektion handlar om Frälsarens andra ankomst och tusenåriga regering på
jorden.
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Diskussion och
tillämpning

Den här lektionen innehåller mer material än vad som är möjligt att lära ut vid
ett tillfälle. Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas behov.
1. Frälsaren kommer tillbaka till jorden med makt och stor härlighet
Förklara att vi är privilegierade som får leva i tidernas fullhets utdelning, då
nutida uppenbarelser lär oss storslagna sanningar angående Kristi andra ankomst,
de händelser som föregår den och de tusen år av frid som inleds när Frälsaren
kommer tillbaka. Läran och förbunden förser oss med en rikedom av information
angående dessa viktiga ämnen.
Precis som varje profetia angående Frälsarens födelse uppfylldes, kommer också
varje profetia angående hans andra ankomst att uppfyllas. Välj ut några av
följande profetior och läs dem tillsammans med klassmedlemmarna. Diskutera
vad varje skriftställe lär om Frälsarens andra ankomst. Sammanfatta svaren på
tavlan. Du kanske vill dela upp klassen i små grupper och ge varje grupp i uppgift
att studera och redogöra för de tilldelade skriftställena. Annars kan du ge enskilda
i uppgift att studera och redogöra för skriftställena.
a. L&F 29:9–11; 45:44. (Kristus kommer till jorden med makt och härlighet. De
högmodiga och ogudaktiga ska brännas och det kommer inte att finnas någon
ogudaktighet på jorden.)
b. L&F 34:7, 12; 43:17; 110:16. (Kristi andra ankomst är nära.)
c. L&F 34:8, 11; 63:34. (Alla nationer kommer att bäva när Frälsaren kommer.
Om vi är trofasta kommer hans makt och inflytande att vara med oss till dess
han kommer.)
d. L&F 45:45–54; 88:96–99. (De heliga som har dött kommer att uppstå och
komma fram för att möta Frälsaren. De heliga som lever på jorden kommer
att samlas för att möta honom. Han ska komma till Oljeberget och det ska
rämna itu. Judarna kommer att känna igen sin Frälsare och gråta för att de
förföljde honom. Sedan kommer de som tagit emot evangeliet i andefängelset
att uppstå.)
e. L&F 49:6. (Frälsaren ska lägga alla sina fiender under sina fötter.)
f. L&F 49:7. (Ingen, inte ens änglarna, vet stunden eller dagen när Frälsaren
kommer.)
g. L&F 133:46–53. (Frälsaren ska komma iklädd röda kläder. Hans ankomst ska
vara en hämndens tid för de ogudaktiga och en förlossningens tid för de
rättfärdiga.)
2. Tusenårsriket kommer att vara en tid av glädje och frid
Frälsarens andra ankomst kommer att inleda den tusenåriga perioden som kallas
tusenårsriket. Tionde trosartikeln förklarar att under denna tid kommer Kristus
personligen att regera på jorden och ”jorden kommer att förnyas och erhålla sin
paradisiska härlighet”. I Läran och förbunden 101 beskrivs den skönhet och glädje
som vi kan se fram emot under tusenårsriket.
• Hur kommer livet på jorden att vara under tusenårsriket?
För att besvara frågan kan du välja ut några av följande skriftställen och läsa
dem tillsammans med klassen. Diskutera vad varje skriftställe lär om tusenårs-
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riket. Sammanfatta svaren på tavlan. Du kanske vill dela upp klassen i små
grupper och ge varje grupp i uppgift att studera och redogöra för tilldelade
skriftställen. Annars kan du ge enskilda i uppgift att studera och redogöra för
skriftställena.
a. L&F 101:23. (Alla kommer att kunna se Frälsaren.)
b. L&F 101:24. (Alla ogudaktiga kommer att tillintetgöras.)
c. L&F 101:25. ( Jorden kommer att förnyas.)
d. L&F 101:26. (Människor och djur kommer att leva i fred med varandra.)
e. L&F 101:27. (Människor kommer att få sina rättfärdiga önskningar
uppfyllda.)
f. L&F 101:28; se också L&F 45:55; 88:110. (Satan kommer att bindas och
kommer inte att ha makt att fresta någon.)
g. L&F 101: 29. (Det kommer inte att finnas någon sorg eller död.)
h. L&F 101:30–31. (Människorna blir gamla och sedan förvandlas de på ett
ögonblick från dödlighet till odödlighet.)
i. L&F 101:32–34. (Herren kommer att uppenbara allting angående jorden och
himlen, bland annat hur jorden skapades och vad som kommer att hända
med den.)
j. L&F 45:58. (Barnen kommer att växa upp utan synd.)
k. L&F 45:59; 133:25. (Herren kommer att vara kung och lagstiftare för hela
jorden.)
• Hur kan denna kunskap om tusenårsriket vara en välsignelse i vårt liv nu? Hur
hjälper det dig att veta att rättfärdigheten så småningom kommer att segra
över ondskan?
3. Vi måste förbereda oss för Kristi andra ankomst
Herren har upprepade gånger framhållit att vi måste förbereda oss för hans
ankomst (L&F 133:4, 10–11). En del människor kanske känner att de aldrig kan
göra tillräckligt eller vara bra nog för att vara tillräckligt förberedda. De kan bli
missmodiga och känna att det är omöjligt att vara så väl förberedd. Men Herren
har gett oss några råd i Läran och förbunden för att lära oss att vi kan göra förberedelserna för denna viktiga händelse till en del av vårt dagliga liv.
• Vad kan vi göra i vårt liv nu för att förbereda oss för Kristi andra ankomst?
(Använd följande information som diskussionsunderlag eller som tillägg till
klassdeltagarnas svar.)
Lägg märke till tecken på Frälsarens ankomst
Förklara att i Läran och förbunden uppenbarar Herren många av tecknen som
kommer att föregå hans andra ankomst och han uppmuntrar oss att vara
”vakande” (L&F 61:38).
• Varför är det viktigt för oss att känna till tecknen som föregår Frälsarens andra
ankomst? Läs L&F 45:36–39 tillsammans. Vad kan vi lära oss av den här liknelsen om varför vi har fått dessa tecken?
• Kan ni nämna några av tecknen som enligt profetiorna ska föregå Frälsarens
andra ankomst?
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För att besvara frågan kan du välja ut några av följande skriftställen och läsa
dem tillsammans med klassen. Identifiera de tecken som nämns i varje skriftställe. Sammanfatta dem på tavlan under rubrikerna Positiva tecken och Negativa tecken. Du kanske vill dela upp klassen i små grupper och ge varje grupp i
uppgift att studera och redogöra för tilldelade skriftställen. Annars kan du ge
enskilda i uppgift att studera och redogöra för skriftställena.
Positiva tecken
a. L&F 45:9; 133:57–58. (Evangeliets fullhet kommer att återupprättas.)
b. L&F 45:66–71. (Det nya Jerusalem kommer att byggas. Det kommer att vara
en plats där det råder frid och trygghet för de rättfärdiga i de sista dagarna.)
c. L&F 65:2–6. (Guds rike kommer att etableras på jorden.)
d. L&F 110:11–16. (Prästadömets nycklar kommer att återställas.)
e. L&F 133:8–9, 36–39. (Evangeliet kommer att predikas i hela världen.)
Negativa tecken
a. L&F 29:15; 88:91. (Det kommer att vara gråt, förtvivlan och rädsla. Människornas hjärtan kommer att försmäkta.)
b. L&F 29:16; 45:31; 112:24. (Det kommer att vara hungersnöd, plågor, sjukdomar och förödelse.)
c. L&F 34:9; 45:40–42; 88:87. (Det kommer att vara tecken och under på
himlen och på jorden.)
d. L&F 45:26; 63:33. (Det kommer att vara krig och rykten om krig och hela
jorden kommer att skakas.)
e. L&F 45:27. ( Människornas kärlek kommer att kallna och orättfärdigheten
ska flöda över.)
f. L&F 45:33; 88:89–90. (Det kommer att vara jordbävningar, stormar och det
kommer att gå höga vågor på havet. Människor kommer att förhärda sina
hjärtan mot Gud och strida mot varandra.)
Påpeka att några av dessa profetior redan har uppfyllts, att några håller på att
uppfyllas och att några inväntar sin uppfyllelse.
• Herren gav oss rådet att ”icke [vara] bedrövade” under oroligheterna i de sista
dagarna (L&F 45:35). Hur kan vi bevara vårt hopp och undvika att känna oss
missmodiga när vi omringas av ondskan och oroligheterna i de sista dagarna?
(Se L&F 38:30.)
Stå på heliga platser
Förutom att Herren ger oss rådet att lägga märke till tecken på Kristi andra
ankomst, uppmanar han oss också att förbereda oss genom att vara rättfärdiga.
Välj ut några av följande skriftställen och läs dem tillsammans. Diskutera vad
varje skriftställe lär om att förbereda sig för Frälsarens andra ankomst. Sammanfatta svaren på tavlan.
a. L&F 27:15; 33:17. (Håll fast vid rättfärdigheten.)
b. L&F 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Ropa omvändelse och var botfärdiga.) Varför är
omvändelse viktigt i våra förberedelser för Kristi andra ankomst?
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c. L&F 45:32; 87:8; 101:22–23. (Stå på heliga platser.) Vad innebär det att ”stå på
heliga platser”? Kan ni nämna några heliga platser? (Det kan vara våra tempel,
våra möteshus, våra hem och Sions stavar.) Vad kan vi göra för att vara värdiga
och heliga också när vi är i världsliga miljöer?
d. L&F 45:56–57. (Ha den helige Anden som vår vägledare.)
President Gordon B Hinckley lärde: ”Hur förbereder ni er för Kristi andra
ankomst? Oroa er inte för det. Lev bara så att ni skulle vara redo om Kristi andra
ankomst inträffade i morgon. Ingen vet när det ska hända . . . Vårt ansvar är
att förbereda oss själva, att leva värdiga Frälsarens sällskap, att uppföra oss på ett
sådant sätt att vi inte skulle bli generade om han kom och vistades bland oss.
Detta är utmaningen för vår dag och vår tidsålder” (Church News, 2 jan 1999, s 2).
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum gav följande råd:
”Tonåringar tänker ibland så här: ’Vad spelar det för roll? Världen kommer snart
att sprängas sönder och gå under.’ Denna känsla kommer av fruktan och inte
av tro. Ingen vet något om den dagen (se L&F 49:7), men änden kan inte komma
förrän Herrens alla avsikter är fullbordade. Allt jag har lärt mig från uppenbarelserna och från livet, övertygar mig om att det finns tid och tid över för er att noga
planera för ett långt liv.
En dag kommer du att ha att göra med egna tonåringar. Det är rätt åt dig! Senare
kommer du att skämma bort dina barnbarn och de kommer i sin tur att skämma
bort sina. Om någon inte skulle få vara med så länge, desto större anledning att
göra det som är rätt” (Nordstjärnan, jul 1989, s 52).
Avslutning

Påpeka att Herren har uppenbarat mer kunskap om Kristi andra ankomst och
tusenårsriket för oss än för någon annan grupp i världshistorien. Med denna
kunskap kan vi vara förberedda och hålla fast vid rättfärdigheten medan hans
profetior uppfylls runt omkring oss. Vi bör med glädje se fram mot tiden när Frälsaren kommer tillbaka och inleder tusenårsriket med frid och rättfärdighet.
Vittna enligt Andens maning om sanningarna ni diskuterat under lektionen.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Liknelsen om vetet och ogräset
Läran och förbunden 86 ger oss ytterligare insikter om Kristi andra ankomst.
Detta kapitel innehåller en uppenbarelse som Joseph Smith fick för att klargöra
något om innebörden av liknelsen om vetet och ogräset, den liknelse som Frälsaren gav under sin verksamhet på jorden (Matt 13:24–30).
• Gå igenom liknelsen i L&F 86 med klassdeltagarna. Vad representerar de olika
delarna i liknelsen?
Herrens tjänare är de som sår den goda säden, och Satan och hans anhängare
är de som sår ogräset. Den goda säden representerar Jesu efterföljare och
ogräset representerar de som ger efter för det onda. Vetet och ogräset får växa
tillsammans tills världens ände kommer. Då kommer de rättfärdiga att samlas
och skiljas från de onda och de onda kommer att brännas.
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• Vad lär oss denna liknelse om händelserna som hör ihop med Kristi andra
ankomst?
2. Videopresentationer
Om Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180) finns tillgänglig, så överväg att visa ett eller båda av följande avsnitt:
”Varen icke bedrövade” (fem minuter långt). Denna presentation kan hjälpa
klassdeltagarna förstå att de inte behöver vara rädda eller oroade på grund av allt
elände som kommer i de sista dagarna. Om du beslutar dig för att visa avsnittet,
så gör det under den tredje delen av lektionen.
”De som är kloka” (sex minuter långt). Presentationen visar Frälsarens liknelse
om de tio brudtärnorna (Matt 25:1–13; se också L&F 45:56–59). Om du beslutar
dig för att visa avsnittet, så gör det under den tredje delen av lektionen.
Förklara, innan du visar ”De som är kloka”, att liknelsen om de tio brudtärnorna
bygger på gamla judiska bröllopstraditioner. På Jesu tid brukade brudgummen
och hans vänner ledsaga bruden från hennes hem till brudgummens hem.
Brudens vänner väntade utmed vägen för att följa med dem. När de kom till
brudgummens hem gick alla in för att vara med på bröllopet. Bröllopen ägde ofta
rum på kvällen, och därför bar de som väntade på bruden små lampor som fylldes
på med olja. I liknelsen representerar brudgummen Frälsaren. Brudtärnorna representerar kyrkans medlemmar. Bröllopet representerar Frälsarens andra ankomst.
Oljan i lamporna representerar förberedelser för den andra ankomsten.
När du har visat presentationen låter du klassdeltagarna läsa Läran och förbunden
45:56–59. Ställ sedan följande fråga:
• Vad lär oss dessa verser om att förbereda sig för Frälsarens andra ankomst?
Du kanske vill återge följande av Spencer W Kimballs insikter:
”I liknelsen kan olja köpas på marknaden. I vårt liv samlas förberedelsens olja
droppe för droppe genom ett rättfärdigt leverne. Närvaro vid sakramentsmötena
ger oss olja i lamporna, droppe för droppe under årens lopp. Fasta, familjebön,
hemlärarverksamheten, kontroll över kroppens begär, evangeliets förkunnande,
studier i skrifterna och varje handling av hängivenhet och lydnad är en droppe
som läggs till vårt oljeförråd. Vänliga handlingar, tiondebetalning och andra
offer, kyska tankar och handlingar, äktenskap inom förbundet för evigheten,
dessa saker bidrar också i högsta grad till den olja som vi vid midnatt kan hälla i
våra tömda lampor.” (Faith Precedes the Miracle [1972], s 256).
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Visdomsordet: ”En grundsats
med åtföljande löften”

Lektion

22

Mål

Att uppmuntra klassdeltagarna att följa råden i visdomsordet så väl som Herrens
andra råd angående vår fysiska hälsa.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 89 (visdomsordet).
b. Läran och förbunden 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (kompletterande
skriftställen).
c. Vår arvedel, s 25.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180).Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassmedlem förbereda sig för att sammanfatta den historiska bakgrunden till visdomsordet (Vår arvedel, s 25).
4. Du kanske vill ta med dig bilder av hälsosam mat och använda bilderna under
den tredje delen av lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Återge följande berättelse av president Gordon B Hinckley:
”Jag minns hur en biskop berättade för mig om en kvinna som kom för att få en
[tempel]rekommendation. När hon tillfrågades om hon följde visdomsordet,
svarade hon att hon ibland drack en kopp kaffe. Hon sade: ’Biskop, du tänker väl
inte låta det hindra mig från att gå till templet, eller hur?’ Han svarade: ’Syster,
du vill väl inte låta en kopp kaffe stå mellan dig och Herrens hus?’” (Nordstjärnan,
jul 1990, s 45).
Förklara att visdomsordet är en enkel, rättfram lag. Många människor känner till
de fysiska farorna med att bryta denna lag. Det är viktigt att komma ihåg dessa
följder, men det är också viktigt att komma ihåg de fysiska och andliga välsignelserna som vi får när vi håller visdomsordet. Den här lektionen tar upp dessa stora
löften.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna i skriftställena.
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1. Varför uppenbarades visdomsordet?
Förklara att vår himmelske Fader har gett oss våra kroppar i en gudomlig avsikt.
De är en nödvändig del av hans plan för vårt eviga framåtskridande. På grund av
deras betydelse har vår himmelske Fader gett oss ett förvaltarskap att ta hand om
dem. Han har i vår tidshushållning, liksom i forna tider, uppenbarat principer
angående god hälsa för att hjälpa oss hålla våra kroppar rena. När vi lyder dessa
principer visar vi vår kärlek och tacksamhet till honom.
Be den klassdeltagare som fått uppdraget, att sammanfatta den historiska
bakgrunden till visdomsordet från Vår arvedel, s 25. Du kanske vill visa bilden på
Newel K Whitneys affär på sidan 128 i den här boken. Profeten Joseph Smith
erhöll visdomsordet i den affären.
• Läs Första Korinthierbrevet 3:16–17 och 6:19–20 tillsammans. Varför är det
viktigt, enligt dessa verser, att vi tar hand om våra kroppar? (Förklara att våra
kroppar är tempel och att de är heliga för Herren. Vi bör hålla dem rena
eftersom våra andar har sin boning i dem och våra andar är Guds avkomma.
Respekterar vi våra kroppar som Guds tempel, visar vi att vi har ett vittnesbörd
om att vi är Guds barn. Detta håller också våra kroppar rena, så att den Helige
Anden kan bo i dem. Betona att sättet varpå vi tar hand om våra fysiska
kroppar påverkar vår andlighet.)
• Läs L&F 89:4 tillsammans. Vad lär den här versen om Herrens anledningar till
att ge visdomsordet? Kan ni ge några exempel på ”onda planer, som ränkfulla
människor hava . . . i sina hjärtan” med tanke på de skadliga ämnen som
nämns i visdomsordet? (Ett exempel är den felaktiga bild som reklam och
underhållning ger, att bruket av dessa ämnen är förenade med lycka och
framgång.)
• På vilket sätt är visdomsordet ett bevis på att Gud älskar oss? På vilket sätt
bevisar det Joseph Smiths kallelse som profet och siare? (Förklara att Herren
uppenbarade visdomsordet till profeten Joseph Smith långt innan sanningen
i dess principer hade dokumenterats helt och fullt i vetenskapliga studier.
Denna uppenbarelse gav en föraning om det drogmissbruk som nu sprider sig
som en epidemi. Den förvarnar och skyddar oss från vår tids speciella
problem.)
2. Herrens råd angående sådant som inte är bra för kroppen
Till läraren: När du håller den andra och tredje delen av lektionen, så koncentrera
dig på de grundläggande hälsoprinciper som uppenbarats av Herren. Undvik
att diskutera modenycker som har med hälsa att göra, speciella bantningskurer
och annan slags mat och dryck. Framhåll att Herren inte har specificerat allt som
vi bör eller inte bör äta eller dricka. ”Sådana uppenbarelser är onödiga”, sade
president Joseph Fielding Smith. ”Visdomsordet är en grundläggande lag. Den
visar vägen och ger oss fullt tillräckliga instruktioner angående både mat och
dryck . . . Om vi uppriktigt följer det som står skrivet med hjälp av Herrens ande
. . . kommer vi att veta vad som är bra och vad som är dåligt för kroppen”
(”Your Question: The Word of Wisdom”, Improvement Era, feb 1956, s 78–79).
Skriv Inte för kroppen och följande skriftställehänvisningar på tavlan. Läs varje
skriftställe tillsammans. Skriv sedan upp det ämne som beskrivs.
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a. L&F 89:5–7. (Vin och starka drycker.)
b. L&F 89:8. (Tobak.)
c. L&F 89:9. (Heta drycker, som definierats som te och kaffe.)
Förklara att förutom dessa ämnen bör vi inte –
a. inta några preparat som innehåller illegala droger.
b. inta några andra vanebildande preparat annat än under en kompetent läkares
vård.
c. missbruka receptbelagda preparat och andra droger.
• Kan ni nämna några följder av att inta sådana skadliga ämnen? (Diskutera
fysiska och andliga följder. Följande avsnitt om alkohol och tobak är några
exempel. Om du undervisar ungdomar kanske du vill hänvisa till broschyren
Vägledning för de unga, s 10–11 [36550 180].)
Första presidentskapet har förklarat: ”Människor som berusat sig med starka
drycker, har tappat förnuftet. De har förlorat sin förmåga att ge råd. Deras
omdöme och visioner har flytt . . . Alkoholen har fört med sig mer sorg och
lidande, krossat fler hjärtan, förstört fler hem, begått fler brott, fyllt fler gravar,
än alla de krig som världen har genomlidit” (Conference Report, okt 1942, s 8).
Varje år är tobaken orsak till att nästan 2,5 miljoner barn dör en för tidig död
världen över. Bruket av tobak skadar också miljoner oskyldiga offer. Gravida
mödrar som röker överför till exempel giftiga substanser som är hämmande för
fostrets utveckling. Detta drabbar ungefär 3 miljoner spädbarn varje år. Dessa
barn har lägre födslovikt och ökade risker för neurologiska och intellektuella
handikapp och för att dö för tidigt. Andra oskyldiga offer inkluderar passiva
rökare som regelbundet inandas rök i andra hand. Dessa människor är i mycket
högre grad utsatta för lungsjukdomar. Risken att dessa människor dör i lungcancer är tre gånger större än bland dem som inte är passiva rökare. Rökfri tobak är
precis lika vanebildande som cigaretter, och risken bland dem som brukar rökfri
tobak att få cancer är 50 gånger högre än bland dem som inte använder tobak.
(Se James O Mason, “I Have a Question,” Ensign, sep 1986, s 59–61.)
• Bruket av de ämnen som förbjuds i visdomsordet ökar i många delar av
världen, speciellt bland ungdomar. På vilket sätt lockar reklamen människor att
använda dessa ämnen? (Diskutera de falska budskapen i sådan reklam.) På
vilket sätt lockas människor av kamrater och andra att använda dessa ämnen?
(Du kanske vill diskutera hur man står emot sådana lockelser som ”lite tar man
ingen skada av”, ”en gång gör väl inget”, ”alla andra gör det” och ”det är ingen
annan som får veta något”.) Kan ni nämna några andra sätt som människor
kan frestas att nyttja sådana ämnen?
• Hur kan till synes små överträdelser i samband med visdomsordet vara skadliga?
• Hur kan vi stärka oss själva så att vi kan stå emot frestelsen att inta skadliga
ämnen? (Inbjud klassdeltagarna att berätta om erfarenheter de haft då de stått
emot frestelsen att bryta mot visdomsordet.) Hur kan ni hjälpa varandra att
hålla visdomsordet?
• Hur kan föräldrar på ett effektivt sätt undervisa sina barn om visdomsordet och
hjälpa dem att följa det? (Se Stora hemaftonboken [31106 180], s 253–255.)
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• De skadliga ämnen som förbjuds i visdomsordet orsakar beroende. Varför är
det farligt att bli beroende av dessa ämnen? Hur kan människor övervinna sitt
missbruk av droger och andra skadliga ämnen?
Framhåll att det finns hopp för personer som kämpar med missbruk. För att
övervinna missbruk krävs det ofta en personlig önskan och disciplin, tillsammans med omvändelse och hjälp från Herren. Familj, vänner och ledare i
kyrkan kan också ge hjälp och i vissa fall kan det bli nödvändigt med professionell hjälp. Inbjud klassdeltagarna att ge exempel på hur människor har övervunnit sitt beroende av skadliga ämnen.
3. Herrens råd angående vad som är bra för kroppen
Skriv Bra för kroppen och följande skriftställehänvisningar på tavlan. Läs varje
skriftställe tillsammans. Sammanfatta sedan skriftstället bredvid hänvisningen.
Om du har tagit med dig bilder av hälsosam mat, så visa dem nu (se ”Förberedelser”, punkt 4).
a. L&F 89:10. (Hälsosamma örter – näringsrika grönsaker och växter.)
b. L&F 89:11.(Frukt.)
c. L&F 89:12; se också L&F 49:19. (Kött av djur och fåglar.)
d. L&F 89:14–17. (Säd.)
e. L&F 88:124. (Gå till sängs tidigt – få tillräckligt med sömn.)
• Vad innebär det att äta mat ”med förstånd”? (L&F 89:11; se också L&F
59:18–20. Svaren kan innefatta att vi bör äta sådant som ger näring åt våra
kroppar och vara måttliga med vad och hur mycket vi äter). Vad innebär
det att använda mat ”med . . . tacksägelse”? (L&F 89:11.) Hur kan vi visa vår
tacksamhet till Herren för den mat han ger oss?
• Vilka riktlinjer har Herren gett för hur vi ska använda kött? (Se L&F 89:12;
se också L&F 49:19, 21.) Vilka riktlinjer har Herren gett för hur vi ska använda
säd? (Se L&F 89:14, 16.)
• Vilket råd har Herren gett när det gäller sömn? (Se L&F 88:124.) Hur påverkas vi
andligt och fysiskt när vi får tillräckligt med sömn?
President Brigham Young har sagt: ”I stället för att göra två dagars arbete på en
dag inger visdomen de heliga att, om de vill ha ett långt liv och god hälsa
måste de, efter tillräcklig ansträngning, låta kroppen vila innan den blir helt
utmattad. En del säger att när man blir utmattad behöver man stimulantia . . .
Men i stället för att ta sådana stimulantia ska man återhämta sig genom att
vila” (Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young, s 212).
4. Utlovade välsignelser för lydnad till visdomsordet
Herren uppenbarade visdomsordet som ”en grundsats med åtföljande löften” (L&F
89:3). Skriv Utlovade välsignelser och följande skriftställehänvisningar på tavlan. Läs
varje skriftställe tillsammans. Skriv sedan upp varje löfte bredvid hänvisningen.
a. L&F 89:18. (God fysisk hälsa.)
b. L&F 89:19. (Visdom och stora skatter av kunskap.)
c. L&F 89:20. (Förmågan att springa och inte bli trött och att gå och inte bli matt.)
d. L&F 89:21. (Beskydd mot mordängeln.)
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• Hur har ni välsignats när ni har följt visdomsordet? (Inbjud klassdeltagarna att
berätta om de fysiska och andliga välsignelserna som de har fått.)
Du kanske vill påpeka att de som följer visdomsordet i allmänhet lever längre
och har högre livskvalitet än vad de skulle ha haft om de inte gjorde det. Men
en del människor har allvarliga sjukdomar eller handikapp trots att de följer
visdomsordet. Förklara att dessa människor kan få de andliga välsignelserna av
att följa visdomsordet även om de fysiska besvären fortsätter. Dessutom är
Herrens löften eviga, och de som inte får alla de utlovade välsignelserna i detta
liv kommer att få dem i nästa liv.
• Kan ni nämna några exempel på hur lydnad till visdomsordet hjälper oss att
”finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter”? (L&F 89:19).
(Diskutera hur lydnad till visdomsordet stärker en persons mentala förmåga.
Diskutera också hur det hjälper en person att få andliga skatter av kunskap,
som till exempel vittnesbörd, kunskap om gudomliga sanningar, personliga
uppenbarelser, patriarkaliska välsignelser samt templets förordningar och
förbund.)
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade: ”Jag har . . . lärt mig att ett fundamentalt syfte med visdomsordet har att göra med uppenbarelse . . . Om de som
står ’under inflytande’ [av skadliga ämnen] inte ens kan lyssna till vanligt tal,
hur ska de då kunna reagera på andliga uppmaningar som rör deras ömtåligaste känslor? Hur värdefullt visdomsordet än må vara som en hälsolag,
kan det vara mycket mer värdefullt för er andligt än fysiskt” (Nordstjärnan,
maj 1980, s 31).
• Hur kan Herrens löfte i L&F 89:20 tillämpas på oss fysiskt sett? Hur kan det
tillämpas på oss i mentalt och känslomässigt avseende? (Svaren kan innefatta
att vi kommer att få större mental och känslomässig styrka, självbehärskning
och självständighet.) Hur kan löftet tillämpas på oss andligt sett? (Se Heb
12:1–3. Svaren kan innefatta att vi får mer styrka att stå emot frestelser och att
”hålla ut i det lopp” som leder till evigt liv.)
• Hur kan Herrens löfte i L&F 89:21 tillämpas på oss?
Förklara att i forna dagar, precis före Israels barns uttåg ur Egypten, gick
mordängeln förbi israeliternas förstfödda söner, eftersom människorna hade
lytt profeten Mose och bestrukit sina dörrposter med blod från ett lamm
(2 Mos 12). När vi vandrar ”i lydnad till buden”, kommer mordängeln att på
liknande sätt gå förbi oss, vilket innebär att vi kommer att frälsas från
andlig död och välsignas med evigt liv genom Jesu Kristi försonande blod.
(Se Nordstjärnan, jul 1996, s 18–19.)
Avslutning

Betona att Herren har gett oss visdomsordet därför att han äskar oss och bryr sig
om vårt fysiska och andliga välbefinnande. Förklara att visdomsordet är mer än
en hälsolag. Det är också en nyckel till stora andliga välsignelser. Föreslå att klassdeltagarna funderar över om de behandlar sin kropp så bra som de kan, enligt
Herrens råd angående hälsa. Vittna om att när vi följer detta råd, kommer Herren
att uppfylla sina löften om att välsigna oss fysiskt och andligt.
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Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Lydnad till visdomsordet skulle lösa världens ekonomiska problem
• President Heber J Grant, kyrkans sjunde president, sade att ”visdomsordet . . .
skulle lösa de ekonomiska problemen . . . i varje . . . land om alla världens
människor följde det” (Conference Report, apr 1936, s 48). Varför tror du det
skulle vara så?
Tänk på alla landområden, alla pengar och alla andra resurser som används för
att producera skadliga ämnen, göra reklam för dem, köpa dem och behandla
följderna av bruket av dem. År 1985 uppgick till exempel kostnaderna i
Amerika för sjukvård och förlorad produktion i samband med bruket av tobak
till omkring 65 miljarder dollar. Kostnaderna för produktionen och bruket av
alkohol är också mycket stora. Tänk på vilka de ekonomiska följderna skulle
kunna bli om dessa resurser användes i nyttigare syften i stället för destruktiva
sådana.
2. Lydnad till visdomsordet är förknippad med andra fördelar
Samhällsvetare har funnit att medlemmar i kyrkan som lever efter evangeliet, och
bland annat håller visdomsordet, med större sannolikhet än andra blir lyckliga i
sina äktenskap och nöjda med sitt familjeliv. Det är mindre troligt att de blir
involverade i sexuella förhållanden före eller utanför äktenskapet, blir deprimerade eller visar brottsliga, avvikande och asociala beteenden.
3. Lydnad till visdomsordet hjälper missionärer att undervisa med kraft
En missionär blev välsignad på ett oväntat sätt för att han följde visdomsordet.
Medan han undervisade en man om visdomsordet, såg mannen honom i ögonen
och frågade: ”Menar du att du aldrig har provat på droger, rökt en cigarett eller
smakat alkohol i någon form?” Missionären tittade rakt på mannen och sade med
stadig röst: ”Nej. Aldrig.”
Missionären berättade senare vad som sedan hände: ”En kraft strömmade genom
mig i det ögonblicket och jag visste varför jag alltid hade hållit visdomsordet. Jag
är tacksam för att jag, när jag kom till den tidpunkten i livet, kunde bära ett starkt
vittnesbörd om hur viktigt visdomsordet är eftersom jag alltid hade hållit det.”
4. ”Framskrid icke fortare och arbeta ej mera ... än dina krafter ... tillåta”
(L&F 10:4)
• Vilket råd gav Herren Joseph Smith i L&F 10:4? (Se också Mos 4:27.) Hur kan
detta råd tillämpas på vår hälsa? Vad är faran med att ignorera detta råd?
5. Tatuering och onaturlig håltagning på kroppen
Aposteln Paulus lärde att vår kropp är helig för Herren och ett tempel som den
Helige Anden kan bo i (1 Kor 3:16; 6:19–20). Precis som vi inte bör förorena vår
kropp genom att inta skadliga ämnen, bör vi inte orena den med tatuering och
onaturlig håltagning (piercing). Sådana förändringar kan få negativa fysiska,
sociala och andliga följder.
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”Söken efter kunskap
genom att studera och tro”

Lektion

23

Mål

Att uppmuntra klassdeltagarna att i hela sitt liv söka kunskap ”genom att studera
och tro” (L&F 88:118).

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, förbered då en klassmedlem på att berätta om en eller två egna upplevelser som visar välsignelserna han eller hon fått av att söka efter kunskap.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Be en klassmedlem kortfattat berätta om vilka välsignelser han eller hon fått av
att söka efter kunskap (se ”Förberedelser”, punkt 3).
När klassmedlemmen har talat färdigt, förklara då att denna lektion handlar om
vikten av att söka efter kunskap hela livet.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om sina erfarenheter av att söka efter
kunskap.
1. Profetskolan ger ett mönster för vårt sökande efter kunskap
Påpeka att Herren i denna tidshushållning har lagt stor tonvikt på behovet av
andlig och timlig utbildning.
Herren befallde profeten Joseph Smith att starta profetskolan i Kirtland, Ohio.
Profetskolan började hålla möten i januari 1833 i ett livet rum ovanför Newel K
Whitneys affär i Kirtland (se bilden på s 129). I denna skola blev kyrkans ledare
undervisade om evangeliets lära, kyrkans affärer och andra ting. De förbereddes
för ledarskap i kyrkan och för missionsarbete (L&F 88:77–80).
Dessa möten utgjorde en miljö för andliga upplevelser och djupa diskussioner om
evangeliets principer. Flera uppenbarelser mottogs där. Kyrkans historia förtäljer
att ”ansiktena på dem som besökte profetskolan, samt de heligas ansikten, strålade ständigt av stor glädje och tillfredsställelse över det som uppenbarats, och . . .
framstegen i kunskapen om Gud” (History of the Church, del 1, s 334).
• Vilka möjligheter till att lära har vi i kyrkan? Hur kan vi förbereda oss för att
lära mer på kyrkans möten?
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• Läs L&F 88:122–125 tillsammans. Vad befallde Herren bröderna i profetskolan
att göra? Vad befallde han dem att inte göra? (Skriv upp klassdeltagarnas svar
på tavlan.) Vad kan vi lära av dessa verser om hur vi bör undervisa varandra?
Vad säger dessa verser om hur vi bör lära av varandra?

Newel K Whitney & Company Store. Profetskolan hölls i ett litet rum ovanför denna affär i
Kirtland, Ohio. Uppenbarelsen som blev känd som visdomsordet (L&F 89) mottogs här,
tillsammans med andra uppenbarelser.

2. Vi bör söka kunskap ”genom att studera och tro”
• Läs L&F 88:118 tillsammans. Varför är det nödvändigt med både studier och tro
när vi anstränger oss att söka kunskap? (Se citatet nedan.) På vilket sätt ökar
tron vår förmåga att lära? Hur kan det vara farligt att söka efter kunskap utan
tro på Gud och utan att lyda hans bud? (Se 2 Tim 3:7; 2 Ne 9:28–29.)
President Marion G Romney i första presidentskapet sade: ”Jag tror på studier.
Jag tror att människor lär sig mycket genom studier . . . Men jag tror också,
och vet, att takten i vilken vi skaffar oss kunskap genom studier ökar med
tron” (Learning for the Eternities, sammanst av George J Romney [1977], s 72).
• Förutom att studera evangeliet bör vi söka kunskap inom andra områden, som
historia, vetenskap och god litteratur. Hur har studiet av sådana ämnen berikat
era liv?
• Vad slags kunskap är mest värdefull? Vilket samband bör det finnas mellan
evangelielärdomar och andra värdefulla studier?
President John Taylor, kyrkans tredje president, sade: ”Vi borde främja utbildningar och begåvningar av alla de slag, utveckla litterära intressen. Människor
med förmågor inom litteratur och vetenskap borde utveckla dessa talanger.
Alla bör förstora de gåvor som Gud gett dem . . . Om det finns något gott och
prisvärt inom moral, religion, vetenskap eller annat som är avsett att upphöja
och förädla människan, så stödjer vi det. Men det vi främst vill skaffa oss är
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kunskap, den kunskap som flödar från Gud” (The Gospel Kingdom, utv av
G Homer Durham [1943], s 277).
Medan äldste Gordon B Hinckley verkade i de tolvs kvorum höll han ett tal där
han citerade Frälsarens befallning: ”Lär av mig” (Matt 11:29). Sedan sade han:
”Jag skulle vilja föreslå att ni följer den befallning som gavs av Guds Son. Lär
av honom i allt ni lär er. I alla era studier, sök kunskap om Mästaren. Denna
kunskap kommer att på ett underbart sätt komplettera den världsliga skolning
ni får och ge en fullhet till ert liv och er karaktär som ni inte kan få på något
annat sätt” (Conference Report, okt 1964, s 118; eller Improvement Era, dec 1964,
s 1092).
• Hur har ni sett att kunskapen om det som hör Gud till är den viktigaste
kunskapen?
3. Vi bör fortsätta söka kunskap hela livet
Påpeka att Herren och hans profeter alltid har betonat hur viktigt det är att söka
kunskap. Vi bör fortsätta lära hela livet.
Äldste Russell M Nelson i de tolvs kvorum sade: ”På grund av vår aktning för
varje människas intellekt, betraktar vi en utbildning som ett religiöst ansvar . . .
Vår Skapare förväntar att hans barn överallt utbildar sig” (Nordstjärnan,
jan 1993, s 5).
Skriv följande frågor på tavlan:
Varför bör vi söka kunskap?

Vad bör vi söka kunskap om?

Hur kan vi söka kunskap?

Läs följande skriftställen tillsammans. Låt klassdeltagarna söka svaren till frågorna
på tavlan. Skriv deras svar under lämpligt skriftställe.
L&F 6:7

L&F 88:76–80, 118

L&F 130:18–19

L&F 11:21–22

L&F 90:15

L&F 131:6

L&F 19:23

L&F 93:36–37, 53

L&F 136:32–33

• Varför tror ni vi är befallda att söka kunskap om så många olika ting?
President Gordon B Hinckley undervisade ungdomarna om värdet av utbildning: ”Det är så viktigt att ni unga män och ni unga kvinnor får all den utbildning som ni kan få. Herren har mycket tydligt sagt att hans folk ska tillägna sig
kunskap om land och riken och allt om världen genom utbildning, ja, genom
studier och genom tro. Utbildning är nyckeln som kommer att låsa upp möjligheternas dörr åt dig. Den är värd en uppoffring. Den är värd att arbeta för,
och om du utbildar ditt intellekt och dina händer kommer du att kunna göra
en insats i samhället som du tillhör, och med ditt exempel blir du en heder
för kyrkan du är medlem i. Mina kära unga bröder och systrar, ta vara på varje
tillfälle till utbildning som ni har möjlighet och råd till, och ni fäder och mödrar,
uppmuntra era söner och döttrar att skaffa sig en utbildning som kommer att
välsigna deras liv” (”Inspirerande tankar”, Liahona, jun 1999, s 4–5).
• Vilka möjligheter har vi till formell utbildning? (Svaren kan innefatta gymnasieskolor, handelsskolor, högskolor och universitet.) Vilken nytta har vi av
formell utbildning i våra liv? Vad kan vi göra för att bättre ta vara på våra
möjligheter till formell utbildning?
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• President Brigham Young sade: ”Vår utbildning bör vara sådan att den förädlar
våra sinnen och gör oss mer användbara, så att vi bättre kan hjälpa den mänskliga familjen” (Discourses of Brigham Young, utvalda av John A Widtsoe [1941],
s 255). Hur kan utbildning hjälpa oss att tjäna våra familjer? Hur kan utbildning hjälpa oss att tjäna andra människor? Hur kan utbildning hjälpa oss i
våra ansträngningar att bygga upp Guds rike? Inbjud klassen att berätta om
tillfällen då deras utbildning hjälpt dem i deras ansträngningar att tjäna andra.
• Läs L&F 90:15 tillsammans. På vilket sätt har era liv berikats genom att ni läst
goda böcker?
• Vilket är föräldrarnas ansvar när det gäller att undervisa sina barn? (Se
L&F 68:25–28. Betona att föräldrar har ett viktigt ansvar att hjälpa sina barn
lära sig evangeliet. Föräldrar bör också lära ut praktiska färdigheter, till
exempel hur man håller sig frisk, arbetar flitigt, umgås med andra människor,
handskas med pengar och skaffar sig en bra utbildning.)
• Hur kan föräldrar uppmuntra barnen att få en kärlek till kunskap som varar
hela livet?
När äldste Gordon B Hinckley verkade i de tolvs kvorum betonade han vikten
av att uppmuntra barnen att läsa: ”Ni vet att era barn kommer att läsa.
De kommer att läsa böcker och tidningar. Odla hos dem en smak för det bästa.
Medan de är mycket unga, läs för dem de underbara berättelser som blivit
odödliga tack vare de dygder de lär ut. Ge dem goda böcker. Låt det finnas
något hörn i ert hem, hur litet det än är, där de får se åtminstone några böcker
av det slag som stora sinnen hämtat styrka från” (se ”Kamp mot det onda”,
Nordstjärnan, apr 1976, s 28).
President Thomas S Monson påminde oss om att små barn kan förstå lärdomarna i skrifterna: ”Ett . . . kännetecken på ett lyckligt hem är att hemmet är en
plats för inlärning . . . Herren gav oss rådet: ’Söken i de allra bästa böcker efter
visdom; söken efter kunskap genom att studera och tro’ (L&F 88:118). Standardverken utgör det inlärningsbibliotek jag talar om. Vi får akta oss för att
underskatta barnens förmåga att läsa och förstå Guds ord” (Nordstjärnan,
jan 1989, s 60).
Om du mer ingående vill diskutera hur man undervisar barn, kanske du vill
hänvisa till sidorna 127–143 i 1999 års upplaga av Undervisning, den högsta
kallelsen (36123 180). Lektion 45 i den boken tar också upp föräldrarnas ansvar
att undervisa sina barn.
• Vad bör vi inte läsa?
President Ezra Taft Benson i de tolvs kvorum sade: ”I dag, med det överflöd
av böcker som finns, är det kännetecknande för en verkligt bildad man att veta
vad han inte ska läsa . . . Läs bara de bästa böckerna. Som John Wesleys mor
rådde honom: ’Håll dig borta från allt som försvagar ditt förnuft, förhärdar ditt
samvete, försvagar din Gudskänsla, minskar din smak för andliga ting . . . ökar
kroppens makt över sinnet’” (”In His Steps”, 1979 Devotional Speeches of the Year
[1980], s 61).
• Vad kan vi göra utöver att skaffa oss en formell utbildning och läsa böcker,
för att fortsätta att lära, öka vår kunskap hela livet?
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4. I templet utbildas vi för evigheten
Förklara att i slutet av juni 1833 skickade profeten Joseph Smith en karta till de
heliga i Independence, Missouri, över hur Sions stad skulle anläggas.
Visa nedanstående karta över Sions stad. Förklara att de heliga skulle bygga ett
tempel mitt i staden. Även om de inte kunde bygga Sions stad, följde de detta
mönster när de grundlade Salt Lake City.

Karta över Sions stad. Tomten där templet ska byggas ligger i mitten.

• Vad kan vi lära oss av planen att bygga ett tempel mitt i Sions stad? (Svaren
kan innefatta att templet är ett lärocentrum för kyrkans medlemmar och att
templet bör stå i centrum för oss i våra egna liv.)
• Läs L&F 88:119 tillsammans. Betona att templet är ”ett hus för lärdom”.
På vilket sätt undervisar Herren oss när vi är i templet? Vad kan vi göra
för att få kunskapen som finns tillgänglig i templet?
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Äldste John A Widtsoe i de tolvs kvorum sade: ”Templet är en plats för undervisning. Här repeteras evangeliets principer och djupgående sanningar om Guds
rike uppenbaras. Om vi går in i templet med rätt anda och är uppmärksamma,
går vi därifrån berikade med ytterligare kunskap om evangeliet och med större
visdom” (”Looking toward the Temple”, Ensign, jan 1972, s 56–57).
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade:
”Templet är en skola. Det är ett lärosäte. I templen råder idealiska förhållanden
för undervisning i djupt andliga frågor . . .
Du kommer inte att till fullo förstå tempelceremonin vid första besöket. Återvänd därför gång på gång. Återvänd för att lära dig. Saker du grubblat över eller
saker som förbryllat dig eller varit mystiska kommer att klargöras för dig. Ofta
är det enkla personliga saker som du inte kan förklara för någon annan men
som för dig är realiteter . . .
Rikta din blick mot templet. Led dina barn till templet. Rikta deras uppmärksamhet på det redan i deras späda ålder och förbered dem för den dag då de
själva får gå in i det heliga templet.
Var under tiden själv läraktig och ödmjuk. Ös ur den källa som undervisningen
i templet är – den symboliska och djupt andliga undervisning som endast ges i
templet” (Det heliga templet, [broschyr, 1982], s 5–8).
Påminn klassdeltagarna om att förordningarna och ceremonierna i templet är
heliga. Vi bör inte diskutera speciella aspekter på dessa förordningar och ceremonier utanför templet. Be dem ha detta i åtanke när de besvarar följande fråga:
• Vilka sanningar har ni lärt er genom att besöka templet?
Uppmuntra klassdeltagarna att komma till templet så ofta de kan. President Ezra
Taft Benson frågade: ”Återvänder vi ofta till templet för att erhålla de personliga
välsignelser som kommer av regelbunden dyrkan i templet? Böner besvaras,
uppenbarelser ges och undervisning genom Anden sker i Herrens heliga tempel”
(Nordstjärnan, jul 1988, s 77).
Avslutning

Uppmuntra klassdeltagarna att fortsätta lära hela livet, så att de blir berikade och
bättre kan hjälpa andra. Påminn dem om Herrens befallning ”söken efter
kunskap genom att studera och tro” L&F 88:118).
Vittna enligt Andens maningar om de sanningar som behandlats under lektionen. Du kanske vill uttrycka din tacksamhet över dina möjligheter att få lära.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Tillämpa rådet i Läran och förbunden 88:121–126
• Läs L&F 88:121–126 tillsammans. Påpeka att principerna i detta skriftställe kan
hjälpa oss inom alla områden i livet. Vilka erfarenheter har ni haft som visat
hur viktiga dessa principer är?
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2. Att lära utan att överväldigas av att det finns så mycket att lära
• Hur kan vi fortsätta lära utan att överväldigas av att det finns så mycket att lära?
President Wilford Woodruff gav oss rådet: ”Bli inte missmodiga för att ni inte
kan lära allt på en gång. Lär en sak i taget, lär det väl och bevara det. Lär er
sedan en annan sanning och bevara den. Inom några år kommer ni att ha ett
stort lager med nyttig kunskap som inte bara kommer att bli till stor välsignelse för er själva och era barn, utan också för era medmänniskor” (The
Discourses of Wilford Woodruff, utv av G Homer Durham [1946], s 269).
Under diskussionen kanske du vill att ni läser L&F 78;17–18 tillsammans.
3. Att lära sig om evangeliet i seminarie- och institutklasser
Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley: ”Kyrkans utbildningsprogram går framåt. Arbetet med att utbilda ungdomarna genom seminarieoch institutprogrammen utökas ständigt . . . Vi uppmanar alla som är behöriga till
det att dra fördel av det. Vi tvekar inte att lova er att er kunskap om evangeliet
kommer att växa, er tro kommer att stärkas och ni kommer att utveckla vänskap
till dem som är precis som ni” (Nordstjärnan, jul 1984, s 90).
Om det finns seminarie- och institutklasser där ni bor, kanske du vill ta tid under
diskussionen att uppmuntra ungdomar och unga vuxna att skriva in sig. Fundera
på om du vill ställa följande frågor:
• Vilka erfarenheter har ni haft i seminariet (eller institutet) som har hjälpt er?
Hur kan vi uppmuntra andra att komma till seminariet (eller institutet)?
4. Att utveckla våra talanger genom utbildning
Repetera liknelsen om talenterna (Matt 25:14–30; se också L&F 82:18). Be klassdeltagarna skriva ner sina talanger och intressen på ett papper. Diskutera med dem
hur världslig och andlig utbildning hjälper dem att utveckla sina talanger och
intressen.
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”Låten icke bedraga eder
utan stån fasta”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå hur de kan undvika villfarelse och avfall.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 26; 28; 43:1–7; 50; 52:14–19 samt
andra skriftställen i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Skaffa fram en plansch över nuvarande generalauktoriteter från senaste
konferensnumret av Liahona.
4. Du kanske vill låta några klassdeltagare återge berättelserna i första delen av
lektionen. Ge dem kopior av berättelserna i förväg.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv följande på tavlan:
En halv liter grädde
Ett felstavat namn
Ingen ledig sittplats vid invigningen av templet i Kirtland
Berätta för klassen att det du skrivit på tavlan har något gemensamt. Samtliga
utgör anledningar som tidiga medlemmar i kyrkan gav till sitt avfall från kyrkan.
Förklara att dagens lektion handlar om hur vi kan undvika personligt avfall. De
givna anledningarna och berättelserna som hör ihop med dem förklaras senare i
lektionen.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov.
1. Vi bör känna igen Satans list som kan leda oss till avfall
Förklara att under den första tiden i kyrkan lät sig några medlemmar luras av
Satan och förleddes till avfall, eller uppror mot Gud. En del medlemmar som
avföll blev fiender till kyrkan och bidrog till förföljelserna av de heliga i Ohio och
Missouri. Som medlemmar i kyrkan i dag, måste vi vara trofasta och vaksamma så
att vi inte vilseleds.
• Läs L&F 50:2–3 och 2 Nephi 2:18, 27 tillsammans. Varför vill Satan vilseleda
oss? Nämn några sätt varpå Satan försöker lura oss och få oss att avfalla.
(Använd följande som diskussionsämne eller tillägg till klassdeltagarnas svar.
Skriv upp rubrikerna på tavlan.)
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Inte erkänna profeten som källan till uppenbarelse för kyrkan
En del medlemmar vilseleds av falska profeter. Följande berättelse visar hur flera
av de första heliga tillfälligt fördes bakom ljuset av falska uppenbarelser.
1830 hade Hiram Page, en av de åtta vittnena till Mormons bok, en sten genom
vilken han sade sig få uppenbarelser om hur Sion skulle byggas och om
ordningen i kyrkan. Oliver Cowdery, familjen Whitmer och andra trodde på
dessa påståenden. Men profeten Joseph Smith sade att påståendena ”stred mot
ordningen i Guds hus, såsom den fastställts i Nya testamentet och i våra uppenbarelser på senare tid” (History of the Church, del 1, s 110).
Profeten bad till Herren angående denna sak och fick en uppenbarelse i vilken
Herren klargjorde att endast kyrkans president har rätt att ta emot uppenbarelser
för kyrkan (L&F 28). Herren befallde Oliver Cowdery att säga till Hiram Page att
uppenbarelserna som kom genom stenen var från Satan (L&F 28:11). Efter att ha
hört Herrens instruktioner, förnekade broder Page, liksom alla närvarande i
kyrkan, den nämnda stenen och allting i samband med den” (History of the
Church, 1, s 115).
Stolthet
Några medlemmar vilseleds på grund av sin stolthet. Följande berättelse visar hur
stolthet fick Thomas B Marsh, som var president för de tolvs kvorum, och hans
hustru Elizabeth att avfalla.
Medan syster Marsh och syster Harris bodde i Far West, Missouri, bestämde de sig
för att turas om att ge varandra sin mjölk, för att båda skulle kunna tillverka
större ostar än de annars skulle kunnat göra. De kom överens om att ge varandra
både mjölken och grädden från sina kor. Men syster Marsh behöll en halv liter
grädde från varje ko och gav mjölken utan grädde till syster Harris.
Ett gräl uppstod och ärendet överlämnades till biskopen. När han fastslog att
syster Marsh hade brutit mot överenskommelsen, blev hon och hennes make
upprörda och förde ärendet vidare till högrådet och sedan till första presidentskapet. Varje råd tillstyrkte det första domslutet att syster Marsh hade handlat felaktigt.
Thomas B Marsh förklarade att han skulle försvara sin hustrus goda namn. Strax
efteråt vände han sig mot kyrkan och tog kontakt med en regeringsämbetsman
för att anmäla att de sista dagars heliga var fientligt inställda till staten Missouri.
(Se George A Smith, Journal of Discourses, del 3, s 283–284.)
President Gordon B Hinckley sade om denna händelse: ”Vilken liten oviktig bagatell: lite grädde som två kvinnor grälade om. Men det ledde – eller var åtminstone
en bidragande orsak – till guvernör Boggs grymma utrotningsorder som fördrev
de heliga från staten Missouri och allt det hemska lidande och de många dödsfall
som blev följden därav. Den man som borde tystat det lilla grälet men som i
stället blåste upp det . . . förlorade sin ställning i kyrkan. Han förlorade sitt vittnesbörd om evangeliet” (Nordstjärnan, okt 1984, s 146).
Efter 19 år i mörker och bitterhet inledde Thomas B Marsh den smärtsamma
vägen tillbaka till Saltsjödalen och bad Brigham Young förlåta honom och låta
honom bli döpt in i kyrkan på nytt. Han skrev till Heber C Kimball, förste rådgivaren i första presidentskapet: ”Jag . . . började plötsligt inse min situation . . . Jag
vet att jag har syndat mot himmelen och mot dig.” Han beskrev sedan den läxa
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han lärt sig: ”Herren klarade sig utmärkt utan mig, och han förlorade ingenting
genom att jag föll ur ledet, men o, vad har inte jag förlorat! Rikedomar, större
rikedomar än denna värld, eller många planeter som denna, skulle kunna
erbjuda” (citerad av James E Faust i Nordstjärnan, jul 1996, s 6).
• Vad kan vi lära av denna berättelse? Hur har du sett att stolthet kan få människor att bli vilseledda och avfalla? Vad lovar Herren dem som ödmjukar sig
för honom? (Se L&F 112:2–3, 10; Ether 12:27. Lägg märke till att L&F 112 är en
uppenbarelse given till Thomas B Marsh genom profeten Joseph Smith.)
Vara kritisk mot ledarnas ofullkomligheter
Några medlemmar vilseleds för att de blir kritiska till ofullkomligheter hos
kyrkans ledare. Följande berättelse visar hur Simonds Ryder fördes bakom ljuset
på det sättet.
Simonds Ryder omvändes till kyrkan 1831. Senare fick han ett brev undertecknat
av profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon, som informerade honom om att
det var Herrens vilja, uppenbarad genom Anden, att han predikade evangeliet.
Både i brevet han fick och i det officiella uppdraget att predika, hade hans namn
stavats Rider i stället för Ryder. Simonds Ryder ”tänkte att om ’Anden’ varigenom
han kallats att predika kunde ta fel angående stavningen av hans namn, skulle
den också kunna ha fel i att kalla honom att verka. Eller med andra ord, han
leddes att tvivla på om han alls var kallad av Guds Ande, på grund av att hans
namn var felstavat!” (History of the Church, del 1, s 261). Simonds Ryder avföll
senare från kyrkan.
• Vad kan vi lära oss av den här berättelsen? Hur kan vi lättare bli lurade om vi
är kritiska mot kyrkans ledare?
Sårade känslor
En del medlemmar i kyrkan blir sårade av andra medlemmars handlingar och
tillåter förargelsen att växa tills de leds till avfall. Ett exempel på detta ser vi i
följande händelse.
När templet i Kirtland var färdigt samlades många heliga för att delta i invigningen. Platserna i templet fylldes snabbt, och många människor fick stå. Ändå
kunde inte alla få plats inuti byggnaden. Äldste Frazier Eaton, som bidragit med
700 dollar för att templet skulle kunna byggas, kom när det var fullsatt och fick
därför inte komma in och vara med om invigningen. Invigningen upprepades
dagen därpå för dem som inte fick plats första dagen, men det nöjde sig inte
Frazier Eaton med, och han avföll. (Se George A Smith, Journal of Discourses,
del 11, s 9.)
• Vad kan vi lära av den berättelsen? På vilket sätt tillåter vi oss i dag att såras av
andra? Hur kan sårad stolthet leda till avfall? Hur kan vi övervinna sårade
känslor?
• Läs L&F 64:8–11 och 82:1 tillsammans. Vem kräver Herren att vi förlåter?
Varför är det ibland svårt att förlåta? Vilka kan följderna bli om det är någon vi
inte förlåter? Vad kan vi göra för att lättare förlåta någon som vi ännu inte har
förlåtit?
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Bortförklara olydnad
Bortförklaringar är att ursäkta eller försvara ett oacceptabelt beteende. Det är att
söka efter ett sätt att lugna vårt samvete, när vi vet att vi gör något som är fel.
• På vilket sätt är bortförklaringar ett slags villfarelse? På vilket sätt försöker vi
ibland bortförklara vårt uppförande? Varför är det farligt att göra så? Hur kan vi
känna igen och övervinna bortförklaringar?
Godta världens falska lärdomar
• Nämn några av världens falska lärdomar som kan vilseleda medlemmar och
leda dem till avfall. (Exemplen kan innefatta sådana falska uppfattningar som
att Guds bud är alltför stränga, att omoral går att acceptera och att materiella
tillgångar är viktigare än andliga ting.)
Presiderande biskopen H David Burton sade: ”En av [Satans] försåtliga strategier är att steg för steg uppmjuka våra sinnen för det som är rätt och fel. Satan
vill få oss övertygade om att det är modernt att ljuga och luras. Han uppmuntrar oss att se på pornografi som att den förbereder oss för verkligheten. Han vill
få oss att tro att omoral gör livet tilltalande och att lydnad till vår himmelske
Faders bud är gammalmodigt. Satan bombarderar oss ständigt med lömsk
propaganda, åtråvärt inslagen och noggrant kamouflerad” (Nordstjärnan, jul
1993, s 45).
2. Vi kan förbli ståndaktiga till att vittna och undgå villfarelse
Förklara att Herren har gett oss många välsignelser och bud för att hjälpa oss
förbli ståndaktiga till att vittna och undgå villfarelse.
• Vad kan vi göra för att inte bli förda bakom ljuset och lockas att avfalla?
(Använd följande som utgångspunkt för denna diskussion.)
Vi kan veta säkert vem Herren har kallat att leda kyrkan
• Under de första åren i kyrkan gjorde många människor anspråk på att de fått
uppenbarelser för att leda kyrkan eller tillrättavisa profeten Joseph Smith. Vad
uppenbarade Herren som svar på dessa påståenden? (Se L&F 28:2, 6–7; 43:1–3.
Påpeka att L&F 28 uppenbarades när Hiram Page sade sig ha fått uppenbarelser
för hela kyrkan, och L&F 43 uppenbarades när andra gjorde liknande anspråk.)
• Vem får uppenbarelser och bud för hela kyrkan i dag?
President Joseph F Smith och hans rådgivare i första presidentskapet sade:
”Herren har . . . utsett en man åt gången på jorden att inneha uppenbarelsens
nycklar för hela kyrkan med alla dess organisationer, auktoriteter, förordningar
och lärdomar. Uppenbarelsens ande ges till alla medlemmar i kyrkan till nytta
och upplysning för dem som tar emot dess inspiration, och i enlighet med den
uppgift som han eller hon kallats att verka i. Men för hela kyrkan är den som
står vid rodret ensam utsedd att ta emot uppenbarelser i form av befallningar
och för att få ett slut på tvister” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith,
s 228).
• Hur kan vi undvika att bli förda bakom ljuset av dem som med orätt säger sig
ha fått uppenbarelser för kyrkan? (Se L&F 43:4–7.)
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• Läs L&F 26:2 och 28:13 tillsammans. Vilken princip handlar det om när vi ger
vårt samtycke offentligt? (Se L&F 20:65; 42:11. Det är sedvänjan att visa att vi
är villiga att stödja dem som kallats att verka i kyrkan. Det gör vi vanligtvis
genom att höja vår högra hand.) Hur kan principen om offentligt samtycke
skydda oss från att bli lurade? (Den låter oss veta vem som kallats att presidera
och handha något i kyrkan och hindrar oss från att luras av deras påståenden
som inte har kallats på rätt sätt.)
Visa en plansch med nuvarande generalauktoriteter (se ”Förberedelser”, punkt 3).
Betona vilken välsignelse det är att kunna stödja dessa ledare och följa deras råd.
Vi bör studera skrifterna och kyrkans lärdomar
• Läs L&F 1:37 och 33:16 tillsammans. Förklara att Herren genom hela Läran och
förbunden undervisar om hur viktigt det är att vi studerar skrifterna. Hur kan
vi undgå att vilseledas om vi studerar skrifterna och nutida profeters ord?
(Svaren kan innefatta dem som nämns här nedan.)
a. Genom att jämföra begrepp med sanningarna vi får lära oss i skrifterna och
av nutida ledare kan vi bättre urskilja om de är sanna.
President Harold B Lee sade: ”Om [någon] skriver något eller säger något
utöver det du finner i kyrkans standardverk, kan du, såvida personen ifråga
inte är profeten, siaren och uppenbararen – observera detta enda undantag –
genast säga: ’Det är dennes personliga uppfattning.’ Och om han säger
något som strider mot vad som står i kyrkans standardverk, då vet du på
samma sätt att det är falskt” (The Teachings of Harold B Lee, red av Clyde J
Williams [1996], s 540–541).
b. Skriftstudier stärker våra vittnesbörd så att vi blir mindre benägna att bli
självbelåtna i rättfärdighet eller påverkas av falska lärdomar.
President Lee sade: ”Om vi inte läser skrifterna dagligen, blir våra vittnesbörd svagare och svagare, vår andlighet växer inte på djupet” (The Teachings
of Harold B Lee, s 152).
• Hur har du genom skriftstudier beskyddats från att bli vilseledd?
Vi bör inse att det som kommer från Gud alltid uppbygger oss
Profeten Joseph Smith förklarade att strax efter det att de heliga slagit sig ner i
Kirtland ”förekom det många falska andar, många märkliga syner och egendomliga åsikter. Människor sprang ut under dessa andars påverkan och några stod på
trädstubbar och ropade. De företog sig alla slags orimligheter och alla former av
överspändhet . . . Alla slags egendomligheter förekom, som drog vanheder över
Guds kyrka, vilket föranledde att Guds Ande togs bort” (History of the Church,
del 4, s 580). Oroad över dessa våldsamma andliga uppvisningar, vände sig profeten till Herren. Uppenbarelsen i L&F 50 är Herrens svar.
• Läs L&F 50:17–24 tillsammans. Vad lär oss dessa verser om hur vi kan skilja på
det som kommer från Gud och det som kommer från Satan? (Det som kommer
från Gud uppbygger oss genom att upplysa våra sinnen och hjälper oss växa
andligen. Det får oss att vilja följa Frälsaren och förbättra våra liv. Det som
kommer från Satan har motsatt verkan.)
President Joseph Fielding Smith sade: ”Det finns inget sannare uttryck än ’det
som icke uppbygger är icke av Gud’. Och det som inte är av Gud är mörker,
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oavsett om det kommer i form av religion, etiska principer, livsfilosofi eller
uppenbarelser. Ingen uppenbarelse från Gud misslyckas att uppbygga”
(Church History and Modern Revelation, två delar [1953], del 1, s 201–202).
Vi bör tillämpa Herrens mönster för hur vi kan skydda oss från att bli bedragna
Herren uppenbarade L&F 52 dagen efter en konferens i Kirtland. I den uppenbarelsen ger han ett mönster för hur vi kan undvika att bli bedragna.
• Läs L&F 52:14–19 tillsammans. Vad är enligt dessa verser utmärkande för lärare
som är ”av Gud”? Hur kan mönstret som ges i dessa verser hjälpa oss att inte
vilseledas?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Gå på nytt igenom Satans listiga sätt att leda oss till avfall. Repetera rådet som
Herren har gett för att vi ska kunna skydda oss från att vilseledas. Betona att när
vi följer det rådet kommer Herrens Ande att hålla oss på sanningens väg. Vittna
enligt Andens maning om sanningarna som tagits upp under lektionen.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Aktivitet för att presentera första delen av lektionen
Förbered ett kort till varje klassdeltagare. Varje kort kan innehålla några uppskattande ord eller uppgiften att läsa ett skriftställe i klassen eller att delta på något
annat sätt. Men stava varje persons namn på ett litet felaktigt sätt. Dela ut korten
i början av första delen av lektionen som inledning till berättelsen om Simonds
Ryder och de andra berättelserna i den delen.
2. Fler råd om hur vi kan skydda oss mot avfall
Äldste Carlos E Asay i de sjuttios kvorum räknade upp följande, som vi kan göra
för att stärka oss mot avfall:
”1. Undvika dem som vill riva ner din tro . . .
2. Hålla buden . . .
3. Följa de levande profeterna . . .
4. Inte tvista eller argumentera om olika lärosatser. [Se 3 Ne 11:29.]
5. Rannsaka skrifterna.
6. Inte låta oss ledas bort från kyrkans uppgift . . .
7. Be för våra fiender.
8. Utöva ’en gudstjänst som är ren’. [Se Jak 1:27 och Al 1:30.] . . .
9. Kom ihåg att det kan finnas många frågor som vi inte har några svar på och
att vissa saker måste accepteras på trons grundval” (Nordstjärnan, apr 1982,
s 116–118).
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Prästadömet:
”Gudaktighetens kraft”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna få en ökad kunskap om prästadömet och söka välsignelserna som kommer av att använda det rättfärdigt.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 84:33–44; 121:34–46.
b. Läran och förbunden 107 (kompletterande skriftställe).
c. Vår arvedel, sidorna 26–27.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Inbjud klassdeltagarna att berätta varför de är tacksamma att vara medlemmar i
kyrkan. Skriv upp deras svar på tavlan.
• Vilket av detta skulle varit omöjligt utan prästadömet?
Troligtvis skulle inget av det som klassmedlemmarna räknat upp varit möjligt
utan prästadömet. Om till exempel de uttrycker tacksamhet för evigt äktenskap,
så framhåll att detta skulle inte varit möjligt utan prästadömets beseglande kraft.
Till och med något så enkelt som enighet i kyrkan skulle inte varit möjligt utan
profeter, apostlar och andra prästadömsledare, som hjälper oss uppnå ”enheten i
tron” (Ef 4:13; se också v 10–12).
Förklara att den här lektionen handlar om prästadömet och några av de förbund
och välsignelser som är förknippade med det.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som rör principerna i
skrifterna.
1. Ordningen vid prästadömets återställelse och dess ämbeten
Aronska prästadömet och melkisedekska prästadömet återställdes till jorden 1829
(se lektion 8). Sedan kyrkan organiserats 1830 uppenbarade Herren gradvis de
prästadömsämbeten, kvorum och råd som behövdes för att förse den växande
kyrkan med ledarskap. Följande tidslinje sammanfattar denna återställelse. Skriv
upp den på tavlan och gå igenom den med klassen. Skriftställehänvisningarna
kan utelämnas på tavlan.
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Aronska prästadömet: 15 maj 1829 (L&F 13)
Melkisedekska prästadömet: maj eller juni 1829 (L&F 128:20)
Apostlar, äldster, präster, lärare och diakoner: april 1830 (L&F 20:38–60)
Biskop: 4 februari 1831 (L&F 41:9–10)
Högpräster: juni 1831 (översikten till L&F 52)
Första presidentskap: 1832–1833 (L&F 81; 90)
Patriark: 18 december 1833 (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 35–36)
Högråd: 17 februari 1834 (L&F 102)
De tolv apostlarnas kvorum: 1835 (L&F 107:23–24)
Sjuttio: 1835 (L&F 107:25)
De sjuttios kvorum: 1835 (L&F 107:26, 93–97)

Förklara att i vår tid fortsätter Herren att ge uppenbarelser angående prästadömets
organisation och dess ansvar att leda tillväxten i kyrkan. Ett exempel är kallelsen
av områdesauktoritetssjuttio och åtföljande organisering av de sjuttios tredje,
fjärde och femte kvorum år 1997 (se lektion 42, s 247–248).
2. Prästadömets ed och förbund
Skriv Prästadömets ed och förbund på tavlan. Förklara att förutom uppenbarelserna
om prästadömets ämbeten och styrelse uppenbarade Herren principerna för hur
man erhåller och utövar prästadömet. Han uppenbarade till exempel prästadömets ed och förbund, vilket återfinns i L&F 84:33–44. Dessa verser skildrar i stora
drag (1) förbunden som en man gör med Herren när han mottar melkisedekska
prästadömet och (2) de förbund som Herren ingår med trofasta bärare av melkisedekska prästadömet.
Äldste Carlos E Asay i de sjuttios kvorum sade: ”Av alla de heliga förbund som
tillhör Jesu Kristi evangelium, är det få, om ens några, som är viktigare än prästadömets ed och förbund. Det är förvisso ett av de mest heliga förbunden, eftersom
det innefattar delgivning av himmelska krafter och människans strävan uppåt,
mot eviga mål” (Nordstjärnan, nr 2, 1986, s 34).
När ni talar om prästadömets ed och förbund, betona då att ”prästadömets välsignelser är inte begränsade till enbart män. Välsignelserna utgjuts . . . över alla
trofasta kvinnor i kyrkan . . . Herren erbjuder sina döttrar varje andlig gåva och
välsignelse som hans söner kan erhålla, ty varken är mannen utan kvinnan eller
kvinnan utan mannen” ( Joseph Fielding Smith, Konferensrapport 1970–1972,
s 33; eller Improvement Era, jun 1970, s 66; se även Al 32:23).
• Skriv Prästadömsbärarnas förbund på tavlan. Vad lovar prästadömsbärarna som
en del av prästadömets ed och förbund? (Se L&F 84:33, 36, 39–44. Sammanfatta klassdeltagarnas svar på tavlan.)
Prästadömsbärare lovar att:
a. vara trofasta då de erhållit aronska prästadömet och melkisedekska prästadömet (v 33),
b. ära sin kallelse (v 33),
c. ta emot Herrens tjänare (v 36) och
d. ge noga akt på det eviga livets ord (v 43–44).
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• Vad innebär det att ära en kallelse? (Se L&F 107:99; MB Jak 1:17–19.)
President Gordon B Hinckley sade: ”Vi förhärligar vårt prästadöme och förstorar vår kallelse när vi tjänar flitigt och entusiastiskt i de ansvarsuppgifter som vi
kallats till av bemyndigade män . . . Vi förhärligar vår kallelse, vi förstorar kapaciteten i prästadömet när vi sträcker oss ut till dem som lider nöd och stärker
dem som vacklar . . . Vi förhärligar vår kallelse när vi är ärliga och hederliga”
(Nordstjärnan, jul 1989, s 42).
• På vilket sätt har du välsignats av någon som ärat sin kallelse?
Förklara att när vi ärar våra kallelser är det viktigt att vi finner rätt balans, så att vi
inte försummar våra familjer. Äldste Neal A Maxwell i de tolvs kvorum sade:
”Ibland kan, oavsiktligt, till och med extra aktiviteter i kyrkan som handhas
okänsligt motarbeta familjelivet. Sedan den uppståndne Jesus undervisat nephiterna, sade han: ’Gån därför till edra hem och övervägen det som jag har sagt och
bedjen’ och ’bereden edra sinnen för morgondagen’ (3 Ne 17:3). Jesus sade inte gå
till era klubbar, era styrelsemöten eller ens till era stavskapell!” (Nordstjärnan,
jul 1994, s 87).
• Vad innebär det att ta emot Herrens tjänare? (L&F 84:36.) Förklara att när vi tar
emot budskapet och evangeliets förordningar från Herrens tjänare, tar vi också
emot Herren.
• Skriv Herren förbinder sig att på tavlan. Vilka välsignelser lovar Herren som en
del av prästadömets ed och förbund? (Se L&F 84:33–34, 38, 42. Sammanfatta
klassdeltagarnas svar på tavlan.)
Herren lovar att:
a. helga oss genom Anden (v 33)
b. förnya våra kroppar (v 33)
c. ge oss välsignelserna som utlovades till Abraham och hans avkomma (v 34)
d. göra oss till hans utvalda (v 34)
e. ge oss allt som Fadern har (v 38) och
f. anförtro oss åt sina änglar (v 42).
• Herren lovar att om vi är trofasta kommer vi att bli ”Abrahams säd . . . och
Guds utvalda” (L&F 84:33–34). Vilka är Abrahams säds välsignelser och
ansvar? (Se Abraham 2:9–11.) Abraham 2:11 vittnar om att ”jordens alla släkter
[skola] bliva välsignade” genom prästadömet. Hur kan detta ske?
• Det ojämförligt största löftet i prästadömets ed och förbund är att vi kan få
”allt vad [vår] Fader har” (L&F 84:38). Hur kan vetskapen om detta löfte hjälpa
oss i motgångens stund? Hur kan det hjälpa oss i välståndets tid?
3. Principer för hur prästadömet ska användas
Undervisa om och diskutera L&F 121:34–46. Förklara att i dessa verser uppenbarar
Herren principer för hur prästadömet ska användas. Han uppenbarar också löften
till dem som använder det rättfärdigt. Förutom att dessa principer gäller prästadömsbärarna, går det i allmänhet att tillämpa dem på alla relationer med människor. Därför är de också viktiga för dem som inte har prästadömet.
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• I L&F 121:34–40 uppenbarar Herren varför en del prästadömsbärare inte kan
utöva prästadömet med kraft. Vad är det, enligt dessa verser, som hindrar dem
från att göra det? (Svaren kan innefatta att deras hjärtan är hängivna de ting
som hör världen till, att de eftersträvar ära av människor, försöker skyla synder,
tillfredsställer sitt högmod eller fåfängliga äregirighet och utövar orättfärdig
makt.)
• Ge några exempel på hur vi kan bry oss alltför mycket om ”de ting, som höra
denna världen till”? (L&F 121:35.) Hur kan vår strävan efter det som världen
erbjuder hindra oss från att få det som Herren erbjuder oss? Hur kan en person
övervinna ett sådant problem?
• Nämn några sätt varpå människor ”utövar en orättfärdig härskarmakt”?
(L&F 121:39; se också v 37). Vilka konsekvenser får detta? Hur kan en person
övervinna benägenheten att utöva orättfärdig makt?
Betona att prästadömet bara kan användas i rättfärdighet och i en kärleksfull
anda som ett hjälpmedel att tjäna och välsigna andra. Äldste M Russell Ballard i
de tolvs kvorum sade:
”De som bär prästadömet får aldrig glömma att de inte har någon rätt att utöva
prästadömsmyndigheten som en klubba över huvudet på andra i familjen eller i
kallelser i kyrkan . . . Den man som . . . försöker använda prästadömet i någon grad
av orättfärdighet i kyrkan eller i hemmet, förstår inte myndighetens beskaffenhet.
Prästadömet är avsett för tjänande, inte slaveri; för medlidande, inte tvång; för
omsorg, inte kontroll” (Nordstjärnan, jan 1994, s 75).
• I L&F 121:41–42 uppenbarar Herren principer som hjälper prästadömsbärare att
utöva prästadömet med kraft. Vilka är dessa principer? Hur kan vi tillämpa
dessa principer när vi umgås med familjen, grannar, arbetskamrater och andra?
Du kanske vill diskutera hur dessa principer kan tillämpas i speciella situationer, till exempel när man hjälper ett barn att fatta ett beslut eller utföra en
uppgift, när man fattar beslut i kyrkans råd, när någon inte har lyckats utföra
en uppgift eller när det finns allvarliga meningsskiljaktigheter.
• Vilka principer för bestraffning eller fostran uppenbaras i L&F 121:43–44?
(Förklara att skarpt i det här sammanhanget betyder ”tydligt” eller ”noggrant”,
inte ”strängt” eller ”omilt”.) Vilka erfarenheter i ert liv har bekräftat betydelsen
av dessa principer? På vilket sätt blir följderna annorlunda när vi bestraffar
med kärlek i stället för med vrede?
• Vad innebär det att alltid pryda sina tankar med dygd? (Se L&F 121:45.) Hur
kan vi hålla onda eller orena tankar borta från våra sinnen? (Se L&F 27:15–18.)
Hur kan vi på ett mer aktivt sätt fylla våra sinnen med dygdiga tankar?
• Vad lovar Herren oss om vi är fyllda av kärlek och alltid pryder våra tankar
med dygd? (Se L&F 121:45–46.) Vad innebär det att ha ett frimodigt medvetande inför Gud? (Se följande citat.) Vilka välsignelser får vi när den Helige
Anden är vår ständige ledsagare?
Medan äldste Gordon B Hinckley verkade i de tolvs kvorum sade han: ”Jag har
haft förmånen vid olika tillfällen att tala med Förenta staternas presidenter och
betydelsefulla personer i andra regeringar. Efter varje sådant tillfälle har jag
tänkt på hur givande det varit att kunna stå med ett frimodigt medvetande i en
erkänd ledares närhet. Och sedan har jag tänkt på hur underbart det skulle
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vara att kunna stå med tillförsikt – öppen och frimodig – i Guds närhet. Detta
är löftet som erbjuds varje dygdig man och kvinna” (Conference Report,
okt 1970, s 66; eller Improvement Era, dec 1970, s 73).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Vittna om prästadömets betydelse. Uttryck din tacksamhet för prästadömets ed
och förbund och för de välsignelser Herren lovar om vi är trofasta. Uppmuntra
klassdeltagarna att utförligare söka prästadömets välsignelser.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Presiderande kvorum i kyrkan
En viktig del av återställelsen av prästadömets myndighet utgjorde organiseringen
av kyrkans presiderande kvorum. Rådgivare hade kallats att hjälpa profeten
Joseph redan i mars 1832 (L&F 81:1), och första presidentskapet organiserades
formellt ett år senare (se inledningen till L&F 90). I februari 1835 kallades och
ordinerades tolv män till apostlar, och de tolvs kvorum bildades. Strax efteråt
organiserade profeten de sjuttios första kvorum.
• Vilka ansvar har medlemmarna i första presidentskapet? (Se L&F 107:9, 22,
65–66, 78–81, 91–92; 112:30–32.)
• Vilka ansvar har de tolv apostlarnas kvorum? (Se L&F 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32.)
• Vilka ansvar har medlemmarna i de sjuttios kvorum? (Se L&F 107:25–26, 34,
38, 97.)
• Hur välsignas våra liv genom det tjänande som utförs av kyrkans presiderande
ämbetsmän?
2. Betydelsen av prästadömets hjälp
Inbjud en prästadömsbärare i församlingen att berätta för klassen om någon erfarenhet av prästadömet, till exempel hur han administrerat sakramentet till någon
som varit sjuk och sängliggande, hjälpt till att ge en prästadömsvälsignelse eller
varit på mission. Låt denne prästadömsbärare tala om hur han kände sig när han
utförde detta tjänande. Låt honom bära vittne om prästadömet och om vikten av
att använda prästadömet för att hjälpa andra.
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”Gå . . . ut i hela världen och
prediken mitt evangelium”

Lektion

26

Mål

Att inspirera klassmedlemmarna att följa det exempel som medlemmarna i
Kirtland visade. De gjorde stora uppoffringar för att dela med sig av evangeliet
och förbli trofasta i tider av motgång.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i lektionen samt Vår arvedel, sidorna 29–33,
35–36.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande avsnitt i
Vår arvedel:
a. ”Tidiga missionärer från Ohio” och ”De tolv apostlarnas mission” (s 30–32).
b. ”Mission till England” (s 32).
c. ”Uttåget från Kirtland” (s 35–36).
Du kanske också vill ge några klassdeltagare i uppdrag att återge andra
berättelser ur lektionen.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, så lägg följande i en
liten resväska eller någon annan form av väska: en uppsättning skrifter, ett par
strumpor, fem småmynt och en bit papper med följande budskap (ta inte med
hänvisningen i slutet):
Denna resväska tillhör äldste Erastus Snow. Jag har kallats av profeten Joseph
Smith att gå på mission till västra Pennsylvania. Jag har fått besked om att ge
mig av under våren 1836. Jag lämnar Kirtland ensam och till fots. Jag tar
med mig alla mina världsliga tillgångar. (Se Vår arvedel, s 31; ”Autobiography
of Erastus Snow”, Utah Genealogical and Historical Magazine, jul 1923, s 106.)

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa väskan som du packat (se ”förberedelser”, punkt 4). Be en klassmedlem öppna
den, läsa vad som står på papperet och visa vad den här missionären tog med
sig: skrifterna, strumpor och fem småmynt. Skriv tre ord på tavlan: uppoffringar,
mod och tro. Be klassdeltagarna tänka på de uppoffringar, det mod och den tro
som krävdes av äldste Snow för att utföra den missionsresa som Herren föreskrev.
Förklara att den här lektionen innehåller en diskussion om det missionsarbete
som utfördes under stora uppoffringar av de heliga i Kirtland, Ohio. Dessa missionärer hjälpte till att omvända många människor till evangeliet och stärka den
unga kyrkan.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om händelser som handlar om principerna ni
diskuterar.
1. Herren utgöt stora välsignelser under Kirtlandsperioden
Förklara att de flesta av de senaste tretton lektionerna har inriktats på lärdomar
som uppenbarades och händelser som ägde rum medan de heliga var i Kirtland,
Ohio. Under den här tiden välsignade Herren sitt folk storligen. Använd följande
frågor för att kortfattat gå igenom höjdpunkterna under Kirtlandsperioden.
Hänvisa om det behövs till tidigare lektioner och till Vår arvedel.
• Vilka var några av de viktigaste lärdomarna som Herren uppenbarade under
Kirtlandsperioden? (Svaren kan innefatta uppenbarelser om helgelselagen,
tiondelagen, härlighetsrikena, visdomsordet, Kristi andra ankomst och prästadömet.)
• Vilka var några av de viktigaste händelserna och insatserna under Kirtlandsperioden?
2. De heliga i Kirtland gjorde stora uppoffringar för att dela med sig av
evangeliet
Förklara att en annan viktig sida av Kirtlandsperioden var att missionärer kallades
att predika evangeliet i Förenta staterna, Canada och England. De flesta utförde
detta tjänande genom stora personliga uppoffringar.
• Läs L&F 42:6 och L&F 88:81 tillsammans. Vilket budskap ger Herren i dessa
verser? Förklara att många uppenbarelser som gavs i Kirtland innehöll befallningar om att predika evangeliet.
Be den klassdeltagare som fått uppdraget, att sammanfatta avsnitten ”Tidiga
missionärer från Ohio” och ”De tolv apostlarnas mission” ur Vår arvedel, s 30–32.
• Vilka uppoffringar gjorde dessa heliga för att kunna dela med sig av evangeliet?
Du kanske också vill återge följande händelser:
1836 kallades äldste Parley P Pratt, en medlem i de tolvs kvorum, på mission till
Canada. På väg till Toronto i Canada, ”fick han av en främling ett introduktionsbrev till John Taylor, en lekmannapredikant för metodisterna i Toronto.
Taylor hade samröre med en grupp som trodde att de rådande kyrkorna inte överensstämde med den kristendom som beskrivs i Nya testamentet. I två år hade
denna grupp haft möten flera gånger i veckan i ’avsikt att söka sanningen, oberoende av varje sekterisk organisation’. I Toronto blev äldste Pratt artigt mottagen
av familjen Taylor, men först var de inte entusiastiska över hans budskap.
Besviken över att inte ha kunnat finna en plats att predika på beslutade sig Parley
för att lämna Toronto. Innan han gav sig iväg stannade han till hos familjen
Taylor för att hämta en del av sitt bagage och för att ta farväl. Medan han var där
berättade Leonora Taylor för sin vän fru Isabella Walton om Parleys problem och
sade att hon var ledsen för att han behövde ge sig iväg. ’Han är kanske en Guds
man’, sade hon. Fru Walton svarade att Anden inspirerat henne att besöka familjen Taylor den morgonen eftersom hon var villig att låta äldste Pratt stanna i
hennes hem och predika. Han gjorde det och blev slutligen inbjuden att närvara
vid ett möte med John Taylors grupp, under vilket John läste Nya testamentets
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redogörelse för Filippos förkunnelse i Samarien. ’Nu’, sade han, ’var är vår Filippos? Var är vårt mottagande av ordet med glädje och dopet när vi har kommit till
tro? Var är vår Petrus och Johannes? Våra apostlar? Var är vår Helige Ande genom
händers påläggning? . . .’ När Parley inbjöds att tala förkunnade han att han hade
svar på John Taylors frågor.
I tre veckor var John Taylor närvarande vid äldste Pratts möten och gjorde detaljerade anteckningar från hans predikningar och jämförde dem noggrant med skrifterna. Så småningom blev han övertygad om att Jesu Kristi sanna evangelium
hade återställts. Han och hans hustru Leonora döptes den 9 maj 1836” (Kyrkans
historia i tidernas fullbordan [Kyrkans utbildningsverksamhet, 1993], s 157; se också
Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt [1975], s 134–140, 151).
John Taylor ordinerades till äldste och verkade trofast som missionär. Senare blev
han kyrkans tredje president.
• Hur välsignade Herren äldste Pratt när han strävade efter att predika evangeliet?
Levi Hancock döptes i november 1830 och strax efteråt kallades han att lämna
Kirtland och gå på mission till Missouri. Resan dit innebar att gå till fots i många
mil, och han och hans kamrat, Zebedee Coltrin, hade framgång när de predikade
evangeliet på vägen. ”Men de fick också utstå mycket lidande på sin resa. Levi
blev sjuk på grund av en infektion i fötterna och måste återfå krafterna. En familj
lät honom bo hos dem medan Zebedee fortsatte utan honom. I Missouri fortsatte
han sedan att kämpa mot sjukdomar och led ibland svåra kval på grund av sin
oförmåga att göra allt han ville. Men han var tacksam för möjligheten att tjäna
och skrev: ’Jag måste vara ärlig inför Gud och göra allt det goda jag kan för hans
rike. Ve mig annars! Jag bryr mig inte om världen eller vad den säger. Den måste
redovisa för mitt vittnesbörd vid domarskranket. Jag menar att mitt uppförande
skall vara sådant att mina ord blir trodda, att Herren blir min hjälpare.’”
Senare deltog Levi modigt i Sions läger. I februari 1835 utvaldes han att verka som
en av de sjuttios presidenter. (Se Don L Searle, ”It Is the Truth, I Can Feel It”,
Ensign, jul 1999, s 48–50.)
• Vad kan vi lära om missionsarbete från dessa berättelser? Vad kan vi lära om att
övervinna motgångar i missionsarbetet?
• Vilka uppoffringar kan vi behöva göra för att verka som heltidsmissionärer?
Vilka uppoffringar kan vi behöva göra för att kunna dela med oss av evangeliet
till våra vänner och grannar?
3. Medlemmar i de tolvs kvorum undervisade tusentals i England
Förklara att efterhand som kyrkan växte, blev krafterna som arbetade mot den
ännu starkare. Några av de heliga vacklade i sin tro. Under denna svåra tid
uppenbarade Herren för profeten Joseph Smith att ”något nytt måste göras för
frälsningen av hans kyrka” (History of the Church, del 2, s 489).
Be den klassdeltagare som fått uppgiften, att förklara vad som gjordes, genom att
sammanfatta avsnittet ”Mission till England” ur Vår arvedel, s 32–33.
• På vilka sätt välsignade Herren kyrkan under denna tid av förföljelse och prövningar? Vad kan vi lära oss av äldste Heber C Kimballs exempel?
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Herrens befallning till dessa bröder att lämna Kirtland när man hade det så
besvärligt där, kan ha verkat svårt att förstå. Men uppoffringarna som dessa
trofasta bröder gjorde blev till stor styrka för kyrkan.
Den 23 juli 1837, samma dag missionärerna predikade evangeliet i England för
första gången, fick profeten Joseph Smith en uppenbarelse som riktade sig till
Thomas B Marsh, president för de tolvs kvorum. Denna uppenbarelse utgör nu
L&F 112. Verserna 12–34 innehåller instruktioner som Thomas B Marsh skulle ge
de tolv.
• Läs L&F 112:19–22 tillsammans. Vilka löften gav Herren till de tolv apostlarna i
dessa verser?
Förklara att löftet som ges i L&F 112:19 uppfylldes snabbt. Inom åtta månader
hade två tusen människor blivit medlemmar i kyrkan genom dessa missionärers
ansträngningar och 26 grenar hade organiserats.
Herren lovade de tolv att han skulle ge dem makt att öppna nationer för predikandet av evangeliet ”om de ödmjukade sig för [honom] och förblev i hans ord
och lyssnade till hans Andes röst” (se L&F 112:21–22). För att visa att Herren fortsätter att uppfylla detta löfte, kanske du vill återge följande berättelse av president
Thomas S Monson:
”När jag 1968 för första gången besökte den Tyska Demokratiska Republiken
rådde där starka spänningar. Någon tillit och förståelse existerade inte. Inga diplomatiska förbindelser hade upprättats. En molnig och regnig dag reste jag till
staden Görlitz som är belägen djupt inne i DDR . . . Jag bevistade mitt första möte
med de heliga. Då medlemmarna sjöng Sions hymner fyllde de bokstavligt talat
lokalen med sin tro och hängivenhet.
Mitt hjärta fylldes med sorg när jag insåg att medlemmarna inte hade någon
patriark, inga församlingar eller stavar – bara grenar. De kunde inte få templets
välsignelser – varken begåvningen eller beseglingen. Ingen officiell besökare hade
kommit från kyrkans huvudkontor på länge. Medlemmarna kunde inte lämna sitt
land. Ändå litade de på Herren av hela sitt hjärta.
Jag stod i talarstolen och med tårfyllda ögon och en röst som darrade av rörelse
gav jag ett löfte till folket: ’Om ni förblir sanna och trofasta till Guds befallningar,
kommer varje välsignelse som någon annan medlem i kyrkan kan få ta del av, att
bli er.’ Då insåg jag vad jag hade sagt. Den kvällen knäföll jag i bön och vädjade
till min himmelske Fader: ’Fader, jag handlar på ditt uppdrag, detta är din kyrka.
Jag har uttalat ord som inte kom från mig utan från Dig och din Son. Vill du
uppfylla löftet till dessa ädla människor.’ Sålunda avslutades mitt första besök
i DDR.”
Åtta år senare uppsände äldste Monson en invigningsbön för landet:
”En söndagsmorgon den 27 april 1975 stod jag på en utskjutande klippa mellan
städerna Dresden och Meissen, högt ovanför floden Elbe, och uppsände en bön
för landet och dess folk. Bönen framhöll medlemmarnas tro. Den betonade de
innerliga känslorna i mångas hjärtan som var fyllda med en överväldigande
önskan att få templets välsignelser. En vädjan om fred uttrycktes och anhållan
om gudomlig hjälp. Jag uttalade orden: ’Käre Fader, låt detta vara början till en
ny dag för kyrkans medlemmar i detta land.’
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Plötsligt, långt ner i dalen, bröts morgontystnaden av att en klocka i ett kyrktorn
började ringa och av en tupps genomträngande galande. De hälsade den nya
dagen. Trots att mina ögon var slutna kände jag värmen från solens strålar på
mitt ansikte, mina händer, mina armar. Hur kunde det komma sig? Det hade
regnat oupphörligt hela morgonen.
När jag slutat be och såg uppåt, lade jag märke till en solstråle som lyste genom
en öppning i de tunga molnen, en solstråle som lyste upp platsen där vår lilla
grupp stod. Från detta ögonblick visste jag att gudomlig hjälp var nära.”
Efter denna inspirerade bön växte kyrkan snabbt i landet. Distriktsråd organiserades, och därefter organiserades stavar. Prästadömsledare och patriarker kallades.
Templet i Freiberg, Tyskland, invigdes 1985. Och 1989 tillät regeringen kyrkans
heltidsmissionärer att komma in i landet. (Nordstjärnan, jul 1989, s 47–49).
4. Många heliga i Kirtland förblev modiga trots förföljelser
Förklara att de heligas tid i Kirtland led mot sitt slut 1838. Förföljelserna intensifierades och det blev riskabelt att stanna kvar där. Be den klassdeltagare som
fått uppgiften, att sammanfatta avsnittet ”Uttåget från Kirtland” i Vår arvedel,
sidorna 35–36.
Medan några medlemmar av kyrkan avföll i Kirtland, förblev de flesta trofasta
och utgjorde en stor styrka för kyrkan. Återge följande händelse ur Brigham
Youngs liv:
Medan Brigham Young bodde i Kirtland deltog han i ett möte där en grupp
avfällingar, inklusive några framstående ledare, planerade att avsätta profeten
Joseph Smith och insätta någon annan i hans ställe. Brigham Young berättade
om upplevelsen:
”Jag reste mig upp och sade tydligt och med eftertryck till dem att Joseph var en
profet, att jag visste det, och att de kunde smäda och förtala honom så mycket de
ville. De kunde dock inte ogiltigförklara Guds profets kallelse, utan bara omintetgöra sin egen auktoritet och klippa av tråden som band dem vid profeten och vid
Gud och sänka sig själva ner i helvetet. Många blev rasande över att jag satte mig
emot deras förfaringssätt . . . Detta möte upplöstes utan att avfällingarna kunde
ena sig om några bestämda motåtgärder” (”History of Brigham Young”, Deseret
News, 10 feb 1858, s 386).
• Vilka egenskaper visade Brigham Young prov på i den situationen? På vilket
sätt stärker det oss själva att stödja våra ledare i kyrkan? På vilket sätt stärker
det hela kyrkan?
Avslutning

Betona att de heliga fick stora välsignelser medan de bodde i Kirtland. Många av
dem kallades på mission och gjorde gärna uppoffringar för att kunna dela med sig
av evangeliet. De flesta förblev trofasta under en tid med stora motgångar. Vår
arvedel fastslår angående dessa medlemmar i kyrkan: ”Med sina liv som exempel
lämnade de . . . en bestående arvedel av trofast lydnad till Herrens smorda ledare
och personliga uppoffringar för Herrens verk” (s 36).
Uppmuntra klassdeltagarna att försöka likna de heliga i Kirtland, som gjorde stora
uppoffringar för Herrens verk och förblev trofasta under motgångarna. Vittna
enligt Andens maning om sanningarna ni talat om under lektionen.

149

Lektion

27

”De måste bliva tuktade
och plågade liksom Abraham”

Mål

Att lära sig om de första heligas ansträngningar att upprätta Sions stad i Missouri
och att uppmuntra klassdeltagarna att hjälpa till att bygga upp Sion i dag.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 101; 103; 105.
b. Vår arvedel, sidorna 26–29, 37–45.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be några klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande avsnitt i Vår
arvedel:
a. ”Förföljelse i Jackson County” och ”Biskop Partridge höljs med tjära och
fjäder” (s 39–40, 41–42).
b. ”En tillflyktsort i Clay County” (s 43–44).
c. ”Utbildning av ledare i Sions läger” och ”Förföljelse mot Sions läger”
(s 27–29 och 44–45).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
• Hur skulle du känna dig om du blev ombedd att lämna din familj och gå mer
än 160 mil under mycket ansträngande förhållanden för att hjälpa medlemmar
i kyrkan som befann sig i ett fientligt område? (Du kanske vill välja en välkänd
plats som ligger 160 mil bort från er och ta med en karta för att visa hur lång
färden skulle bli.) Vilka uppoffringar skulle detta kräva av dig? Hur skulle du
känna dig om du kom fram till bestämmelseorten och fick höra att du skulle gå
hem igen utan att ha fått ge någon hjälp?
Förklara att när de heliga i Jackson County, Missouri, drevs ut från sina hem,
organiserade Joseph Smith Sions läger. Det var en skara på 207 man som tågade
i väg från Ohio till Missouri, en sträcka på 160 mil, för att hjälpa dem. Ovanstående frågor kan hjälpa oss att förstå något om utmaningarna som deltagarna
i Sions läger ställdes inför.

Diskussion och
tillämpning
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Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Du kanske vill använda två klassperioder till denna lektion.

1. De heliga slår sig ner i Jackson County, Missouri, och drivs senare ut
därifrån
Repetera kortfattat följande historik. Påminn klassen om att från 1831 till 1838
hade kyrkan två befolkningscentra – ett i Kirtland, Ohio och ett annat i västra
Missouri. Viktiga händelser ägde rum på båda platserna. Lektion 27 och 28 inriktar sig på de lärdomar och händelser som har att göra med kyrkan i Missouri.
I juli 1831 reste Joseph Smith för första gången till Missouri. Där fick han en
uppenbarelse vari Missouri utsågs som platsen för Sions stad, med Independence
som medelpunkten (L&F 57:1–3). Den 2 augusti invigde Sidney Rigdon landet för
de heligas insamling. Dagen därpå invigde profeten Joseph Smith platsen där
templet skulle ligga i Independence.
Medlemmar från Colesville gren i New York var de första heliga som bosatte sig i
Missouri. Snart samlades också andra där, som gärna ville hjälpa till att bygga upp
Sions stad (L&F 63:24, 36). 1832 fanns det över 800 heliga samlade i fem grenar i
Independence och i områdena kring Jackson County.
De heliga i Jackson County kunde njuta av en tid då det rådde fred och optimism.
Men i slutet av 1832 uppstod problemen. Några medlemmar ville inte acceptera
kyrkans lokala ledares auktoritet. Andra kritiserade profeten Joseph Smith, som
hade återvänt till Kirtland. En del medlemmar var stridslystna, giriga, själviska
och saknade tro.
Dessutom ökade spänningen mellan andra nybyggare i området. Den 20 juli 1833
trappades dessa spänningar upp till våldsamheter. Be den klassdeltagare som fått
uppdraget, att sammanfatta avsnitten ”Förföljelse i Jackson County” och ”Biskop
Partridge höljs med tjära och fjäder” på sidorna 39–40 och 41–42.
Mellan juli och november 1833 intensifierades förföljelserna mot de heliga. Pöbelhopar brände deras grödor, förstörde deras hem, piskade och slog männen samt
terroriserade kvinnor och barn.

Förföljelser i Missouri. De heliga drevs ut från sina hem i Jackson County i Missouri.
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Den 4 november angrep pöbeln en liten skara sista dagars heliga män och pojkar
(Vår arvedel, s 42–43). På två dagar drevs över tusen heliga ut från Jackson County
i bitande kyla. Utfattiga tog sig de flesta av dem över Missourifloden och fann
en tillfällig tillflyktsort i Clay County. Be den klassmedlem som fått uppdraget,
att sammanfatta avsnittet ”En tillflyktsort i Clay County” i Vår arvedel, sidorna
43–44.
2. Herren instruerar de heliga som drevs ut från Jackson County
Förklara att när ryktet om bekymren i Missouri nådde Joseph Smith i Kirtland,
blev han djupt olycklig. Han bad om att Sion skulle bli befriat och fick uppenbarelsen som nu utgör L&F 101.
• Vilka anledningar gav Herren till att han tillät lidanden att komma över de
heliga i Missouri? (Läs följande verser tillsammans. Sammanfatta innehållet på
tavlan. Välj ut några av frågorna för att uppmuntra till diskussion.)
a. L&F 101:2, 6; se också L&F 103:4. (För deras överträdelsers skull.)
b. L&F 101:4. (För att de behövde ”bliva tuktade och plågade liksom
Abraham”.) Av vilka anledningar tuktar Herren sitt folk? (Se L&F 95:1; 105:6;
Hel 12:3; Heb 12:11.) På vilket sätt är Herrens tuktan ett bevis på hans kärlek
till oss? Hur lär vi oss genom Herrens tuktan att lyda och minnas honom?
c. L&F 101:7–8. (För att en del heliga hade varit sena till att hörsamma Herren.)
Varför glömmer människor ibland bort Gud och varför bryr de sig inte om
hans råd ”på sin frids dag”? Vad kan vi göra för att bli mer angelägna om att
vilja följa Guds råd?
• Hur visade Herren medkänsla med de heliga efter att ha tuktat dem? (Läs
följande verser tillsammans. Sammanfatta uppgifterna på tavlan.)
a. L&F 101:9. (Han lovade att inte förkasta dem utan att visa barmhärtighet
mot dem ”på vredens dag”.)
b. L&F 101:10. (Han lovade att hans vrede skulle drabba deras fiender.)
c. L&F 101:11–15. (Han lovade att rädda, samla och trösta de heliga.)
d. L&F 101:16–19. (Han lovade att Sion skulle återlösas i framtiden.)
Uppmuntra klassdeltagarna att berätta om tillfällen då de i speciella nödsituationer känt Herrens kärlek och barmhärtighet.
• Läs L&F 101:35–38 tillsammans. Vad kan vi lära av dessa verser som hjälper oss
att få rätt perspektiv på vårt jordeliv? Hur har kunskapen om Herrens eviga
löften hjälpt dig i prövningens stund?
3. Sions läger organiseras och ger sig av till Missouri
Förklara att sedan de heliga drivits ut från Jackson County anhöll de hos Missouris guvernör, Daniel Dunklin, om hjälp att återställa sina hem och om beskydd.
Guvernören uttryckte en vilja att hjälpa till om de heliga organiserade en skara
män som kunde skydda dem själva.
I februari 1834 i Kirtland, Ohio, mottog Joseph Smith beskedet om detta erbjudande. Han svarade genom att organisera en skara män som skulle tåga nästan
160 mil för att bistå de heliga i Missouri, hjälpa dem att återvända till sina jordegendomar och beskydda dem efteråt. Uppenbarelsen, som ger direktiv för hur
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Lektion 27

denna expedition, vilken blivit känd som Sions läger, skulle gå till, finns upptecknad i L&F 103.
Be den klassmedlem som fått uppdraget att redogöra för berättelsen om Sions
läger i Vår arvedel, sidorna 27–29 och 44–45. För att visa avståndet mellan Kirtland och Missouri kanske du vill slå upp karta nr 3 på sidan 276 i den här boken
och sidan 31 i Elevens studievägledning.
• Enligt Herrens instruktioner i L&F 103 organiserade Joseph Smith Sions läger
för att hjälpa de heliga i Jackson County att få tillbaka sina hus och landområden. Hur lyckades Sions läger uppnå detta syfte? (När lägret hade färdats i
nästan 160 mil till Fishing River, i närheten av Jackson County, uppenbarade
Herren att de heliga måste vänta på Sions återlösning. Strax efteråt upplöste
profeten lägret.)
• När Brigham Young återvände till Kirtland efter Sions läger, fick han frågan:
”Vad fick ni ut av den här resan?” Han svarade: ”Precis det vi gav oss iväg för;
. . . Jag skulle inte vilja byta bort den kunskap jag fått under den här tiden mot
alla materiella rikedomar i hela grevskapet” (Journal of Discourses, del 2, s 10).
Vilka viktiga syften uppnådde Sions läger? (Svaren kan innefatta nedanstående.)
a. Deltagarna stärktes genom att Herren flera gånger visade sin kraft på ett
mirakulöst sätt (se Vår arvedel, s 44–45, för ett exempel).
b. Det utgjorde en möjlighet att pröva tron hos deltagarna, låta dem bevisa att
de ville lyda Herren och offra allting, till och med sina liv om så skulle
behövas, för att göra hans vilja.
c. Det utgjorde en test för att kunna avgöra vilka som var trofasta till att verka
i ledande ställningar i kyrkan.
d. Det gav deltagarna möjlighet att umgås på nära håll med profeten och lära
av honom, vilket förberedde dem för framtida ledaransvar.
Förklara att även om en del människor tyckte att Sions läger var ett misslyckande, hade uppfyllandet av dessa syften stor betydelse för kyrkan. Sions läger
är exempel på hur Guds avsikter kan åstadkommas på vägar som vi kanske inte
förstår just för tillfället.
• Hur bidrog erfarenheterna av Sions läger till att förbereda de framtida ledarna i
kyrkan?
I februari 1835, fem månader efter det att lägret upplösts, organiserades de tolv
apostlarnas kvorum och de sjuttios första kvorum. Nio av de tolv apostlarna
och alla 70 medlemmarna i de sjuttios kvorum hade tjänstgjort i Sions läger.
Joseph Smith talade om hur lägret hade bidragit till att förbereda dessa ledare,
när han sade:
”Bröder, en del av er är arga på mig därför att ni inte fick strida i Missouri. Men
jag vill att ni skall veta att Gud inte ville att vi skulle strida. Han kunde inte
organisera sitt rike med tolv män som skulle öppna evangeliets dörr för jordens
nationer och med sjuttio män som skulle följa i deras fotspår, om han inte tog
dem från en grupp män som uppoffrat sina liv och gjort ett lika stort offer som
Abraham” (History of the Church, del 2, s 182).
Det som George A Smith fick vara med om visar hur Sions läger förberedde
män för framtida ledarskap i kyrkan. Som 16-åring var han den yngste mannen
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i lägret. Han saknade erfarenhet och hade dåligt självförtroende. Trots egna
besvärligheter och klagomålen från många av männen angående dåliga förhållanden, var George villig att följa alla Joseph Smiths instruktioner. George sov i
profetens tält och hörde många av hans råd och föreskrifter. Genom att umgås
så nära med profeten, utvecklade George färdigheter som ledare och fick en
styrka som förberedde honom för ett livslångt ledarskap. Mindre än fem år
efter Sions läger ordinerades George A Smith till apostel. Han verkade sedan
tillsammans med Brigham Young som medlem i första presidentskapet.
• Vad kan vi lära av erfarenheterna från Sions läger som vi kan tillämpa i våra liv?
(Några tänkbara svar finns här nedan. Frågorna är till för att uppmuntra till
diskussion.)
a. En insikt om ändamålet med prövningar. Ge exempel på några prövningar i
samband med Sions läger? Vad kan erfarenheterna av Sions läger lära oss om
ändamålet med prövningarna i vårt liv? (Se L&F 103:12.)
b. Vikten av att lyda. Vad kan vi lära av Sions läger om lydnad?
(Se L&F 103:7–10, 36.)
c. Behovet av att vara villiga att offra allt för Herren. Vad kan vi lära av Sions
läger angående uppoffringar? (Se L&F 103:27–28.) Varför kräver Herren av
oss att vi ska vara villiga att offra allt för honom? Hur kan vi utveckla en
sådan villighet? Hur kan vi visa denna villighet nu?
d. Vikten av att vara eniga i Herrens verk. Påpeka att det räcker med att några
få människor klagar och protesterar för att hela gruppen ska bli svagare.
e. Vikten av att stödja profeten och följa hans råd även när det är svårt eller
när vi inte helt förstår anledningarna till det.
4. Herren uppenbarar att hans folk måste ”vänta en liten tid med att förlossa
Sion”
Förklara att Herren hade lovat att befria Sion och återinsätta sitt folk på deras
jordegendomar i Jackson County, Missouri. Men detta löfte kom an på de heligas
lydnad (L&F 103:5–8, 11–14). Precis som forna Israel, som inte fick gå in i det förlovade landet på 40 år på grund av sin olydnad, uppenbarade Herren att nutida
Israel måste ”vänta en liten tid” på Sions återlösning på grund av några medlemmars olydnad och meningsskiljaktigheter (L&F 105:9, 13).
• Läs L&F 105:1–13 tillsammans. Kan ni nämna några krav som Herren ställde för
slutliga upprättandet av Sion? (Svaren kan innefatta nedanstående. Diskutera
hur dessa krav går att tillämpa på våra liv.)
a. De heliga måste lära sig att lyda (L&F 105:3, 6; se även v 37).
b. De måste ta hand om de fattiga och betryckta (L&F 105:3).
c. De måste vara ”förenade i en sådan förening som det celestiala rikets lag
fordrar” (L&F 105:4; se även v 5).
d. De måste få fullständigare undervisning, mer erfarenhet och en mer fullkomlig insikt om sina plikter (L&F 105:10).
e. De måste begåvas med kraft från höjden (L&F 105:11–12; se även v 33).
• I L&F 105:38–40 rådde Herren de heliga att söka efter frid, även gentemot dem
som hade förföljt dem. Han lovade att i gengäld ”skall allting samverka till
edert bästa” (L&F 105:40). Hur har ni välsignats när ni har tillämpat rådet att
söka efter frid?
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Lektion 27

Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Herren har lovat att Sion ska befrias, och han har talat om för oss vad vi måste
göra för att förbereda oss för den dagen. Påminn klassdeltagarna om att vi av hela
vårt hjärta bör sträva efter att hjälpa till att bygga upp Sion denna dag i våra
familjer och stavar. Vittna enligt Andens maningar om de sanningar som diskuterats under lektionen.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Tidslinjen för Missouri
Följande tidslinje för händelserna som ägde rum i Missouri kan vara till hjälp när
du håller den här lektionen. För att hjälpa till att hitta viktiga platser, kanske du
vill slå upp karta nr 2 på sidan 275 i den här boken och sidan 30 i Elevens studievägledning.
Januari 1831: De första missionärerna anlände till Missouri.
Juli 1831: Herren utsåg Missouri som platsen för Sions stad.
Augusti 1831: Joseph Smith invigde platsen för templet i Independence i Missouri.
Juli 1833: En pöbelhop angrep de heliga i Independence i Missouri.
November 1833: Slaget vid Big Blue ägde rum. De heliga drevs ut från Jackson County till
Clay County i Missouri.
Maj – juni 1834: Sions läger tågade från Kirtland i Ohio till Clay County i Missouri.
Juni 1836: Invånarna i Clay County bad de heliga att lämna sitt län.
September 1836: De heliga började flytta till Far West och andra platser som kom att bli Caldwells och Davies län i Missouri.
Mars 1838: Joseph Smith och hans familj anlände till Far West i Missouri, efter att ha flytt från
pöbelhoparna i Kirtland, Ohio.
Oktober 1838: Slaget vid Crooked River ägde rum. Missouris guvernör Boggs utfärdade en utrotningsorder.
Oktober 1838 – april 1839: Joseph Smith och andra ledare i kyrkan satt i fängelse i Missouri.
April 1839: De heliga flydde från Missouri till Illinois.

2. Herrens instruktioner till medlemmarna i landsflykt
Sedan de heliga drivits ut från Jackson County gav Herren speciella instruktioner
om vad de borde göra. Ni kanske vill gå igenom följande instruktioner:
a. Sträva efter Sions återlösning (L&F 101:43–62). Med liknelsen i dessa verser
påminde Herren de heliga om att deras olydnad hade försvagat deras ställning
och tillåtit deras fiender att övermanna dem. Men han försäkrade dem att Sion
skulle återlösas i sin tid.
b. Fortsätta arbetet med insamlingen (L&F 101:63–75). Även om Sions medelpunkt hade fallit i fiendens händer, klargjorde Herren att de heliga skulle fortsätta samlas på de platser som han utvalt (v 67). I våra dagar är dessa platser
Sions stavar överallt i världen. Vi ska göra våra stavar till ”heliga rum” (L&F
101:21–22).
c. Söka upprättelse (L&F 101:76–95). De heliga befalldes att ansöka om ersättning
och rättvisa. Enligt Förenta staternas grundlag var de garanterade rätt till religionsfrihet och ägande. Dessa rättigheter hade kränkts i staten Missouri. De
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heliga följde Herrens råd och ansökte om ersättning på lokal, statlig och nationell nivå. De vägrades hjälp, och därför överlämnade de heliga ansvaret att
döma åt Herren och drog vidare.
d. Hålla fast vid sin fordran på egendomen i Jackson County (L&F 101:96–101).
3. Videopresentationen ”Sions läger”
Om videofilmen Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180)
finns tillgänglig, överväg då att visa ”Sions läger”, ett 19 minuter långt avsnitt,
som inslag i diskussionen i den tredje lektionsdelen.
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”O Gud, var är du?”

Lektion

28

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna klara av motgångar bättre genom att vända sig till
Frälsaren.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 121:1–33; 122; och de andra skriftställena i lektionen.
b. Vår arvedel, sidorna 45–53.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be i förväg en eller två klassmedlemmar att kortfattat berätta vad de lärt sig av
och hur de har utvecklats genom motgångar. Försäkra dig om att de känner sig
väl till mods inför uppgiften.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, ta då med papper
och penna till alla i klassen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Ge varje klassdeltagare papper och penna. Be dem skriva ner någon svårighet eller
motgång som de har upplevt. När de är klara låter du dem skriva ner vad de har
lärt sig av och hur de har utvecklats på grund av denna motgång.
Förklara att den här lektionen handlar om att uthärda motgångar genom att
vända sig till Frälsaren. Berätta för klassen att de senare i lektionen kommer att få
möjlighet att berätta om vad de har skrivit ner.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra klassdeltagarna att berätta om erfarenheter som handlar om
principerna i skriftställena.
Sammanfatta kortfattat följande händelser i Missouri. Du kanske vill hänvisa till
tidslinjen på sidan 155 och till karta nr 2 på sidan 275 i den här boken och sidan
30 i Elevens studievägledning.
Sedan de heliga drivits ut från Jackson County i slutet av 1833, fann de en tillflyktsort i närheten av Clay County, tills de blev ombedda att ge sig av därifrån
1836. Från Clay County flyttade de omkring 10 mil norrut och grundade ett
samhälle – Far West – samt andra mindre bosättningar.
Kyrkan blomstrade för en tid i norra Missouri. Invånarantalet växte snabbt och
platser för tempel invigdes i Far West och Adam-ondi-Ahman. Men konflikterna
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bland några av de heliga fortsatte. Flera ledare blev uteslutna, däribland Oliver
Cowdery och David Whitmer.
Förutom oenigheten bland en del medlemmar i kyrkan, fortsatte konflikterna
med andra invånare i norra Missouri. 1838 började pöbelhopar och medlemmar
ur milisen att göra fler angrepp. Den 25 oktober dödades tre av kyrkans medlemmar under ett slag vid Crooked River. En av dem som dog var David W Patten, en
apostel. Två dagar senare utfärdade Missouris guvernör Lilburn W Boggs en order
om att ”mormonerna måste behandlas som fiender och måste utrotas eller drivas
ut ur staten” (History of the Church, del 3, s 175).
En pöbelhop på 200 man dödade den 30 oktober 17 män och pojkar vid Haun’s
Mill. Dagen därpå arresterades Joseph Smith och ett 50-tal andra ledare i kyrkan
på falska anklagelser. De flesta av ledarna släpptes inom tre veckor. Men sex av
dem, däribland Joseph och Hyrum Smith, kvarhölls i häktet trots att de var oskyldiga. I november fördes de först till Independence, sedan till Richmond, och
därefter till Liberty, där de spärrades in i Liberty-fängelset tills april 1839.
Förhållandena i Liberty-fängelset var svåra. Fångarna placerades i källaren, som
liknade en underjordisk fängelsehåla – mörk, kall och ohygienisk. Maten var otillräcklig och urusel. Profeten och hans kamrater hade till bädd bara litet halm
på stengolvet och en tunn filt att ha över sig. Det var så lågt i tak att några av
bröderna, däribland Joseph och Hyrum, inte kunde stå upprätt. De hotades också
ständigt till döden.
Medan profeten satt i fängelse tvingades omkring åtta tusen heliga i Missouri att
lämna sina hem, till följd av guvernörens utrotningsorder. Många av dem blev
bestulna, slagna och dödade av pöbelhopar när de flydde till staten Illinois. Profeten fick rapporter om de heligas lidanden och vädjade till Herren om hjälp. Som
svar gav Herren några mäktiga uppenbarelser. Profeten inkluderade dessa i ett
brev till de ledare i kyrkan i Quincy, Illinois, som ledde de heligas uttåg från
Missouri. Kapitlen 121, 122 och 123 i Läran och förbunden utgör nu delar av dessa
uppenbarelser.

Liberty-fängelset. Medan profeten Joseph Smith orättfärdigt satt fängslad här 1838–1839 fick han
uppenbarelserna som nu är nedtecknade i kapitel 121, 122 och 123 i Läran och förbunden.
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Lektion 28

1. Joseph Smiths bön i Liberty-fängelset och Herrens svar
• Läs L&F 121:1–6 tillsammans. Vad säger dessa verser om vad Joseph Smith
kände och tänkte vid den här tiden? Vad begärde han av Herren? Vad tänker
och känner ni när ni läser Joseph Smiths vädjan till Herren i dessa verser?
• Herrens svar på Joseph Smiths bön ges i L&F 121:7–33 och L&F 122. Läs L&F
121:7–10 tillsammans. Vad lärde Herren Joseph i dessa verser? Hur skulle ni
reagera om dessa ord riktades till er? Vad kan vi lära om Herren av hans svar
här?
Framhåll att dessa uppenbarelser ”gjorde Liberty-fängelset under en tid till ett
utbildningscenter. De heliga betraktade det som platsen varifrån det skulle
komma uppmuntran och råd – Herrens ord. Det var mer ett tempel än ett
fängelse, så länge som profeten fanns där. Det var en plats för meditation och
bön . . . Joseph Smith sökte Gud i detta primitiva fängelse, och fann honom”
(B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, del 1, s 526).
• På vilket sätt har uppenbarelserna i Liberty-fängelset (L&F 121 och 122)
välsignat ert liv?
2. Frälsarens fullkomliga insikt om våra lidanden och motgångar
• Be klassdeltagarna tänka på sina egna prövningar medan någon läser
L&F 122:5–8 högt. På vilket sätt har Frälsaren ”nedstigit ännu djupare”?
(Se Al 7:11–12; L&F 19:16–19.)
Förklara att tack vare att Frälsaren nedsteg ännu djupare, har han en fullkomlig
insikt om alla våra prövningar. Äldste Neal A Maxwell i de tolvs kvorum sade
angående Frälsarens oförlikneliga lidande:
”Genom sin oändliga försoning . . . har [ Jesus] burit varje människas synder,
sorger och, enligt Nephi, smärta, ja, för varje man, kvinna och barn (se 2 Ne
9:21). Sålunda fullkomnad i medkänsla vet Jesus hur han skall hjälpa oss . . .
Ingenting är bortom hans återlösning eller hans medkänsla. Därför borde vi
inte klaga över att livet inte är en dans på rosor, då vi minns vem som bar
törnekronan!” (Nordstjärnan, jul 1987, s 64–65).
• Upplever vi några prövningar som inte Frälsaren kan trösta oss i? (Se Heb 4:15.)
Hur kan kunskap om Frälsarens lidanden hjälpa oss att vara trofasta i våra egna
prövningar?
• Vad kan vi göra för att mer till fullo ta del av den tröst och kraft som Jesus
erbjuder genom sin försoning? (Se Heb 4:16; 1 Pet 5:6–11.) Hur kan bön,
ödmjukhet och tro på Jesus Kristus hjälpa oss att få kraft i motgångens stund?
3. Syftet med motgångar
Förklara att motgångar ingår i Herrens plan för att vi ska prövas och utvecklas
under jordelivet. Vi kom till jorden med vetskap om att vi skulle få erfara smärta,
prövningar och andra svårigheter.
Profeten Joseph Smith upplevde så många motgångar att han sade: ”Det har
blivit en andra natur hos mig, och jag vill, som Paulus, berömma mig i lidande”
(L&F 127:2). Utöver den tröst och de råd Herren gav profeten i Liberty-fängelset,
fanns det många andra tillfällen då Herren undervisade honom om motgångar.
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Resten av den här lektionen handlar om att granska dessa lärdomar i Läran och
förbunden.
• Vad uppenbarar Herren i Läran och förbunden angående syftet med
motgångar? (Läs följande verser tillsammans. Sammanfatta innehållet på
tavlan.)
a. L&F 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Herren låter oss få motgångar i livet för att
pröva oss och se om vi vill hålla hans förbund.) Varför vill Herren att hans
folk ska ”prövas i allt”?
b. L&F 101:1–2. (En del motgångar är en följd av våra överträdelser.)
c. L&F 122:7. (Herren tillåter motgångar för att ge oss erfarenheter och hjälpa
oss att växa.)
• Hur kan en insikt om syftet med motgångarna hjälpa oss att ”uthärda väl”?
(se L&F 121:8).
• En del människor tror felaktigt att allt lidande är Guds straffdomar. Vad är
faran med en sådan tro? Varför slipper inte rättfärdiga människor motgångar?
Betona att även om överträdelse är en orsak till motgång, är det inte enda
orsaken. Vissa motgångar får även de rättfärdiga för att det ”finnes en motsats
till allting” (2 Ne 2:11) även för de rättfärdiga. Andra motgångar är en naturlig
följd av den dödliga kroppens skröplighet och förgänglighet. Några kommer på
grund av olyckor, på grund av egna val som inte nödvändigtvis är överträdelser, och på grund av andra människors val – sådant som Gud kan skydda oss
från men ibland inte gör, för ”grundlagen i evangeliet är handlingsfrihet och
evig utveckling” (Spencer W Kimball, Faith Precedes the Miracle [1973], s 96).
Motgångar kan också komma för ”att vi ska fullfölja Herrens egna syftemål
med våra liv, så att vi kan erhålla den utveckling som kommer genom att vi
prövas” (Richard G Scott, Nordstjärnan, jan 1996, s 16).
Medan äldste Harold B Lee verkade i de tolvs kvorum sade han att ”bara för att
vi lever efter Jesu Kristi evangelium har vi ingen garanti för att vi inte ska få
några motgångar i livet. Men att leva efter evangeliet ger oss verkligen styrkan,
tron och kraften att höja oss över motgången och se bortom nuvarande
bekymmer mot en ljusare dag” (citerad av A Theodore Tuttle, Conference
Report, okt 1967, s 15; eller Improvement Era, dec 1967, s 47).
För att finna andra lärdomar i skrifterna om syftet med motgångar, kanske du vill
slå upp 2 Nephi 2:11; Alma 32:5–6; 62:41 och Helaman 12:1–3.
4. Herrens råd till dem som har motgångar
• Vilket råd ger Herren i Läran och förbunden för att hjälpa oss när vi har
motgångar? (Läs följande verser tillsammans i klassen. Sammanfatta innehållet
på tavlan. Välj några av frågorna för att uppmuntra till diskussion.)
a. L&F 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Var tålmodig i lidanden. De skall ”endast vara
ett ögonblick”; se också Al 17:11.) Hur kan vi bli mer tålmodiga i att uthärda
prövningar? I vilken bemärkelse varade Joseph Smiths lidanden bara ”ett
ögonblick”? Hur kan vi lära oss se på motgångarna ur Herrens eviga
perspektiv?
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b. L&F 98:1.(Fröjda oss och tacka.) Varför bör vi tacka Gud också när vi genomgår prövningar? Nämn några välsignelser som vi fortsätter att få också under
de värsta motgångarna?
c. L&F 98:11. (Vi bör förbli lydiga och ”hålla fast vid allt gott”.) Varför är det
ibland svårt att fortsätta vara lydig när man har motgångar?
d. L&F 101:36–38. (Sörj för själen, inte för kroppen, och sök efter Herren.)
Hur kan vi tillämpa detta råd?
e. L&F 122:9. (Vi bör inte frukta vad människor kan göra, ty Gud ska för alltid
vara med oss; se också L&F 98:13.)
• Varför blir vissa människor bittra genom prövningar, medan andra växer och
blir stärkta? Vad kan vi göra för att bättre ta itu med våra prövningar och
motgångar? (Se Al 62:49–51.) Vilka berättelser i skrifterna har hjälpt eller inspirerat er när ni har haft motgångar?
• Vad har andra gjort för att hjälpa er när ni haft motgångar? Hur kan vi hjälpa
andra att bättre stå ut med sina prövningar? Hur kan vi använda det vi lärt oss
av våra egna prövningar till att hjälpa andra? Vad kan vi ha för nytta av att
tjäna andra när vi är mitt uppe i våra egna prövningar? (Se Luk 9:24; Gal 6:2.)
• Vad kan vi göra om vi känner förtvivlan och hopplöshet på grund av
motgångar? (Se Al 36:3.) Vad kan vi göra i dag för att förbereda oss, så att vi
kan vara starka i framtiden om vi får större motgångar?
5. Herrens löften till dem som är trofasta i tider av motgång
• Vilka löften ger Herren i Läran och förbunden till dem som är trofasta i
motgångarna? (Läs några av följande verser tillsammans. Sammanfatta innehållet på tavlan. Välj ut några av frågorna för att uppmuntra till diskussion.)
a. L&F 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Herren kommer att vara med oss, stå vid vår
sida och läka oss i våra lidanden; se också MB Jak 3:1; Mos 24:13–14; Al
36:27.) Varför är det viktigt att veta att Herren är med oss i våra lidanden?
Vad har ni erfarit som visat att Herren varit med er i prövningens stund?
b. L&F 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (De som är trofasta i
lidanden kommer att få härlighet, glädje och andra välsignelser.)
c. L&F 98:3; 122:7. (Allt ska samverka till ert bästa och till Herrens ära; se också
L&F 90:24; 100:15; 2 Ne 2:2, Rom 8:28.) Hur kan motgångarna vara för ert
eget bästa?
Be klassdeltagarna som fått uppgiften att kortfattat berätta vad de har lärt sig
av och hur de har vuxit genom motgångar (se ”Förberedelser”, punkt 3). Om
du använde dig av den intresseväckande aktiviteten, så inbjud andra klassdeltagare att berätta vad de skrivit. Om du inte använde dig av den intresseväckande aktiviteten, så inbjud andra klassdeltagare att berätta vad de har
lärt sig och hur de har vuxit genom motgångar.
Medan äldste James E Faust verkade i de tolvs kvorum sade han: ”I livets
smärta, vånda och heroiska ansträngningar går vi igenom guldsmedens luttrande eld, och det betydelselösa och oviktiga i våra liv smälter bort som
slagg och lämnar vår tro skinande, hel och stark . . . Detta är en del av reningens pris som vissa får betala för att bli bekanta med Gud. I livets svåraste
stunder tycks vi ha lättare att lyssna till den gode Herdens milda viskningar”
(Nordstjärnan, okt 1979, s 87).
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Äldste Marion G Romney i de tolvs kvorum sade:
”Jag har sett ånger och förtvivlan hos människor som, i prövningens stund,
har förbannat Gud och dött andligen. Och jag har sett människor lyftas till
höga höjder genom vad som verkade vara outhärdliga bördor.
Till slut har jag sökt Herren i mina egna lidanden och själv lärt att min själ
har utvecklats mest när motgångar och lidanden har tvingat mig ner på
knä” (Conference Report, okt 1969, s 60; eller Improvement Era, dec 1969,
s 69).
d. L&F 121:8; 127:2. (De som är trofasta i sina lidanden kommer att upphöjas.)
• Vad kan vi göra när vi har prövningar för att mer till fullo uppleva den frid
som Herren talar om i L&F 121:7? (Se också L&F 19:12.)
Avslutning

När profeten och hans kamrater hade suttit i Liberty-fängelset i nästan fem
månader skickades de i april 1839 till Davies County och sedan till Boone County
för att ställas inför rätta. På vägen till Boone County lät vakterna dem fly, eftersom några av tjänstemännen kom fram till att de inte skulle kunna lyckas väcka
åtal. Joseph Smith och de andra fångarna tog sig till Illionois, där de förenades
med sina familjer och övriga medlemmar.
Uppmuntra klassen att läsa uppenbarelserna som gavs i Liberty-fängelset i en tid
av motgångar. Vittna om att Jesus Kristus genom försoningen har burit våra
sorger. Om vi vänder oss till honom kommer han att trösta och hjälpa oss, till
och med när det är som mörkast. Uttryck din tacksamhet för Joseph Smiths föredömliga sätt att klara av motgångar och Kristi villighet att hjälpa oss uthärda och
lära av motgångarna.

Ytterligare undervisningsförslag

1. Modet att stå för vår övertygelse
Innan Joseph Smith och hans kamrater spärrades in i Liberty-fängelset satt de
under bevakning fastkedjade vid varandra i ett gammalt ödehus i Richmond,
Missouri, i över två veckor. Gå igenom redogörelsen för vad Joseph Smith svarade
de smädande vakterna i Richmond, som återges i Vår arvedel på sidan 49 (sista
stycket) och 50.
• Hur kan vi utveckla det mod som behövs för att möta svåra situationer? Nämn
några situationer som dagligen kräver mod? (Uppmuntra klassdeltagarna att
berätta om när de eller någon de känner har visat mod genom att upprätthålla
evangeliets principer.)
2. Amanda Smith fick inspiration att hjälpa sin son Alma
Vår arvedel innehåller en redogörelse för hur Amanda Smith fick inspiration till
att hjälpa sin son Alma, som skadades under massakern vid Haun’s Mill (s 47–49).
Om du inte redogjorde för denna berättelse i lektion 15, kanske du vill göra det i
den här lektionen.

162

Guds rike upprättas i
Nauvoo, Illinois

Lektion

29

Mål

Att undervisa om hur de första heliga arbetade för att bygga upp Guds rike i
Nauvoo och uppmuntra klassdeltagarna att följa deras exempel.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 124:1–21, 87–90, 97–110; 126.
b. Vår arvedel, s 51–53, 55–58, 61–62.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande berättelser från
Vår arvedel:
a. De prövningar som John Hammer och hans familj utsattes för medan de
sökte en fristad i Illinois, från avsnittet ”Uttåget till Illinois” (s 51–53).
b. ”Nauvoo-missionärernas uppoffringar” (s 55–58).
c. ”Hjälpföreningen” (s 61–62).
4. Om du vill att Hjälpföreningens president eller någon av hennes rådgivare
ska komma och berätta om Hjälpföreningens syften, så inbjud henne i förväg.
Be henne förbereda sig för att läsa Hjälpföreningens tillkännagivande som
presenterades under Hjälpföreningens möte 1999. Tillkännagivandet står på
sidan 166 i den här boken och finns också som plansch (36175 180, 36185 180
och 36195 180).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv följande meningar på tavlan:
Läran om dop för de döda uppenbarades.
Tempelbegåvningar utfördes för första gången.
Hjälpföreningen organiserades.
• Var inträffade detta?
Förklara att detta och många andra viktiga händelser inträffade i Nauvoo, Illinois.
Den här lektionen handlar om hur de första heliga i Nauvoo arbetade för att
bygga upp Guds rike och hur vi kan lära oss av deras exempel, medan vi strävar
att bygga upp Guds rike i dag.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med principerna i skrifterna.
1. De heliga sökte en fristad i Illinois
Förklara att medan Joseph Smith satt i fängelse i Liberty, Missouri, föll huvudansvaret att leda de heligas flykt från Missouri på Brigham Young som var president
för de tolv apostlarnas kvorum. För att undkomma sina förföljare började de
heliga ta sig över Mississippifloden och gå in i Illinois i slutet av 1838. Karta 3 på
sidan 276 i den här boken och på sidan 31 i Elevens studievägledning visar vilken
väg de heliga tog när de drivits ut ur Missouri.
Be klassdeltagaren som fått uppgiften att berätta om de vedermödor John
Hammer och hans familj utstod när de sökte en fristad i Illinois (Vår arvedel,
s 51–53).
De heliga samlades först i Quincy, Illinois. När Joseph Smith hade återvänt från
Libertyfängelset färdades de omkring fem och en halv mil längs Mississippifloden
till vad som då var den lilla byn Commerce. De heliga började snabbt dränera den
sumpiga marken, plantera och bygga hus. Under sommaren 1839 gav profeten
platsen ett nytt namn – Nauvoo. Han sade: ”Namnet på vår stad (Nauvoo) är av
hebreiskt ursprung och betecknar ett vackert läge, eller en vacker plats, och har
också i sig en viss betydelse av vila och ro” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 156).
I december 1840 beviljade staten Illinois ett frihetsbrev till Nauvoo som tillät
staden att upprätta en milis, en kommunal domstol och ett universitet. Nauvoo
blev den näst största staden i Illinois eftersom kyrkan växte snabbt och nya
omvända samlades där.
Den 19 januari 1841 fick profeten Joseph Smith en uppenbarelse i vilken Herren
gav några befallningar till de heliga angående deras ansvar i Nauvoo. Den uppenbarelsen finns upptecknad i L&F 124. Förklara att genom att studera L&F 124 och
det föredöme som de första heliga i Nauvoo visade, kan vi tydligare förstå den
viktiga roll som var och en av oss har när det gäller att bygga upp Guds rike.
2. Missionärerna som sändes ut från Nauvoo omvände tusentals människor
Förklara att många medlemmar i kyrkan i Nauvoo, däribland medlemmarna i
de tolvs kvorum, kallades att tjäna som missionärer. Be den klassdeltagare som
fått uppgiften att redogöra för missionerna som de heliga i Nauvoo utförde
(Vår arvedel, s 55–58).
Inom några få månader efter att äldste Wilford Woodruff anlänt till England hade
han döpt och konfirmerat många människor. Senare fick han uppleva följande:
”Jag . . . var i ett möte tillsammans med en stor samling heliga och främlingar, och
medan vi sjöng den första psalmen vilade Herrens Ande på mig och Guds röst
sade till mig: ’Det här är det sista mötet som du kommer att hålla med dessa
människor på många dagar.’ Jag blev mycket förvånad över detta eftersom det var
många som jag hade kommit överens med att besöka i det området. När jag reste
mig för att tala till de församlade, berättade jag för dem att det här var det sista
mötet jag skulle hålla med dem på många dagar. De blev lika förvånade som jag.
Efter mötet kom fyra personer fram för att döpa sig. Vi gick ner i vattnet och
döpte dem.
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Morgonen därpå gick jag i avskildhet till Herren och frågade honom vad som var
hans vilja angående mig. Jag fick svaret att jag skulle åka söderut. Herren hade
nämligen ett stort arbete för mig att utföra där, eftersom där fanns många själar
som väntade på hans ord.”
Under de två påföljande dagarna färdades han söderut tills han kom till John
Benbows gård i Herefordshire. Herr Benbow och hans fru Jane tog glatt emot
honom och sade att det fanns en grupp på över 600 män och kvinnor som bildat
en egen församling som de kallade United Brethren (Förenade brödraskapet).
Äldste Woodruff sade:
”Detta förenade brödraskap sökte efter ljus och kunskap men hade kommit till
en punkt när de kände att de inte kunde komma längre. De kallade ständigt på
Herren och bad att han skulle öppna en väg och ge dem ljus och kunskap, så att
de skulle kunna få reda på den sanna vägen till frälsning. När jag hörde detta
kunde jag tydligt förstå varför Herren hade befallt mig, medan jag befann mig i
staden Hanley, att lämna det arbetsområdet och ta mig söderut. I Herefordshire
fanns nämligen ett stort skördefält där många heliga kunde samlas in till Guds
rike.”
Äldste Woodruffs arbete i denna del av England gjorde det möjligt för honom att,
”genom Guds välsignelser, föra in över 1800 själar under åtta månader, inklusive
alla utom en av de 600 medlemmarna i det förenade brödraskapet” (Wilford
Woodruff: History of His Life and Labors, red Matthias F Cowley [1909], s 116–119).
• Vad kan vi lära oss av Äldste Woodruffs upplevelser?
Påpeka att kyrkan stärktes av de uppoffringar och ansträngningar som missionärerna i England gjorde. Äldste Harold B Lee sammanfattade det som hände under
denna märkliga tidsperiod:
”Under 1840 till 1841 – ett år och fjorton dagar för att vara exakt – kallades nio
medlemmar i de tolvs kvorum att verka i den brittiska missionen. Om ni minns
[Nauvoos] historia, så utgjorde dessa år en period då kyrkan utsattes för några av
de mest allvarliga förföljelserna någonsin i denna tidshushållning. Under ett år
och fjorton dagar upprättade dessa nio medlemmar i de tolvs kvorum och deras
medarbetare kyrkor i varje känd stad i kungariket Storbritannien. De döpte
mellan 7000 och 8000 omvända. De tryckte 5000 exemplar av Mormons bok,
3000 psalmböcker och 50 000 broschyrer . . . och [de] hjälpte 1000 själar att
emigrera till Amerika” (Conference Report, apr 1960, s 108).
3. De heligas exempel i Nauvoo visar vikten av att härda ut till änden i
rättfärdighet
Förklara att L&F 124 innehåller många instruktioner och löften till enskilda som
levde under Nauvoo-tiden. Läs några av följande verser tillsammans och plocka
ut instruktionerna och löftena:
a. L&F 124:12–14 (till Robert B Thompson).
b. L&F 124:16–17 (till John C Bennet).
c. L&F 124:18–19 (till Lyman Wight).
d. L&F 124: 87–90, 97–102 (till William Law).
e. L&F 124:103–110 (till Sidney Rigdon).
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Under Nauvoo-tiden förblev de flesta heliga trofasta och de blev storligen välsignade. Men John C Bennet, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon och andra
avföll från kyrkan och gick miste om många av sina välsignelser.
• Vad har varit mest till hjälp i era ansträngningar att härda ut till änden i rättfärdighet?
• Läs L&F 124:15 tillsammans. Vilka egenskaper berömde Herren Hyrum Smith
för? (Se också följande citat.) Hur kan vi utveckla redbarhet? Hur kan vi
utveckla kärlek till det som är rätt?
Profeten Joseph Smith sade om sin bror Hyrum: ”Jag kunde be i mitt hjärta att
alla mina bröder vore som min älskade bror Hyrum, som är mild som ett
lamm, har Jobs redbarhet och kort sagt är saktmodig och ödmjuk som Kristus.
Jag älskar honom med en kärlek som är starkare än döden, för jag har aldrig
haft orsak att tillrättavisa honom, inte heller han mig” (History of the Church,
del 2, s 338).
4. Hjälpföreningen organiserades i Nauvoo
Förklara att medan de heliga levde i Nauvoo välsignades de med en ny organisation i kyrkan. Genom prästadömets auktoritet organiserade profeten Joseph
Smith Hjälpföreningen. Be den klassdeltagare som fått uppgiften att sammanfatta
avsnittet ”Hjälpföreningen” i Vår arvedel, s 61–62.
För att framhålla Hjälpföreningens syften kan du läsa följande tillkännagivande
som presenterades under Hjälpföreningens möte 1999. Om du har bett hjälpföreningspresidenten eller någon av hennes rådgivare att läsa upp det, så be henne
att göra det nu.
”Vi är älskade andliga döttrar till Gud, och vårt liv har betydelse, ändamål och
inriktning. Som ett världsomfattande systerskap är vi förenade i vår hängivenhet
till Jesus Kristus, vår Frälsare och vårt Föredöme. Vi är kvinnor med tro, dygd,
visioner och kristlig kärlek som:
Stärker vårt vittnesbörd om Jesus Kristus genom bön och skriftstudier
Söker andlig styrka genom att följa den Helige Andens maningar
Ägnar oss åt att stärka äktenskap, familjer och hem
Finner upphöjdhet i moderskap och glädje i kvinnlighet
Finner glädje i tjänande och goda gärningar
Älskar att leva och lära
Står för sanning och rättfärdighet
Stöder prästadömet som Guds myndighet på jorden
Gläder oss åt templets välsignelser, förstår vår gudomliga bestämmelse och strävar
mot upphöjelse” (citerat av Mary Ellen Smoot i Liahona, jan 2000, s 111–112).
• På vilka sätt bygger Hjälpföreningen upp vår tro och stärker våra vittnesbörd?
På vilka sätt stärker den äktenskap och familj? På vilka sätt hjälper den människor som är i behov av hjälp?
• Vilka välsignelser har ni fått i ert liv tack vare Hjälpföreningen?
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Avslutning

Betona att de första heliga i Nauvoo vigde sina liv åt att bygga upp Guds rike
genom missionsarbete och genom att tjäna på många andra sätt. Genom att följa
deras exempel kan vi vara mer trofasta i att bygga upp Guds rike i dag.
Vittna enligt Andens maning om de sanningar ni har diskuterat under lektionen.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda ett eller flera av följande förslag som tillägg till den
föreslagna lektionsplanen.
1. De första heliga förläts för att de inte byggde ett tempel i Missouri
• De heliga hade inte byggt något tempel i Missouri trots att Herren befallt dem
att bygga ett i Independence och ett i Far West (L&F 57:1–3; 97:10–12; 115:7–12).
Vilken princip undervisade Herren de heliga om i L&F 124:49–53? På vilket sätt
kan denna princip tillämpas på oss i dag?
2. Apostlarnas ansträngningar för att uppfylla Herrens ord
Förklara att L&F 118 innehåller Herrens instruktioner om att de tolv apostlarna
skulle fara över ”de stora vattnen” och predika evangeliet. Bröderna skulle bege
sig från tempelplatsen i Far West, Missouri, den 26 april 1839. Men i mars 1839
hade de flesta heliga flytt från Missouri till Illinois. Pöbelhopar hotade alla ledare
som återvände till Far West.
Trots hoten återvände Brigham Young, fyra andra apostlar och flera andra till
tempelplatsen i Far West strax efter midnatt på morgonen den 26 april 1839. Där
ordinerades ytterligare två apostlar – Wilford Woodruff och George A Smith. De
sjöng och bad och rullade en stor sten till ett hörn av den föreslagna tempelplatsen. Strax efteråt begav de sig till England på sina missioner.
3. Ett tillkännagivande för världen
• Läs L&F 124:1–7 tillsammans. Vad befallde Herren Joseph Smith att skriva?
Förklara att Joseph Smith och andra arbetade på detta tillkännagivande ända tills
profeten led martyrdöden 1844. De tolvs kvorum avslutade sedan dokumentet
och publicerade det den 6 april 1845.
Tillkännagivandet var riktat till världens kungar, Förenta staternas president och
alla nationers regenter och folk. Kyrkans ledare tillkännagav att Gud åter hade
talat från himlarna och att Guds rike och det heliga prästadömet hade återupprättats för att bereda vägen för Frälsarens andra ankomst. De sade också:
”Med auktoritet från höjden befaller vi er därför att omvända och ödmjuka er så
som små barn inför den Heliges storhet. Kom till Jesus med ett förkrossat hjärta
och en bedrövad ande och bli döpta i hans namn till syndernas förlåtelse . . . Då
skall ni mottaga den Helige Andens gåva genom apostlarnas och äldsternas
handpåläggning, dessa som har utvalts i denna stora och sista tidsutdelning av
barmhärtighet till människan.
Denna Ande kommer att bära vittnesbörd för er om sanningen i vårt vittnesbörd.
Den kommer att upplysa era sinnen och vara en profetians och uppenbarelsens
ande för er. Den kommer att hjälpa er att förstå och minnas och den skall visa er
sådant som kommer att hända.
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Den kommer också att förläna er många stora och härliga gåvor, såsom gåvan att
bota de sjuka och att bli botade genom handpåläggning i Jesu namn och att
utdriva onda demoner och till och med att se syner samt att samtala med änglar
och andar från den osynliga världen.
Genom denna Andes ljus som mottagits genom de förordningar som utförts av
det heliga apostlaskapets och prästadömets makt och myndighet, kommer ni att
få förmåga att förstå och bli ett ljusets barn. På så sätt kommer ni att vara beredda
och kunna undfly alla de ting som skall komma till jorden och sålunda stå inför
Människosonen.
Vi vittnar om att de omtalade lärosatserna är Jesu Kristi evangeliums lärdomar i
dess fullhet, att det är det enda sanna, eviga och oföränderliga evangeliet och den
plan uppenbarad på jorden varigenom människan kan bi frälst” ( James R Clark,
sammanst., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, sex delar [1965–1975], del 1, s 252–254).
1975 citerade president Ezra Taft Benson en del av detta dokument under generalkonferensen och förklarade att kyrkan återigen tillkännagav dessa sanningar till
världen. Han sade:
”Som Herrens ödmjuka tjänare uppmanar vi nationernas ledare att ödmjuka sig
inför Gud, och att söka hans inspiration och vägledning. Vi uppmanar såväl
regenter som folk att omvända sig från sina onda handlingar. Vänd er till Herren,
sök hans förlåtelse och förena er i ödmjukhet med hans rike. Det finns inget
annat sätt. Om ni vill göra detta kommer era synder att utplånas, fred kommer att
bestå och ni kommer att bli en del av Guds rike som förberedelse för Kristi andra
ankomst. Men om ni vägrar att omvända er eller att acceptera vittnesbörden från
hans inspirerade budbärare och förena er med Guds rike, så kommer de fruktansvärda straffdomar och hemsökelser som utlovats de onda att bli er lott” (Nordstjärnan, apr 1976, s 23).
4. Videopresentationen ”Hjärtat och ett villigt sinne”
Om Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180) finns att
tillgå så överväg att visa ”Hjärtat och ett villigt sinne”, ett åtta minuter långt
avsnitt. Denna film är ett porträtt av äldste Heber C Kimballs villighet att tjäna
Herren genom att predika evangeliet. Den visar också den hängivenhet som hans
fru och barn visade när de gav sitt stöd till honom, då han lämnade både Kirtland
och Nauvoo för att tjäna Herren i England.
Du kanske vill visa filmen under den andra delen av lektionen. Använd följande
frågor när du diskuterar filmen med klassen:
• Läs L&F 64:33–34 tillsammans. På vilket sätt visade äldste Kimball att han gav
hela sitt hjärta i Herrens tjänst? Hur visade han att han hade ett ”villigt sinne”?
Vad är skillnaden mellan att enbart vara lydig och att vara både lydig och
villig?
• Äldste Kimball och hans familj visade att de var villiga att göra uppoffringar
för att hjälpa till att föra Sions sak framåt. Kan ni nämna några uppoffringar
som vi måste göra i dag för att kunna tjäna i Herrens verk? På vilka sätt är våra
uppoffringar annorlunda deras? På vilka sätt liknar våra uppoffringar deras?
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5. Profeten Joseph Smiths affär i ett rött tegelhus
Förklara att Joseph Smiths affär, som låg i ett hus byggt av rött tegel, var en av de
viktigaste byggnaderna i kyrkan under Nauvoo-tiden (se bilden nedan). Förutom
att det var en vanlig affär tjänstgjorde den också som centrum för religiös, social
och kommunal verksamhet. De heliga inrättade en folkskola där. De använde
också byggnaden till kyrkomöten och kommunala möten och ungdomsaktiviteter. Hjälpföreningen organiserades i den här affären den 17mars 1842. Innan
templet var färdigbyggt användes övre våningen som förordningsrum. De första
begåvningarna i denna tidshushållning gavs där.

Profeten Joseph Smiths affär i rött tegel. Detta var en viktig byggnad i kyrkan under Nauvoo-tiden.
.
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30

”Fångarna skola frigöras”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna att glädja sig åt möjligheten de har att medverka till
utförandet av förordningar för de döda.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 2; 124:25–55; 127; 128; Joseph Smiths skrifter 2:36–39.
b. Vår arvedel, s 58–61, avsnittet ”Templet i Nauvoo”.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Dela i förväg ut följande uppgifter:
a. Be en klassdeltagare att förbereda sig för att berätta om uppförandet av
templet i Nauvoo. Låt honom eller henne basera sitt framförande på de fyra
första styckena under ”Templet i Nauvoo” på s 58–60 i Vår arvedel.
b. Be två klassdeltagare att förbereda sig för att kortfattat berätta om erfarenheter de haft när de har utfört dop för de döda. Be dem berätta hur det känns
att veta att de kan hjälpa andra att få frälsning genom dop för de döda. Om
de har utfört dop för sina avlidna släktingar så be dem berätta om hur dessa
upplevelser har hjälpt dem att vända sina hjärtan till sina förfäder.
c. Be en eller flera omvända att förbereda sig för att berätta om hur de kände sig
när de först fick veta att de kunde döpas för sina avlidna familjemedlemmar.
4. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig på att använda dem under
lektionen: Templet i Nauvoo (62432; Evangeliet i bild 501) och Dopfunt i ett
tempel (62031; Evangeliet i bild 504).
Till läraren: Klassdeltagarna kan ha frågor om hur man tar reda på information
om förfäder som dött innan de fick veta något om evangeliet. Föreslå att de talar
med församlingens handledare för släktforskning och får ett exemplar av Tempeltjänst och släktforskning, förordningar och förbund, handledning för medlemmar
(34697 180). De kan också kontakta något av kyrkans släktforskningscentra. Du
kan också nämna att lektion 40 kommer att ta upp specifika saker som kyrkans
medlemmar kan göra för att delta i tempel- och släktforskningsarbetet.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Läs hur profeten Joseph Smith beskriver sin äldste bror, Alvin:
”Han var . . . den ädlaste i min fars familj. Han var en av människosläktets ädlaste
söner . . . I honom fanns inget svek . . . Han var en av de mest sansade människor
som fanns och när han dog var Herrens ängel hos honom under hans sista
minuter” (History of the Church, del 5, s 126–127).
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Förklara att Alvin dog 1824, fyra år efter att han godkänna Josephs vittnesbörd
om den första synen, men fem år innan prästadömet återställdes.
• Kan ni nämna några män och kvinnor i er släkt som dött innan de kunnat ta
emot evangeliets fullhet? Vad vet ni om dessa släktingar?
Framhåll att som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har vi
evangeliets fullhet och prästadömets frälsande förordningar. Tack vare tempelarbetet för de döda kan vi erbjuda dessa förordningar till de miljarder män och
kvinnor som aldrig tog emot dem under jordelivet.
Förklara att den här lektionen behandlar arbetet att förlossa de döda. Den handlar
i huvudsak om dop för de döda.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut de skriftställen, frågor och annat lektionsmaterial som bäst
tillgodoser klassdeltagarnas behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter
som har samband med principerna i skriftställena.
1. Genom profeten Joseph Smith uppenbarade Herren läran om
prästadömets förordningar för de döda
• Varför utför vi förordningar för de döda? (Förklara att alla människor måste få
möjlighet att höra evangeliet och ta emot prästadömets frälsande förordningar.
Människor som inte fick ta emot dessa välsignelser under jordelivet kommer
att få den möjligheten i andevärlden. Eftersom de inte har fysiska kroppar i
andevärlden, kan de inte själva ta emot förordningarna. Men vi kan ta emot
förordningarna i deras ställe. Personerna i andevärlden väljer sedan om de ska
acceptera eller förkasta förordningarna som har utförts för dem.)
Påpeka att Herren började undervisa Joseph Smith om arbetet för de döda mycket
tidigt under profetens verksamhet ( Joseph Smith 2:36–39; inledningen till L&F 2;
L&F 2:1–3). President Gordon B Hinckley sade om denna undervisning:
”Jag finner det mycket betecknande att . . . denna upprepning av Malakis förunderliga ord om arbetet för de döda, gavs till pojken Joseph fyra år innan han fick
hämta plåtarna från kullen. Det gavs innan han fick motta aronska eller melkisedekska prästadömet, innan han döptes och långt innan kyrkan organiserades. Det
säger mycket om hur viktigt detta arbete är i Herrens plan” (”A Century of Family
History Service”, Ensign, mar 1995, s 61).
Förklara att den 15 augusti 1840 predikade profeten Joseph vid begravningen för
en medlem i kyrkan som hette Seymour Brunson. Som en del av sin predikan
läste han mycket från Första Korinthierbrevet 15, som innehåller en hänsyftning
på dop för de döda (v 29). Sedan tillkännagav han att de heliga kunde döpa sig i
sina vänners och släktingars ställe om dessa hade dött utan att kunna ta emot
evangeliet. Han förkunnade att frälsningsplanen är till för att frälsa alla som var
villiga att uppfylla kraven i Guds lag. Efter denna predikan började kyrkans
medlemmar att utföra dop för de döda i den närbelägna Mississippifloden. (Se
Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 aug 1840.)
2. Herren befallde de heliga att bygga ett tempel i Nauvoo
• Den 19 januari 1841, flera månader efter det att de heliga börjat utföra dop för
de döda, befallde Herren dem att bygga ett tempel i Nauvoo (L&F 124:25–27).
Vilka anledningar gav Herren till denna befallning? (Läs följande skriftställen
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tillsammans och leta efter svar på frågan. Exempel på tänkbara svar ges här
nedan.)
a. L&F 124:28, 40–41. (För att uppenbara ytterligare prästadömsförordningar.)
b. L&F 124:29–30, 33. (För att ha en plats där de kunde utföra dop för de döda.)
c. L&F 124:55. (För att låta de heliga visa sin trofasthet i att hålla buden så att
han skulle kunna välsigna dem med ära, odödlighet och evigt liv.)
Påpeka att templet i Nauvoo var det andra templet som byggdes i denna
tidshushållning. Ett av huvudsyftena med templet var att ge de heliga en plats
där de kunde utföra sådana förordningar som dop och konfirmation för de
döda, begåvningen och tempelvigsel. Dessa förordningar utfördes inte i
templet i Kirtland.
Visa bilden på templet i Nauvoo. Förklara att de heliga gjorde stora uppoffringar
för att lyda befallningen att bygga detta tempel. Be klassdeltagaren som fått
uppgiften att nu redogöra för uppförandet av templet i Nauvoo, som beskrivs i
Vår arvedel (s 58–60, de fyra första styckena under ”Templet i Nauvoo”).

Templet i Nauvoo. Den här modellen visar hur vacker den ursprungliga byggnaden var före
branden 1848.
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• Vad tycker ni är imponerande när det gäller uppoffringarna som de första
heliga gjorde när de byggde templet i Nauvoo?
Förklara att Herren under en kort tid tillät de heliga att fortsätta utföra dop för de
döda i Mississippifloden (L&F 124:31–32; History of the Church, del 4, s viii). Men
den 3 oktober 1841 tillkännagav profeten Joseph att ”det inte kommer att utföras
några dop för de döda förrän förordningarna kan utföras i Herrens hus” (History
of the Church, del 4, s 426). Den 8 november 1841 invigde Brigham Young en tillfällig men mycket noggrant tillverkad dopfunt av trä i källarvåningen i templet
som fortfarande inte var färdigbyggt (History of the Church, del 4, s 446–447). I dag
måste alla förordningar för de döda utföras i tempel.
• Vad kan vi lära oss av de heligas beslutsamhet att bygga en dopfunt innan
templet var färdigbyggt? (Medan klassdeltagarna diskuterar frågan uppmuntrar
du dem att tänka på vad de själva tycker om att återlösa de döda. Föreslå att de
frågar sig själva om de är lika ivriga att göra arbetet som de första heliga var.)
3. Vi bör vara entusiastiska och glada i våra ansträngningar att utföra dop för
de döda
Förklara att en del dop för de döda utfördes under Nya testamentets tid efter det
att Kristus uppstått (1 Kor 15:29). Men ansvaret för det stora arbetet att utföra
frälsande förordningar för de döda tillfaller nu kyrkans medlemmar i vår tidshushållning. Visa bilden av en dopfunt i ett tempel.
Betona att medlemmar i kyrkan som är tolv år och äldre, inklusive nyomvända,
kan utföra dop för de döda. För att kunna utföra dop för de döda måste en
medlem inneha en giltig tempelrekommendation. Manliga medlemmar måste
bära prästadömet.
• Läs L&F 128:15 tillsammans. På vilka sätt är de döda beroende av oss för sin
frälsning? På vilka sätt beror vår frälsning på de dödas frälsning? (Se L&F
128:17–18 och följande citat.)
President Gordon B Hinckley sade: ”Det som sker i Herrens hus . . . är närmare
andan i Herrens offer än någon annan verksamhet som jag känner till. Varför?
Därför att det utförs av dem som utan förbehåll ger av sin tid och sina medel,
utan att vänta sig något tack eller någon belöning, för att göra något för andra
människor som de inte själva kan göra” (Nordstjärnan, nov 1996, s 21).
Äldste John A Widtsoe i de tolvs kvorum sade: ”I vår föruttillvaro, vid tiden för
det stora rådet, gjorde vi en viss överenskommelse med den Allsmäktige.
Herren framlade en plan, som han tänkt ut. Vi godtog den. Eftersom planen
gäller alla människor, blev vi medansvariga för varje människas frälsning enligt
denna plan. Då och där samtyckte vi till att inte endast bli vår egen frälsare
utan också . . . frälsare för hela den mänskliga familjen. Vi blev medarbetare till
Herren. Planens genomförande blev alltså inte bara Faderns verk och Frälsarens
verk, utan också vårt verk. Den minste och ödmjukaste bland oss är den
Allsmäktiges medarbetare och hjälper till att uppnå den eviga frälsningsplanens syften” (”The Worth of Souls”, Utah Genealogical and Historical
Magazine, okt 1934, s 189).
• Läs L&F 2 tillsammans. På vilket sätt kan dop för de döda hjälpa oss att vända
våra hjärtan till våra förfäder?
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Be den klassdeltagare som fått uppgiften att kortfattat berätta hur det känns att
veta att de kan hjälpa andra att få frälsning genom att utföra dop för de döda
(se ”Förberedelser”, punkt 3b).
Om du undervisar ungdomar kanske du också vill återge följande berättelse om
en grupp unga kvinnor som släktforskade för att finna namn på människor som
hade dött utan att kunna ta emot evangeliet:
”Efter att ha funnit över 400 namn, både manliga och kvinnliga, inbjöd Unga
kvinnor i Meridians [Idaho] femtonde församling de unga männen att åka med
dem till templet i Boise [Idaho] för att utföra dop. Templet ordnade så att
namnen förvarades i ett arkiv för församlingens räkning. Heather Bennet, 15 år,
sade: ’Det bästa var att bli döpt för dem. Namnen lät bekanta. Det var det finaste
med alltihop. Vi utförde ett arbete för människor som annars inte skulle ha blivit
gjort. De kanske skulle ha glömts bort.’”
Cori Christensen, en annan medlem i gruppen, sade: ’När vi satt i doprummet i
templet kändes det helt underbart. Det kändes som om vi hade segrat. Vi hade
gett dem en chans” (”Names and Faces”, New Era, feb 1994, s 32).
• Läs L&F 128:19, 22–24 tillsammans. Vilken inställning bör vi, enligt dessa
verser, ha angående evangeliet och utförandet av dop för de döda? Varför ger
detta med dop för de döda en sådan glädje, både till levande och döda?
Be klassdeltagarna som fått uppgiften att förklara hur de kände sig när de först
fick veta att de kunde döpas för sina avlidna släktingar (se ”Förberedelser”,
punkt 3c).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Läs L&F 128:17 tillsammans. Betona att profeten Joseph Smith kallade arbetet att
återlösa de döda för ”det härligaste av alla ämnen, som tillhöra det eviga evangeliet”. Uppmuntra klassdeltagarna att göra allt vad de kan för att utföra dop för de
döda. Vittna enligt Andens maning om sanningarna som ni talat om under
lektionen.

Du kanske vill använda ett eller båda av följande förslag som tillägg till den
föreslagna lektionsplanen.
1. Historisk bakgrund till Läran och förbunden 127 och 128
Använd följande information för att ge den historiska bakgrunden till L&F 127
och 128:
Sommaren 1842 försökte en grupp män att olagligt sätta profeten Joseph Smith i
fängelse. Profeten lämnade Nauvoo på grund av förföljelserna. Han sade: ”Jag har
ansett det bäst och visast för mig att lämna denna stad för en kort tid för min
egen och detta folks säkerhets skull” (L&F 127:1). Trots sådana svåra omständigheter skrev han glädjande ord i breven till de heliga.
• Vilket ämne var det som sysselsatte profetens sinne och gjorde det allra starkaste intrycket på hans känslor under denna tid av förföljelse? (Se L&F 128:1.)
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2. Vikten av att föra uppteckningar
Förklara att Herren, genom profeten Joseph Smith, befallde de heliga att föra
noggranna uppteckningar över dopen för de döda (L&F 127:5–9; 128:1–9). Dessa
uppteckningar förvaras nu i datorer.
• Varför ska vi föra uppteckningar över dopen för de döda? (Se L&F 128:6–8, 24.
De uppteckningar som förs på jorden förs också i himlen och de döda kommer
att dömas enligt dessa böcker. Vid tiden för Kristi andra ankomst kommer vi
att framlägga uppteckningarna för Herren som ett offer till honom.)
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31

”Beseglas . . . för både tid
och all evighet”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå att evigt äktenskap är en viktig del av vår
himmelske Faders plan, att hjälpa ungdomar förbereda sig för evigt äktenskap och
att uppmuntra gifta par att leva upp till äktenskapsförbundet.

Förberedelser

1. Studera under bön Läran och förbunden 131:1–4; 132:4–33 och andra skriftställen i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du undervisar ungdomar så ta med ett eller flera exemplar av Vägledning
för de unga (36550 180). Du kanske vill ta med så många att alla kan få ett
exemplar, eller kan du be dem ta med sig sina egna hemifrån.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så kontakta en
medlem i församlingen som har vigts i templet. Be personen ifråga att under
fyra eller fem minuter i början av lektionen berätta om den dag han eller
hon gifte sig i templet. Du kanske vill be honom eller henne att ta med sig ett
foto eller något annat som påminner om bröllopet. Be honom eller henne
att under förberedelserna fundera över följande frågor:
• Hur förberedde du dig för tempelvigsel?
• Vad är skillnaden med att vigas i templet?
• Vilket råd kan du ge klassdeltagare som ännu inte har gift sig i templet för
att hjälpa dem att förbereda sig för det?
Till läraren: När du håller lektionen så var lyhörd för hur ensamstående föräldrar
och andra, vars familjesituation inte är traditionell, kan känna sig (se första
punkten under ”Ytterligare undervisningsförslag”). Om klassdeltagarna ställer
frågor angående skilsmässor eller tar upp andra känsliga frågor, så uppmuntra
dem att tala med biskopen enskilt i stället för att diskutera frågorna i klassen.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Be den församlingsmedlem som fått uppgiften att tala om den dag han eller hon
vigdes i templet (se ”Förberedelser”, punkt 4). Kommentera kortfattat efteråt vad
personen ifråga har sagt. Förklara att den här lektionen handlar om evigt äktenskap.

Diskussion och
tillämpning
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Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med principerna i skriftställena.

1. Evigt äktenskap är viktigt i vår himmelske Faders plan
Undervisa om och diskutera L&F 131:1–4; 132:4–33. Förklara att dessa avsnitt
innehåller uppenbarelser från Herren till profeten Joseph Smith angående evigt
äktenskap. Äldste Parley P Pratt, en av de första medlemmarna i de tolvs kvorum i
den här tidshushållningen, mindes hur han kände sig när han första gången
hörde profeten Joseph undervisa om dessa lärdomar:
”Jag hade älskat förut, men inte förstått varför. Den kärlek jag nu kände var –
ren – mycket högstämd, den gav mig en upphöjd känsla, som kunde lyfta min
själ . . . Jag kände att Gud verkligen var min himmelske Fader, att Jesus var min
broder och att min hustru i själ och hjärta var en odödlig, evig kamrat . . . Kort
sagt, nu kunde jag älska med hjälp av anden och även med förståelsen”
(Autobiography of Parley P Pratt [1975], s 298).
• Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum har förkunnat att
”Äktenskap mellan man och kvinna är en nödvändig del av [Guds] eviga plan”
(”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Nordstjärnan, okt 1998, s 24;
se även L&F 49:15). Varför är äktenskapet en nödvändig del av Guds eviga
plan? (Se L&F 131:1–4; 1 Kor 11:11.)
Återge ett eller flera av följande uttalanden. Uppmuntra klassdeltagarna att
efter varje uttalande diskutera dess innebörd och tillämpning.
Äldste Joseph B Wirthlin i de tolvs kvorum sade: ”Det eviga äktenskapets ljuva
kamratskap är en av de största välsignelser Gud har gett sina barn. De många år
jag delat med min vackra livskamrat har förvisso skänkt den djupaste glädje i
livet. Kamratskapet inom äktenskapet har sedan tidens begynnelse varit en
grundläggande del av vår himmelske Faders underbara lycksalighetsplan. Vårt
liv påverkas positivt och vi blir både uppbyggda och förädlade då vi njuter av
de ljuva välsignelserna från umgänget med familjens älskade medlemmar”
(Nordstjärnan, jan 1998, s 33).
President Boyd K Packer i de tolvs kvorum lärde: ”Det yttersta syftet med all
vår undervisning är att förena föräldrar och barn i tron på Herren Jesus Kristus,
så att de är lyckliga i hemmet, beseglade i ett evigt äktenskap, sammanlänkade
med förfäderna och förvissade om upphöjelse i vår himmelske Faders närhet”
(Nordstjärnan, jul 1995, s 7).
President Joseph Fielding Smith sade: ”Äktenskapet, som det förstås av de sista
dagars heliga, är ett förbund avsett att bestå i all evighet. Det utgör grunden till
evig upphöjelse, ty utan det skulle det inte finnas något evigt framåtskridande i Guds
rike” (Frälsningens lära, del 2, s 57).
• Om en man och hustru inte vigs i templet för tid och evighet och en av dem
dör – vad händer då med deras äktenskap? (Se L&F 132:7, 15–18. Deras äktenskap har ”ingen giltighet, ej heller är det vid makt”, även om de har avlagt ett
löfte om att alltid vara tillsammans.)
• När en man och kvinna gifter sig för tid och evighet i templet, ingår de ett
förbund med Herren. Vilka välsignelser kommer de att få om de är trofasta
till sitt förbund? (Se L&F 131:1–4; 132:19–24, 30–31. Exempel på svar finns på
nästa sida.)
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a. De kommer att vara tillsammans ”i tid och i all evighet” (L&F 132:19). Deras
barn kan också bli en del av deras eviga familj. (Du kanske vill förklara att
löftets helige Ande är den Helige Anden, som godkänner att de prästadömsförordningar de mottagit och att de förbund de ingått är antagbara inför
Gud. Detta godkännande beror på deras trofasthet.)
b. De kommer att upphöjas i den högsta graden av det celestiala riket tillsammans med vår himmelske Fader och Jesus Kristus (L&F 131:1–3; 132:23–24).
c. De kommer att ”ärva troner, riken, furstendömen . . . makter [och] herradömen” (L&F 32:19).
d. De kommer att fortsätta att få avkomma, eller andebarn, genom hela evigheten (L&F 132:19, 30–31; se även L&F 131:4).
e. ”Då skola de vara gudar, emedan de hava all makt” (L&F 132:20–21).
• Vilka välsignelser för tempeläktenskapet med sig i jordelivet? (Uppmuntra
klassdeltagarna att berätta vad de tycker om att gifta sig i templet. Om du inte
har läst äldste Joseph B Wirthlins uttalande på sidan 177, så kanske du vill göra
det nu.)
2. Ungdomar bör förbereda sig för evigt äktenskap nu
Om du undervisar ungdomar, så använd den här delen av lektionen till att
uppmuntra dem att förbereda sig för tempeläktenskap. Om du undervisar vuxna
kanske du vill hoppa över den här delen eller bara använda en liten del av den.
• Varför tror ni att man framhåller tempeläktenskapet så mycket för kyrkans
ungdomar? (Hjälp klassdeltagarna förstå att beslutet att vigas i templet är ett av
de viktigaste besluten en människa kan fatta. Kyrkans medlemmar bör redan i
unga år börja förbereda sig för evigt äktenskap.)
President Spencer W Kimball sade: ”Äktenskapet är kanske det allra viktigaste
beslutet och det har de mest långtgående följderna, ty det har inte bara att göra
med lycka för stunden, utan också evig lycka. Det påverkar inte bara de två
berörda parterna utan även deras familjer och i synnerhet deras barn och deras
barnbarn under många generationer” (”Enighet i äktenskapet”, Nordstjärnan,
jun 1978, s 1).
• Vad kan unga män och kvinnor göra som förberedelse för att vigas i templet?
• Vilken inverkan har umgänget med motsatta könet under tonåren på äktenskapet senare i livet? (Om du tog med dig några exemplar av Vägledning för de
unga så låt klassen läsa ”Träffar”, s 24–25.)
• Vilken slags person skulle du vilja gifta dig med en dag? (Du kanske vill be alla
i klassen nämna en egenskap och säga varför den är viktig. Skriv upp svaren på
tavlan. Följande citat kan ge andra förslag.) Hur måste ni leva för att vara förberedda att gifta er med en sådan person? (Uppmuntra klassdeltagarna att tyst
begrunda den här frågan i stället för att besvara den högt.)
President Gordon B Hinckley gav oss rådet: ”Välj en livskamrat som har
samma tro som du. Ni har mycket större utsikter att bli lyckliga. Välj en kamrat
som du alltid kan ära, alltid kan respektera, en som utgör ett komplement till
dig själv, en som du kan ge hela ditt hjärta, all din kärlek, all din trohet, all din
lojalitet” (”Skyldigheterna i livet”, Liahona, maj 1999, s 4).
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Äldste Richard G Scott i de tolvs kvorum sade:
”Grunden till ett evigt äktenskap består av mer än ett vackert ansikte och en
snygg figur. Det finns mer att fundera över än popularitet och karisma. När ni
söker efter en evig kamrat, sök då efter någon som utvecklar de nödvändiga
egenskaperna för lycka, någon som har en djup kärlek till Herren och hans bud
och som bestämt sig för att leva efter dem, någon som välvilligt förstår, förlåter
andra, gärna ger av sig själv, som önskar få en familj välsignad med rara barn
och som åtar sig att undervisa dem om sanningens principer i hemmet.
Något som är viktigt hos en blivande hustru är hennes önskan att bli hustru
och mor. Hon bör utveckla de heliga egenskaper som Gud har gett sina döttrar
för att kunna utmärka sig som hustru och mor: tålamod, vänlighet, kärlek till
barn och en önskan att ta hand om dem som är större än strävan efter framgångar i yrkeslivet. Hon bör skaffa sig en god utbildning som förberedelse för
moderskapets krav.
En blivande make bör också ära sitt prästadöme och använda det till att tjäna
andra. Sök efter en man som accepterar sin roll att förse familjen med livets
nödtorft, och har förmågan att göra det, och som flitigt anstränger sig för att
kunna uppfylla dessa ansvar” (Liahona, jul 1999, s 29).
• Hur kan föräldrar och andra vuxna hjälpa ungdomar att förbereda sig för evigt
äktenskap? Hur kan de hjälpa små barn att förbereda sig för evigt äktenskap?
3. När en man och hustru har beseglats i templet måste de stå fast vid
förbundet för att få de utlovade välsignelserna
Låt en kvinnlig klassdeltagare läsa följande citat. Be sedan klassen gissa vem som
sade så.
”Jag var fullkomligt säker på att de första tio åren skulle vara helt underbara. Men
under vårt första år tillsammans upptäckte jag . . . att det behövdes en hel del
anpassningar. Naturligtvis var de inte sådana att man hade lust att tala med
mamma om dem. Men jag grät i min kudde då och då. Problemen handlade
nästan alltid om att försöka rätta sig efter någon annans tidschema och göra saker
och ting på någon annans sätt. Vi älskade varandra, det fanns inga tvivel om det.
Men vi var också tvungna att vänja oss vid varandra. Jag tror att alla äkta par
måste vänja sig vid varandra.”
Berätta för klassen att uttalandet gjordes av syster Marjorie P Hinckley, hustru till
president Gordon B Hinckley (Sheri L Dew, Go Forward with Faith: The Biography
of Gordon B Hinckley [1996], s 118). Betona att det krävs kärlek, arbete och engagemang för att få ett framgångsrikt äktenskap. När en man och en kvinna har
beseglats i templet får de bara de utlovade välsignelserna om de håller förbundet
(se L&F 132:19). Använd frågorna, skriftställena och citaten i den här delen av
lektionen för att hjälpa klassdeltagarna förstå vad äkta makar speciellt bör göra
för att hålla förbundet.
• Läs L&F 42:22 tillsammans. Förklara att detta är en befallning som gäller både
män och kvinnor. Vad innebär det att älska en make eller hustru av allt sitt
hjärta? Vad innebär det att hålla sig till sin make eller sin hustru och till ingen
annan?
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President Spencer W Kimball förklarade:
”När Herren säger allt ditt hjärta, finns det inget utrymme för delning eller
åtskillnad eller vägran . . .
Orden ingen annan utesluter allt och alla. Den äkta hälften blir det allra viktigaste i makens eller hustruns liv, och varken umgängesliv, yrkesliv, politiskt liv
eller något annat intresse, någon person eller någon sak, ska någonsin komma
före livskamraten . . .
Äktenskapet förutsätter fullständig lojalitet och trohet. Varje make gifter sig
med insikten om att han eller hon fullständigt överlämnar sig till sin partner,
av allt sitt hjärta, med ömhet och i all värdighet. Allt annat är synd – ett delat
hjärta är överträdelse. Precis som vi bör ha ’blicken endast på Guds ära’ så bör
vi ha ögat, örat och hjärtat endast inriktat på äktenskapet, den äkta hälften och
familjen” (Faith Precedes the Miracle [1972], s 142–143).
President Gordon B Hinckley gav detta enkla råd till gifta par: ”Var absolut
lojala mot varandra” (Liahona, maj 1999, s 4).
• När en man och en kvinna vigs i templet förbinder de sig att vara trogna mot
varandra och trogna mot Herren. Nämn något som gifta par kan göra för att
stärka sin kärlek till varandra och till Herren. (Skriv upp klassdeltagarnas svar
på tavlan. Svaren kan innefatta att be och läsa skrifterna tillsammans, sträva
efter att tillsammans vägledas av Anden, hålla hemaftnar, göra något som de
brukade göra under sällskapstiden, ta sig tid att tala med varandra, hjälpa
varandra i hemmet och besöka templet tillsammans. Du kanske vill använda
dig av andra punkten under ”Ytterligare undervisningsförslag” som en del av
den här diskussionen.)
Avslutning

Om du undervisar ungdomar eller andra som ännu inte har vigts i templet,
uppmuntra dem då att förbereda sig för evigt äktenskap. Uppmuntra klassdeltagare som vigts i templet att hålla sina äktenskapsförbund.
Vittna enligt Andens maning om sanningarna som diskuterats under lektionen.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Trofasta heliga kommer inte att förnekas evighetens välsignelser
Återge följande uttalande angående ensamstående.
Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum gav rådet:
”Vi vet att många värdiga, underbara sista dagars heliga för närvarande saknar de
idealiska tillfällena och nödvändiga omständigheterna för sitt framåtskridande.
Livet som ensamstående, barnlöshet, död och skilsmässa gäckar idealen och
fördröjer uppfyllandet av de utlovade välsignelserna. Dessutom finns det kvinnor
som skulle vilja vara mödrar och hemarbetande på heltid, men som bokstavligen
tvingats att gå ut och förvärvsarbeta på heltid. Men dessa missräkningar är endast
tillfälliga. Herren har lovat att ingen välsignelse i evigheten skall förnekas hans
söner och döttrar som håller buden, är trogna sina förbund och vill göra det rätta.
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Lektion 31

Många av de viktigaste försakelserna i jordelivet kommer att gottgöras i tusenårsriket, då allt som är ofullständigt i den stora lycksalighetsplanen skall uppfyllas
för alla vår Faders värdiga barn. Vi vet att detta gäller templets förordningar. Jag
tror att det också gäller familjeförhållanden och erfarenheter” (Nordstjärnan, jan
1994, s 72).
Äldste Richard G Scott i de tolvs kvorum gav oss rådet: ”Om du är ensamstående
och inte har funnit någon att gifta dig med i templet, lev för det. Be om det.
Förvänta dig det i Herrens bestämda tid. Kompromissa inte med dina normer på
något sätt som skulle kunna undanröja denna välsignelse på denna eller andra
sidan slöjan. Herren känner ditt hjärtas avsikter. Hans profeter har sagt att du
kommer att få uppleva det, när du hela tiden lever så att du kvalificerar dig för
det. Vi vet inte om det kommer att ske på denna eller andra sidan av slöjan. Men
lev för det. Be om det” (Liahona, jul 1999, s 31).
2. Exempel på lyckliga, varaktiga tempeläktenskap
Kontakta, efter noga övervägande och bön, en man och en kvinna i församlingen
som är goda exempel på framgångsrika tempeläktenskap. Be dem båda vara
beredda på att under två eller tre minuter av klasstiden ge förslag på hur man kan
få ett lyckligt och varaktigt äktenskap.
Efteråt kanske du vill ge klassdeltagarna möjlighet att komma med andra förslag.
3. Uppgift för ungdomar och unga ensamstående vuxna
Om du undervisar ungdomar eller unga ensamstående vuxna, så uppmuntra varje
klassdeltagare att gå hem och skriva ett brev där de uttrycker sin kärlek till sin
framtida maka eller make. Uppmana klassdeltagarna att behålla brevet tills de är
gifta och kan läsa upp det för sin äkta hälft.
4. Undvik världsliga trender
• Kan ni ge några exempel på trender som visar att människor inte bryr sig om
Guds normer beträffande äktenskap? Vad kan vi göra för att vara trofasta mot
Herrens normer?
5. Videopresentationen ”Tempel och familjer”
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig, så överväg att visa ”Tempel och familjer”, ett nio minuter långt avsnitt.
6. Månggifte
Följande information är till för att hjälpa dig, om klassdeltagarna har några frågor
angående bruket av månggifte. Det bör inte vara lektionens tyngdpunkt.
Herrens syfte med befallningen till sitt folk att tillämpa månggifte
I Mormons bok lärde profeten Jakob: “Ingen man ibland eder skall hava mer än
en hustru . . . Ty om jag vill uppresa säd åt mig, säger Härskarornas Herre, vill jag
befalla mitt folk, annars skola de hörsamma dessa ord” ( Jak 2:27, 30).Vid olika
tidpunkter i den bibliska historien har Herren befallt sitt folk att tillämpa månggifte. Han gav till exempel denna befallning till Abraham, Isak, Jakob, Moses,
David och Salomo (L&F 132:1).
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Uppenbarelsen att tillämpa månggifte i denna tidshushållning
I den här tidshushållningen befallde Herren några av de heliga att tillämpa månggifte. Profeten Joseph Smith och de som stod honom närmast, däribland Brigham
Young och Heber C Kimball, tyckte befallningen var en utmaning, men de lydde
den. Kyrkans ledare reglerade tillämpningen. De som hade för avsikt att ingå
månggifte måste vara bemyndigade därtill, och vigseln måste förrättas genom
prästadömets beseglingsmakt.
Kyrkans inställning i dag till månggifte
1890 fick president Wilford Woodruff en uppenbarelse om att kyrkans ledare
skulle upphöra med att undervisa om tillämpningen av månggifte (Officiellt tillkännagivande – 1, s 294–295 i Läran och förbunden).
1998 gjorde president Gordon B Hinckley följande uttalande angående kyrkans
inställning till månggifte: ”Denna kyrka har inte på något sätt samröre med dem
som praktiserar månggifte . . . Om några av våra medlemmar befinns praktisera
månggifte blir de uteslutna, det allvarligaste straff som kyrkan kan utmäta. De
som ägnar sig åt sådant överträder inte bara den världsliga lagen utan också lagen
i denna kyrka” (Liahona, jan 1999, s 84).
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För att besegla vittnesbördet

Lektion

32

Mål

Att undervisa klassdeltagarna om profeten Joseph Smiths martyrdöd och att
stärka deras vittnesbörd om hans kallelse som en Guds profet.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 135.
b. Vår arvedel, sidorna 62–66.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassmedlem göra sig beredd att sammanfatta de första fem styckena i
avsnittet ”Martyrdöden” i Vår arvedel (s 62–63).
4. Om följande bilder finns tillgängliga så planera att använda dem under lektionen: Profeten Joseph Smith (62002; Evangeliet i bild 401) och Broder Joseph
(62161).
5. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så planera att även
använda följande bilder: Johannes predikar i öknen (62132; Evangeliet i bild
207) och Abinadi inför kung Noah (62042; Evangeliet i bild 308).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa de angivna bilderna under punkt 4 och 5 i ”Förberedelser”. Be klassdeltagarna fundera över vad männen på dessa bilder har gemensamt. Poängtera efter
en stund att en sak som de har gemensamt är att alla led martyrdöden på grund
av sin trofasthet mot sanningen.
Be klassdeltagarna nämna andra martyrer i skrifterna och kyrkans historia. Svaren
kan innefatta Sakarja (Matt 23:35), Stefanos (Apg 7:56–60) och Hyrum Smith
(L&F 135:1).
Förklara att den här lektionen handlar om profeten Joseph Smiths och hans bror
Hyrums martyrdöd. Den tar också upp vad profeten Joseph bidragit med.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att delge insikter om principerna i skriftställena.
1. Profeten Joseph Smith beseglade sitt vittnesbörd med sitt blod
Förklara att det gick bra för de heliga i Nauvoo i några år. Kyrkan och staden
växte snabbt, arbetet på templet gick framåt och profeten Joseph Smith fick
många uppenbarelser. Men under 1843 och 1844 ökade fientligheten mot kyrkan.
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Fiender både i och utanför kyrkan började försöka förstöra den. Detta motstånd
nådde sin höjdpunkt den 27 juni 1844.
Be den klassmedlem som fått uppgiften att nu redogöra för de första fem styckena
i avsnittet ”Martyrdöden” i Vår arvedel, sidorna 62–63. Läs också L&F 135:4–5 tillsammans. Förklara att L&F 135 skrevs av äldste John Taylor som skadades under
angreppet mot profeten Joseph.
• Varför tror du att profeten Joseph Smith kunde vara ”lugn som en sommarmorgon” när han visste att han förmodligen skulle lida martyrdöden i Carthage? Vilken tröst tror du Joseph och Hyrum hade fått genom Ether 12:36–38?
Läs L&F 135:1–2 tillsammans. Läs också
följande redogörelse för martyrdöden av
äldste Wirar Richards, eller be en klassdeltagare att läsa den. Förklara att äldste
Richards var en vän till profeten och
medlem i de tolvs kvorum. Han var i
Carthagefängelset när profeten blev
dödad. Hans berättelse börjar när pöbelhopen anlände till fängelset strax efter
fem på eftermiddagen den 27 juni 1844:
”En skur av muskötkulor riktades uppåt
trappan mot fängelsedörren på andra
våningen, följd av många snabba steg . . .
En kula sändes genom dörren, och passerade mellan oss, vilket visade att våra
fiender var desperata . . .
Joseph Smith, John Taylor och jag rusade
tillbaka till främre delen av rummet
och . . . Hyrum Smith retirerade två tredjedelar av rummets längd mitt framför
och med ansiktet mot dörren.
Profeten Joseph Smith

En kula sköts genom dörren och träffade Hyrum på sidan av näsan och utan att
ta ett steg till föll han raklång baklänges i golvet.
Av hålen i hans [kläder] framgår det att en kula måste ha avlossats utifrån genom
fönstret och gått in i ryggen från höger sida och igenom kroppen och träffat hans
klocka som låg i västfickan . . . På samma gång träffades han av kulan från dörren
vid näsan.
Då han föll till golvet utropade han: ’Jag är en död man.’ Joseph såg på honom
och svarade: ’O, min käre bror Hyrum.’ Sedan öppnade han dörren två eller tre
tum med vänster hand och sköt ett skott med revolvern på måfå mot ingången
. . . En kula [från en av pöbelns musköter] snuddade vid Hyrums bröst och gick in
i huvudet genom strupen medan andra musköter riktades mot honom och några
kulor träffade honom.
Joseph fortsatte att skjuta med revolvern runt dörrkarmen som förut . . . Under
tiden stod John Taylor bredvid honom och slog med en promenadkäpp ned bajonetterna och musköterna som hela tiden stacks in genom dörröppningen . . .
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När revolvern klickade hade vi inga fler eldvapen och väntade oss att pöbeln
omedelbart skulle rusa in. Dörröppningen var full av musköter halvvägs inne i
rummet och vi kunde endast hoppas på en ögonblicklig död.
John Taylor rusade mot fönstret som låg ungefär sex meter från marken. När hans
kropp nästan tagit överbalansen träffades han inifrån av en kula i benet och en
kula utifrån träffade hans klocka . . . i hans västficka på vänster sida av bröstet . . .
Kulans kraft kastade honom bakåt på golvet och han rullade in under sängen
bredvid honom . . .
Joseph försökte som en sista utväg att hoppa ut genom samma fönster som John
Taylor föll från, när två kulor genomborrade honom från dörren och en kula
utifrån gick in i bröstet på höger sida och han föll utåt med utropet: ’O Herre,
min Gud!’ . . . Han föll på vänster sida, död (History of the Church, del 6,
s 619–620).
Äldste John Taylor sköts fyra gånger men hämtade sig från sina skador. Som
uppfyllelse av en profetia som profeten uttalat mer än ett år tidigare, fick äldste
Wirar Richards inga skador. Äldste Richards mindes att i denna profetia hade
profeten sagt till honom att ”tiden skulle komma när kulorna skulle flyga
omkring honom som hagel, och han skulle få se sina vänner falla till höger och
vänster, men det skulle inte bli ett hål på hans kläder” (History of the Church,
del 6, s 619).

Carthagefängelset. Här blev profeten Joseph Smith och hans bror Hyrum dödade den 27 juni 1844.

• Läs L&F 135:6 tillsammans. Vad känner ni vid tanken på det offer som profeten
och hans bror Hyrum gjorde för sina vittnesbörd om evangeliet?
Förklara att innan Joseph Smith den äldre dog, gav han profeten en välsignelse
och sade till honom: ”Du skall leva så att du kan avsluta ditt arbete . . . Du skall
leva så att du kan staka ut planen för allt det arbete som Gud har ålagt dig att
utföra” (citerad i Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red av Preston Nibley
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[1958], s 309–310). Joseph Smith avslutade modigt sin mission och gjorde allt
som Gud bad honom göra.
• Vad gör starkast intryck på dig av det du vet om profeten Joseph Smith?
2. Profeten Joseph Smith gjorde mer än någon annan människa – frånsett
Jesus – för människornas frälsning i den här världen
• Läs L&F 135:3 tillsammans. Vilka var enligt denna vers några av profeten
Joseph Smiths största insatser? På vilka sätt gjorde han ”mera – Jesus allena
undantagen – för människornas frälsning i denna världen än någon annan
människa som levat här”?
Svaren kan innefatta att hans verk inte bara välsignade de heliga i den här
tidshushållningen, utan också miljarder människor som har levat under alla
andra tidpunkter utan att ha fått evangeliets välsignelser eller prästadömets
frälsande förordningar. Använd följande material när ni i detalj diskuterar vad
Joseph Smith bidrog med. Skriv upp rubrikerna på tavlan. Förklara att vi kan
bättre uppskatta profetens liv och mission när vi ser hur mycket av det han
bidrog med välsignar vårt dagliga liv och kommer att välsigna oss för evigt.
Sanningar om Gudomen
• Vilka sanningar om Gudomen återställdes genom profeten Joseph Smith?
(Se L&F 130:22–23; Joseph Smiths skrifter 2:17 och följande citat.)
I en predikan som profeten Joseph Smith höll vid äldste King Folletts begravning den 7 april 1844, sade han:
”Gud själv var en gång såsom vi äro nu och är en upphöjd människa och sitter
på sin tron i himlarna därovan! Det är den stora hemligheten. Om förlåten
rämnade i dag och den store Guden, som håller denna jord i dess bana och
som vidmakthåller alla världarna och allting genom sin makt, skulle visa sig –
jag säger, om vi skulle se och skåda honom i dag, skulle ni se honom vara lik
en människa till formen – såsom ni själva till person, avbild och form såsom
en människa, ty Adam skapades i Guds egen form, avbild och liknelse och
mottog instruktioner från och vandrade, talade och samtalade med honom
såsom en människa talar med en annan” (Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 298).
• Varför är de sanningar om gudomen som återställdes genom Joseph Smith
viktiga för oss?
Äldste Bruce R McConkie i de tolvs kvorum sade: ”Kunskapen om Gud är den
största sanningen i all evighet . . . Joseph Smith kom att uppenbara Gud, i en
tid då det rådde ett nästan totalt andligt mörker, i en tid då människan
inte längre kände den persons väsen och natur som de borde dyrka” (”This
Generation Shall Have My Word through You”, Ensign, jun 1980, s 55).
Prästadömets myndighet
Framhåll att himmelska budbärare återställde det aronska prästadömet, melkisedekska prästadömet och prästadömets nycklar genom Joseph Smith (L&F 13;
110:11–16). Efter hand som återställelsen pågick gav Herren uppenbarelser om
prästadömets ämbeten, organisation, förbund, förordningar, plikter och välsignelser. Vi skulle inte förstå prästadömet eller hur det verkar utan dessa uppenbarelser.
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• Vilka välsignelser har ni fått i livet tack vare prästadömet? Hur kan vi visa vår
uppskattning för prästadömets välsignelser?
För mer information om prästadömet, se lektionerna 8 och 25.
Sanningar om vårt ursprung och förhållande till Gud
• Vilka sanningar om vårt ursprung och förhållande till Gud återställdes genom
profeten Joseph Smith? (Svaren kan innefatta att vi bokstavligen är Guds andebarn och att vi bodde hos honom innan vi föddes till jorden. Se L&F 76:23–24;
Abraham 3:22–28.)
• På vilket sätt är det en välsignelse för er här i livet att veta att ni bokstavligen är
Guds barn?
Skrifterna
Äldste Bruce R McConkie sade att profeten Joseph Smith har ”givit vår värld mer
helig skrift än någon annan profet som någonsin levat” (Nordstjärnan, okt 1976,
s 79). Dessa skrifter är Mormons bok, Läran och förbunden, Den kostbara pärlan
och Joseph Smiths översättning av Bibeln.
Då äldste Gordon B Hinckley verkade i de tolvs kvorum sade han: ”[ Joseph
Smith] översatte och publicerade Mormons bok, en bok på 522 sidor, som sedan
har översatts till [många] språk och som erkänns som Guds ord av miljoner
människor världen över. De uppenbarelser han mottog och de skrifter han framställde är likaledes helig skrift för dessa miljoner. Totala antalet skrivna sidor är
ungefär det samma som nästan hela Gamla testamentet i Bibeln. Allt detta kom
från en enda man under några år” (Nordstjärnan, okt 1977, s 63).
• Hur har skrifterna som frambringades genom profeten Joseph Smith varit till
en välsignelse i ert liv?
För mer information om dessa skrifter, se lektionerna 1, 4 och 13.
Sanningar om frälsningsplanen
• Vilka sanningar om frälsningsplanen återställdes genom profeten Joseph
Smith? (Du kanske vill betona något av materialet i lektion 19 och 20.)
• Hur har det varit till välsignelse för er i livet att känna till dessa sanningar?
Sanningar om frälsningen av de döda
• Vilka sanningar om frälsningen av de döda återställdes genom profeten Joseph
Smith? (Svaren kan innefatta att vi kan utföra ställföreträdande dop i templen
för dem som dött utan att ha mottagit denna förordning. Se L&F 128:18.)
Varför är dessa sanningar viktiga?
Förklara att frälsningen av de döda är en av de viktigaste och mest inspirerande
lärdomar som återställdes genom profeten Joseph Smith. För ytterligare information se lektion 29 och 39.
Uppförandet av tempel och utförandet av tempelförordningar
• Nämn några välsignelser ni fått tack vare templen och tempelförordningarna.
(Ni kanske vill diskutera välsignelsen av att vara en evig familj, som möjliggörs
genom beseglingsförordningen i templet.)
187

Andra bidrag
Du kanske kortfattat vill gå igenom några andra saker som profeten Joseph Smith
har bidragit till och de välsignelser som detta medför i våra liv:
a. Kyrkan återställdes genom honom (se lektion 9).
b. Han inledde denna tidshushållnings arbete med att föra evangeliet till alla
nationer och samla Israel (se lektion 12).
c. Helgelselagen uppenbarades genom honom (se lektion 14).
d. Visdomsordet uppenbarades genom honom (se lektion 22).
e. Informationen om hur Sion ska byggas i de sista dagarna uppenbarades genom
honom (se lektion 27 och 46).
f. Han skrev trosartiklarna (se första punkten under ”Ytterligare undervisningsförslag”).
• Varför är det viktigt att var och en av oss har ett vittnesbörd om att Joseph
Smith var en Guds profet? Hur har ditt vittnesbörd om Joseph Smiths kallelse
utvecklats? Hur har studierna i Läran och förbunden detta år stärkt ditt vittnesbörd?
• Hur kan vi visa vår tacksamhet för profeten Joseph Smiths liv och mission?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona vikten av det som profeten Joseph Smith bidragit med i våra liv. Du
kanske vill bära ditt vittnesbörd om hans kallelse som Guds profet.

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Trosartiklarna
Förklara att trosartiklarna förklarar många av kyrkans grundläggande lärosatser.
De skrevs av profeten Joseph Smith som en del av ett brev till John Wentworth,
en tidningsredaktör i Chicago som begärt ett uttalande angående kyrkans historia
och trosuppfattning. Trosartiklarna godkändes senare officiellt som skrift i Den
kostbara pärlan.
President Spencer W Kimball frågade: ”Hur många av er kan trosartiklarna? . . .
Kan ni dem? Har ni lärt er dem utantill? Ni är alltid beredda för ett tal när ni kan
trosartiklarna. Och de är grundläggande, eller hur? Jag tycker det skulle vara
underbart om [vi] lärde oss dem ordagrant. Det betyder att man inte missar något
och inte glömmer något” (Konferensrapport 1973–1975; eller Ensign, nov 1975,
s 79).
• Varför är det viktigt att vi kan trosartiklarna? Uppmuntra klassdeltagarna att
berätta om erfarenheter då de haft hjälp av trosartiklarna.
2. ”Pris åt den man”
Ordna så att klassdeltagarna kan sjunga ”Pris åt den man” (Psalmer, nr 16), eller
låt en eller en grupp klassdeltagare göra sig beredda att sjunga den. Förklara att
William W Phelps skrev texten till denna psalm för att hedra profeten Joseph
Smith.
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3. Videopresentationer
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia
(56933 180) finns tillgänglig så överväg att visa ”Joseph Smith: Återställelsens
profet”, ett tretton minuter långt avsnitt.
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns tillgänglig, så överväg att visa ”Joseph Smiths martyrdöd”, ett två minuter långt
avsnitt.
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President Brigham Young
leder de heliga

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå successionsordningen i kyrkans ledning och visa
hur Brigham Young började förbereda de heliga för deras färd västerut.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 107:22–24.
b. Vår arvedel, sidorna 66–71.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande avsnitt i Vår
arvedel:
a. ”Successionen inom presidentskapet” (s 66–67).
b. ”Förberedelser för att lämna Nauvoo” och ”Den prövande vinterresan”
(s 69–71).
4. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig för att använda dem under
lektionen: Templet i Nauvoo (62432; Evangeliet i bild 501); Uttåget från
Nauvoo, februari – maj 1846 (62493; Evangeliet i bild 410) och Uttåget från
Nauvoo (Evangeliet i bild 411).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Förklara att när profeten Joseph Smith dog trodde många människor att kyrkan
skulle upphöra att existera.
• Vad var det dessa människor inte förstod beträffande kyrkans ledning?
Läs följande uttalande av president Joseph Fielding Smith:
”Ingen människa kan leda denna kyrka av sig själv. Det är Herren Jesu Kristi
kyrka, han är dess överhuvud . . .
Han utväljer män och kallar dem att vara redskap i hans händer för att uppnå
sina avsikter, och han vägleder och styr dem i deras arbete. Men människorna
är bara redskap i Herrens händer, och äran och härligheten hans tjänare
uppnår är hans och bör tillskrivas honom i all evighet.
Om det var en människas verk skulle det misslyckas, men det är Herrens verk
och han misslyckas inte” (Konferensrapport, 1970–1972, s 31; eller Improvement
Era, jun 1970, s 26).

190

Förklara att efter profeten Joseph Smiths martyrdöd blev Brigham Young kyrkans
ledare genom en inspirerad successionsordning som finns i kyrkan än i dag. Den
här lektionen handlar om successionsordningen i kyrkans presidentskap och
beskriver hur Brigham Young började förbereda de heliga för deras färd västerut
till Saltsjödalen.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
i skriftställena.
1. Profeten Joseph Smith gav rikets nycklar till de tolv och undervisade dem
om principerna för successionen i presidentskapet
Förklara att under vintern 1843–1844 använde profeten Joseph Smith flera dagar
till att ge de tolvs kvorum deras tempelbegåvningar och undervisa dem om deras
ansvar. Han sade till de tolv att han varit orolig för att han snart skulle dö utan
att ha gett rikets nycklar till några andra. Wilford Woodruff, som var medlem i de
tolvs kvorum vid den tiden, minns att profeten Joseph sade följande ord:
”Bröder! Jag tackar Gud för att jag fått leva och se den dagen då jag kunnat ge er
era begåvningar, och jag har nu beseglat på era huvuden alla aronska och melkisedekska prästadömets krafter samt apostlaskapet, med alla dess nycklar och
maktbefogenheter, vilka Gud har beseglat på mig. Och jag lägger nu allt arbete,
allt ansvar och all omsorg för denna kyrka och Guds rike på era skuldror, och
befaller er i Herren Jesu Kristi namn att mobilisera er och leda kyrkan och Guds
rike inför himmel och jord samt inför Gud, änglar och människor” ( James R
Clarks sammanst av Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 delar [1965–1975], del 3, s 134).
• En viktig princip angående successionen i presidentskapet finns upptecknad i
L&F 107:22–24. Läs dessa verser tillsammans. Vad lär oss dessa verser om
sambandet mellan första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum?
(Förklara att det första presidentskapet och de tolv apostlarna bildar ett kvorum
var för sig. De två kvorumen har samma myndighet och makt, men första
presidentskapet är kallat att presidera.)
• Varför är det viktigt att förstå detta samband mellan kyrkans två presiderande
kvorum?
President Harold B Lee sade: ”Profeten Joseph Smith förklarade att ’där det inte
finns någon president, där finns det inget första presidentskap’. Omedelbart
efter en presidents död blir den näst högsta instansen, de tolv apostlarnas
kvorum, den presiderande auktoriteten och de tolvs president blir automatiskt
fungerande president för kyrkan till dess en president för kyrkan officiellt ordineras och understöds i sitt ämbete” (Nordstjärnan, okt 1970, s 293).
För ytterligare information om successionsordningen, se första punkten under
”Ytterligare undervisningsförslag”.
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2. Efter Joseph Smiths martyrdöd presiderade de tolv över kyrkan tills
Brigham Young inröstats som president
Förklara att när Joseph Smith dog
upplöstes första presidentskapet och
de tolvs kvorum blev den presiderande auktoriteten i kyrkan. Be den
klassdeltagare som fått uppgiften att
nu sammanfatta avsnittet ”Successionen inom presidentskapet” i Vår
arvedel på sidorna 66–67.
• Vad var det som Sidney Rigdon inte
förstod angående kyrkans ledning?
Vad var Brigham Youngs första reaktion på frågan om vem som skulle
leda kyrkan? (Se Vår arvedel, s 66.
Han ville veta Herrens vilja i denna
fråga.) Vad kan vi lära av Brigham
Youngs exempel?
President Brigham Young

• Under eftermiddagssessionen av mötet för att diskutera kyrkans ledning,
profeterade Brigham Young att de som inte följde de tolv apostlarna skulle
bli utan framgång och att det endast var apostlarna som skulle lyckas med
att bygga upp Guds rike (Vår arvedel, s 67). Hur har detta visat sig vara sant i
kyrkans historia och i vår egen tid?
Förklara att i slutet av mötet röstade de heliga enhälligt för att stödja de tolvs
kvorum som kyrkans ledare (Vår arvedel, s 67). De tolvs kvorum, med Brigham
Young som president för kvorumet, presiderade över kyrkan i tre och ett halvt år.
Den 27 december 1847 organiserades första presidentskapet formellt på nytt med
Brigham Young som president.
3. Innan de heliga lämnade Nauvoo erhöll de tempelförordningar
Visa en bild av templet i Nauvoo. Förklara att samtidigt som de heliga gjorde sig
beredda att lämna Nauvoo, arbetade de hårt för att färdigställa templet. Så snart
som templet var färdigt, samlades de i stora antal för att få sina tempelförordningar. Följande utdrag ur president Brigham Youngs dagbok visar hur angelägna
de heliga var att få dessa förordningar:
”I morse var det en stor folksamling i receptionsrummet som väntade på att få
komma in . . . Ett hundra tjugo personer fick sina förordningar” (History of the
Church, del 7, s 565).
”Så stor har de heligas iver varit att erhålla [templets] förordningar, och så stor
har vår iver varit att de skulle få dem, att jag har helt gått upp i Herrens arbete i
templet både natt och dag. Jag har inte sovit mer än i genomsnitt fyra timmar om
dygnet och bara gått hem en gång i veckan.
Äldste Heber C Kimball och de andra tolv apostlarna var närvarande hela tiden,
men till följd av all koncentration måste några av dem lämna templet för att vila
och återvinna sin hälsa” (History of the Church, del 7, s 567).

192

Lektion 33

Förföljelserna mot de heliga ökade i januari 1846. I början av februari 1846
meddelade president Young att förordningarna i templet skulle upphöra så att de
heliga kunde lämna Nauvoo. Men de som ännu inte mottagit förordningarna
ville inte bege sig därifrån. President Young skrev följande den 3 februari 1846:
”Trots att jag hade tillkännagett att vi inte skulle utföra några förordningar, var
det fullt av medlemmar i Herrens hus hela dagen. Ivern var så stor att motta
förordningarna, att det verkade som om bröderna ville att vi skulle stanna kvar
och fortsätta med begåvningarna tills vägen blockerades och våra fiender hindrade oss. Men jag informerade bröderna om att detta inte var vist, och att vi
skulle bygga fler tempel och få fler möjligheter att motta Herrens välsignelser, så
snart som de heliga var beredda att ta emot dem. Vi har belönats rikligt i detta
tempel, även om vi inte får mer. Jag sade också till bröderna att jag skulle göra i
ordning min vagn och åka därifrån. Jag gick bort en bit från templet i tron att
mängden skulle skingras, men då jag kom tillbaka fann jag att huset var överfyllt.
Då jag såg på mängden och kände hur angelägna de var, hur de törstade och
hungrade efter ordet, fortsatte vi flitigt att arbeta i Herrens hus. Två hundra
nittiofem personer erhöll förordningar” (History of the Church, del 7, s 579).
• Vad kan vi lära av de heligas iver att erhålla tempelförordningar? Varför tror ni
det var så viktigt att de heliga fick tempelförordningarna innan de började
lämna Nauvoo? (Svaren kan innefatta att den ökade kunskapen och styrkan
skulle hjälpa dem att motstå de prövningar som väntade dem.) På vilka sätt är
templet en källa till styrka och vägledning för er?
Förklara att tempelarbetet fortsatte resten av veckan, sedan stängdes templet.
Totalt erhöll nästan 6 000 heliga sina begåvningar innan de började färden
västerut.
4. De heliga upplevde prövningar och underverk när de inledde färden
västerut
Visa en bild av uttåget från Nauvoo. Förklara att några av de heliga började lämna
Nauvoo den 4 februari 1846. Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu
sammanfatta avsnitten ”Förberedelser för att lämna Nauvoo” och ”Den prövande
vinterresan” i Vår arvedel på sidorna 69–71.
Eftersom de heliga började lämna Nauvoo på vintern och förberedelserna skedde i
hast, blev resan mycket svår. En anmärkningsvärd händelse inträffade i början
av februari vid Sugar Creek, drygt en mil från Nauvoo på Iowasidan av Mississippifloden. Under första natten i lägret vid Sugar Creek föddes nio barn. Det var
oerhört kallt och de heliga hade inte tillräckligt skydd mot väder och vind. Eliza R
Snow skrev:
”Mödrar födde barn under så gott som alla förhållanden man skulle kunna föreställa sig utom de som de varit vana vid. Några födde i tält, andra i vagnar, i
ösregn och snöstorm. Jag hörde talas om en födsel som ägde rum i det primitiva
skyddet av en hydda, vars sidor utgjordes av filtar som var uppspända på stolpar
vilka körts ner i marken. Hyddans tak var gjort av bark genom vilket regnet droppade. Vänliga systrar stod och höll tallrikar för att fånga upp vattnet och på så
sätt skydda den lilla och hennes mor från att få en dusch . . .
Låt oss minnas att mödrarna till dessa i ödemarken födda spädbarn inte var . . .
vana vid att ströva genom skogar och trotsa stormar och oväder . . . De flesta hade
fötts och uppfostrats i östra staterna – där de tagit emot det evangelium som Jesus
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och hans apostlar undervisade om. För sin religions skull hade de förenat sig med
de heliga och under påfrestande omständigheter hjälpt till att med sin tro, sitt
tålamod och sin energi göra Nauvoo till vad namnet står för, ’det vackra’. Där
hade de haft vackra hem, som de prytt med blommor, och utsökta fruktträd som
just börjat frambringa frukt i riklig mängd.
Till dessa hem . . . hade de just sagt ett sista farväl, och med bara så mycket av sina
ägodelar som gick att packa in i en, två och i några fall tre vagnar, hade de börjat
färden mot öknen” (Edward W Tullidge, The Women of Mormondom [1877],
s 307–308).
• Vad får ni för intryck av de heliga i den här berättelsen?
Förklara att i september 1846 hade de flesta heliga lämnat Nauvoo och var nu
spridda över Iowa i bosättningar som de förberett för den annalkande vintern.
Pöbelhopar, som var beslutna att köra ut återstoden av de heliga från Nauvoo,
plundrade deras hem och tvingade dem ner till floden. Några flydde tvärs över
floden men kunde inte ta med sig någon mat eller extra kläder. De som inte
kunde fly blev slagna eller kastade i floden av pöbelhopen.
Flyktingläger med fem till sex hundra hemlösa män, kvinnor och barn låg
spridda längs drygt en mil av flodstranden. De flesta hade bara filtar eller ris att
skydda sig med och mycket litet att äta. Många av dem var alltför sjuka för att
kunna ta sig fram, och några dog. Biskop Newel K Whitney köpte litet mjöl och
delade ut det så gott han kunde, men det räckte inte för att hålla folket vid liv.
Då försåg Herren dem med mat på ett mirakulöst sätt.
Den 9 oktober, när det var speciellt ont om proviant, flög flera stora flockar
vaktlar in i lägret och slog sig ner på marken, ja, till och med på borden. De
heliga, som var hungriga, fångade, tillagade och åt många av dem. För de trofasta
var det ett tecken på Guds barmhärtighet mot nutida Israel, liksom en liknande
händelse varit för forna Israel. (Se B H Roberts, A Comprehensive History of the
Church, del 3, s 135–136.)
• Vilket liknande underverk gjorde Herren för forna dagars israeliter? (Se 2 Mos
16:12–15.) Hur har Herren dragit försorg om er när ni befunnit er i nöd?
Avslutning
Ytterligare undervisningsförslag

Bär enligt Andens maning vittne om de sanningar som tagits upp i lektionen.

Följande material är ett komplement till den föreslagna lektionsplanen. Du
kanske vill använda dig av ett eller flera av förslagen som en del av lektionen.
1. Ytterligare information om successionen i kyrkans presidentskap
Successionsordningen i kyrkans presidentskap har varit aktuell många gånger och
följer nu mönstret som beskrivs på sidan 191. Om du känner att klassdeltagarna
skulle ha nytta av en detaljerad beskrivning av ordningen, så gå igenom följande
steg med dem.
1. En man som blivit förutordinerad att en dag presidera över kyrkan kallas
genom uppenbarelse att bli medlem i de tolv apostlarnas kvorum.
2. Han blir undervisad om sin framtida kallelse genom umgänget med medlemmar i kvorumet och första presidentskapet och genom sina uppdrag. När han
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överlever andra medlemmar i kvorumet, avancerar han med ålderns rätt tills
han är president för de tolvs kvorum och det bara är kyrkans president som
varit apostel längre än han.
3. När kyrkans president dör upplöses första presidentskapet. Rådgivarna i första
presidentskapet återvänder till sina platser i de tolvs kvorum (om de var
medlemmar i kvorumet). De tolvs kvorum blir det presiderande kvorumet i
kyrkan. Presidenten för de tolv blir kyrkans presiderande auktoritet.
4. Medlemmarna i de tolvs kvorum samlas i templet i en anda av fasta och bön.
Vägledda genom uppenbarelser kommer de fram till ett enhälligt beslut om
att omorganisera första presidentskapet. Enligt detta beslut inröstar de seniormedlemmen i de tolv som kyrkans president. De lägger sedan händerna på
hans huvud och ordinerar och avskiljer honom som kyrkans president.
5. Den nye presidenten väljer två män (vanligtvis medlemmar i de tolvs kvorum)
att vara hans rådgivare.
6. Vakanser i de tolvs kvorum, som orsakas genom omorganiseringen av presidentskapet, fylls.
2. Fiendens motstånd mot tempelarbete
De heliga i Nauvoo fick erfara mycket motstånd när de arbetade på att färdigställa
templet. När äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum talade om förföljelserna som
de heliga fick utstå varje gång de försökte bygga ett tempel, sade han:
”Motståndet riktades mot de heliga eftersom den onde var rädd för templet. Han
ville göra allt för att hindra dem från att bygga det” (The Holy Temple [1980],
s 175).
• Varför fruktar den onde templen och tempelarbetet? Vad kan vi göra för att
stärka vårt beslut att komma till templet oavsett de hinder vi stöter på?
3. ”Kom, kom Guds folk”
Förbered för att låta klassen sjunga ”Kom, kom Guds folk” (Psalmer, nr 19),
eller be en eller några klassdeltagare att sjunga den. Sammanfatta efter sången de
händelser som inspirerade William Clayton att skriva denna psalm (Vår arvedel,
s 71).
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Varje steg ett steg i tro

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå hur pionjärernas färd mot Saltsjödalen kan
jämföras med vår färd tillbaka till vår himmelske Fader och att hjälpa klassdeltagarna uppskatta pionjärernas uppoffringar.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 136.
b. Vår arvedel, sidorna 71–77.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare sammanfatta följande avsnitt ur Vår arvedel:
a. ”Winter Quarters” (s 71–72).
b. ”De heliga på Brooklyn” (s 74–75).
c. ”Insamlingen fortsätter” (s 75–76).
d. ”Detta är den rätta platsen” (s 76–77).
4. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig för att använda dem under
lektionen: Mary Fielding och Joseph F Smith färdas över prärien (62608; Evangeliet i bild 412) och Pionjärerna anländer med båt till San Francisco Bay
(Evangeliet i bild 421).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv Förlovat land på tavlan. Förklara att Herren många gånger i skrifterna har lett
människoskaror från det land där de bott till ett ”förlovat land”. I skrifterna kallas
ofta en sådan plats för ett utvalt land, ett fridens land eller ett arvland (1 Ne 2:20;
L&F 45:66; 103:11).
• Kan ni nämna några människogrupper i skrifterna som under en resa leddes
till ett förlovat land? (Skriv upp klassdeltagarnas svar på tavlan. Svaren kan
innefatta jarediterna, Lehis familj, Israels barn i Gamla testamentet samt
Brigham Young och pionjärerna.)
Förklara att vårt jordeliv är som en färd till det celestiala rikets ”förlovade land”.
Äldste M Russell Ballard i de tolvs kvorum talade om pionjärerna som lade
grunden till denna tidhushållning, när han sade:
”Deras färd liknar vår egen. Det finns lärdomar för oss i varje steg de tog – lärdomar om kärlek, mod, förpliktelse, hängivenhet, uthållighet, och mest av allt, om
tro” (Nordstjärnan, jul 1997, s 59).
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Den här lektionen handlar om en av de viktigaste resorna i historien – pionjärernas långa och mödosamma färd till Saltsjödalen. Uppmuntra klassdeltagarna under
lektionens gång att jämföra pionjärernas färd med sin egen färd mot evigt liv.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som handlar om principerna
i skriftställena.
1. Herren instruerade de heliga angående deras timliga förberedelser för
resan
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att sammanfatta berättelsen om de
heliga i Winter Quarters i Vår arvedel på sidorna 71–72.
• De heliga i Winter Quarters led mycket på grund av sjukdom och andra prövningar, men de fortsatte ändå sitt arbete och förberedde sig för färden. På vilka
sätt blev de och andra välsignade tack vare deras fortsatta beslutsamhet?
(Svaren kan innefatta att deras förberedelser gjorde resan lättare och hjälpte
dem som skulle komma efter dem.) Hur har ni välsignats genom att ni hållit ut
i prövningens stund? Hur kan det hjälpa dem som kommer efter oss, om vi
håller ut i svåra tider?
Förklara att i Winter Quarters, i januari 1847, fick president Brigham Young en uppenbarelse om de heligas färd västerut. Uppenbarelsen finns upptecknad i L&F 136.
• Vilka instruktioner gav Herren de heliga angående hur de skulle förbereda sig
för resan? (Läs följande verser tillsammans och fastställ vilka instruktioner som
gavs i varje vers. Välj ut några av frågorna som hjälper klassdeltagarna att
diskutera och tillämpa dessa instruktioner.)
a. L&F 136:2. (Ingå ett ”förbund och lova att hålla alla Herrens, vår Guds, bud
och lagar”.) Varför var denna instruktion så viktig för de heliga? Hur kan vi
tillämpa den på vår egen färd?
b. L&F 136:3. (Organisera kompanier under ledning av de tolvs kvorum, med
en president och två rådgivare och med chefer som har hundra, femtio eller
tio under sig.) Hur liknar denna organisation sättet varpå församlingar och
stavar organiseras?
c. L&F 136:5. (”Varje kompani skall själv förse sig med [allt] de kunna
anskaffa.”) Varför är det viktigt att vi strävar efter att bli självständiga?
d. L&F 136:6. (”Bered . . . för dem som skola stanna kvar.”) Vilka förberedelser
gjorde de heliga för dem som skulle stanna kvar? (Se L&F 136:7, 9). På vilka
sätt kan denna undervisning tillämpas på oss?
e. L&F 136:8. (Ta hand om ”de fattiga, änkorna, de faderlösa”.) Hur kan vi
uppfylla dessa ansvar i dag?
f. L&F 136:10. (”Var och en skall bruka allt sitt inflytande och sin egendom till
att hjälpa detta folk till . . . en Sions stav.”) På vilket sätt kan denna undervisning tillämpas på oss?
2. Herren undervisade de heliga angående deras uppträdande
Undervisa om och diskutera L&F 136:17–33. Förklara att Herren, förutom att
undervisa om timliga förberedelser, gav de heliga direktiv i andliga frågor och om
deras uppträdande mot varandra.
197

• Vilka instruktioner gav Herren de heliga angående hur de själva borde uppföra
sig? (Läs följande verser tillsammans och fastställ instruktionerna i varje vers.
Välj ut några av frågorna som hjälper klassdeltagarna att diskutera och tillämpa
dessa instruktioner.)
a. L&F 136:19. (”Om någon skall försöka att själv sätta sig upp och icke taga råd
av mig, skall han icke hava någon kraft.”) Varför skulle ödmjukheten
komma att betyda så mycket för de heliga under resan? Hur försöker människor ibland upphöja sig själva? Hur kan vi mer till fullo söka efter Herrens
härlighet i stället för vår egen?
b. L&F 136:21. (”Tagen eder tillvara för allt ont och för att missbruka Guds
namn.” Se också 2 Mos 20:7.) Varför är det viktigt att vi visar vördnad för
Herrens namn?
c. L&F 136:23–24. (”Upphören med att kivas med varandra; talen icke illa om
varandra. Uppbyggen varandra inbördes.”) På vilket sätt hindrar kiv och
förtal oss som folk? Hur kan vi övervinna stridigheter mellan oss? Vad kan vi
göra för att bygga upp varandra?
d. L&F 136:25–26. (Återlämna saker vi lånat eller som vi hittat.)
e. L&F 136:27. (Ta ”väl vara på vad du har”.) Vad tror ni det betyder att vara en
”vis förvaltare”? Hur kan vårt förvaltarskap över fysiska ägodelar påverka
vårt andliga välbefinnande?
I L&F 136:28 ger Herren instruktioner angående lämplig avkoppling. När äldste
David O McKay talade om det, sade han:
”På slätten satte man vagnarna efter dagens marsch i en cirkel. En man med fiol
brukade ta plats vid lägerelden och där ute på prärien brukade dessa starka pionjärer ta varandra i hand och dansa, inleda med bön och delta i nöjen som befrämjade evangeliets anda . . . En gång sade president Brigham Young . . . i stora drag:
’Atmosfären vid dansen bör vara sådan att om någon äldste kallas från festen för
att administrera till en sjuk person, kan han lämna festen i samma anda som han
skulle haft om han gått från ett möte med äldstekvorumet’” (Conference Report,
apr 1920, s 117).
• Hur kan vi tillämpa detta råd?
• Vad befallde Herren de heliga att göra för att lära visdom? (Se L&F 136:32–33.)
På vilka sätt har ni märkt att dessa instruktioner gällt ert liv?
3. Under president Brigham Youngs ledning färdades de heliga till
Saltsjödalen
Hänvisa till karta nr 3 på sidan 276 i den här boken och till sidan 31 i Elevens
studievägledning. Förklara att två år före profeten Joseph Smiths död profeterade
han att ”de heliga skulle fortsätta att lida mycken hemsökelse och skulle bliva
drivna till Klippiga bergen” och att några av dem ”leva för att draga dit ut och
bistå med koloniseringen och byggandet av städer och se de heliga bliva ett
mäktigt folk mitt i Klippiga bergen” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 219). Som
uppfyllelse av denna profetia färdades omkring 70 000 medlemmar i kyrkan från
hela världen till Utah mellan 1847 och 1869.
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Uttåget västerut. Den 4 februari 1846 tog sig de första vagnarna över Mississippifloden för att inleda
den historiska folkvandringen västerut.

Visa bilden av Mary Fielding och Joseph F Smith samt bilden av de heligas
ankomst till San Francisco. Förklara att det finns många berättelser om den tro
och det mod de heliga visade på sin färd till Utah.
Be de klassdeltagare som fått uppgiften att nu sammanfatta följande avsnitt ur
Vår arvedel: ”De heliga på Brooklyn” (s 74–75), ”Insamlingen fortsätter” (s 75–76)
och ”Detta är den rätta platsen” (s 76–77). Om tiden tillåter kanske du vill återge
andra inspirerande berättelser om pionjärerna (se första punkten under ”Ytterligare undervisningsförslag”). Du kan också inbjuda klassdeltagarna att återge
berättelser om pionjärer som de hämtar inspiration ifrån. Dessa pionjärberättelser
kan också hämtas från andra perioder i kyrkans historia och från andra länder där
kyrkan är etablerad.
• Hur känner ni er när ni tänker på den tro och de uppoffringar som pionjärerna
och andra heliga har gett oss som arvedel? Vilka är kyrkans pionjärer i ert
område? Hur kan vi överlämna samma arv till dem som kommer efter oss?
• Vad kan vi lära oss av pionjärernas vandring som hjälper oss på vår färd tillbaka till Guds närhet? (När klassdeltagarna fått tillfälle att svara, kan du läsa
följande uttalande av äldste M Russell Ballard.)
”Livet är inte alltid lätt. Någon gång på vår resa kan vi i mycket känna oss som
pionjärerna när de korsade Iowa – med lera upp till knäna, tvungna att begrava
några av våra drömmar längs vägen. Vi har alla berg att bestiga, med vinden i
ansiktet och med alltför tidig vinter annalkande. Ibland verkar det inte finnas
något slut på dammet som sticker i ögonen och skymmer vår blick. Förtvivlans
och missmodets skarpa kanter sticker upp i terrängen och får oss att sakta farten
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. . . Då och då når vi en bergstopp i livet, som pionjärerna gjorde, bara för att
se fler bergstoppar framför oss, högre och svårare än den vi just tagit oss över.
Genom att hämta från osynliga källor av tro och uthållighet rör vi oss hela
tiden framåt, tum för tum, liksom våra förfäder gjorde, mot den dag när våra
röster kan förena sig med rösterna från alla de pionjärer som uthärdat i tro, och
sjunga: ’Allt är väl! Allt är väl!’” (Nordstjärnan, jul 1997, s 61).
Avslutning

Betona att vår väg mot evigt liv på många sätt påminner om pionjärernas färd
tvärs över Amerika. Pionjärerna tog sig över slätterna genom stora personliga
uppoffringar och ofta under svåra prövningar. Genom att visa mycket tro, mod
och uthållighet var de ett exempel för oss.
Förklara att detta är vår tid i Guds rikes historia på jorden. Pionjärerna lade
grunden, men det är nu vår sak att fullborda verket. Som president James E Faust
sade: ”Varje steg vi i framtiden tar i tro kommer att uppfylla en profetisk syn
angående denna kyrkas härliga bestämmelse” (Nordstjärnan, jan 1987, s 44).
Äldste M Russell Ballard sade: ”Vi är arvtagare till ett fantastiskt arv. Nu är det vårt
privilegium och ansvar att delta i återställelsens ständigt pågående utveckling,
och det finns underbara och hjältemodiga berättelser om tro att skriva i våra
dagar. Det kommer att kräva hela vår styrka, visdom och energi att övervinna de
hinder som vi kommer att ställas inför. Men inte ens det kommer att räcka.
Vi kommer att få erfara, liksom våra förfäder bland pionjärerna, att det är bara
genom tro – verklig tro, helhjärtad, testad och prövad – som vi kommer att finna
trygghet och tillförsikt när vi vandrar längs vår egen farofyllda väg genom livet”
(Nordstjärnan, jul 1997, s 61).
Bär vittne om att många av de sätt varpå pionjärerna i L&F 136 råddes att förbereda sig inför resan också gäller vår resa. Uppmuntra klassdeltagarna att visa sin
tacksamhet för pionjärerna genom att låta sitt trosarv leva vidare.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller båda dessa förslag som tillägg till den
föreslagna lektionsplanen.
1. Pionjärernas uppoffringar
Förutom att profetera att de heliga skulle bli ett mäktigt folk i Klippiga bergen,
förutsade Joseph Smith deras lidande. Han sade att en del skulle ”dödas av våra
förföljare eller mista livet på grund av deras utsatta ställning eller sjukdomar”
(se Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 219).
Återge följande, som äldste Thomas S Monson berättade medan han verkade i de
tolvs kvorum:
”Hundratals mormonpionjärer led och dog av sjukdomar, strapatser eller svält.
Somliga som inte hade vagnar eller oxar gick till fots de 200 milen över prärien
och bergen med handkärror som de sköt framför sig eller drog efter sig. Bland
dessa dog var sjätte person.
För många började inte resan i Nauvoo, Kirtland, i Far West eller i New York, utan
långt borta i England, Skottland, Skandinavien eller Tyskland . . . Mellan hemmets
trygghet och löftet om Sion låg det mäktiga havets vreda, förrädiska vatten. Vem
kan väl ana den fruktan som fyllde människornas hjärtan under de farliga resorna
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över havet? Manade av Andens tysta viskningar satte de hela sin enkla men osvikliga tro och tillit till Gud och gav sig av på färden . . .
Ombord på ett av dessa överfulla träfartyg fanns min farfars föräldrar, deras barn
och några tillhörigheter. Vågorna var höga, resan lång och utrymmet minimalt.
En liten flicka, Mary, hade alltid varit klen, men nu såg hennes oroliga mor hur
hon för varje dag blev allt svagare. Hon hade en allvarlig sjukdom . . . Dag efter
dag spanade de bekymrade föräldrarna efter land, men det fanns inget att se. Lilla
Mary klarade inte resans strapatser. Efter ett antal febriga dagar lämnade hon fridfullt denna tåredal.
Familj och vänner samlades uppe på däck. Fartygets kapten ledde begravningsgudstjänsten. Den lilla dyrbara kroppen lades varsamt i en tårdränkt segelduk och
släpptes sedan ned i det vreda havet. Den starke fadern tröstade med kvävd röst
den sörjande modern och sade gång på gång: ’Herren gav, och Herren tog. Lovat
vare Herrens namn. Vi kommer att få träffa vår Mary igen!’” (Nordstjärnan, nov
1988, s 2–3).
2. Videopresentationen ”Varje steg ett steg i tro”
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia
(56933 180) finns tillgänglig, överväg då att visa ”Varje steg ett steg i tro”, ett
sexton minuter långt avsnitt.
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”En uppgift att frälsa”

Mål

Att undervisa om hur Martins och Willies handkärrekompanier räddades, att visa
att Jesu Kristi evangelium är ett räddningens budskap och att uppmuntra klassdeltagarna att hjälpa till att rädda dem som är i nöd.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58.
b. 3 Nephi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (kompletterande skriftställen).
c. Citaten i denna lektion.
d. Vår arvedel, sidorna 77–80.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig för att använda dem under
lektionen: Martins handkärrekompani vid Bitter Creek i Wyoming, 1856
(62554; Evangeliet i bild 414) och Tre unga män räddar Martins handkärrekompani (Evangeliet i bild 415).
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så använd även
följande bilder: Uttåget från Nauvoo (62493; Evangeliet i bild 411), Handkärrekompaniet (62528) och Mary Fielding och Joseph F Smith färdas över prärien
(62608).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa bilderna som nämnts i punkt 3 och 4 under ”Förberedelser”.
• Varför är det viktigt att fortsätta upprepa berättelserna om de första pionjärernas upplevelser?
President Gordon B Hinckley sade: ”Berättelser om svårt utsatta heliga och om
deras lidande och död kommer att upprepas gång på gång . . . Berättelser om
hur de räddades behöver upprepas gång på gång. De talar om själva kärnan i
Jesu Kristi evangelium” (Nordstjärnan, jan 1997, s 83).
President Hinckley syftade också på pionjärerna när han sade: ”Jag kommer
aldrig att upphöra med att vara tacksam för dem. Jag hoppas att ni aldrig
kommer att upphöra med att vara tacksamma för dem. Jag hoppas att vi alltid
kommer att minnas dem . . . Låt oss läsa berättelserna gång på gång, låt oss läsa
för våra barn och barnbarn, om dem som led så mycket” (Church News, 31 jul
1999, s 5).
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Förklara att den här lektionen handlar om lidande, död och räddning – berättelsen om Martins och Willies handkärrekompanier.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om händelser som har samband med principerna du undervisar om.
1. President Brigham Young ledde räddningen av Martins och Willies
handkärrekompanier
Visa bilden av Martins handkärrekompani. Sammanfatta det första stycket under
”Handkärrekompanier” på sidan 77 i Vår arvedel. Återge sedan följande som president Gordon B Hinckley berättat:
”Jag tar er tillbaka till generalkonferensen i oktober 1856. På lördagen den konferensen kom Franklin D Richards och en handfull kamrater till dalen. De hade
färdats från Winter Quarters med starka oxspann och lätta vagnar och hade tagit
sig fram snabbt. Broder Richards sökte omedelbart upp president Young. Han
rapporterade att det fanns hundratals män, kvinnor och barn längs den långa
leden . . . De var i en förtvivlad situation. Vintern hade kommit tidigt med snöbyar.
Vinden tjöt genom höglandsområdet . . . Vårt folk var hungrigt, deras kärror och
vagnar höll på att falla ihop, deras oxar dog. Själva folket höll på att dö. Alla skulle
gå under om de inte blev räddade.
Jag tror inte president Young sov den natten. Jag tror att tankarna på dessa nödlidande, frusna, döende människor drog förbi hans inre syn. Morgonen därpå kom
han till det gamla tabernaklet som stod på detta område. Han sade följande till
folket:
’Jag ska nu ge detta folk ämnet och texten till de äldster som ska tala . . . Ämnet är
. . . Många av våra bröder och systrar är ute på prärien med handkärror, och
förmodligen är många av dem nu drygt 110 mil härifrån. Och de måste föras hit,
vi måste skicka en undsättningsstyrka till dem. Texten blir: ”Att få hit dem.”
Det är min religion. Det är den Helige Andens maning som jag fått. Det är att
rädda människorna . . .
Jag ska vända mig till er biskopar i dag. Jag ska inte vänta tills i morgon, eller till
nästa dag, på att få 60 bra åsnespann och 12 till 15 vagnar. Jag vill inte skicka oxar.
Jag vill ha bra hästar och åsnor. De finns här i territoriet, och vi måste få fram dem.
Också 12 ton mjöl och 40 bra kuskar utöver dem som kör spannen.
Jag ska säga er alla att er tro, religion och religiösa bekännelse, aldrig kommer att
frälsa en enda av er in i Guds celestiala rike, om ni inte uppfyller sådana principer
som jag nu undervisar om. Ge er av och hämta dessa människor från prärien’ (LeRoy
R Hafen och Ann W Hafen, Handcarts to Zion [1960], s 120–121).
Samma eftermiddag samlade kvinnorna in stora mängder mat, sängkläder och
kläder. Morgonen därpå skoddes hästarna och vagnarna reparerades och lastades.
Följande morgon . . . körde 16 mulåsnespann iväg österut. I slutet av oktober fanns
det 250 spann på väg till undsättning” (Nordstjärnan, jan 1997, s 82–83).
Framhåll att Martins och Willies handkärrekompanier hade gjort allt de kunnat
för att komma fram till Saltsjödalen, men de kunde inte gå längre. De behövde
räddas. Utan undsättningsstyrkorna skulle allesammans ha dött.
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• Vilka erfarenheter har ni haft av att bli räddade? Hur kände ni er när ni var i
behov av hjälp? Hur kände ni er när någon kom till er undsättning?
• Hur tror ni de heliga i handkärrekompanierna kände sig när undsättningsstyrkorna fann dem?
President Hinckley berättade om räddningen på detta sätt:
”[Handkärrekompanierna] befann sig i dessa förtvivlade och fruktansvärda
omständigheter – hungriga, utmattade, i tunna och utslitna kläder – när de
påträffades av räddningsmanskapet. Då dessa dök upp vid horisonten västerut
och banade sig väg genom snön, såg de ut som barmhärtighetens änglar. Och det
var de verkligen. De belägrade emigranterna höjde glädjerop, några av dem.
Andra, som var för svaga för att ropa, grät och grät och grät.
Nu hade de mat att äta och varma kläder. Men lidandet var inte över, inte heller
skulle det någonsin ta slut under jordelivet. Armar och ben hade förfrusit och det
kött som angripits av kallbrand föll av benen.
Kärrorna övergavs och de överlevande packades samman i räddningsmanskapets
vagnar. Den långa, besvärliga resan på 50, 70, ja upp till 80 mil mellan dem och
denna dal tog mycket lång tid på grund av stormarna. Den 30 november kom 104
vagnar, stuvade med en last av mänskligt lidande, in i Saltsjödalen. Ryktet om att
de var på väg hade föregått dem. Det var söndag och åter var de heliga samlade i
tabernaklet. Brigham Young stod framför församlingen och sade:
’Så snart som detta möte är avslutat vill jag att bröderna och systrarna beger sig
hemåt . . .
Vi kommer att hoppa över eftermiddagsmötet, ty jag vill att systrarna skall . . .
vara beredda att ge dem som just anlänt en munfull av något att äta samt tvätta
dem och ta hand om dem . . .
Ni kommer att finna att några har fötter som förfrusit upp till anklarna; några
ända upp till knäna och andra har förfrusit händerna . . . Vi vill att ni tar emot
dem som om de vore era egna barn, och känner likadant för dem’ (citerad i
Hafen, Handcarts to Zion, s 139)” (Nordstjärnan, jan 1992, s 66).
• Vilka ansträngningar att rädda handkärrepionjärerna gör djupast intryck på er?
2. Frälsaren räddar oss genom sitt försoningsoffer
Påpeka att Jesu Kristi evangelium är ett budskap om räddning. När president
Gordon B Hinckley under en konferens talade om hur handkärrekompanierna
räddades, vittnade han om Frälsarens räddningsuppdrag:
”Det är tack vare världens Frälsares återlösningsoffer, som det eviga evangeliets
stora plan har gjorts tillgänglig för oss, enligt vilken de som dör i Herren inte ska
smaka döden utan ska få möjlighet att fortsätta till celestial och evig härlighet.
I vår egen hjälplöshet blir han vår räddare, han som frälser oss från fördömelse
och leder oss till evigt liv.
I stunder av förtvivlan, i perioder av ensamhet och fruktan, finns han där vid
horisonten för att ge undsättning och tröst och tillförsikt och tro. Han är vår
Kung, vår Frälsare, vår Befriare, vår Herre och vår Gud” (Nordstjärnan, jan 1992,
s 67).
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• På vilka sätt behöver vi räddas av Frälsaren? Varför kan Frälsaren rädda oss? (Se
Al 7:11–13; L&F 18:11–12.) Vad måste vi göra för att helt kunna ta emot hans
erbjudande om räddning?
3. Som sista dagars heliga ska vi rädda de nödställda
Visa bilden av tre unga män som räddar handkärrepionjärer. Läs sedan följande
berättelse som president Thomas S Monson återgett:
”Låt oss för ett ögonblick sluta oss till kapten Edward Martin och det handkärrekompani han var ledare för. Även om vi inte känner hungersmärtor som de
kände eller upplever den bittra kyla som genomträngde deras utmattade kroppar,
går vi från vårt besök med en större uppskattning för utståndna lidanden, visat
mod och fullbordad tro. Vi kommer att med tårfyllda ögon bli vittne till ett
dramatiskt svar på frågan ’Skall jag taga vara på min broder?’
’Handkärrorna rullade i väg den 3 november och nådde floden som var fylld av
flytande isflak. Att ta sig över skulle kräva mer mod och styrka, verkade det, än
människan kunde uppbåda. Kvinnor ryggade tillbaka och männen grät. Några
sköt på tills de kom över, men andra var ur stånd att klara denna svåra prövning.
Tre artonåriga pojkar som tillhörde en hjälptrupp kom till undsättning, och till
deras förundran som såg det, bar dessa pojkar nästan alla i det olycksdrabbade
handkärrekompaniet över den igensnöade floden. Påfrestningen var så fruktansvärd, kylan var så stark, att alla pojkarna längre fram dog av sviterna från den.
När President Brigham Young hörde talas om denna hjältemodiga handling grät
han som ett barn, och senare uttalade han sig offentligt: ”Enbart denna handling
kommer att försäkra C Allen Huntington, George W Grant och David P Kimball
om evig frälsning i Guds celestiala rike, om världar utan ände”’ (LeRoy R Hafen
och Ann W Hafen, Handcarts to Zion, 1960, s 132–133).
Vårt tjänande till andra kanske inte blir så dramatiskt, men vi kan hjälpa människoandar, klä dem som fryser, ge mat åt hungriga personer, trösta sörjande
hjärtan och lyfta dyrbara själar till nya höjder” (Nordstjärnan, jul 1990, s 41).
Betona att som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka har vi en uppgift att rädda. ”Vår
uppgift i livet, som Herren Jesu Kristi efterföljare”, sade president Gordon B
Hinckley, ”måste vara att rädda” (Nordstjärnan, jan 1992, s 68). Som president
Monson sade kanske vårt tjänande inte blir lika dramatiskt som de tre unga
männens offer. Men vi kan hjälpa till att rädda familjemedlemmar, vänner och
andra genom våra enkla, dagliga ansträngningar att älska, tjäna och undervisa
dem.
• Nämn några speciella saker som vi kan göra för att rädda nödställda. (Skriv upp
klassdeltagarnas svar på tavlan. Återge som en del av diskussionen följande
citat.)
Med tanke på det lidande som Martins och Willies handkärrekompanier
genomgick, sade president Hinckley:
”Jag är tacksam att denna pionjärtid ligger bakom oss. Jag är tacksam att vi inte
har bröder och systrar som fastnat i snön, som fryser och dör medan de försöker komma till detta, deras Sion bland bergen. Men det finns människor, och
de är inte få, vars omständigheter är förtvivlade och som ropar på hjälp och
lindring.
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Det finns så många som är hungriga och nödlidande och som behöver hjälp . . .
Det är vår stora och allvarliga plikt att nå ut till dem och hjälpa dem, ge mat åt
de hungriga, ge näring åt deras andar, om de törstar efter sanning och rättfärdighet.
Det finns så många ungdomar utan mål som kommer in på den tragiska vägen
med droger, gängbildning, omoral och hela skalan av problem som följer
därmed. Det finns änkor som längtar efter vänliga röster och den ivriga
omtanke som vittnar om kärlek. Det är de som en gång var varma i tron, men
vars tro har kallnat. Många av dem vill komma tillbaka men vet inte riktigt
hur. De behöver vänliga händer som sträcks ut till dem. Med lite ansträngning
kan många av dem föras tillbaka för att på nytt få njuta vid Herrens bord.
Mina bröder och systrar, jag hoppas, jag ber, att var och en av oss . . . ska
bestämma [sig] för att söka upp dem som behöver hjälp, som befinner sig i
förtvivlade och svåra omständigheter, och lyfta dem i en kärleksfull anda in
i kyrkans famn, där starka händer och ömmande hjärtan kommer att värma
dem, trösta dem, bistå dem och leda dem på vägen till lyckliga och produktiva
liv” (Nordstjärnan, jan 1997, s 83).
Låt klassen läsa följande skriftställen och söka efter råd om vad vi kan göra för att
rädda dem som är i nöd. Använd frågorna för att uppmuntra till diskussion och
tillämpning.
a. L&F 4:3–7; Moroni 7:45–48. Hur kan egenskaperna som nämns i dessa verser
hjälpa oss att rädda de behövande?
b. L&F 18:10–16. Vilka möjligheter har vi att undervisa om evangeliet och leda
andra till omvändelse?
c. L&F 52:40. Vad kan vi göra för att hjälpa ”de fattiga och nödlidande, de sjuka
och plågade”? Varför är vi inte Frälsarens lärjungar om vi låter bli att hjälpa de
nödlidande?
d. L&F 81:5–6. Vad innebär det att ”upplyft[a] de slappnande händerna och
styrk[a] de matta knäna”? Hur kan denna befallning tillämpas på andliga lika
väl som på fysiska behov?
e. L&F 138:58. Hur kan vi återlösa människor genom tempelarbete?
f. 3 Nephi 18:31–32. Vad kan vi göra för att ”fortfara med att predika” för dem
som har fallit ifrån?
• Be klassdeltagarna reflektera över räddningen av Martins och Willies handkärrekompanier. Vad kan vi, medan vi bemödar oss om att rädda andra, lära oss av
president Brigham Youngs exempel och av de heliga som räddade de strandsatta handkärrekompanierna? (Svaren kan innefatta att vi inte bör skjuta upp
våra ansträngningar, att vi ofta behöver lägga våra egna bekymmer åt sidan för
att ta hand om andras behov och att vi bör utöva tro.)
Avslutning
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Uppmuntra klassdeltagarna att finna sätt att tillämpa principerna som tas upp i
denna lektion. Betona att medan vi anstränger oss att hjälpa dem som är i behov
av räddning, får vi aldrig ge upp hoppet. Vi måste lägga bort själviskheten, och vi
måste räcka ut vår hand i kärlek. Vittna enligt Andens maning om sanningarna
som diskuterats under lektionen.

Lektion 35

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. ”I vår djupaste nöd lärde vi känna [Gud]”
Be en klassdeltagare förbereda sig för att återge berättelsen om Nellie Pucell i Vår
arvedel, sidorna 77–78. Inbjud en annan klassdeltagare att förbereda sig för att
återge berättelsen om den man som intygade att han och de andra handkärrepionjärerna i sin ”djupaste nöd lärde . . . känna [Gud]” (Vår arvedel, s 78).
• Vad kan vi lära av dessa två berättelser? Hur har du märkt att vi kan lära känna
Gud bättre när vi uthärdar prövningar?
Som en del av diskussionen kanske du vill låta klassen läsa L&F 122:5–8.
2. ”Om världen ska räddas, måste vi göra det”
För att betona vårt ansvar att rädda dem som är i nöd, kan du återge följande
uttalande av president Gordon B Hinckley:
”Vårt budskap är ofrånkomligt när vi tänker på att frälsningen, världens eviga
frälsning, vilar på denna kyrkas skuldror. Om världen ska räddas är det, när allt
kommer omkring, vi som måste göra det. Vi kan inte göra oss fria ifrån det. Inget
annat folk i världens historia har fått samma befallning som vi har fått. Vi är
ansvariga för alla som har levt på jorden. Det innebär att vi släktforskar och gör
tempelarbete. Vi har ansvaret för alla som nu lever på jorden, och det innebär att
vi gör missionsarbete. Och vi ska bli ansvariga för alla som kommer att leva på
jorden” (Church News, 3 jul 1999, s 3).
3. Videopresentationen ”Prövad i allting”
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia (56933 180)
finns tillgänglig, så överväg att visa ”Prövad i allting”, ett fyra minuter långt
avsnitt.
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”Hedmarken skall fröjdas
och blomstra som en lilja”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå hur de blivit välsignade genom uppoffringarna
som de första heliga i Saltsjödalen gjorde och att uppmuntra dem att följa dessa
trofasta medlemmars exempel.

Förberedelser

1. Studera under bön Vår arvedel, sidorna 81–96.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevernas studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande avsnitt i Vår
arvedel:
a. ”Det första året i dalen” och ”Forskningsuppdrag” (s 82–84).
b. ”Kallelser att kolonisera” (s 86–89).
c. ”Missionärer tar emot kallelsen” (s 84–86).
d. ”Missionsarbete” (s 93–96).
4. Om följande bilder finns tillgängliga, ordna då så att du kan visa dem under
lektionen: Salt Lake-templet (62433; Evangeliet i bild 502; s 210 i den här
boken); Brigham Young (Evangeliet i bild 507) och John Taylor (Evangeliet i
bild 508).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Visa en bild av Salt Lake-templet. Förklara att djupt i marken under templet ligger
en stark grund som består av stenblock. Grunden har burit upp templet i mer än
150 år.
• Varför är det viktigt att grunden till en byggnad är stark och djup?
Förklara att precis som byggnader behöver en stark grund, så gör våra liv det. Den
här lektionen handlar om uppförandet av Salt Lake-templet och om pionjärernas
ansträngningar att kolonisera sin nya hemort och sprida evangeliet. Den handlar
också om de grundläggande principer varpå de första heliga byggde sina liv och
hur vi kan lära av deras exempel.

Diskussion och
tillämpning
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Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om händelser som har samband med
principerna ni diskuterar.

1. ”Precis här ska vår Guds tempel stå”
Förklara att den 28 juli 1847, fyra dagar efter ankomsten till Saltsjödalen, stod
president Brigham Young på den plats där Salt Lake-templet nu står. Han slog
med käppen på marken och sade: ”Precis här ska vår Guds tempel stå” (Wilford
Woodruff, Deseret Evening News, 25 jul 1888, s 2). Så började ansträngningarna
och välsignelserna av att bygga ett nytt tempel.
Äldste John A Widtsoe i de tolvs kvorum sade: ”Pionjärerna var hungriga och
trötta. De behövde mat och vila. En ogästvänlig öken låg framför dem. Men även
om de var fyllda av sådana fysiska behov, inriktade de sig ändå först på att bygga
tempel och på den andliga näring och styrka som templen ger” (Conference
Report, apr 1943, s 38).
Knappt en vecka efter det att president Young markerat platsen för templet,
började de heliga kartlägga den nya staden, med templet i centrum. Planeringen
av staden fick folket att inrikta sig på templet.
• Varför bör templet vara det centrala i våra liv i dag? (Se följande citat.) Hur kan
vi göra templet till en viktigare del av våra liv?
President Howard W Hunter lärde:
”Vi betonar . . . de personliga välsignelserna av att tjäna i templet och den helgd
och den trygghet som finns inom dess helgade murar. Det är Herrens hus,
en plats för uppenbarelse och frid. Då vi besöker templet, lär vi mera rikt och
djupt syftet med livet och betydelsen av Herren Jesu Kristi försoningsoffer.
Låt oss göra templet, med tempeltjänst, tempelförbund och tempelvigsel, till
vårt största jordiska mål och den mest hänförande upplevelsen i jordelivet . . .
Må ni låta templets innebörd, skönhet och frid få plats i era vardagsliv mera
direkt” (Nordstjärnan, jan 1995, s 87–88).
Visa en bild av Salt Lake-templet. Förklara att man grävde den stora grunden för
hand, vilket krävde tusentals arbetstimmar. Hörnstenarna lades den 6 april 1853.
Efter några års arbete med grunden, upphörde de heliga med sitt arbete på grund
av ett problem med Förenta staternas regering. Förenta staternas president hade
hört falska historier om att de heliga gjorde uppror mot regeringen, och därför
skickade han en armé till Saltsjödalen. Som svar lät president Young de heliga
täcka över grunden med jord för att få den att se ut som ett vanligt fält.
När de heliga senare grävde fram den i sandsten lagda grunden, märkte de att det
fanns sprickor i stenblocken. De tog undan sandstenen och ersatte den med
massiva granitblock. President Young insisterade på att man bara skulle använda
sig av det bästa materialet och de bästa yrkesmännen för att bygga templet. Han
sade:
”Jag vill se templet byggas på ett sådant sätt att det står under hela tusenårsriket.
Detta är inte det enda tempel vi ska bygga. Hundratals tempel kommer att byggas
och invigas åt Herren . . . Och när tusenårsriket är över . . . vill jag att templet fortfarande ska stå som ett stolt monument över den tro, uthållighet och flit som
Guds heliga visade bland bergen på artonhundratalet” (Discourses of Brigham
Young, utv av John A Widtsoe [1941], s 395).
Det tog många år för de heliga att bryta sten, transportera och forma granitblocken som användes till templet. Under den här tiden kämpade de bara för att
överleva, medan de förlorade sina skördar på grund av väder och vind, åkte på
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mission till främmande länder samt accepterade kallelser att lämna sina hem och
upprätta samhällen i avlägsna områden. Trots alla utmaningar förblev de heliga
trofasta och med Herrens hjälp fick de framgång. Salt Lake-templet invigdes 1893,
40 år efter det att hörnstenarna lagts.
• Vad kan vi lära oss av de heligas uthållighet när de byggde Salt Lake-templet?
Hur kan de heligas exempel på uthållighet hjälpa oss?
När Jeffrey R Holland var president för Brigham Young-universitetet, jämförde
han hur vi bygger våra egna liv med hur man byggde Salt Lake-templet.
”Den prestigefyllda Scientific American beskrev [Salt Lake-templet] som ett
’monument på mormonernas uthållighet’. Och det är det. Blod, hårt arbete,
tårar och svett. Det bästa är alltid värt att avsluta. ’Förstår ni inte att ni är Guds
tempel?’ (1 Kor 3:16). Absolut är vi det. Hur långvarig och mödosam vår
strävan än tycks vara, måste vi forma och ställa stenar som gör våra färdigheter
till ’en storslagen och imponerande anblick’. Vi måste ta vara på varje möjlighet att lära och växa, drömma drömmar och se visioner, arbeta på att förverkliga dem, vänta tålmodigt när vi inte har något annat val, vila handen på
plogen en stund, men sedan resa oss och börja kämpa igen . . . Vi lägger
grunden till ett stort verk – vår egen ovärderliga framtid” (However Long and
Hard the Road [1985], s 127).

Salt Lake-templet. Invigt 1893. Detta tempel tog 40 år att bygga.

2. De heliga var lydiga när de koloniserade Saltsjödalen och omgivande
områden
Förklara att de heliga stod inför stora utmaningar när de tog sig an uppgiften att
kolonisera Saltsjödalen och omgivande områden. Be den klassmedlem som
fått uppgiften att nu sammanfatta avsnitten ”Det första året i dalen” och ”Forskningsuppdrag” i Vår arvedel på sidorna 82–84.
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• Vilka egenskaper hjälpte de heliga att övervinna de stora svårigheter som de
ställdes inför under de första åren i Saltsjödalen? Vilka omständigheter i dag
kan kräva samma egenskaper hos oss?
• På vilka sätt välsignades de heliga under motgångarna? Hur har Herren välsignat er när ni haft motgångar?
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu sammanfatta avsnittet ”Kallelser
att kolonisera” i Vår arvedel på sidorna 86–89.
• Vad gjorde djupast intryck på er i berättelserna om Charles Lowell Walker och
Charles C Rich?
Förklara att dessa två bröder och deras familjer är föredömliga exempel på lydnad.
En av de underbara lärdomar som vi kan hämta från kyrkans historia är att vi blir
välsignade när vi lyder Herren och följer hans profeter. Läran och förbunden
innehåller också många lärdomar om lydnadens välsignelser. Läs följande skriftställen tillsammans. Diskutera vad varje skriftställe här nedan lär om lydnad.
a. L&F 58:2–4. (Om vi håller buden och är ”trofast[a] i bedrövelsen”, ska vi
”krönas med mycken härlighet”.)
b. L&F 64:33–34. (De som är villiga och lydiga ska välsignas i Sions land i de sista
dagarna.)
c. L&F 82:10. (Herren är bunden när vi gör som han säger. Han ska välsigna oss
när vi lyder hans bud.)
d. L&F 93:1. (De som omvänder sig, kommer till Frälsaren och håller hans bud ska
få se hans ansikte.)
e. L&F 130:19–21. (En person som får mer kunskap och intelligens genom flit och
lydnad i detta liv, ska få förtur i den tillkommande världen. Vi får välsignelser
genom att lyda Guds lagar.)
• Vilka erfarenheter kan ni lämpligen berätta om som fått er att inse vikten av
att lyda? På vilka sätt anmodas vi att lyda profeten i dag, även om vi inte kallas
att kolonisera nya områden? Hur känner ni er när ni lyder Guds vilja?
3. Missionärer gjorde uppoffringar för att kunna undervisa om evangeliet
över hela världen
Förklara att medan de heliga bosatte sig i Saltsjödalen kallade president Brigham
Young många missionärer att verka över hela världen. Be den som fått uppgiften
att nu sammanfatta avsnittet ”Missionärer tar emot kallelsen” i Vår arvedel på
sidorna 84–86.
• I vilka områden i världen predikade de heliga evangeliet under den tid president Brigham Young ledde kyrkan? Vilka uppoffringar gjorde dessa första heliga
för att sprida evangeliet till människor runtom i världen?
• Hur bidrog äldste Lorenzo Snows tro och böner till att öppna människornas
hjärtan för evangeliebudskapet i Italien?
• Vad kan vi lära av äldste Edward Stevensons exempel? Elizabeth och Charles
Woods? Äldste Joseph F Smiths?
President Brigham Young ledde kyrkan i 33 år. Efter president Youngs död 1877
ledde John Taylor kyrkan i tre år som president för de tolvs kvorum. Han inröstades därefter som president för kyrkan den 10 oktober 1880 (Vår arvedel, s 93).
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Förklara att de heliga under president Taylors ledning fortsatte att predika evangeliet över hela världen. Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu sammanfatta avsnittet ”Missionsarbete” i Vår arvedel på sidorna 93–96.
• I vilka områden av världen predikade de heliga evangeliet under president
John Taylors tid som ledare för kyrkan?
• Hur blev Milton Trejo vägledd i hela sitt liv för att kunna vara med om att
bygga upp Guds rike? Hur kan vi förbereda oss bättre för att bygga upp Guds
rike?
• Vad kan vi lära av berättelserna om äldste Thomas Biesinger? Äldsterna Kimo
Pelio och Samuela Manoa? Äldste och syster Dean? Jonathan och Kitty Napela?
Avslutning
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Påpeka att de heliga byggde en stark grund för Herrens tempel och för sina egna
liv i Saltsjödalen. Uppmuntra klassdeltagarna att följa de första heligas exempel
på tro, uthållighet, lydnad och önskan att dela med sig av evangeliet. Vittna
enligt Andens maning om sanningarna som diskuterats under lektionen.

”Tack, Gud, att profeter
du sänder”

Lektion

37

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna inse behovet av vår levande profet, förstå hans uppgifter och bli ännu trofastare i att lyda hans råd.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i denna lektion och Vår arvedel, sidan 131.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassdeltagare förbereda sig för att återge berättelsen om hur äldste
Spencer W Kimball hjälpte en mor och hennes barn på en flygplats (Vår
arvedel, s 131).
4. Förbered dig för att låta klassdeltagarna sjunga ”Tack, Gud, att profeter du
sänder” (Psalmer, nr 10), om du tänker använda dig av psalmen i slutet av
lektionen. Du kan också be en eller några av klassdeltagarna att sjunga den.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Återge följande berättelse som president Hugh B Brown i det första presidentskapet berättat:
Innan president Brown kallades som generalauktoritet tillbringade han en tid i
England, där han arbetade som advokat. Han blev vän med en framstående
engelsman som var medlem i underhuset och före detta domare vid högsta
domstolen i Storbritannien. De två männen diskuterade ofta olika ämnen, bland
annat religion.
1939, när det verkade som om andra världskriget var på väg att bryta ut, kallade
denne engelske gentleman in broder Brown på sitt kontor. Han bad broder Brown
att försvara sin religiösa tro på samma sätt som han skulle diskuterat ett juridiskt
problem. I ett tal på en generalkonferens erinrade sig president Brown delar av
deras samtal:
”Jag började med att säga: ’Får jag utgå från att ni är kristen, sir?’
’Det är jag.’
’Jag antar att ni tror på Bibeln – Gamla och Nya testamentet?’
’Det gör jag.’
Engelsmannen sade att han trodde på de bibliska berättelser där Herren talar till
profeter. Men han vidhöll att sådan kommunikation hade upphört strax efter
Kristi uppståndelse. Samtalet fortsatte med en annan fråga från broder Brown:
’Varför tror ni att den upphörde?’
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’Det vet jag inte.’
’Tror ni att Gud inte har talat sedan dess?’
’Inte såvitt jag vet.’
’Får jag föreslå några tänkbara orsaker till att han inte har talat. Kanske det är för
att han inte kan. Han har förlorat förmågan.’
Han sade: ’Det skulle naturligtvis vara hädiskt tal.’
’Jaha, men om ni inte accepterar det, så kanske han inte talar till människorna för
att han inte älskar oss längre. Han är inte längre intresserad av människornas
angelägenheter.’
’Nej . . . Gud älskar alla människor, och han har inte anseende till personen.’
’Jaha, men . . . då är det enda möjliga svaret, såvitt jag kan se, att vi inte behöver
honom. Vi har gått framåt så ofantligt i utbildning och vetenskap att vi inte
längre behöver Gud.’
Med tanke på det annalkande kriget svarade han med darrande röst: ’Herr Brown,
det har aldrig funnits en tid i historien då det funnits ett större behov av Guds
röst än nu. Kanske ni kan tala om för mig varför han inte säger någonting.’
Jag svarade då: ’Han talar verkligen, han har talat. Men människorna behöver tro
för att höra honom.’”(Conference Report, okt 1967, s 117–118; eller Improvement
Era, dec 1967, s 36–37.)
Betona att Herren fortsätter att tala till oss i dag genom en levande profet. Den
här lektionen tar upp välsignelserna av att ledas av en levande profet och vårt
ansvar att följa hans råd.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om händelser som har samband med principerna ni diskuterar.
1. Vårt behov av en levande profet
• Varför behöver vi en levande profet i dag? (Du kanske vill framhålla att den
levande profetens råd hjälper oss att klara av alla stora problem och behov i
vår tid.)
Medan president Ezra Taft Benson verkade som president för de tolvs kvorum
sade han: ”Den viktigaste profeten för oss är den som lever nu. Det är den
profet som har instruktioner från Gud till oss i dag. Guds uppenbarelse till
Adam uppenbarade inte för Noa hur han skulle bygga arken. Varje generation
har behov av forntida skrifter och nutida skrifter från den levande profeten.
Därför är det viktigast för dig att läsa och begrunda de senaste inspirerade
orden från Herrens språkrör” (Conference Report, områdeskonferens för Korea
1975, s 52).
• Hur har ni välsignats genom att det finns en levande profet på jorden i dag?
2. Vår levande profets uppgifter
Förklara att medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas
kvorum alla är profeter, siare och uppenbarare. Men det är endast kyrkans presi-
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dent som har auktoritet att motta uppenbarelser för hela kyrkan och att bruka
alla de prästadömsnycklar som behövs för att leda kyrkan.
Läran och förbunden ger viktig information om vår levande profets uppgifter.
Låt klassen läsa följande kursiverade skriftställen. Låt dem sedan fastställa vad
dessa skriftställen lär om vår levande profets uppgifter (exempel på svar står inom
parentes). Sammanfatta svaren på tavlan. Diskutera sedan svaren.
A. Läran och förbunden 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3– 4 (Profeten talar i Herrens ställe och
uppenbarar Herrens vilja.)
• Nämn några ämnen som vi fått vägledning i från våra senaste profeter? (Svaren
kan innefatta att bygga starka familjer, utföra tempelarbete, hjälpa nya
medlemmar i kyrkan, vara skuldfria och att läsa Mormons bok.)
B. Läran och förbunden 20:21–26; Mosiah 13:33 (Profeten vittnar om Jesus Kristus och
undervisar om evangeliet.)
• Hur har ert vittnesbörd om Frälsaren stärkts genom vår levande profets ord?
C. Läran och förbunden 21:1; Mosiah 8:13–18 (Profeten är en siare.)
• Vad är en siare? (En siare är en profet som Gud förlänar stor kraft för att han
ska känna till det förflutna och framtiden. Han kan känna till saker som inte är
kända eller är gömda. Han kan också få kraften att översätta forntida uppteckningar.)
• Läs L&F 101:43–54 tillsammans. Vilket bud i den här liknelsen underlät
tjänarna att lyda? (L&F 101:46–50). Vad kunde ha undvikits om tjänarna hade
byggt tornet? (Se L&F 101:51–54.) Vad har detta att göra med hur vi ger akt på
kyrkans president?
• Kyrkans president kan se fienden ”på långt avstånd” (L&F 101:54). Vilka faror
har sista dagars profeter sett och varnat oss för?
D. Läran och förbunden 107:91–92 (Profeten presiderar över kyrkan.)
• Vilka välsignelser får vi tack vare att den sanna kyrkan alltid leds av en profet
som är utvald och vägledd av Gud?
• Hur kan vi stödja profeten i hans uppgift som kyrkans president?
(Se L&F 107:22.)
3. Att ge akt på vår levande profets ord
• Läs L&F 21:4–6 tillsammans. Vad lär dessa verser om vårt ansvar att lyssna till
profeten? Vad lovar Herren oss om vi lyder profetens råd?
President Harold B Lee sade: ”Den enda trygghet vi som medlemmar i kyrkan
har är att göra exakt vad Herren sade till kyrkan den dagen den organiserades
[se L&F 21:4–5] . . . Det kommer att finnas en del saker som fordrar tålamod
och tro. Ni tycker kanske inte om det som kommer från kyrkans auktoriteter.
Det kanske strider mot era politiska åsikter. Det kan stå i strid med era samhällsuppfattningar. Det kan inkräkta på en del av ert sociala liv. Men om ni lyssnar
till dessa ord som från Herrens egen mun, med tålamod och tro, är löftet att
’helvetets portar icke [skola] bliva eder övermäktiga’ [L&F 21:6]” (Conference
Report, okt 1970, s 152; eller Improvement Era, dec 1970, s 126).
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• Hur kan vi lära av profeternas inspirerade råd? (Genom att studera talen vid
generalkonferenser, budskapen från första presidentskapet och andra artiklar i
kyrkans tidningar samt genom att lyssna till brev från första presidentskapet
som läses upp på kyrkans möten.)
I slutet av en generalkonferens sade president Ezra Taft Benson: ”Under de
kommande sex månaderna bör ert konferensnummer av [Liahona] stå närmast
era standardverk och ofta användas” (Nordstjärnan, jul 1988, s 76).
Medan äldste Harold B Lee verkade i de tolvs kvorum gjorde han ett liknande
uttalande under en generalkonferens. Han sade att konferensrapporten bör
”leda det vi gör och säger under de närmaste månaderna” (Conference Report,
apr 1946, s 68).
• Hur kan vi personligen och i våra familjer bättre studera och använda oss av
profetens tal på generalkonferenserna?
• Hur har ni blivit välsignade när ni har följt profetens råd?
Återge följande som äldste Bruce D Porter i de sjuttios kvorum berättat:
”När min hustru och jag var unga och nygifta bodde vi i närheten av Boston, där
jag gick i skolan. Ett annat ungt par flyttade in i vår församling kort efter oss. De
hade omvänt sig till kyrkan omkring två år tidigare . . . Jag oroade mig för hur det
gick för dem . . . så jag tog med glädje emot kallelsen att bli deras hemlärare. Jag
såg fram emot att få hjälpa dem att stärka sina vittnesbörd om evangeliet.
Min kamrat och jag kom till deras lilla lägenhet en kväll som deras hemlärare. De
hade just avslutat en hemafton med sin lilla baby. Det kom för mig att det skulle
vara bra om min hustru och jag började ha hemaftnar så . . . att vi redan hade den
vanan innan vi fick barn. Sedan visade de ivrigt sin Minnenas bok där de samlat
många namn på förfäder i båda släktleden. Jag kom ihåg att det var länge sedan
jag hade tittat i min Minnenas bok.
Efter vår lektion tog de oss med till en skyddad veranda på baksidan av huset, där
de staplat glassförpackningar som de fyllt med vete, socker, mjöl och annan mat –
ett helt årsförråd med mat. Jag hade på något sätt antagit att det rådet inte gällde
oss som studerade! Vid det här laget kände jag mig mycket ödmjuk. Jag hade
kommit för att undervisa dem, men de undervisade mig på alla punkter. När vi
gick ifrån deras lilla lägenhet lade jag märke till att det hängde en bild av templet
nära dörren. Jag kom ihåg att president Spencer W Kimball sade att alla sista
dagars heliga familjer bör ha en bild av templet på en framskjutande plats i
hemmet, och jag mindes att vi inte hade någon.
Jag gick hem, fylld av omvändelsens anda, och fann en liten bild av templet i
Schweiz i en missionärsbroschyr. Jag klippte ut den och tejpade upp den på vår
vägg. Sedan dess har vi alltid haft en bild av templet i vårt hem. Varje gång jag ser
på den, påminner den mig om ett ungt, nydöpt par som lärde oss vad det innebär
att ’följa profeten’” (tal vid Bountiful Mueller Parks stavskonferens, 17 jan 1999).

216

Lektion 37

4. Nutida profeter är exempel på kristuslik kärlek
Framhåll att kyrkans presidenter har tjänat andra osjälviskt och med stor kärlek.
Vi kan lära mycket av deras exempel.
Återge följande berättelse från profeten Joseph Smiths liv:
John Lyman Smith och hans familj kom till Nauvoo när de första heliga började
bosätta sig där. Enda platsen som familjen kunde hitta att bo på den första tiden
var ett stall, byggt av timmerstockar. Alla i familjen, utom modern, drabbades
snart av febersjukdomar till följd av att de bodde i ett träskområde. John Lyman
Smith berättade vad som hände:
”Profeten Joseph Smith och hans bror Hyrum besökte oss och smorde och välsignade oss alla. Far yrade på grund av febern. Deras ord tröstade oss storligen, när
de i Herrens namn sade: ’Ni skall alla bli friska igen.’ Strax innan Joseph lämnade
den enkla stugan, satte han sina skor på min fars fötter och hoppade upp på sin
häst från dörröppningen och red barfota hem. Dagen därpå flyttade Joseph min
far till sitt eget hus och skötte honom, tills han blev frisk” (citerad i Stories about
Joseph Smith the Prophet: A Collection of Incidents Related by Friends Who Knew Him,
sammanst av Edwin F Parry [1934], s 33–34).
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu återge berättelsen om hur äldste
Spencer W Kimball hjälpte en mor och hennes barn på en flygplats (Vår arvedel,
s 131).
Återge följande berättelse om president Gordon B Hinckley efter klassdeltagarens
presentation:
1998 orsakade en förödande orkan stor ödeläggelse i Centralamerika. Kyrkan
skickade stora mängder proviant och förnödenheter, men president Gordon B
Hinckley kände att han borde åka till Honduras och Nicaragua för att träffa och
uppmuntra människorna där. Senare berättade president Hinckley vid en julandakt om en tvåårig flicka som han träffat på sin resa. Flickan hade blivit föräldralös under katastrofen. Hennes mor hade dött några månader före orkanen, och
när orkanen slog till, hade hennes pappa gjort en stapel av möblerna i hemmet
för att undgå det stigande vattnet.
President Hinckley berättade att pappan ”tog en liten madrass som han lade
överst och sedan lade han [sin dotter] på den. I sina desperata försök att rädda
dem drabbades han av slaganfall och dog . . . Ingen visste något om henne, förrän
en ung man två dagar senare råkade titta in i det övergivna huset och fick syn på
henne och såg att hon fortfarande var vid liv. Han tog varsamt ner henne och
överlämnade henne till biskopen och biskopens hustru. Det var där vi träffade
henne . . .
Jag hoppas att denna lilla föräldralösa flicka den här julen, när det inte kommer
att bytas några julklappar bland dessa människor som fått sitt liv ödelagt, ska få
någon godbit, något sött och gott. Jag måste se till att hon får det.
Må Gud välsigna människorna överallt . . . att deras hjärtan må öppnas och deras
händer utsträckas till de behövande” (Church News, 12 dec 1998, s 4).
• Vad gjorde dessa profeter som gör intryck på er? Vad kan vi lära av deras
exempel?
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Avslutning

Betona att vi leds av Guds ord, som vi får genom hans profet. När vi lyssnar till
profetens råd och handlar enligt hans instruktioner, kommer vi att få den ledning
och styrka som behövs för att klara av vår tids utmaningar. Vittna enligt Andens
maning om sanningarna som diskuterats under lektionen.
Du kanske vill låta klassen sjunga ”Tack, Gud, att profeter du sänder” (Psalmer,
nr 10). Eller be den eller de klassdeltagare som fått uppgiften att sjunga den.

Ytterligare undervisningsförslag

1. Profeten kommer aldrig att vilseleda oss
Betona att vi fullt och fast kan lita på att den profet som Gud utsett alltid
kommer att leda oss rätt.
Medan äldste Ezra Taft Benson verkade i de tolvs kvorum sade han: ”Fäst blicken
på profeten, ty Herren kommer aldrig att tillåta att hans profet vilseleder hans
kyrka” (Conference Report, okt 1966, s 123; eller Improvement Era, dec 1966,
s 1145).
Medan president Joseph F Smith verkade som rådgivare i första presidentskapet,
sade han: ”Om [kyrkans president] skulle visa sig icke trofast, skulle Gud ta bort
honom från hans plats. Jag vittnar i Israels Guds namn att han inte kommer att
tillåta kyrkans ledare, vilken han utvalt att stå i ledningen, att överträda hans
lagar och avfalla. I det ögonblick han skulle slå in på en kurs som ledde till något
sådant, skulle Gud ta bort honom. Varför? Emedan det skulle vara att låta källan,
så att säga, bli fördärvad om han lät en ogudaktig man inneha denna ställning,
vilket är något han aldrig skulle tillåta” (Evangeliets lära, s 37).
2. Profetia och uppenbarelse om krig
När ni diskuterar en profets uppgifter kanske du vill att ni ska läsa L&F 87 tillsammans. Denna uppenbarelse gavs genom Joseph Smith 1832. Den förutsade
Förenta staternas inbördeskrig, som började 1861.
3. Videopresentationen ”Väktare på tornet”
Om videokassetten Lärdomar ur Läran och förbunden och kyrkans historia
(56933 180) finns tillgänglig, så överväg att visa ”Väktare på tornet”, ett fyra
minuter långt avsnitt.
4. Vad kyrkans nutida profeter bidragit med
Visa bilder på kyrkans nutida presidenter (62575, Evangeliet i bild 401, 507–520;
se också s 219). Om du använder bilder från möteshusets bibliotek eller Evangeliet
i bild, kanske du vid varje bild vill sätta ut profetens namn och den tid då han
verkade som kyrkans president bredvid varje bild, se exempel på sidan 219.
Be klassdeltagarna slå upp ”Kronologisk översikt över kyrkans historia” (s 272–273
i den här boken och sidorna 27–28 i Elevens studievägledning). Förklara att den är
till stor hjälp när man vill hitta det viktigaste som varje president för kyrkan har
bidragit med.
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Joseph Smith
1830–44

Brigham Young
1847–77

John Taylor
1880–87

Wilford Woodruff
1889–98

Lorenzo Snow
1898–1901

Joseph F Smith
1901–18

Heber J Grant
1918–45

George Albert Smith
1945–51

David O McKay
1951–70

Joseph Fielding Smith
1970–72

Harold B Lee
1972–73

Spencer W Kimball
1973–85

Ezra Taft Benson
1985–94

Howard W Hunter
1994–95

Gordon B Hinckley
1995–
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”På mitt eget sätt”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå principerna om andlig och timlig välfärd samt få
dem att föresätta sig att bli mer oberoende samt hjälpa de fattiga och behövande.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18; och andra
skriftställen i lektionen.
b. Vår arvedel, sidorna 109, 112–114.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande ur Vår arvedel:
a. Upprättandet av välfärdsprogrammet (s 109).
b. Välfärdshjälpen till de heliga i Europa efter andra världskriget (s 112–114)
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten så ta med en ryggsäck
eller en väska till klassen. Ta också med flera stora stenar med följande etiketter
på: Brist på tro, Slöhet, Brist på utbildning, Skulder, Underlåtit att göra förberedelser
för framtiden.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Låt en klassmedlem sätta på sig ryggsäcken eller lyfta upp väskan du tagit med till
klassen (se ”Förberedelser”, punkt 4). Förklara att många av oss i onödan bär på
tunga bördor genom livet. Börja med att lägga sten efter sten i ryggsäcken eller
väskan och diskutera varför de kan bli en börda. När du lagt dit sista stenen, så låt
klassdeltagarna få känna hur tung ryggsäcken eller väskan har blivit.
Ta nu ut en sten i taget. Förklara att vi när vi föresätter oss att befria oss från
några av dessa bördor, kommer våra liv att bli lättare.
Förklara att nutida profeter alltid har undervisat om vikten av att vara oberoende
och hjälpa andra behövande. Den här lektionen handlar både om dessa principer
och kyrkans välfärdsprogram, som uppmuntrar medlemmar att tillämpa dessa
principer.

Diskussion och
tillämpning
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Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med principerna ni diskuterar.

1. Att utveckla andligt oberoende
• Läs L&F 38:30 tillsammans. Vad säger denna vers om vikten av att vara oberoende? Hur har ni märkt i ert liv att detta råd är sant?
• Vad betyder det att vara oberoende i fråga om andliga ting? (Vi bör sträva efter
att utveckla en sådan andlig styrka som gör att vi kan lösa svåra problem i våra
liv och stärka andra i deras stunder av andlig nöd.) Varför är det viktigt att vara
andligt oberoende?
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade:
”Vi har undervisats om att lagra ett års förråd av föda, kläder och om möjligt
bränsle – hemma . . . Kan vi inte se att samma princip kan tillämpas på inspiration och uppenbarelse, på problemlösning, på rådgivning och på ledning? Vi
behöver ha en källa till detta lagrad i varje hem . . .
Om vi förlorar vårt känslomässiga och andliga oberoende, vår självtillit, kan vi
försvagas lika mycket. Vi kanske till och med kan bli svagare än när vi är materiellt beroende” (Nordstjärnan, okt 1978, s 160–161).
• Hur kan vi få mer självtillit ifråga om andliga ting?
• Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att utveckla andlig självtillit?
2. Att utveckla timligt oberoende
• Vad innebär det att vara oberoende ifråga om timliga ting? (Vi bör använda de
välsignelser Herren har gett oss till att ta hand om oss själva och våra familjer.
När vi fysiskt och känslomässigt klarar av det, bör vi inte lägga över bördan att
ta hand om oss själva eller vår familj på någon annan.) Varför är det viktigt att
vara timligt oberoende?
• Hur kan vi bli mer oberoende ifråga om timliga saker? (Svaren kan innefatta
att lära sig arbeta effektivt, lagra mat och andra förnödenheter för att ha vid
behov, ta väl hand om våra pengar och skaffa oss en bra utbildning. Använd
dig gärna av följande som diskussionsunderlag eller tillägg till klassmedlemmarnas svar. För information om hur man skaffar sig en bra utbildning,
se lektion 23.)
Arbete
Förklara att strax efter ankomsten till Saltsjödalen kallade president Brigham
Young området för Deseret, vilket är ett ord i Mormons bok som betyder
”honungsbi” (Ether 2:3). President Young ville att de heliga skulle vara flitiga i
sitt nya hemland och arbeta tillsammans för allas bästa, precis som honungsbin.
Vi bör ha samma inställning till arbete i vårt liv.
• Läs L&F 42:42 och 56:17 tillsammans. Vad har Herren varnat dem för som
väljer att vara lata? Vad har arbete för värde i ert liv? (Se följande citat.) Hur har
arbetet varit till välsignelse i ert liv? Hur har ni lärt er att värdesätta arbete?
”Man måste arbeta för att kunna göra sig oberoende. Arbete är fysisk, mental
eller själslig ansträngning. Det är en grundläggande källa till lycka, självkänsla
och framgång. Genom att arbeta uträttar människor mycket gott i sitt liv”
(Kyrkans instruktionshandbok, bok 2: Prästadömets och biorganisationernas ledare,
s 257).

221

• Äldste Neal A Maxwell i de tolvs kvorum sade: ”Arbete är en andlig nödvändighet även om det för vissa inte är en ekonomisk nödvändighet” (Nordstjärnan,
jul 1998, s 38). Varför är arbetet viktigt för oss – både andligt och timligt?
Förråd av mat och andra nödvändigheter
Förklara att nutida profeter under många år har befallt oss att, där så är möjligt,
ha ett års förråd av mat och andra nödvändigheter. När vi följer det rådet blir vi
mer oberoende, eftersom vi kan ta hand om oss själva i tider av nöd.
Kyrkans instruktionshandbok förklarar:
”Kyrkans ledare har inte angett i detalj vad man ska lagra. Snarare föreslår de att
kyrkans medlemmar börjar lagra det de behöver för att hålla sig vid liv om det
inte skulle finnas något annat att äta . . .
Med omsorgsfull planering kan de flesta medlemmar i kyrkan lagra ett års förråd
av baslivsmedel som behövs för att uppehålla livet. Det finns dock medlemmar
som inte har pengar till eller plats för ett sådant förråd, och somliga får inte lagra
ett årsförråd av mat därför att det är förbjudet enligt lag. Dessa medlemmar bör
lagra så mycket deras omständigheter tillåter. Alla medlemmar kan få större trygghet genom att lära sig producera och tillaga mat av baslivsmedel” (Bok 2, s 258).
• Vilka är de viktigaste livsmedel som ni kan lagra där ni bor? Vad har ni eller
andra gjort för att lägga upp ett matförråd? Hur kan detta att ha ett tillräckligt
matförråd utgöra både en andlig och en timlig välsignelse?
Ekonomisk trygghet
För att vara oberoende är det viktigt att vi vet hur vi tar hand om våra pengar.
Dålig hushållning med pengar leder till många problem i vårt eget och familjens
liv.
• Vad kan vi göra för att bli mer oberoende när det gäller vår ekonomi? Hur kan
föräldrar lära sina barn att bli ekonomiskt oberoende?
Kyrkans instruktionshandbok förklarar: ”För att kunna göra sig oberoende ifråga
om resursanvändning bör kyrkans medlemmar betala tionde och offergåvor,
undvika onödiga skulder, spara för framtiden och uppfylla alla sina åtaganden.
De bör också använda sina resurser, även sin tid, sparsamt och inte slösa med
dessa resurser” (Bok 2, s 258).
• Hur kan vi bättre använda våra resurser genom att betala tionde?
• Varför är det viktigt att vi undviker onödiga skulder? Vilka vanor har hjälpt er
att undvika skulder eller göra er skuldfria?
President Gordon B Hinckley varnade för faran med att ha skulder:
”Jag uppmanar er att vara försiktiga med utgifter, att behärska er i era inköp för
att i görligaste mån undvika skulder. Betala av era skulder så snart ni kan och
befria er från slaveriet.
. . . Om ni har betalt era skulder, om ni har en reserv, hur liten den än är, kan
stormarna vina kring ert huvud, ni har ändå tak över huvudet för hustru och
barn, och frid i hjärtat” (Liahona, jan 1999, s 66).
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3. Att ta hand om de behövande
I Läran och förbunden betonar Herren gång på gång vikten av att ta hand om de
behövande. Läs följande verser tillsammans. Ta reda på vad varje skriftställe säger
om vårt ansvar att ta hand om de behövande.
a. L&F 42:30–31. (När vi ger av våra ägodelar åt de fattiga, ger vi dem åt Herren.)
b. L&F 44:6. (Vi måste ”besöka de fattiga och nödlidande och lindra deras nöd”.)
c. L&F 52:40. (Om vi inte kommer ihåg de fattiga, nödlidande, sjuka och plågade,
är vi inte Frälsarens lärjungar.)
d. L&F 56:16. (Om vi är rika och inte ger åt de fattiga, kommer våra rikedomar att
fräta våra själar.)
e. L&F 88:123. (Vi bör älska varandra och ge åt varandra som evangeliet fordrar.)
f. L&F 104:18. (Om vi inte delar med oss av vårt överflöd åt de fattiga, kommer vi
att plågas med de ogudaktiga.)
• I L&F 104:13–18 förklarar Herren sitt sätt att sörja för sina barns timliga behov.
Vad är Herrens ”eget sätt” att sörja för de fattiga? Vad är vårt ansvar när vi tar
emot av Herrens överflöd? (Se också MB Jak 2:17–19.)
Förklara att när vi sörjer för de fattiga och nödlidande på Herrens ”eget sätt”,
innebär det att vi hjälper dem som lider nöd genom att ge enligt vad vi har fått
från Gud. Det innebär att vi ger frikostigt och kärleksfullt och inser att vår
himmelske Fader är källan till alla välsignelser och att vi har ansvaret att
använda dessa till att tjäna andra. De som får denna hjälp bör ta emot den
med tacksamhet. De bör använda den till att befria sig själva från de begränsningar som orsakats av deras trångmål och bli mer förmögna att höja sig till
sitt fulla potential. De bör sedan försöka hjälpa andra.
• På vilka sätt välsignas vi när vi ger till andra som lider nöd? Hur har ni blivit
välsignade tack vare att andra har gett till er när ni lidit nöd?
Förklara att det finns många sätt att hjälpa de nödlidande. Kyrkan har organiserade sätt varpå vi kan hjälpa, och vi kan också i tysthet, på vårt eget sätt, ta hand
om dem som finns i vår omgivning.
• Ett sätt på vilket vi kan hjälpa till att sörja för de nödlidande är att ge fasteoffer.
Hur används fasteoffer för att sörja för de fattiga? (Biskopen använder dem för
att ordna med mat, logi, kläder och annan hjälp till nödlidande.)
• Hur mycket bör vi bidra med i fasteoffer? (Se följande citat.) Varför är det
viktigt att vi ger fasteoffer?
”Kyrkan har en söndag varje månad som fastedag. På den dagen är kyrkans
medlemmar utan mat och dryck under två på varandra följande måltider.
De . . . ger fasteoffer till kyrkan som minst motsvarar värdet av den mat de
skulle ha ätit. Kyrkans medlemmar bör om möjligt vara mycket generösa och
ge mycket mer än värdet av två måltider” (Kyrkans instruktionshandbok, bok 2,
s 256).
För ytterligare information om fasta och fasteoffer, se lektion 17.
Ett annat sätt varpå kyrkan hjälper till att sörja för de nödlidande är genom organiserat humanitärt bistånd. I många år har kyrkan varit delaktig i humanitärt
bistånd överallt i världen och försökt göra människor mer oberoende. Detta
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bistånd ges till medlemmar såväl som icke medlemmar för att lindra de
förödande följderna av fattigdom, krig och naturkatastrofer.
• Hur kan enskilda medlemmar ge bidrag till kyrkans fond för humanitär hjälp?
(Genom att skriva in bidraget på raden ”Annat” på tiondeblanketten. Du
kanske vill visa klassen en sådan blankett.) Nämn några andra sätt varpå humanitär hjälp från kyrkan har välsignat människor i nöd?
President Thomas S Monson berättade om några följder av kyrkans humanitära
hjälpinsatser:
”1992 slog en förödande orkan till på Floridas ostkust. Den lämnade efter sig
en väg i spillror med ramponerade hus, lösryckta tak och hungriga människor.
Våra medlemmar var där och hjälpte till. Hem efter hem städades och reparerades utan kostnad. Det spelade ingen roll vilken tro eller hudfärg personen som
bodde i huset hade . . .
Långt borta vid foten av Mount Kenyas västra sluttningar, längs kanten av den
väldiga Rift Valley, kommer nu rent vatten till de törstiga människorna. Ett
dricksvattenprojekt har gjort livet annorlunda för över 1 100 familjer. När vi
först blev medvetna om behovet av rent vatten kunde vi, i samarbete med
TechnoServe, en privat frivilligorganisation, hjälpa till att finansiera ett projekt.
Med hjälp av bybornas arbetsinsatser flödar nu drickbart vatten genom ett fyra
mil långt rörledningssystem till invånarna i 15 byar i området. En sådan liten
välsignelse som att kunna dricka ofarligt vatten påminner oss om Herrens ord:
’Jag var törstig och ni gav mig att dricka’ [Matt 25:35]” (”Our Brothers’ Keepers”,
Ensign, jun 1998, s 37).
• Förutom de möjligheter som kyrkan ger, bör vi söka efter andra vägar att
välsigna dem i vår omgivning som lider nöd. Läs L&F 58:26–28 tillsammans.
Hur passar detta skriftställe in på våra ansträngningar att hjälpa fattiga och
nödlidande?
• Vilka hinder kan vi stöta på i vår omsorg om fattiga och nödlidande? Hur kan
vi övervinna sådana hinder?
4. Kyrkans välfärdsprogram
Förklara att 1936 inrättade första presidentskapet, efter inspiration från Herren,
kyrkans välfärdsprogram såsom ett organiserat sätt att uppmuntra till oberoende
och hjälpa nödlidande. Be den som fått uppgiften att utifrån Vår arvedel, sidorna
108–109, redogöra för hur välfärdsprogrammet inrättades att göra det nu.
Du kanske vill återge följande uttalande av första presidentskapet för att betona
avsikterna med kyrkans välfärdsprogram.
”Vår främsta avsikt var att så långt det är möjligt skapa ett system under vilket
lättjans förbannelse kunde fördrivas, de skadliga allmosorna försvinna och oberoende, flit, sparsamhet och självrespekt återupprättas bland vårt folk. Kyrkans mål
är att hjälpa människor hjälpa sig själva. Arbete skall återinsättas som den
rådande principen i kyrkans medlemmars liv” (Conference Report, okt 1936, s 3).
• Hur bidrar kyrkans välfärdsprogram till att uppfylla dessa avsikter?
Förklara att kyrkans hjälp till folket i Europa efter andra världskriget är ett inspirerande exempel på hur kyrkans välfärdsprogram kan välsigna många människor.
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu redogöra för hur välfärdsprogram224
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met välsignade de nödlidande i Europa. Börja med första stycket på sidan 112 och
fortsätt till slutet av sidan 114.
• Vad gör projektdeltagarnas ansträngningar för intryck på er? Vilka ansträngningar hos dem som deltog i dessa projekt gör intryck på er? På vilka sätt kan
vi följa deras exempel?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona vikten av att vara oberoende och att sörja för de fattiga och nödlidande.
Du kanske vill bära vittne om hur du har välsignats i ditt liv genom lydnad till
dessa principer.

Du kanske vill använda dig av ett eller båda av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Utbildning är viktig för oberoendet
Framhåll att kyrkans medlemmar alltid har fått rådet att utbilda sig så mycket
som möjligt. De första heliga var mycket intresserade av att främja sin utbildning.
Under det första året i Saltsjödalen hade man skola för barnen i ett tält. Senare
instruerade kyrkans ledare varje församling att inrätta en skola. The University of
Deseret bildades 1850. För ytterligare information angående vikten av utbildning
när det gäller att utveckla oberoende, se lektion 23.
2. Videokassetten ”Omsorg om de behövande”
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns
tillgänglig så överväg att visa ”Omsorg om de behövande”, ett sju minuter långt
avsnitt.
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”Och barnens hjärtan skola
vända sig till sina fäder”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå behovet av att söka efter sina förfäder och att
motta prästadömets förordningar i deras ställe.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 2; 110:13–16; 138; Joseph Smiths skrifter 2:37–39.
b. Vår arvedel, sidorna 99–100, 101–102, 105–107.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Dela ut följande uppgifter i förväg:
a. Be en klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta berättelsen om biskop
Henry Ballard och hans dotter i Vår arvedel på sidan 99–100.
b. Be en annan klassdeltagare förbereda sig för att kortfattat redogöra för den
uppenbarelse som president Wilford Woodruff fick om att vi ska spåra våra
släktlängder och besegla barnen till sina föräldrar (se första stycket på sidan
102 i Vår arvedel).
c. Be en eller två klassdeltagare förbereda sig för att kortfattat tala om sina erfarenheter av att utföra prästadömsförordningar för de döda. Uppmuntra
dessa klassdeltagare att berätta vilken känsla de fått för människorna som de
har utfört dessa förordningar åt.
d. Be en klassdeltagare att förbereda sig för att kortfattat redogöra för president
Joseph F Smiths profetia om att tiden skulle komma när landet skulle ”vara
fullt med tempel” (se sista stycket på sidan 106 i Vår arvedel).
4. Om följande bilder finns tillgängliga så förbered dig för att använda dem under
lektionen. Elia återställer kraften att besegla familjer för evigt (Evangeliet i bild
417); Wilford Woodruff (Evangeliet i bild 509); Joseph F Smith (Evangeliet i
bild 511) och Gordon B Hinckley (63001; Evangeliet i bild 520). I stället för att
använda enskilda bilder av presidenterna Woodruff, Smith och Hinckley kan
du använda bilden Vår tids profeter (62575; Evangeliet i bild 506).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Återge följande berättelse för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen aktivitet.
Frederick William Hurst arbetade i en guldgruva i Australien när han första
gången hörde sista dagars heliga missionärer predika det återställda evangeliet.
Han och hans bror Charles döptes i januari 1854. Han försökte hjälpa resten
av familjen att omvända sig, men de förkastade honom och sanningarna han
undervisade om.
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Fred slog sig ner i Salt Lake City fyra år efter det att han blivit medlem i kyrkan,
och han verkade trofast som missionär i flera olika länder. Han arbetade också
som målare i Salt Lake-templet.
I en av sina sista dagboksanteckningar skrev han: ”Omkring den förste mars 1893
befann jag mig ensam i matsalen. Alla hade gått och lagt sig. Jag satt vid bordet
när jag till min stora förvåning fick se min äldre bror Alfred komma in och sätta
sig mitt emot mig vid bordet och le mot mig. Jag sade till honom (han såg så
naturlig ut): ’När kom du till Utah?’
Han sade: ’Jag har just kommit från andevärlden, det är inte min kropp du ser,
den ligger i graven. Jag vill säga dig att när du var på din mission berättade du
mycket för mig om evangeliet, om livet härefter och om att andevärlden är lika
verklig och påtaglig som jorden. Jag kunde inte tro dig, men när jag dog och gick
dit och själv såg det, förstod jag att du hade sagt mig sanningen. Jag gick till
mormonernas möten.’ Han höjde sin hand och sade med mycket värme: ’Jag tror
på Herren Jesus Kristus av hela mitt hjärta. Jag tror på tro, omvändelse och dop
till syndernas förlåtelse, men jag kan inte komma längre. Jag vill att du ska utföra
arbetet för mig i templet . . . Du är noga iakttagen . . . Vi ser alla dig som vår ledare
för detta stora verk. Jag vill berätta för dig att det finns många andar som gråter
och sörjer för att de har släktingar i kyrkan här som är likgiltiga och inte gör
något för dem” (Diary of Frederick William Hurst, sammanst av Samuel H och Ida
Hurst [1961], s 204).
Förklara att i den här lektionen kommer ni att tala om återlösningen av de döda
genom att kortfattat studera det arbete som fyra profeter – Elia, president Wilford
Woodruff, president Joseph F Smith och president Gordon B Hinckley – har
utfört. Syftet med lektionen är att få en större förståelse för behovet av att återlösa
de döda. Nästa lektion handlar om några sätt varpå vi kan delta i tempel- och
släktforskningsarbetet.
Diskussion och
tillämpning

Studera under bön följande skriftställen och annat material. Uppmuntra medlemmarna att berätta om erfarenheter som har samband med principerna i skriftställena.
1. Elia: ”Denna utdelnings nycklar [har] överlämnats i edra händer”
Undervisa om och diskutera L&F 2; 110:13–16; 138:47–48; Joseph Smiths skrifter
2:37–39. Visa bilden av Elia när han återställer prästadömets beseglingskraft.
• När ängeln Moroni kom till Joseph Smith sade han att Elia skulle ”inplanta i
barnens hjärtan de löften, som givits till fäderna” (L&F 2:2; Joseph Smith 2:39).
I denna profetia syftar ordet fäderna på våra förfäder. Vilka löften gavs till våra
förfäder?
President Joseph Fielding Smith sade: ”Vad var det för löfte som gavs till
fäderna, vilket skulle uppfyllas i de sista dagarna genom att barnens hjärtan
skulle vändas till fäderna? Det var Herrens löfte som gavs genom Enok,
Jesaja och profeterna till jordens nationer att den dagen skulle komma när de
döda skulle återlösas” (Frälsningens lära, del 2, s 135).
Äldste Jeffrey R Holland i de tolvs kvorum sade: ”Gud gav dessa löften till de
forntida patriarkerna – Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob och så vidare – och
utan tvivel gav vi dem till våra egna förfäder, de som kom till jorden innan
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evangeliet återställdes men som vi lovade ge dess frälsande förordningar”
(Christ and the New Covenant [1997], s 297).
• Den 3 april 1836 visade sig profeten Elia för profeten Joseph Smith och Oliver
Cowdery i templet i Kirtland. Vad var syftet med att Elia besökte Joseph och
Oliver? (Se L&F 110:13–16; se också L&F 2; Joseph Smith 2:38–39. Han gav prästadömets beseglingskraft till Joseph Smith. Tack vare denna kraft är det möjligt
att ingå evigt äktenskap, beseglas till föräldrar och utföra tempelförordningar
för de döda.)
• Läs Joseph Smiths skrifter 2:32–39 och L&F 138:47–48 tillsammans. Varför
skulle jorden ”läggas öde vid [Herrens] tillkommelse” om vi inte hade beseglingskraften? (Ett av de främsta syftena med livet på jorden är att upprätta
eviga familjeband. Utan beseglingskraften skulle detta vara omöjligt.)
Äldste Jeffrey R Holland sade att utan beseglingskraften ”skulle inga familjeband existera i evigheterna, och den mänskliga familjen skulle verkligen ha
lämnats i evigheten utan ’varken rot [förfäder] eller krona [avkomlingar]’.
Eftersom . . . yttersta syftet med jordelivet är att få en beseglad, förenad, celestialt frälst Guds familj, skulle allt misslyckande här verkligen ha varit en förbannelse, som skulle ödelagt hela frälsningsplanen” (Christ and the New Covenant,
s 297–298).
2.President Wilford Woodruff: ”Någon måste återlösa dem”
Visa bilden av president Wilford Woodruff. Förklara att president Woodruff
hängav sig åt arbetet med att återlösa de döda och besegla familjer för evigt.
Under hans verksamhetstid utförde många medlemmar i kyrkan släktforskningsmissioner och 1894 ledde första presidentskapet organiserandet av en genealogisk förening (Vår arvedel, s 101–102). Enligt äldste Russell M Nelson i de
tolvs kvorum, ”befäste händelserna detta historiska år [1894] släktforskning och
tempeltjänst som ett arbete i kyrkan” (Nordstjärnan, jan 1995, s 84).
Använd följande berättelser för att undervisa om hur viktigt tempeltjänandet för
de döda är och att vi behöver bli beseglade till våra föräldrar och förfäder.
Vikten av tempeltjänst för de döda
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu sammanfatta berättelsen om
biskop Henry Ballard och hans dotter i Vår arvedel på sidorna 99–100.
Förklara att president Woodruff under en tid verkade som president för templet i
S:t George i Utah. Det var i detta tempel som begåvningarna för de döda utfördes
för första gången i denna tidshushållning (se Frälsningens lära, del 2, s 149).
Medan president Woodruff verkade där fick han besök av många framstående
avlidna mäns andar. Be en klassdeltagare återge följande berättelse av president
Woodruff:
”De dödas andar samlades omkring mig och ville veta varför vi inte återlöste
dem. De sade: ’Ni har kunnat använda Endowment House i ett antal år, och ändå
har ingenting alls gjorts för oss. Vi lade grunden till den regering ni nu åtnjuter,
och vi . . . förblev trofasta mot den och mot Gud.’ Detta var de män som undertecknade [Förenta staternas] oavhängighetsförklaring, och de väntade på mig i två
dagar och två nätter . . . Jag gick raka vägen till dopfunten och bad broder McAllister döpa mig för dem som undertecknade oavhängighetsförklaringen och femtio
andra framstående män, vilket totalt utgjorde ett hundra, inklusive John Wesley,
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Columbus och andra” (The Discourses of Wilford Woodruff, utv av G Homer
Durham [1946], s 160–161).
• Vad kan vi lära oss av dessa två berättelser? (Svaren kan innefatta att de som är
döda är angelägna om att vi ska utföra förordningar åt dem och att vi bör vara
flitiga i våra ansträngningar att återlösa de döda.)
Medan äldste Wilford Woodruff verkade i de tolvs kvorum sade han: ”Under de
senaste arton hundra åren hörde människorna som levt och dött aldrig en inspirerad man tala, hörde de aldrig en predikan om evangeliet, förrän de kom till
andevärlden. Någon måste återlösa dem, genom att utföra sådana förordningar
för dem i köttet som de som andar inte själva kan göra, och för att detta tjänande
ska kunna utföras måste vi ha tempel där vi kan göra det” (Journal of Discourses,
19:228–229).
Vi behöver beseglas till våra föräldrar och förfäder
Låt klassmedlemmen som fått uppgiften redogöra för den uppenbarelse som
president Woodruff fick om att vi ska spåra våra släktlängder och besegla barnen
till sina föräldrar (Vår arvedel, s 102).
• Vad lär oss denna uppenbarelse om familjer? Hur hjälper uppenbarelsen till att
uppfylla profetian om att barnens hjärtan ska vändas till deras fäder?
3. President Joseph F Smith: ”Mitt förstånds ögon öppnades”
Läs eller återge med egna ord följande uttalande av president Woodruff:
”President [Brigham] Young, som kom efter president Joseph Smith . . . lade
grunden till [Salt Lake-templet], liksom till andra tempel på Israels berg. Av vilken
anledning? För att vi ska kunna tillämpa principerna om att återlösa de döda.
Han uppfyllde allt som Gud krävde av honom. Men han mottog inte alla uppenbarelser som hör till detta verk. Det gjorde inte heller president [ John] Taylor eller
Wilford Woodruff” (The Discourses of Wilford Woodruff, s 153–154).
Visa bilden av president Joseph F Smith. Förklara att president Smith, kyrkans
sjätte president, fick en uppenbarelse som bidrog till att arbetet med att återlösa
de döda fortsatte att gå framåt. Den 4 oktober 1918, bara några veckor före sin
död, sade han på generalkonferensen:
”Jag har varit angripen av en mycket allvarlig sjukdom de senaste fem månaderna
. . . Jag har inte varit ensam dessa fem månader. Jag har levt i en anda av bön,
åkallan, tro och beslutsamhet, och jag har oavbrutit kommunicerat med Herrens
ande” (Conference Report, okt 1918, s 2).
Dagen innan president Smith gjorde detta uttalande, hade han fått en uppenbarelse som skulle öka de heligas kunskap om de dödas återlösning. Denna uppenbarelse utgör nu kapitel 138 i Läran och förbunden. Den är en redogörelse för
Frälsarens besök i andevärlden medan hans kropp låg i graven.
• Vad var president Smith sysselsatt med när han fick se synen om de dödas återlösning? (Se L&F 138:1–11. Han begrundade skrifterna och Jesu Kristi försoning.
Medan han begrundade detta, blev han manad att läsa Petrus första brev,
kapitel 3 och 4, som innehåller uppgifter om Jesu verksamhet i andevärlden
efter jordelivet.)
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• Läs L&F 138:12–19 tillsammans. Vilka besökte Frälsaren i andevärlden? (Svaren
kan innefatta de som nämns här nedan. Du kanske vill sammanfatta dem på
tavlan.)
Frälsaren gick till andarna som:
a. ”Hade varit trofasta i Jesu vittnesbörd medan de levde i dödligheten”
(L&F 138:12).
b. ”Hade framburit offer som en sinnebild av Guds Sons stora offer”
(L&F 138:13).
c. ”Hade lidit bedrövelser i sin Återlösares namn” (L&F 138:13).
d. ”Hade lämnat dödligheten, fasta i hoppet om en härlig uppståndelse genom
Guds, Faderns, och hans enfödde Sons, Jesu Kristi, nåd” (L&F 138:14).
e. ”Voro fyllda av glädje och . . . jublade tillsammans, emedan dagen för deras
befrielse var nära” (L&F 138:15).
• Till vilka gick Frälsaren inte? (Se L&F 138:20–21.) Vad gjorde Frälsaren för att
evangeliet skulle kunna predikas för ”dem som dött i överträdelse utan
kunskap om sanningen”? (Se L&F 138:27–37. Han organiserade de rättfärdiga
andarna och bemyndigade dessa att undervisa dem som ännu inte accepterat
evangeliet.) Vilka predikar evangeliet i andevärlden i dag? (Se L&F 138:57.)
• Läs L&F 138:22–24, 57–59 tillsammans. Be klassdeltagarna söka efter skillnader
mellan dem i andevärlden som har varit trofasta till Jesu vittnesbörd och dem
som inte har varit det. Vad lär oss dessa verser om vikten av att undervisa om
evangeliet i andevärlden? Hur känner ni inför ert ansvar att utföra prästadömsförordningar för de döda när ni läser dessa verser?
Be de klassdeltagare som fått uppgifterna att nu kortfattat berätta om sina
erfarenheter och om hur de känt sig när de utfört förordningar för de döda
(se ”Förberedelser”, punkt 3c).
4. President Gordon B Hinckley: ”Vi är fast beslutna ... att föra templen till
folket”
Låt klassdeltagaren som fått uppgiften att nu redogöra för president Joseph F
Smiths profetia om att tiden skulle komma när landet skulle vara ”fullt med
tempel” (Vår arvedel, s 106).
Visa bilden av president Gordon B Hinckley. Förklara att president Hinckley är en
annan profet som har ökat vår kunskap om tempeltjänsten. När han blev kyrkans
president 1995 fanns det 47 tempel i bruk. Omkring två och ett halvt år senare
gjorde han följande tillkännagivande:
”Det finns många områden av kyrkan som ligger avlägset, där medlemsantalet är
litet och troligtvis inte kommer att växa särskilt mycket i framtiden. Ska de som
bor på dessa platser för alltid förmenas tempelförordningarnas välsignelser? Vid
ett besök på en sådan plats för några månader sedan begrundade vi under bön
denna fråga. Svaret kom, tror vi, klart och tydligt.
Vi ska bygga små tempel på några av dessa platser, byggnader med alla resurser att
handha alla förordningar. De kommer att byggas enligt vår standard för templen,
vilken är mycket högre än vår standard för möteshus. Där kommer att ske dop för
de döda, begåvningssessioner, beseglingar och alla andra förordningar som kan
tas emot i Herrens hus, för såväl levande som döda . . .
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Vi är fast beslutna . . . att föra templen till folket och ge dem alla möjligheter till
de mycket dyrbara välsignelser som kommer av gudsdyrkan i templen”
(Nordstjärnan, jan 1998, s 50, 55).
I april 1998 sade president Hinckley att målet är att ha 100 tempel i bruk vid
sekelskiftet (se Nordstjärnan, jul 1998, s 90–91).
• Hur har ni påverkats av att det byggs allt fler tempel? Hur har det påverkat
andra ni känner? (Du kanske vill framhålla att många människor inte skulle
kunnat åtnjuta templets välsignelser om president Hinckley inte hade fått
uppenbarelsen att påskynda uppförandet av tempel.) Hur påverkas de som har
dött utan att ha mottagit evangeliet av att det byggs allt fler tempel?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona att det i historien inte någonsin funnits ett folk som haft möjlighet att
göra så mycket för så många människor som vi har i dag. Förklara att i nästa
lektion behandlas på vilka sätt man kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete. Vittna enligt Andens maning om vikten av tempeltjänst och släktforskningsarbete.

Du kanske vill använda dig av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
Ungdomars medverkan i tempelarbetet
Om du undervisar ungdomar så uppmuntra dem att delta i tempelarbetet genom
att döpa sig för de döda. Om du undervisar vuxna så föreslå att föräldrar hjälper
sina barn att delta i tempelarbetet. Kanske vill du återge följande som äldste
J Ballard Washburn i de sjuttios kvorum berättat:
”Efter en stavskonferens helt nyligen talade jag med en familj med tonåringar.
Jag sade till dem: ’Ni måste leva rättfärdigt så att ni en dag kan besöka templet
tillsammans med era föräldrar.’ Då svarade den sextonåriga dottern: ’Vi besöker
templet med våra föräldrar nästan varje vecka för att döpas för våra döda förfäder.’ Jag tänkte: Så underbart det är för familjen att tillsammans besöka templet”
(Nordstjärnan, jul 1995, s 10).
• På vilka sätt kan ungdomar hjälpa till med arbetet som utförs i templen?
(Svaren kan innefatta att de kan släktforska och stödja sina föräldrar i deras
ansträngningar att komma till templet.)
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40

Att finna glädje i tempeltjänst
och släktforskning

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå att det finns många sätt att delta i tempeltjänst
och släktforskningsarbete samt att uppmuntra dem att under bön avgöra på vilka
sätt de nu bör göra det.

Förberedelser

1. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
2. Be två klassdeltagare, en vecka i förväg, att under den kommande veckan delta
i tempeltjänst och släktforskning på något sätt. Hjälp dem förstå att det finns
många sätt varpå detta arbete kan utföras. De kan till exempel färdigställa
familjeblad, skicka in namnet på någon förfader till templet, besöka templet,
skriva dagbok eller personlig historia eller undervisa barn om deras förfäder.
Be dem göra sig beredda att berätta om sina erfarenheter under lektionen.
3. Du vill kanske skaffa fram några av de hjälpmedel som kyrkan tillhandahåller
för att vi medlemmar ska kunna delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete,
så att du kan visa dem det under tredje delen av lektionen (se s 236). Om din
församling eller gren har en handledare för släktforskning, kanske du vill be
honom eller henne att förbereda en kort presentation av dessa hjälpmedel.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv ditt namn mitt på skrivtavlan. På andra delar av tavlan skriver du namnen
på dina föräldrar, några av dina släktingar och, om du är förälder, dina barn.
Berätta kortfattat för klassen hur du är släkt med varje person som du skrivit upp
namnet på.
Förklara på vilka sätt några av dessa människor tillfälligt har skilts från varandra.
Några har till exempel skilts åt genom döden. Några kanske är skilda åt för att de
bor på olika platser.
Framhåll att även om familjemedlemmar tillfälligt skiljs åt, kan de förenas för
evigt. Deras hjärtan kan vändas till varandra (L&F 110:14–15).
Förklara att den här lektionen handlar om olika sätt varpå vi kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete. När vi deltar i detta arbete får vi en djupare
insikt om vad det betyder att tillhöra en evig familj. Våra hjärtan vänds till våra
förfäder, deras hjärtan vänds till oss och föräldrars och barns hjärtan vänds till
varandra.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna ni diskuterar.
Påminn klassdeltagarna om att detta är den andra av två lektioner om tempeltjänst och släktforskning. Lektion 39 handlade om nödvändigheten av att
komma till templet och utföra prästadömsförordningar för deras räkning som
dött utan att ha mottagit dem. Den här lektionen handlar om några sätt varpå
vi kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete.
1. Elia ande manar människor att vända sina hjärtan till sina förfäder
Förklara att sista dagars heliga ofta talar om Elia ande. Uttrycket syftar på den
önskan människor känner att ”vända fädernas hjärtan till barnen och barnen till
fäderna” (L&F 110:15). Vi kallar det Elia ande eftersom Elia återställde nycklarna
till prästadömets beseglingskraft till Joseph Smith (L&F 110:13–16). Genom denna
kraft kan beseglande förordningar utföras som förenar familjer för evigt.
• Vad manar Elia ande kyrkans medlemmar att göra? (Svaren kan innefatta att
den manar oss att själva ta emot templets förordningar, släktforska och komma
till templet för att ta emot prästadömets förordningar å de dödas vägnar. (Se
också följande citat.) Vad har ni erfarit när ni känt er påverkade av Elia ande?
President Gordon B Hinckley betonade: ”Hela vårt väldiga släktforskningsprogram är inriktat på tempelarbete. Det har inget annat syfte. Tempelförordningarna blir höjdpunkten på de välsignelser som kyrkan har att erbjuda”
(Nordstjärnan, jul 1998, s 91).
• Kan ni ge några exempel på vad Elia ande leder människor över hela världen
att göra? (Svaren kan innefatta att släktforskning har blivit en populär
hobby överallt i världen och att teknikens framsteg gör det mycket lättare att
släktforska.
2. Varje medlem i kyrkan kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete
Be de klassdeltagare som fått uppgiften att nu berätta om sina upplevelser av
tempeltjänst och släktforskningsarbete under veckan som gått (se ”Förberedelser”,
punkt 2).
När klassdeltagarna har berättat om sina upplevelser, så läs följande uttalande av
president Boyd K Packer i de tolvs kvorum:
”Det finns inget arbete som bättre skyddar kyrkan än tempelarbetet och den
släktforskning som ligger till grund för det. Inget arbete är mer andligt förfinande.
Inget arbete ger oss större kraft” (”Det heliga templet”, Nordstjärnan, jun 1992,
s 23).
• På vilket sätt har tempeltjänst och släktforskningsarbete fått er att känna er
mer andligt förfinade? Hur har det gett er mer kraft?
Framhåll att vi alla kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete på något
sätt hela livet. Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum sade: ”Det finns många
uppgifter att utföra i arbetet med att återlösa de döda. Alla medlemmar bör därför
delta i arbetet och under bön välja ut de tillvägagångssätt som passar deras
omständigheter just nu . . . Vi ska inte anstränga oss att få alla att göra allting,
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utan istället uppmuntra alla att göra någonting” (”Med visdom och ordning”,
Nordstjärnan, dec 1989, s 18–20).
• Vad har ni gjort för att kunna delta i tempeltjänst och släktforskningsarbetet?
(Skriv upp klassdeltagarnas svar på tavlan. Använd följande som diskussionsunderlag eller tillägg till klassens svar. Om du undervisar vuxna, kanske du vill
fråga hur de har deltagit i tempeltjänst och släktforskningsarbetet i olika
skeden i livet.)
Ha en giltig tempelrekommendation och besök templet regelbundet
Förklara att något som vi kan göra för att delta i tempeltjänst och släktforskningsarbetet är att ha en giltig tempelrekommendation och besöka templet så
ofta som omständigheterna tillåter. President Gordon B Hinckley sade:
”Jag uppmanar vårt folk överallt, med all den övertalningsförmåga jag besitter, att
leva värdigt en tempelrekommendation, att skaffa en sådan och betrakta den som
en dyrbar tillgång, och göra större ansträngningar att besöka Herrens hus och ta
del av anden och välsignelserna som finns där. Jag är övertygad om att varje man
och kvinna som kommer till templet i en anda av uppriktighet och tro, lämnar
Herrens hus som en bättre man eller kvinna. Vi behöver ständigt förbättra oss.
Vi behöver då och då lämna världens tumult och buller och komma innanför
väggarna till Guds heliga hus, där vi kan känna hans Ande i en helig och fridfull
omgivning” (Nordstjärnan, jan 1996, s 56).
Påpeka att även om våra omständigheter inte tillåter oss att komma till templet
regelbundet, bör vi ha giltig tempelrekommendation. President Howard W Hunter
sade: ”Det skulle behaga Herren om alla vuxna medlemmar vore värdiga – och
hade – en giltig tempelrekommendation. De saker som vi måste göra och inte får
göra för att vara värdiga en tempelrekommendation är samma saker som garanterar att vi blir lyckliga både som individer och familjer” (Nordstjärnan, jan 1995, s 7).
• Vilka välsignelser kan vi få genom att ha en tempelrekommendation och
besöka templet?
• Hur kan föräldrar undervisa sina barn om templets betydelse? (Svaren kan
innefatta att föräldrar kan besöka templet regelbundet eller aktivt arbeta för att
komma dit, undervisa barnen om templet, vittna om välsignelserna vi får
del av genom templet och ta med barnen som är tolv år eller äldre till templet
för att döpas för de döda.)
Ordna så att förordningar kan utföras för avlidna släktingar
Förklara att ett annat sätt att delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete är att
ordna så att förordningar kan utföras för avlidna släktingar. Även om andra i vår
familj har släktforskat kan det fortfarande finnas avlidna släktingar som behöver
få templets förordningar utförda för sig.
Vi börjar med att identifiera våra avlidna släktingar. Vi kan göra en förteckning
över dem vi kommer ihåg, söka i släktuppteckningar och be föräldrar, far-och
morföräldrar samt andra släktingar att berätta för oss om andra förfäder. Vi kan
också använda kyrkans dataprogram i vårt hem och på släktforskningscentren
som hjälp i våra ansträngningar. Betona att Anden har ett starkt inflytande när vi
söker våra förfäder. När vi utövar tro kan namn och upplysningar komma till oss
på oväntade sätt och platser.

234

Lektion 40

När vi skaffar oss kunskaper om våra förfäder, bör vi skriva ner uppgifterna som
vi hittar på släktforskningsblanketter, till exempel antavleblad och familjeblad.
Om en förfader mottog några prästadömsförordningar före sin död, är det bra att
anteckna datumen för dessa förordningar, så att man vet vilka förordningar som
fortfarande behöver utföras.
Församlingens, grenens eller stavens handledare för släktforskning kan hjälpa oss
att förbereda uppgifterna som templet behöver, innan förordningar kan utföras
för våra förfäder. Hos lokala prästadömsledare och i templen finns också dessa
instruktioner att tillgå i det material som kyrkan gett ut om släktforskning.
Äldste Richard G Scott i de tolvs kvorum sade: ”Ordna så att du för avlidna förfäders räkning kan delta i beseglingen och andra förordningar . . . Jag tycker det är
till stor hjälp när jag som ställföreträdare tar emot förordningar för någon, att
försöka få kontakt med just denna person. Jag tänker på honom och ber att han
ska ta emot förordningen och få glädje av den. Gör detta med en bön i ditt hjärta
om att den Helige Anden ska öka ditt förstånd och berika ditt liv. Dessa rättfärdiga böner kommer att besvaras” (Liahona, jul 1999, s 30–31).
Skaffa oss kunskap om hur våra förfäder levde
• Hur har ni skaffat er kunskap om hur era förfäder levde? Hur har kunskaperna
om era förfäders liv varit till hjälp för er?
• Vad kan föräldrar göra för att undervisa sina barn om deras förfäder?
Äldste Dennis B Neuenschwander i de sjuttios kvorum talade om sitt ansvar att
undervisa sina barn och barnbarn om deras släkts historia:
”Inte ett enda av mina barn minns mina far- och morföräldrar. Om jag vill att
mina barn och barnbarn ska känna dem som jag fortfarande kommer ihåg,
måste jag bygga bron mellan dem. Det är bara jag som är länken mellan dessa
generationer som finns på vardera sidan om mig. Det är mitt ansvar att förena
dem så att deras hjärtan vävs samman genom kärlek och respekt, även om
de kanske aldrig har känt varandra personligen. Mina barnbarn kommer inte
att känna till sin släkthistoria om jag inte gör något för att bevara den åt dem.
Det som jag inte upptecknar på något sätt kommer att förloras när jag dör,
och det som jag inte lämnar vidare till mina efterkommande, kommer de
aldrig att få. Arbetet med att samla och dela med sig av släktens eviga klenoder
är ett personligt ansvar. Det kan inte förbigås eller lämnas över åt någon
annan” (Nordstjärnan, jul 1999, s 98–99).
Föra dagbok eller skriva sin personliga historia eller släkthistoria
• Hur hjälper vår dagbok och personliga historia oss att delta i släktforskningsarbetet? Vilka välsignelser kommer av att föra dagbok eller skriva personlig
historia? (Föreslå att klassdeltagarna diskuterar hur de personligen välsignas
och hur deras avkomlingar kan välsignas.)
• Hur kan våra hjärtan vändas till våra släktingar genom att vi skriver en
släkthistoria?
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3. Kyrkan tillhandahåller många hjälpmedel för att göra det lättare för oss
att delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete
Förklara att kyrkan tillhandahåller många hjälpmedel för att göra det lättare för
oss att delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete. Till dessa hjälpmedel hör:
a. Tempeltjänst och släktforskning, förordningar och förbund, handledning för
medlemmar (34697 180).
b. Släktforskningsblanketter (till exempel antavleblad och familjeblad).
c. Dataprogram.
d. Upplysningar på Internet.
e. Släktforskningscenter (du kanske vill ta reda på var det närmaste finns).
Visa Handledning för medlemmar och släktforskningsblanketter och förklara hur
klassdeltagarna kan skaffa sig dem. Om du bett församlingens eller grenens handledare för släktforskning att berätta för klassdeltagarna om dessa hjälpmedel, låt
då honom eller henne göra det nu (se ”Förberedelser”, punkt 3). Se till att klassdeltagarna förstår att de kan delta i tempeltjänst och släktforskningsarbete även
om de inte har tillgång till dessa hjälpmedel.
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Berätta hur viktigt det är för dig att delta i tempeltjänst och släktforskning.
Uppmuntra klassdeltagarna att under bön avgöra på vilka sätt de nu bör delta
i detta arbete. Vittna enligt Andens maning om sanningarna som tagits upp
under lektionen.

Du kanske vill använda dig av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
Klassaktivitet
Skaffa tillräckligt många aktuella släktforskningsblanketter, till exempel antavleblad och familjeblad, så att du kan dela ut ett till varje klassdeltagare. Du kan få
dessa blanketter genom prästadömsledare eller handledaren för släktforskning.
Som en del av lektionen ger du en blankett till varje klassdeltagare. Om det finns
tid för det, kan du dela ut pennor och låta klassdeltagarna börja fylla i blanketten
under lektionen. Om tiden inte räcker under lektionen, bör du uppmuntra klassdeltagarna att fylla i blanketten när de kommer hem.
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”Varje medlem en missionär”

Lektion

41

Mål

Att hjälpa till att föra evangeliet till hela världen och att stärka nyomvända.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.
b. Vår arvedel, sidorna 116–117, 124–125.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande ur Vår arvedel:
a. Missionsarbete under president David O McKays ledning (s 116–117).
b. President Spencer W Kimballs tal till kyrkans regionrepresentanter (första
två styckena på sidan 125).
4. Du kanske vill be en eller två klassdeltagare som omvänt sig till kyrkan att kortfattat berätta hur de kände sig som nya medlemmar. Be dem berätta hur andra
medlemmar hjälpte dem. De kan också föreslå hur andra medlemmar kunde
ha varit mer hjälpsamma.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Skriv upp följande på tavlan före lektionen:
England

Tyskland

Kina

Tahiti

Tonga

Samoa

Australien

Turkiet

Nya Zeeland

Island

Mexico

Sydamerika

Italien

Japan

Frankrike

Schweiz

Tjeckoslovakien

Hawaii

• Vilka av dessa områden tror ni missionärerna besökte de första tjugo åren efter
det att kyrkan organiserats?
President Spencer W Kimball sade: ”När jag läser kyrkans historia, förvånas jag
över de tidigaste brödernas djärvhet när de gick ut i världen. De tycktes finna en
utväg . . . Så tidigt som 1837 var de tolv i England och kämpade mot Satan, på
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Tahiti år 1844 och Australien 1851, Island 1853, Italien 1850, likaså i Schweiz, Tyskland, Tonga, Turkiet, Mexico, Japan, Tjeckoslovakien, Kina, Samoa, Nya Zeeland,
Sydamerika, Frankrike och Hawaii år 1850 . . . En stor del av detta proselyteringsarbete utfördes medan ledarna tog sig över Klippiga bergen, sådde den första säden
och byggde sina hem. Det är tro och mer än tro” (”Gån ut i hela världen”,
Nordstjärnan, nov 1974, s 445).
Betona att från återställelsens första dagar har kyrkans ledare strävat efter att fullgöra uppdraget att föra evangeliet till hela världen. President Kimball uttryckte
sin tillförsikt till att vi kan fortsätta göra detta: ”Jag känner att när vi har gjort allt
som står i vår makt, kommer Herren att finna ett sätt att öppna dörrarna. Det är
min tro” (Se Nordstjärnan, nov 1974, s 445).
Förklara att den här lektionen handlar om några sätt varpå evangeliet förs ut till
hela världen.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna i skriftställena.
1. Kyrkan förs ut ur dunklet
Årets studiekurs har visat hur kyrkan började med en liten skara människor som
inte många kände. Kyrkan har nu vuxit så att den har medlemmar i nästan varje
land i världen. Denna dramatiska ökning i medlemsantal och synlighet var nog
svår att tänka sig under kampen, förföljelserna och fattigdomen den första tiden
i kyrkan. Men Herren uppenbarade sin kyrkas underbara bestämmelse genom
profeten Joseph Smith.
Be klassdeltagarna läsa följande skriftställen och diskutera vad vart och ett lär
angående kyrkans bestämmelse.
a. L&F 1:30.(De som kallades av Gud att leda hans kyrka skulle få makt att föra
den ut ur dunklet.)
b. L&F 65:1–6. (Evangeliet kommer att rulla fram tills det har uppfyllt hela
jorden. De som tar emot det kommer att förberedas för Frälsarens andra
ankomst.)
c. L&F 109:72–74. (Kyrkan kommer att uppfylla hela jorden. Den ska komma
fram ur öknen och ”stråla . . . klar som solen”.)
Profeten Joseph Smith förklarade: ”Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbelhopar må samlas, arméer må förena sig, förtalet
må nedsvärta, men Guds sanning skall gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt,
tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land
och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts och den store Jehova säger att
verket är fullbordat” (History of the Church, 4:540).
• På vilka sätt kommer kyrkan ut ur dunklet i hela världen?
2. Nutida profeter har uppmanat oss att föra ut evangeliet till hela världen
Förklara att ett viktigt sätt varpå kyrkan går framåt över hela världen är genom
de ansträngningar varje medlem gör i missionsarbetet. Nutida profeter har
uppmanat oss att anstränga oss ännu mer att dela med oss av evangeliet som
medlemsmissionärer och som heltidsmissionärer.
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President David O McKay blev välkänd för sitt uttalande: ”Varje medlem en
missionär.” Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu redogöra för missionsarbetet under president McKays ledning (Vår arvedel, s 116–117).
Senare uppmanade president Spencer W Kimball kyrkans medlemmar att ta
längre steg i missionsarbetet. Han bad kyrkans medlemmar att be om att nationernas dörrar skulle öppnas för evangeliets predikande och om fler förberedda
missionärer för att kunna gå in genom dessa dörrar. Be den klassdeltagare som
fått uppgiften att nu redogöra för president Kimballs tal till regionrepresentanterna (Vår arvedel, s 125, första två styckena). Förklara att president Kimballs
vision om hur missionsarbetet skulle breda ut sig över jorden nu håller på att
förverkligas.
President Gordon B Hinckley sade att var och en av oss har ett ansvar att förverkliga denna vision om att evangeliet ska uppfylla jorden.
”Hur blir det då i framtiden? Vad händer under åren som ligger framför oss?
Det ser sannerligen lovande ut. Människor börjar se oss för vad vi är och för de
värderingar vi omfattar . . .
Om vi nu går framåt, utan att förlora målet ur sikte, inte talar illa om någon och
efterlever de storslagna principer vi vet är sanna, så kommer detta verk att breda
ut sig i majestät och kraft och uppfylla hela jorden. Dörrar som nu är stängda för
predikandet av evangeliet kommer att öppnas. Den Allsmäktige kommer om så
behövs att skaka om nationerna för att göra dem ödmjuka och få dem att lyssna
till den levande Gudens tjänare. Vad som än behövs kommer att ske.
Den stora utmaningen för oss och nyckeln till verkets framgång blir trofastheten
hos alla som kallar sig sista dagars heliga” (Nordstjärnan, jan 1998, s 70).
• Hur uppfylls dessa profetior om att evangeliet ska uppfylla jorden?
3. ”Varje medlem en missionär”
• Läs L&F 1:4–5 och 88:81 tillsammans. Vad lär oss dessa skriftställen om vårt
ansvar att dela med oss av evangeliet?
• Vad kan var och en av oss göra för att bidra till missionsarbetet? (Använd
följande som diskussionsunderlag eller tillägg till klassdeltagarnas svar. Skriv
upp rubrikerna på tavlan efterhand som ni diskuterar dem.)
Förbereda sig för en heltidsmission
• Hur kan vi förbereda oss för en heltidsmission? Varför är det viktigt att vi
förbereder oss innan vi kallas?
President Spencer W Kimball sade: ”När jag ber om missionärer, ber jag inte
om sämre missionärer, mentalt störda missionärer, missionärer som saknar
vittnesbörd eller omoraliska missionärer. Jag ber att vi ska börja tidigare och
utbilda våra missionärer bättre i varje gren och varje församling i världen . . .
Ungdomarna [bör] förstå att det är ett stort privilegium att gå på mission och
att de måste vara fysiskt starka, mentalt starka, andligt starka och att ’Herren
kan icke se på synd med den allra minsta grad av överseende’ [L&F 1:31]”
(”Gån ut i hela världen”, Nordstjärnan, nov 1974, s 445).
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• Hur kan föräldrar och andra vuxna hjälpa ungdomar att förbereda sig för en
heltidsmission? (Svaren kan innefatta att lära dem att vara värdiga och redo för
en missionskallelse när tiden är inne, berätta om missionärsupplevelser för
dem, undervisa dem om glädjen och välsignelserna av missionsarbete, berätta
om sin egen eller förfäders omvändelse, starta missionärsfonder åt dem och
lära dem att arbeta hårt.)
• Vilka svårigheter ställs ungdomar inför medan de förbereder sig för att gå på
heltidsmission? Hur kan de övervinna sådana svårigheter? Vilka svårigheter
ställs äldre medlemmar inför när de förbereder sig för heltidsmissioner? Hur
kan de övervinna sådana svårigheter?
Gå på heltidsmission
• Vem bör gå på heltidsmission?
Alla värdiga unga män mellan 19 och 25 år bör gå på heltidsmission, om de
kan det. En heltidsmission är ett prästadömsansvar för dessa unga män.
Kvinnor 21 år eller äldre kan också rekommenderas att gå på heltidsmission
om de så önskar. Äldre par uppmuntras också att gå på mission när detta är
möjligt. Alla missionärer måste vara värdiga.
Äldste David B Haight i de tolvs kvorum gav rådet: ”Målet för varje par i
kyrkan som har den fysiska förmågan, alldeles som det är det för varje nittonårig ung man i kyrkan, bör vara att gå på mission. Inget bättre föredöme
kan ges. Inget bättre vittnesbörd kan bäras av föräldrar till barn eller barnbarn
än genom tjänande som missionär i mogen ålder” (Nordstjärnan, jul 1987, s 54).
Stödja heltidsmissionärer
• Hur kan vi stödja missionärerna som nu är på mission? (Svaren kan innefatta
att minnas dem i våra böner, skriva uppmuntrande brev och bidra till församlingens eller grenens missionärsfond eller Allmänna missionärsfonden. Vi kan
stödja missionärer som nu verkar i vårt område genom att hjälpa dem att finna
och undervisa undersökare och genom att hjälpa dem på annat sätt.)
President Gordon B Hinckley sade: ”Mina bröder och systrar: Vi kan låta
missionärerna försöka göra arbetet ensamma, eller också kan vi hjälpa dem.
Om de gör det ensamma, knackar de dörr dag efter dag, och skörden blir
knapp. Eller också kan vi som medlemmar hjälpa dem att finna och undervisa
undersökare” (”Finn lammen, föd fåren”, Liahona, jul 1999, s 120).
Berätta om evangeliet hela livet
• Varför är det viktigt för oss att hela livet berätta om evangeliet för andra
människor? Vad har ni erfarit när ni har berättat om evangeliet för andra?
• Varför är vi ibland rädda för att berätta om evangeliet? Hur kan vi övervinna
denna rädsla?
• Var det någon medlem i kyrkan som genom sitt exempel och sin vänskap
påverkade er att bli medlem? Vilken inverkan hade denna medlems uppträdande på er?
• På vilka sätt kan vi i vårt dagliga liv dela med oss av evangeliet till andra?
(Svaren kan innefatta följande.)
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a. Vara ett gott exempel för familjen, grannar och vänner.
b. Ge bort Mormons bok.
c. Ge hänvisningar till missionärerna på personer som är intresserade av
kyrkan.
d. Berätta för människor hur vi känner för evangeliet.
e. Bjuda in människor till aktiviteter, möten och brasaftnar i kyrkan.
f. Bjuda in människor till hemaftnar och till aktiviteter i området.
g. Bjuda in människor som har intresse för släktforskning till ett släktforskningscenter.
h. Bjuda in människor till dopgudstjänster.
President Spencer W Kimball sade: ”Det tycks mig som om Herren valde sina ord
noga då han sade att evangeliet måste föras ut till ’varje nation’, ’varje land’,
’jordens ända’, ’varje tungomål’, ’varje folk’, ’varje själ’, ’hela världen’, ’många
länder’. Visst är dessa ord betydelsefulla! . . . Jag undrar om vi gör allt vi kan. Är vi
nöjda med det vi gör för att undervisa hela världen? . . . Är vi beredda att förlänga
våra steg? Att vidga vår syn?” (Nordstjärnan, nov 1974, s 445).
• På vilka sätt kan var och en av oss förlänga våra steg, när vi i vårt dagliga liv
söker att dela med oss av evangeliet?
President Kimball sade också: ”Vårt stora behov och vår stora kallelse är att till
denna världs människor föra ljuset eller insikten som ska upplysa deras väg ut ur
dunkel och mörker och in i evangeliets glädje, frid och sanningar. Jag tror att
vi inte får förtröttas i att göra gott. Jag tror att det är dags att återigen ställa oss
frågan: Vad kan jag göra för att hjälpa till att föra evangeliet till andra och till
denna världs invånare?” (”Gör vi allt vi kan?”, Nordstjärnan, jun 1983, s 4–5).
President Hinckley önskade att varje prästadömsledare skulle ta på sig ansvaret
och vara ett föredöme i att finna och vänskapskontakta undersökare. Han ville att
vi då och då behandlar detta ämne på sakramentsmötena. Han ville också att vi
använder prästadömet, Hjälpföreningen, Unga kvinnor, Primär, församlingsråd
och stavsrådsmöten till att planera hur vi kan finna och upprätthålla kontakten
med undersökare. (Se Liahona, jul 1999, s 120–121.)
4. Att ge näring till nyomvända är vårt ständiga ansvar
Skriv följande uttalande på tavlan: ”Varje undersökare som är värdig att döpas
blir en omvänd värd att räddas” (Gordon B Hinckley, Liahona, jul 1999, s 123).
Förklara att varje år förs hundratusentals omvända in i kyrkan. Dessa nya medlemmar behöver få näring och styrka från oss alla.
• Varför är det ibland svårt för nyomvända att förbli aktiva i kyrkan?
President Gordon B Hinckley sade: ”Det är ingen lätt sak att bli medlem i
denna kyrka. För de flesta innebär det att sluta upp med gamla vanor, lämna
gamla vänner och tidigare umgänge, och komma in i en ny krets som är
annorlunda och något krävande” (Nordstjärnan, jul 1997, s 47).
• Vad kan nyomvända göra för att stärka sig själva? Vad kan andra medlemmar
göra för att stärka nya medlemmar? Hur har ni sett medlemmar göra detta på
ett bra sätt?
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President Hinckley sade att ”varje nyomvänd behöver tre saker:
1. En vän i kyrkan som han ständigt kan vända sig till, som går bredvid
honom, som svarar på hans frågor, som förstår hans problem.
2. En uppgift. Aktivitet är utmärkande för kyrkan. Det är genom denna process
vi växer. Tro och kärlek till Herren är som musklerna i armen. Om jag
använder dem blir de starkare. Om jag låter dem vara overksamma blir de
svagare. Varje nyomvänd förtjänar en uppgift . . .
3. Varje nyomvänd måste ’få näring genom Guds goda ord’ (Moro 6:4). Det är
absolut nödvändigt att han eller hon blir upptagen i ett prästadömskvorum
eller i Hjälpföreningen, Unga kvinnor, Unga män, Söndagsskolan eller
Primär. Han eller hon måste uppmuntras att komma till sakramentsmötet”
(Nordstjärnan, jul 1999, s 122–123).
Om du bad några klassdeltagare berätta hur de kände sig som nya medlemmar i
kyrkan, låt dem då göra det nu (se ”Förberedelser”, punkt 4).
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona att Herren leder sin kyrka och öppnar vägen för evangeliet att föras ut
över hela jorden. Uppmuntra klassdeltagarna att förlänga sina steg medan de
förbereder sig för heltidsmissioner och att berätta om evangeliet för sin omgivning. Uppmuntra dem också att ge näring och styrka till nya medlemmar.
Vittna enligt Andens maning om sanningarna som tagits upp under lektionen.

Du kanske vill använda dig av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
Videopresentationen Ett baner för nationerna
Om videokassetten Ett baner för nationerna (56980 180) finns tillgänglig, överväg
då att visa ett avsnitt av den som en del av lektionen. Denna presentation
innehåller inspirerande berättelser om kyrkans tillväxt i Europa, Stilla havet,
Latinamerika, Asien och Afrika. I slutet på den finns bilder av tempel och
människor från hela världen som sjunger psalmen ”Varje steg – ett steg i tro”.
Eftersom videofilmen är 60 minuter lång kommer du inte att kunna visa hela
filmen under lektionen. Men när du tittar på den i förväg kanske du hittar ett
avsnitt som är speciellt inspirerande för dem du undervisar.
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Fortsatta uppenbarelser
till nutida profeter

Lektion

42

Mål

Att visa klassdeltagarna att Herren fortsätter att leda kyrkan genom uppenbarelser
till nutida profeter, siare och uppenbarare.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material.
a. Läran och förbunden 1:38; 68:1–4; 84:109–110; 107:25, 34, 93–98; 132:8.
b. Officiellt tillkännagivande – 2 (s 295–296 i Läran och förbunden)
c. Vår arvedel, sidorna 118–119; 125–127.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta följande ur Vår arvedel:
a. Information om kyrkans korrelation (från mitten på sidan 118 till överst på
sidan 119).
b. Redogörelsen för uppenbarelsen i vilken prästadömets välsignelser utsträcktes till varje värdig manlig medlem i kyrkan (s 125–127).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Återge följande berättelse av president Harold B Lee:
”Äldste John A Widtsoe i de tolvs råd berättade en gång om en diskussion som
han haft med en grupp stavsämbetsmän. Under diskussionens gång sade någon
till honom: ’Broder Widtsoe, hur länge är det sedan kyrkan fick en uppenbarelse?’
Broder Widtsoe tog sig tankfullt om hakan och svarade: ’Ja, troligen sedan i torsdags’” (Stand Ye in Holy Places [1974], s 132–133).
President Spencer W Kimball förklarade att kyrkan fortsätter att ledas genom
uppenbarelser:
”Vi vittnar för världen att uppenbarelserna fortsätter och att kyrkans valv och
arkiv innehåller dessa uppenbarelser, som kommer från månad till månad och
från dag till dag. Vi vittnar om att så är fallet sedan 1830, när Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga organiserades, och att detta kommer att fortsätta så länge
tiden existerar. En profet, erkänd av Gud och hans folk, kommer att fortsätta
tolka Herrens sinne och vilja . . .
Om man väntar sig något uppseendeväckande, är man kanske inte till fullo varse
strömmen av fortlöpande uppenbarelser. Jag säger det i djupaste ödmjukhet, men
också med kraften och styrkan i ett brinnande vittnesbörd i min själ om att från
återställelsens profet till vår egen tids profet, är kommunikationslinjen obruten,
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myndigheten är oförändrad och att detta ljus, strålande och genomborrande fortsätter att lysa. Herrens ljudande röst är en bestående melodi och ett starkt intryck.
Under nästan ett och ett halvt århundrade har det inte funnits några avbrott”
(Nordstjärnan, okt 1977, s 79).
Betona att president Kimballs uttalande gäller än i dag. Himlarna är öppna, och
Herren fortsätter att uppenbara sin vilja till nutida profeter.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med principerna ni diskuterar.
Läs L&F 1:38 och 68:1–4 tillsammans. Betona att medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum är nutida profeter, siare och uppenbarare.
De fortsätter att motta uppenbarelser för kyrkans ledning. Deras inriktning är
”Herrens vilja . . . Herrens sinne . . . Herrens ord . . . Herrens röst och Guds kraft till
frälsning” (L&F 68:4). Förklara att den här lektionen tar upp några exempel på
fortsatta uppenbarelser för kyrkans ledning.
1. Kyrkans korrelationsprogram
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att nu sammanfatta informationen om
kyrkans korrelationsprogram i Vår arvedel, med början från mitten på sidan 118
till överst på sidan 119. Betona att kyrkans korrelationsprogram initierades och
pågår än i dag genom uppenbarelser från Herren till hans profeter.
Förklara att syftet med kyrkans korrelationsprogram är att bevara ”Guds rätta
väg” (MB Jak 7:7). I sista hand är det avsett att bidra till uppfyllandet av kyrkans
mission, vilken är att inbjuda alla människor att komma ”till Kristus och [bli]
fullkomnade i honom” (Moro 10:32; se också L&F 20:59).
Första presidentskapet och de tolvs kvorum övervakar korrelationen i kyrkan.
Korrelationen innefattar:
a. Att hålla läran ren.
b. Att betona familjens och hemmets betydelse.
c. Att sätta allt arbete som utförs i kyrkan under prästadömets ledning.
d. Att upprätta goda förbindelser mellan kyrkans organisationer.
e. Att uppnå enighet och ordning i kyrkan.
f. Att svara för tydligheten i kyrkans program och material.
Äldste Bruce R McConkie i de tolvs kvorum sade att korreleringen är en process
”i vilken vi tar alla kyrkans program, sammanför dem i ett syfte, gör ett paket av
dem, handhar dem som ett program, involverar alla kyrkans medlemmar i verksamheten – och gör alltsammans under prästadömets ledning” (Let Every Man
Learn His Duty [broschyr 1976], s 2).
Använd följande material för att diskutera hur kyrkans korrelationsprogram är till
välsignelse för oss. Skriv upp rubrikerna på tavlan efterhand som ni diskuterar dem.
Familjens betydelse
Korrelationsinsatserna har betonat familjens betydelse på många sätt. Ett var
inrättandet av hemaftonprogrammet. Föräldrar uppmanas att hålla hemafton
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varje vecka för att undervisa och stärka sina familjer. Måndagskvällarna är reserverade för hemaftnar överallt i kyrkan och den kvällen bör det inte finnas några
möten eller aktiviteter i kyrkan.
• Vilken inverkan har familjens hemaftnar haft på er? Vad har ni gjort för att
hemaftnarna ska bli lyckade?
Korrelationsinsatserna har också betonat familjens betydelse genom att klargöra
den uppgift kyrkans organisationer, program och aktiviteter har för familjen.
Kyrkans instruktionshandbok säger:
”Den viktigaste platsen för evangelieundervisning och ledarskap är i familjen och
hemmet (se Mos 4:14–15; L&F 68:25–28) . . . Kvorum, biorganisationer, program
och aktiviteter i kyrkan bör stärka och stödja familjen. De bör stärka familjeaktiviteter med evangeliet i centrum, inte tävla med dessa” (Bok 2: Prästadömets och
biorganisationernas ledare, s 299).
• Varför är det viktigt att förstå att kyrkans biorganisationer, program och aktiviteter är till för att stödja familjen? Hur har kyrkans organisationer och aktiviteter stärkt er och er familj?
Korrelationsinsatserna betonar också att kyrkans program och aktiviteter inte bör
ställa onödiga krav på medlemmarnas krafter, tid eller andra tillgångar.
Kyrkans biorganisationers verksamhet
En viktig uppgift i korrelationen är att ena och samordna kyrkans biorganisationer – Hjälpföreningen, Unga män, Unga kvinnor, Primär och Söndagsskolan.
I många år var dessa organisationer ganska självständiga. De hade på generalnivå
sina egna tidningar, fonder och konferenser. När organisationerna blev större blev
de allt mer komplicerade. Ofta blev det en onödig duplicering i deras program
och material.
Genom att korrelera har sådan svåröverskådlighet och duplicering minskat.
Genom att korrelera har också betoning lagts på att biorganisationerna ska verka
under prästadömsledarnas ledning. I en församling verkar till exempel alla dessa
organisationer under biskopsrådets ledning.
• Varför är det viktigt att ena och samordna biorganisationernas ansträngningar i
församlingen? Hur har ni sett att dessa organisationer kan arbeta mer effektivt
genom att samordna sina ansträngningar?
Framställning av kyrkans publikationer
Förklara att kyrkans publikationer, till exempel lektionsböcker och kyrkans
tidningar, har utarbetats för att hjälpa medlemmarna att få kunskap om och
kunna leva enligt Jesu Kristi evangelium. Korrelationsprogrammet bidrar till att
garantera att detta material grundar sig på skrifterna, är doktrinärt riktigt och
lämpar sig för tilltänkta läsare. Alla kyrkans publikationer är planerade, förberedda, granskade och producerats under ledning av första presidentskapet och de
tolvs kvorum.
En följd av korrelationen av kyrkans publikationer är att klassen Evangeliets lära
för vuxna och ungdomar och de flesta klasserna i Primär studerar samma standardverk under året. Detta kan uppmuntra till och göra det lättare att diskutera
skrifterna i hemmet.
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• Hur kan lektionerna i kyrkan stödja föräldrars ansträngningar att undervisa
sina barn i hemmet?
Hemundervisning
Läs L&F 20:53–55 tillsammans. Förklara att prästadömsbärarnas hembesök har
utgjort en del av kyrkans verksamhet sedan profeten Joseph Smiths tid. Som en
del av korrelationsinsatserna betonades på nytt dessa besök under 1960-talet och
kallades då hemundervisning. Hemundervisningen fortsätter att vara ett viktigt
ansvar för lärare, präster och bärare av melkisedekska prästadömet
• Vad är syftena med hemundervisning? Vad har ni erfarit som visat hur viktig
hemundervisningen är?
Läs L&F 84:109–110 och 132:8 tillsammans som avslutning på diskussionen om
kyrkans korrelationsprogram.
• På vilka sätt hjälper kyrkans korrelationsprogram oss att uppfylla dessa ord?
• Vad kan vi göra som enskilda och i våra kallelser i kyrkan för att tillämpa
principerna i kyrkans korrelationsprogram?
2. Uppenbarelse som utsträckte prästadömets välsignelser till varje värdig
manlig medlem i kyrkan
Förklara att i juni 1978 tillkännagav Spencer W Kimball en uppenbarelse som
utsträckte prästadömets välsignelser till varje värdig manlig medlem i kyrkan.
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att sammanfatta redogörelsen för denna
uppenbarelse i Vår arvedel på sidorna 125–127.
• Läs Officiellt tillkännagivande – 2 tillsammans. Hur har den uppenbarelsen
varit till välsignelse för kyrkan?
• Vad kan vi lära oss av den process som president Kimball gick igenom innan
han fick uppenbarelsen? (Se Vår arvedel, s 126.)
3. Utgivning av nya sista dagars heliga upplagor av skrifterna
Förklara att 1979, efter år av omsorgsfullt arbete under ledning av första presidentskapet och de tolvs kvorum, gav kyrkan ut en sista dagars helig upplaga av Bibeln.
Denna bibelupplaga har samma text som den engelska ”King James Version”,
men den innehåller speciella studiehjälpmedel, till exempel Topical Guide, Bible
Dictionary och fotnoter som hänvisar till skriftställen i andra skrifter. Den innehåller också utdrag ur Joseph Smiths översättning av Bibeln.
1981 gav kyrkan ut en ny engelsk upplaga av Tre-i-ett (Mormons bok, Läran och
förbunden och Den kostbara pärlan i en enda bok), med fler fotnoter och större
ordregister.
• Läs Hesekiel 37:15–19 tillsammans. Förklara att Juda stav är Bibeln och Efraims
stav är Mormons bok. Hur bidrar de nya utgåvorna av skrifterna till att Bibeln
och Mormons bok blir till ”ett i [din] hand”?
Förklara att många fotnoter i Bibeln hänvisar till skriftställen i Mormons bok,
och många fotnoter i Mormons bok hänvisar till skriftställen i Bibeln. Äldste
Boyd K Packer i de tolvs kvorum sade: ”Juda stav eller uppteckning – Gamla
testamentet och Nya testamentet – och Efraims stav eller uppteckning –
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Mormons bok, vilken är ett ytterligare testamente om Jesus Kristus – sammanvävs nu på ett sådant sätt att man då man läser den ena dras till den andra. Då
man lär av den ena får man upplysning genom den andra. De är i sanning ett
i vår hand” (Nordstjärnan, apr 1983, s 100–101).
Använd några minuter till att visa studiehjälpmedlen i kyrkans engelska upplagor
av skrifterna (du kanske vill använda dig av ”Ytterligare undervisningsförslag”,
punkt 2). Ställ sedan följande frågor:
• På vilka sätt har ni använt er av studiehjälpmedlen i skrifterna? Hur har dessa
hjälpt er i era skriftstudier? På vilka sätt tror ni att kyrkan har välsignats tack
vare kyrkans upplagor av skrifterna?
En kort tid efter tryckningen av dessa skrifter profeterade äldste Boyd K Packer:
”Allteftersom åren går kommer dessa skrifter att ge oss framtida generationer
trofasta kristna som känner Herren Jesus Kristus och är benägna att lyda hans
vilja . . . Uppenbarelserna kommer att öppnas för dem på ett sätt som de inte
gjort för några andra i världens historia. I deras händer läggs nu Josefs och
Judas stavar. De kommer att utveckla en insikt om evangeliet utöver den som
deras föregångare kunde uppnå. De kommer att få vittnesbördet att Jesus är
Kristus och ha förmåga att förkunna honom och försvara honom” (Nordstjärnan, apr 1983, s 101).
I april 1995 gjorde president Gordon B Hinckley ett uttalande på generalkonferensen som visar att äldste Packers ord håller på att uppfyllas. ”Jag tänker
tillbaka på min egen ungdom. Varken unga män eller unga kvinnor läste
särskilt mycket i skrifterna på den tiden. Men vilken underbar förändring som
skett. Ett nytt släkte växer upp som är bekanta med Herrens ord” (Nordstjärnan,
jul 1995, s 89).
4. Fler sjuttios kvorum
Förklara att allteftersom kyrkan vuxit har Herren uppenbarat hur dess administration på generalnivå ska ändras så att den tillgodoser medlemmarnas behov
över hela världen. Dessa förändringar var speciellt påtagliga då flera sjuttios
kvorum organiserades.
• Läs L&F 107:25, 34 tillsammans. Vilka är de sjuttios ansvarsuppgifter?
Förklara att i många år fanns det bara sju generalauktoriteter i kyrkan som
verkade som sjuttio. De utgjorde de sjuttios första råd. 1975 kallades andra. De
verkade i de sjuttios första kvorum. Ytterligare utökning skedde 1989 i samband
med organiseringen av de sjuttios andra kvorum.
I april 1995 meddelade president Gordon B Hinckley att nya lokala ämbetsmän
hade kallats. Dessa kallades områdesauktoriteter och skulle verka under en period
på omkring sex år. (Se Nordstjärnan, jul 1995, s 54–55).
1997 meddelade president Hinckley att områdesauktoriteter skulle ordineras till
sjuttio och utgöra de sjuttios tredje, fjärde och femte kvorum. Till skillnad från
de sjuttio som verkar som generalauktoriteter, verkar områdesauktoritetssjuttio
i områden där de bor och fortsätter med sitt nuvarande arbete. (Se Nordstjärnan,
jul 1997, s 5).
• Läs L&F 107:93–97 tillsammans. Hur stämmer inrättandet av fler sjuttios
kvorum med instruktionerna i denna uppenbarelse?
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• Hur tror du att kallelsen av områdesauktoritetssjuttio hjälper kyrkan medan
den växer?
President Hinckley sade angående inrättandet av fler sjuttios kvorum: ”Med
dessa respektive kvorum på plats har vi skapat en struktur varmed kyrkan kan
växa obegränsat med en organisation av områdespresidentskap och de sjuttios
områdesauktoriteter, utvalda att arbeta på olika platser i världen enligt de behov
som uppstår. Herren vakar över sitt rike. Han inspirerar dess ledarskap att ta
hand om ett ständigt växande antal medlemmar” (Nordstjärnan, jul 1997, s 6).
Avslutning

Om du inte använde dig av den intresseväckande aktiviteten, kan du nu läsa
president Spencer W Kimballs uttalande på sidorna 243–244. Lägg särskilt märke
till president Kimballs vittnesbörd om att ”Herrens ljudande röst är en bestående
melodi och ett starkt intryck”. Uttryck din tacksamhet för Herrens ledning
genom nutida profeter.
Vittna enligt Andens maning om sanningarna som diskuterats under lektionen.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller båda av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Videopresentationen ”Uppenbarelse om prästadömet”
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videopresentation (56912 180) finns
tillgänglig, så överväg att visa ”Uppenbarelse om prästadömet”, ett sju minuter
långt avsnitt, under andra delen av lektionen.
2. Aktivitet för att uppmuntra till användning av Topical Guide
Använd följande aktivitet för att hjälpa klassdeltagarna att använda Topical
Guide.
Be klassdeltagarna att slå ihop sina skrifter. Be dem sedan att ur minnet skriva
upp så många skriftställehänvisningar de kan till två eller tre olika evangelieämnen som det finns en lång lista med hänvisningar till i Topical Guide. Du kan
till exempel be dem skriva hänvisningar rörande ödmjukhet (humility), lydnad
(obedience) och den Helige Andens gåva (gift of the Holy Ghost). När de inte kan
komma på fler hänvisningar låter du dem slå upp samma ämnen i Topical Guide.
Läs några av skriftställena under dessa ämnen.
När du har avslutat aktiviteten låter du klassdeltagarna slå upp sidorna 240–258 i
Topical Guide för att se hur mycket det står om Frälsaren. Medan de granskar
dessa hänvisningar kanske du vill återge ett uttalande av president Boyd K Packer
i de tolvs kvorum. Han talade om dessa sidor som ”den mest omfattande
sammanställning av skrifthänvisningar om ämnet Jesus Kristus som någonsin har
sammanställts i världens historia” (”Kristi fridsamma efterföljare”, Nordstjärnan,
dec 1998, s 20).
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”Ikläden eder hela min
vapenrustning”

Lektion

43

Mål

Att hjälpa klassen ta på sig hela Guds vapenrustning för att skydda sig i kampen
mot det onda.

Förberedelser

1. Studera under bön skriftställena i lektionen.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du undervisar tonåringar kan du be klassdeltagare förbereda sig för att
sammanfatta informationen om några eller alla av följande ämnen i Vägledning
för de unga (36550 180).
a. ”Sexuell renhet” (s 26–28).
b. ”Klädsel och utseende” (s 14-16).
c. ”Underhällning och media” (s 17-19).
d. ”Musik och dans” (s 20-21).
e. ”Ärlighet” (s 31).
f. ”Språk” (s 22-23).

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Rita en streckgubbe på tavlan som föreställer en person, som i teckningen nedan.
Rita sedan flera pilar från många olika håll som pekar mot figuren.

Förklara att skrifterna ibland talar om frestelser som ”motståndarens glödande
pilar” (Se L&F 3:8; se också Ef 6:16; 1 Ne 15:24; L&F 27:17). Den här lektionen
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handlar om några av dessa frestelser och om ”vapenrustningen” som vi kan ta på
oss för att skydda oss mot dem.
Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att diskutera hur de kan tillämpa dessa principer i sitt liv.
1. Ta på hela Guds rustning
• Läs L&F 76:25–28 och Moses 4:3 tillsammans. Vilka var ledarna för de två styrkorna i striden i himlen och vilka mål hade de? På vilket sätt är vi involverade i
en liknande konflikt på jorden i dag? (Se L&F 76:29; Moses 4:4.)
• Betona att Herren inte har lämnat oss värnlösa i kampen mot det onda. Läs
L&F 27:15–18 tillsammans. Vad är Herrens vapenrustning enligt dessa verser?
(Skriv nedanstående punkter på tavlan. Om du använde den intresseväckande
aktiviteten, så skriv dem nära streckgubben du ritade.)
Länderna omgjordade med sanningen
Rättfärdighetens pansar
Såsom skor på fötterna den förberedelse som fridens evangelium skänker
Trons sköld
Frälsningens hjälm
Guds andes svärd och hans ord genom uppenbarelse
• Vad kan vi göra för att ta på oss Guds ”hela vapenrustning”? Hur har ni känt
att ni fått extra beskydd mot frestelser när ni har bett? Läst skrifterna? Hållit
sabbatsdagen helig? Besökt templet? Ärat prästadömet?
• Vilka kan följderna bli om vi bara tar på oss en del av Herrens vapenrustning
eller struntar i att bära den om så bara för en kort tid?
Äldste Joseph B Wirthlin i de tolvs kvorum sade att Satan ”försöker finna en
springa i varje människas rustning. Han känner våra svagheter och vet hur han
kan utnyttja dem om vi låter honom göra det. Vi kan försvara oss mot hans
angrepp och bedrägerier bara genom att förstå buden och genom att varje dag
stärka oss genom att be, studera skrifterna och följa Herrens smordes råd”
(Nordstjärnan, jan 1989, s 30).
Förklara att resten av lektionen handlar om de tre områden inom vilka Satan
försöker utnyttja svagheterna i vår vapenrustning i dag: kyskheten, ärligheten
och språket.
2. Följ kyskhetslagen
• Vad är Herrens kyskhetslag? (Se L&F 42:22–24; 59:6; 63:16 och följande citat.)
Första presidentskapet sade: ”Herrens morallagar innebär avhållsamhet från
sexuella förhållanden utanför lagliga äktenskap och trohet inom äktenskapet.
Sexuella relationer är endast tillbörliga mellan man och hustru när de på ett
passande sätt kommer till uttryck inom äktenskapets ram. All annan sexuell
kontakt, som otukt, äktenskapsbrott samt homosexuella och lesbiska handlingar, är syndig” (Brev från första presidentskapet, 14 nov 1991).
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Äldste Richard G Scott i de tolvs kvorum sade: ”All sexuell intimitet utanför
äktenskapet – jag menar all avsiktlig kontakt, med en annans kropps heliga,
intima delar, med eller utan kläder – är synd och förbjuds av Gud. Det är också
en överträdelse att avsiktligt stimulera dessa känslor i sin egen kropp” (Nordstjärnan, jan 1995, s 36).
Om du bad en klassdeltagare att sammanfatta avsnittet ”Sexuell renhet” i
Vägledning för de unga, kan du låta honom eller henne göra det nu.
• Kan ni nämna några följder av att överträda kyskhetslagen? (Diskutera följder
som är andliga och fysiska, omedelbara och långsiktiga.) Hur påverkas andra
om en person bryter mot kyskhetslagen?
Äldste Joseph B Wirthlin lärde: ”En av de mest övertygande villfarelserna
under de senaste åren är åsikten att omoral är normalt och acceptabelt och att
det inte finns några negativa följder. I stället är det så att omoral ligger till
grund för så mycket lidande och många andra problem som härskar i dag,
inklusive hejdlösa sjukdomar, abort, splittrade familjer, familjer utan en far och
mödrar som själva är barn” (Nordstjärnan, jan 1995, s 74).
• På vilka sätt välsignas vi när vi följer kyskhetslagen? (Se L&F 121: 45–46. Svaren
kan inbegripa att vi känner större frid och glädje, kärlek till vår make eller
maka och andra familjemedlemmar, självrespekt och respekt för andra. Det är
också nödvändigt att leva enligt kyskhetslagen om vi ska kunna ha den Helige
Andens sällskap, få prästadömets förordningar och värdigt ta del av sakramentet.) Hur kan andra påverkas när vi följer kyskhetslagen?
• Hur frestar Satan människor till att bryta mot kyskhetslagen? Hur försöker
människor bortförklara att de bryter mot lagen?
Om du bad några klassdeltagare att sammanfatta olika avsnitt ur Vägledning för
de unga, kan du låta dem göra följande sammanfattningar nu: ”Klädsel och
utseende”, ”Underhållning och media” och ”Musik och dans”.
President Gordon B Hinckley sade: ”Ni får inte leka med Internet för att hitta
pornografiskt material. Ni får inte slå 071-nummer på telefon för att lyssna på
slipprigheter. Ni får inte hyra videofilmer med pornografi av något slag. Sådant
liderligt material är inte för er. Håll er borta från pornografi på samma sätt som
ni undviker en allvarlig sjukdom. Den är lika fördärvlig. Den kan bli en vana,
och de som ägnar sig åt den kan så småningom inte vara utan. Den är vanebildande” (se Nordstjärnan, jul 1998, s 50).
• Hur kan vi skydda oss från frestelsen att bryta mot kyskhetslagen? Vad kan vi
göra i våra hem för att undvika omoraliskt inflytande?
• Kyskhetslagen innefattar rena tankar så väl som rena handlingar. Hur påverkas
vi andligt när våra tankar är orena? (Se L&F 63:16.) Hur kan vi få bort orena
tankar från vårt sinne?
Äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum rådde oss att fördriva ovärdiga tankar
från vårt sinne genom att sätta ”något uppbyggligt i deras ställe” (Nordstjärnan,
apr 1978, s 94). Diskutera hur man följer detta råd. Förslagen kan inbegripa att
be om styrka, sjunga en psalm vi tycker mycket om, läsa upp ett skriftställe
inom oss eller tänka på hur mycket vi älskar vår familj.
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3. Var ärlig
• Vad innebär det att vara ärlig?
President James E Faust lärde: ”Ärlighet är mer än att inte ljuga. Det är att
tala sanning, att leva efter sanningen och att älska sanningen” (Nordstjärnan,
jan 1997, s 39).
Om du bad en klassdeltagare att sammanfatta avsnittet ”Ärlighet” i Vägledning
för de unga, så låt honom eller henne göra det nu.
• Läs L&F 42:21, 51:9 och 97:8 tillsammans. Varför är det viktigt att vara ärlig i
allt? Vilka blir följderna av att vara oärlig? På vilka sätt välsignas vi när vi är
ärliga?
• Kan ni nämna några sätt varpå vi frestas att vara oärliga? Hur kan vi bli mer
mottagliga för andra frestelser när vi ger efter för små frestelser till oärlighet?
Hur kan vi övervinna frestelsen att vara oärliga?
• Vad innebär det att vara ärlig mot Herren? (Svaren kan innefatta att hålla
förbund och andra löften som vi har gjort med Herren, utföra våra uppgifter i
kyrkan, värdigt ta del av sakramentet och betala tionde och andra offergåvor.)
• Vad innebär det att vara ärlig mot sig själv? (En innebörd är att vi inte bortförklarar eller ursäktar synd.)
• Hur kan vi undervisa om ärlighet i hemmet på ett effektivt sätt? (När klassen
har svarat kanske du vill föreslå att de använder Stora hemaftonboken
[31106 180], s 260–261, för att undervisa om ärlighet i hemmet.)
Uppmuntra klassdeltagarna att berätta om tillfällen då de valde att vara ärliga,
även om det var svårt att vara det. Eller be dem att ge exempel på ärlighet som de
sett på sin arbetsplats, i skolan eller i hemmet.
4. Använd ett språk som visar vördnad för Gud och är uppbyggande
• Läs L&F 63:60–62 och 136:21 tillsammans. Vad har Herren uppenbarat angående hur vi ska använda hans namn? På vilka sätt missbrukar människor
Herrens namn? (Svaren kan innefatta att de använder det respektlöst, använder
det på ett sätt som är billigt eller nonchalant och använder det i samband med
oanständiga tankar eller onda handlingar.)
• Vilket annat slags språk bör vi undvika förutom att missbruka Guds namn?
(Svaren kan innefatta ett språk som är vulgärt, obscent, rått eller förödmjukande.)
President Hinckley sade: ”Svär inte. Var inte världslig. Undvik oanständiga
berättelser. Håll er borta från umgänge där råa och oanständiga ord används.
Ni kommer att bli lyckligare om ni gör det och ert exempel kommer att stärka
andra” (Nordstjärnan, jan 1988, s 43).
Om du bad en klassdeltagare att sammanfatta avsnittet ”Språk” i Vägledning för
de unga, så be honom eller henne göra det nu.
• Vilka kan följderna bli av att använda ett fult språk? (Svaren kan innefatta att
vi förolämpar Gud och andra, nedvärderar oss själva och förlorar den Helige
Andens sällskap.)
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Äldste Dallin H Oaks i de tolvs kvorum sade: ”Svordomar och vulgaritet . . . är
synder som skiljer oss från Gud och försvagar vårt andliga försvar genom att de
gör att den Helige Anden drar sig undan” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 56).
• Hur frestar Satan människor att använda svordomar och ett vulgärt och
oanständigt språk? Hur kan vi övervinna frestelsen att använda ett fult språk?
(Du kanske vill diskutera hur man kan lägga bort ovanan att använda ett fult
språk.)
• Varför är det viktigt för vår andliga tillväxt att vi lär oss kontrollera våra ord?
Hur kan det hjälpa oss att hålla oss borta från andra frestelser om vi kontrollerar våra ord?
• Hur bör vi reagera när vi är med människor som använder ett fult språk eller
när ett fult språk används i filmer, television eller böcker? (Om möjligt bör
vi lämna platser där man talar ett fult språk. Vi kan också protestera mot ett
sådant språk.)
• Hur kan föräldrar lära sina barn att inte använda ett fult språk? (När klassen
har svarat kanske du vill föreslå att de använder Stora hemaftonboken,
s 247–248, för att lära barnen att inte använda ett fult språk.)
• Vilket slags språk vill Herren att vi använder? (Se L&F 52:16; 136:24; Ef 4:29.)
På vilka sätt kan våra ord bygga upp andra? Hur kan vi uppmuntra andra att
använda ett språk som visar vördnad för Gud och är uppbyggande?
Avslutning

Ytterligare undervisningsförslag

Betona att vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska ta på oss hela hans
vapenrustning, så att vi kan vara beskyddade mot frestelser. Uppmuntra klassen
att leva enligt kyskhetslagen, vara ärliga och använda ett uppbyggande språk.
Vittna enligt Andens maningar om sanningarna som tagits upp i lektionen.

Du kanske vill använda ett eller flera av följande förslag som ett komplement till
den föreslagna lektionsplanen.
1. Guds vapenrustning omfattar vapen som vi kan försvara oss med
När äldste Harold B Lee verkade i de tolvs kvorum förklarade han att Guds vapenrustning inte bara omfattar beskydd utan också vapen som vi aktivt kan försvara
oss med:
”[Den] beväpnade människan håller i sin ena hand en sköld och i sin andra ett
svärd . . . Skölden var trons sköld och svärdet var Andens svärd som är Guds ord.
Jag kan inte komma på några mer kraftfulla vapen än tro och kunskap om
skrifterna . . . som innehåller Guds ord. Den som beväpnat sig så och förberett sig
med dessa vapen är redo för att gå ut och möta fienden” (”Feet Shod with the
Preparation of the Gospel of Peace”, Brigham Young University Speeches of the Year
[9 nov 1954], s 7).
2. Aktivitet med Vägledning för de unga
Förklara att genom att leva enligt normerna i Vägledning för de unga får man en
vapenrustning som är stark och säker. Dela upp klassen i grupper och ge varje
grupp ett ämne ur Vägledning för de unga.
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Låt grupperna få fem minuter till att diskutera sitt ämne och ta fram förslag som
de kan presentera för klassen. Låt sedan varje grupp ge en kort presentation. Du
kan föreslå att grupperna väljer ett eller flera av följande förslag när de förbereder
sin presentation:
a. Ge verkliga exempel på situationer där normen kommer i fråga.
b. Berätta om egna erfarenheter eller vänners erfarenheter.
c. Använd rollspel för att illustrera hur man handskas med en situation i verkliga
livet som har att göra med normen.
d. Tala om vad som har hjälpt dem själva att uppehålla normen.
e. Ge förslag på hur vi kan hjälpa andra att uppehålla normen.
f. Diskutera vad man kan göra om det skapas en konflikt i en kamratgrupp eller
med någon enskild för att man lever enligt normen.
3. Stöd ungdomarna
Om du undervisar vuxna kan du inbjuda en förälder eller en ledare för Unga män
eller Unga kvinnor att kortfattat berätta om några av de utmaningar och framgångar som ungdomarna har.
Be klassen att noggrant tänka över vad de har fått höra. Be dem att fundera ut
några sätt som de kan stödja ungdomarna bättre på. Sammanfatta svaren på
tavlan. Några förslag finns här nedan:
a. Lär er och kom ihåg deras namn.
b. Var uppriktigt intresserade av dem och låt dem veta att ni bryr er om dem.
c. Lägg märke till speciella behov och ta initiativ till att avhjälpa dem.
d. Sök tillfällen att dela med er av era talanger, berätta om er själva, om erfarenheter i ungdomen och om sådant som stärker vittnesbördet.
e. Fortsätt att umgås med tonåringarna efter det att ni blivit avlösta från kallelser
i kyrkan i vilka ni har undervisat dem eller arbetat tillsammans med dem.
f. Var ett gott exempel på en kristuslik person.
g. Förlåt tidigare misstag och undvik att negativt stämpla andra människor.
4. Videopresentationen ”Hela Guds vapenrustning”
Om Nya testamentet, videopresentationer (56914 180) finns tillgänglig, så överväg att
visa ”Hela Guds vapenrustning”, ett tretton minuter långt avsnitt.
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Att vara en god medborgare

Lektion

44

Mål

Att uppmuntra kyrkans medlemmar att vara goda medborgare genom att engagera sig politiskt, lyda lagarna och stärka sin kommun.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; tolfte trosartikeln.
b. Vår arvedel, s 133–134. Koncentrera dig på äldste Ezra Taft Bensons befattning som Förenta staternas jordbruksminister.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
Till läraren: Styrelseskick och lagar skiljer sig bland olika länder och kulturer. Ha
den lokala situationen i åtanke när du bestämmer dig för vad du ska ta upp i
lektionen. I en del områden kanske det är bäst att ägna det mesta av lektionstiden
åt den tredje delen av lektionen. Undvik diskussioner som uppmuntrar till
kontroverser eller kritik. Kom ihåg att kyrkans ledare alltid har uppmanat oss att
hålla oss inom lagen när vi vill åstadkomma nödvändiga förändringar.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Förklara att medan Ezra Taft Benson verkade i de tolvs kvorum 1952, blev han
ombedd av Dwight D Eisenhower, Förenta staternas president, att verka som
landets jordbruksminister. Med kyrkans president David O McKays samtycke
tackade äldste Benson ja till uppgiften och tjänade väl. I sitt första tal på en generalkonferens sedan han blivit jordbruksminister sade han:
”Jag känner glädje över förmånen att åtminstone på något sätt kunna tjäna detta
underbara land och regeringen under vilken vi lever. Jag är tacksam att första
presidentskapet och mina bröder har varit villiga, inte bara till att ge sitt
samtycke, utan också sin välsignelse när jag tackade ja till kallelsen från Förenta
staternas president” (Conference Report, apr 1953, s 40).
• Varför tror ni att äldste Benson blev uppmuntrad att anta ett sådant ansvar?
Förklara att kyrkans ledare har uppmuntrat oss att vara goda medborgare och att
stärka våra kommuner och nationer. Det finns många sätt varpå vi kan vara goda
medborgare. Vi kan till exempel engagera oss politiskt, lyda lagarna och tjäna i
våra kommuner. Den här lektionen tar upp Herrens lärdomar angående styrelseskick och gott medborgarskap.
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Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna i skriftställena.
1. Engagera sig politiskt
Förklara att i Kirtland, Ohio i augusti 1835 antog en högtidlig församling enhälligt en redogörelse för kyrkans ståndpunkt rörande regeringar. Denna redogörelse
finns upptecknad i L&F 134.
• Vad är samhällets myndigheters uppgift? (Se L&F 134:1, 6–8, 11. Svaren kan
inbegripa nedanstående förslag.)
a. ”Till samhällets bästa och säkerhet” (L&F 134:1).
b. ”För att beskydda de oskyldiga och straffa de skyldiga” (L&F 134:6).
c. ”Skydda alla medborgare att fritt utöva sin religiösa tro” (L&F 134:7).
d. ”Söka upprättelse för alla lidna oförrätter” (L&F 134:11).
• Vad kan vi som medborgare göra för att hjälpa till att uppfylla dessa avsikter?
Läs följande uttalande av äldste L Tom Perry i de tolvs kvorum:
”Vi som medlemmar i kyrkan, bor i många olika länder. Hur viktigt är det inte att
vi förstår vår plats och position i de länder i vilka vi lever! Vi bör känna till historia, arv och lagar i de länder som styr oss. I de länder där vi har rätt att deltaga
i regeringens affärer, bör vi använda vår fria vilja och vara aktivt engagerade i att
stödja och försvara sanningens, rättvisans och frihetens principer” (Nordstjärnan,
jan 1988, s 67).
• Hur kan vi stödja och försvara sanning, rättvisa och frihet genom att engagera
oss politiskt?
• Läran och förbunden 134 lär att vi bör söka efter och understödja ledare som
”vilja skipa lagen med opartiskhet och rättvisa” (vers 3). Vilka andra egenskaper bör vi söka efter när vi väljer ledare? (Se till exempel L&F 98:10.) Hur kan vi
förbereda oss så att vi är visa när vi väljer ledare?
Förklara att när vi engagerar oss politiskt, bör vi göra det med insikten att ”kyrkan
är politiskt neutral. Den stöder inte politiska partier, plattformar eller kandidater.
Kandidater bör inte antyda att de stöds av kyrkan eller dess ledare. Kyrkans ledare
och medlemmar bör undvika att säga eller göra något som kan tolkas som att
kyrkan stöder politiska partier eller kandidater” (Kyrkans instruktionshandbok, Bok 2:
Prästadömets och biorganisationernas ledare, s 325).
2. Lyda landets lagar
• Vilket ansvar har vi när det gäller landets lagar? (Se L&F 58:21–22; 98:4–6:
134:5–6; tolfte trosartikeln.) Hur kan föräldrar, lärare och ledare lära barnen att
lyda landets lagar?
• Hur bör vi behandla dem som upprätthåller lag och ordning? (Se L&F 134:3, 6.)
Hur kan vi visa vår uppskattning för deras insatser?
• Vilket slags förhållande bör råda mellan religion och regeringar? (Se L&F 134:4, 9.)
Dessa verser lär att regeringar inte bör införa lagar angående religion såvida inte
den religiösa utövningen gör intrång på andras rättigheter och frihet.) Hur kan en
religion stärka regeringen?
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3. Stärk samhället
Läs följande uttalande från Kyrkans instruktionshandbok:
”Kyrkans medlemmar bör göra sin samhälleliga plikt genom att stödja åtgärder
som stärker samhället moraliskt, ekonomiskt och kulturellt. De uppmuntras att
aktivt engagera sig i värdiga projekt för att förbättra sitt samhälle och göra det till
en sund plats att bo och bilda familj på” (Bok 2, s 325–326).
Skriv Stärka samhället på tavlan.
• På vilka sätt kan vi stärka vårt samhälle? (Använd följande förslag som diskussionsunderlag eller tillägg till klassens svar. Skriv upp rubrikerna på tavlan
allteftersom ni diskuterar dem.)
Tjäna andra
• Varför är det viktigt att kyrkans medlemmar tjänar i samhället?
• Vilka samhällsprojekt har ni eller andra medlemmar i kyrkan deltagit i?
(Inbjud klassdeltagarna att berätta om dessa erfarenheter.) Hur fick ni reda på
att det fanns ett behov av hjälp? Vad gjorde gruppen för att projektet skulle
bli lyckat?
• På vilka personliga och informella sätt har ni eller andra medlemmar i kyrkan
deltagit i någon samhällstjänst?
• Vilka tillfällen att tjäna finns i våra kommuner i dag? (Se förslag i ”Ytterligare
undervisningsförslag”, punkt 2.) Hur kan vi bli mer medvetna om tillfällen till
samhällstjänst? (Svaren kan innefatta att läsa tidningar, diskutera samhällets
behov på kyrkans ledarskapsmöten och träffa kommunala tjänstemän för att
diskutera hur vi kan hjälpa till.)
• På vilket sätt gynnar samhällstjänsten vår kommun? Kan ni nämna några sätt
varpå vi blir välsignade när vi tjänar samhället?
Bli vald eller utnämnd att hjälpa till i det allmännas tjänst
Läs följande uttalande från första presidentskapet till kyrkans medlemmar:
”Vi uppmanar på det bestämdaste män och kvinnor att vara villiga att verka i
skolråd, i olika nämnder inom kommun och landsting, i lagstiftande församlingar
och att bli valda eller utnämnda till andra högre befattningar” (Brev från första
presidentskapet, den 15 jan 1998).
• Ge några exempel på befattningar i det allmännas tjänst i vår kommun.
Hur kan människor i en sådan ställning verka för det goda i en kommun?
Stödja värdiga ändamål eller verksamheter
• Läs L&F 58:27 tillsammans. Hur kan vi ”verka med iver” för en god sak i
samhället?
Återge följande berättelse om en sista dagars helig som gjorde en betydelsefull
insats för sin kommun och sitt land genom att stödja en god sak:
”När Dolina Smith verkade som Unga kvinnors president i Toronto stav i Ontario
1986 bad hon en expert komma och tala vid en brasafton om det tilltagande
problemet med pornografi. Senare engagerade hon sig i en riksomfattande rörelse
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som kallas Canadians for Decency (Kanadensare för anständighet). Rörelsen
sporrar tusentals kanadensare som är motståndare mot pornografi att kontakta
sina valda befattningshavare när det uppstår speciella problem som handlar om
pornografi . . .
1990 stärktes hennes engagemang när hon utnämndes till ordförande i Canadians for Decency. I denna nya roll har hon hållit många tal inför provinsiella och
federala myndigheter som utfärdar och ändrar lagar om pornografi. Hon har
också talat till många medborgargrupper som samarbetar med lokala myndigheter för att ta hårdare tag mot spridningen av pornografi i deras kommun”
(Donald S Conkey, ”Together We Can Make a Difference”, Ensign, feb 1996, s 68).
• Vilka goda ändamål kan vi stödja i vår kommun? Hur kan vi på lämpligt sätt
bekämpa onda inflytanden i vår kommun?
• Vilka utmaningar kan vi ställas inför när vi vill tjäna i samhället? Hur kan vi
övervinna dessa svårigheter? (En utmaning kan vara att fastställa tidpunkten
för när vi ska tjäna. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att familjemedlemmar och församlingens medlemmar tjänar tillsammans när så är möjligt.
Detta ger en familj möjligheten att vara tillsammans, i stället för skilda åt, när
de utför sitt tjänande.)
Avslutning

Återge följande uttalande av äldste M Russell Ballard i de tolvs kvorum:
”I kyrkan upprepar vi ofta yttrandet ’varen i världen, men icke av världen’ . . . Vi
borde kanske använda . . . yttrandet som två skilda uppmaningar. För det första:
’Varen i världen.’ Var med. Var välinformerad. Försök vara förstående och tolerant
och uppskatta olikheter. Gör en betydelsefull insats i samhället genom tjänande
och engagemang. För det andra: ’Varen icke av världen.’ Följ inte fel vägar och
acceptera inte det som inte är rätt . . .
Kyrkans medlemmar bör påverka mera än påverkas. Vi bör arbeta på att dämma
upp floden av synd och ondska i stället för att passivt låta oss svepas med av den.
Vi bör var och en bidra till att lösa problemet i stället för att undvika eller ignorera det” (Nordstjärnan, jul 1989, s 74).
Betona att som sista dagars heliga bör vi vara goda medborgare oavsett var vi bor.
Uppmuntra klassdeltagarna att göra vad de kan för att stödja bra regeringar och
stärka sina kommuner.

Ytterligare undervisningsförlag

Följande material är komplement till den föreslagna lektionsplanen. Du kanske
vill använda ett eller flera av förslagen som en del av lektionen.
1. Rapportera om frivilliga verksamheter i kommunen
Ge i förväg en församlings- eller grensmedlem uppdraget att rapportera om strukturerade frivilliga hjälpverksamheter i din kommun och hur man kan delta i
dem. Eller be en klassdeltagare som är engagerad i någon typ av samhällstjänst att
förklara vad han eller hon gör.
Som en del av diskussionen kan du nämna att vi inte behöver vänta på kallelser
eller uppdrag från kyrkans ledare för att tjäna kommunen enskilt eller som grupp.
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2. Förslag till samhällstjänst
Om klassen tycker det är svårt att komma på olika sätt att hjälpa till i kommunen,
kanske du vill ge några av följande förslag. Be en klassdeltagare läsa Matteus
25:34–40 som en del av diskussionen.
Hälsovård: Tillverka kläder eller laga mat till människor som är sjuka; ta hand om
sjuka barn på ett sjukhus eller i ditt bostadsområde; ta med blommor till patienter
på ett sjukhus som inte har någon familj; komma ihåg människor som är sjuka
vid speciella helger.
Socialt arbete: Hjälpa till att organisera eller leda grupper som hjälper ungdomar
att utveckla färdigheter; visa hur man syr, lagar mat, gör olika hantverk eller lär ut
andra färdigheter till barn på barnhem och skolor eller till handikappade; läsa
för äldre på ett ålderdomshem; lära ut språkfärdigheter till dem som inte kan tala
svenska; läsa för blinda; besöka och tala med äldre i den egna släkten eller i ditt
bostadsområde.
3. Stärka samhället genom artighet
Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley:
”Det är förunderligt vad hövlighet kan åstadkomma. Det är tragiskt att se vad
brist på hövlighet kan medföra. Vi ser det varje dag i trafiken i de städer där
vi bor. Ett ögonblick som offras på att släppa fram någon gör gott för den som får
hjälp, och det gör gott för den som hjälper. Något händer inom oss när vi är
hövliga och respekterar andra. Allt detta är en del av en förädlingsprocess som,
om vi framhärdar, förändrar själva vår natur” (Nordstjärnan, jul 1996, s 50).
• Vilka tillfällen får vi varje dag att visa artighet mot andra? (Svaren kan inbegripa när vi arbetar, kör bil, handlar eller bara går längs gatan.) Hur kan artighet stärka en kommun?
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”Familjen är instiftad
av Gud”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå familjens eviga betydelse och inspirera dem att
stärka sina familjer.

Förberedelser

1. Studera under bön ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” (Nordstjärnan,
okt 1998, s 24). Varje klassdeltagare bör ha en kopia av tillkännagivandet som
de kan använda sig av under lektionen. Tillkännagivandet finns på sidan 265 i
den här boken och på sidan 25–26 i Elevens studievägledning (35686 180). Den
finns också att tillgå som plansch (35602 180 och 35538 180).
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning. Tänk ut
olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Om du använder den intresseväckande aktiviteten så förbered klassen på att
sjunga ”Familjer kan vara tillsammans för evigt” (Barnens sångbok, s 98). Eller
också kan du inbjuda en liten grupp primärbarn att komma och sjunga sången.
Till läraren: Klassdeltagarnas familjeförhållanden kan variera. Var lyhörd för
skillnaderna och betona att alla är del av en familj och har både jordiska och
himmelska föräldrar.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Låt klassen sjunga ”Familjer kan vara tillsammans för evigt” eller be primärbarnen sjunga den (se ”Förberedelser”, punkt 3).
Efter sången kan du påminna klassdeltagarna om orden i refrängen: ”Vår familj
hör samman för evigt . . . om vi gör vårt allra bästa här.”
Förklara att den här lektionen handlar om ”Familjen: Ett tillkännagivande för
världen”, som innehåller Herrens lärdomar angående familjen. Vi har fått
tillkännagivandet genom första presidentskapet och de tolvs kvorum. Genom att
följa dessa lärdomar kan vi stärka och ena våra familjer nu och förbereda oss för
att leva tillsammans som eviga familjer.

Diskussion och
tillämpning

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna ni diskuterar.
1. Familjen är det centrala i Guds plan
Förklara att ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” lästes upp av president
Gordon B Hinckley vid Hjälpföreningens allmänna möte i september 1995. Sedan
dess har det översatts till många språk åt kyrkans medlemmar och andra männi-
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skor runtom i världen. Det har också presenterats för regeringsledamöter i många
länder.
Be en klassdeltagare att läsa rubriken, underrubriken och de två första styckena i
tillkännagivandet.
• Vad är det som händer i våra egna familjer, i våra kommuner och i vårt land
som visar att det finns ett behov av dessa råd och varningar från Guds profeter?
President Gordon B Hinckley lärde: ”Varför har vi utfärdat detta tillkännagivande om familjen just nu? Eftersom familjen angrips. Över hela världen
splittras familjer. Ett bättre samhälle börjar i hemmet. Barn gör till största delen
vad de blir undervisade om. Vi försöker förbättra världen genom att stärka
familjen” (”Inspirerande tankar, Nordstjärnan, aug 1997, s 5).
• Tillkännagivandet fastslår att äktenskap och familj är ”instiftade av Gud”
och har en ”central roll i [hans] plan för hans barns eviga bestämmelse”. Varför
har familjen en central roll i Guds plan för hans barns eviga bestämmelse?
(Se L&F 131:1–4; 1 Kor 11:11.)
• Tillkännagivandet förklarar att vi alla är Guds andebarn, skapade i hans avbild
(se också 1 Mos 1:26–27). Vad säger denna lärdom om vår potential? Hur
påverkas din syn på jordiska familjer av din kunskap om att du tillhör vår
himmelske Faders familj? Hur kan denna lärdom stärka oss?
2. Heliga förordningar gör det möjligt för familjer att vara tillsammans för
evigt
Be en klassdeltagare att läsa tredje stycket i tillkännagivandet.
• Vad lär oss det här stycket om syftet med jordelivet? Hur kan våra jordiska
erfarenheter hjälpa oss med vårt eviga framåtskridande?
• Vad krävs för att ett äktenskap och en familj ska kunna bli eviga? (Ett par
måste erhålla beseglingsförordningen i templet och hålla förbunden som är
förknippade med den förordningen.)
• Hur kan vi stärka vår beslutsamhet att hålla våra tempelförbund? På vilka sätt
kan föräldrar förbereda sina barn för templet?
• Hur bör löftet om att vi kan leva tillsammans för evigt med våra familjer
påverka sättet varpå vi behandlar våra familjemedlemmar nu?
3. Förmågan att skapa liv är helig
Be en klassdeltagare att läsa fjärde och femte stycket i tillkännagivandet.
• Vad har Gud befallt om hur vi ska använda förmågan att skapa liv? Varför är
det viktigt att lyda detta bud?
Äldste Henry B Eyring i de tolvs kvorum sade:
”Barn är en arvedel från Herren till oss både i detta liv och i evigheten. Evigt liv
innebär inte endast att vi har våra efterkommande från detta liv. Det innebär
också att få barn för evigt . . .
Vi kan förstå varför vår himmelske Fader befaller oss att vörda livet och att
hålla för heliga de krafter som frambringar det. Om vi inte har dessa vördnads-
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fulla känslor i detta liv, hur skulle då vår Fader kunna ge oss dem i evigheten?”
(”Familjen”, Nordstjärnan, okt 1998, s 17–18).
Äldste Jeffrey R Holland i de tolvs kvorum sade: ”Kroppen är en högst väsentlig
del av själen . . . Vi förkunnar att den som utnyttjar en annan människas gudagivna kropp utan gudomligt godkännande förgriper sig på den människans
själ, förgriper sig på livets huvudsakliga ändamål och förlopp . . . Vid sexuell
överträdelse är själen i fara – kroppen och anden” (Nordstjärnan, jan 1999, s 90).
• Vad kan föräldrar göra för att hjälpa sina barn förstå vikten av moralisk renhet?
(Du kanske vill föreslå att föräldrarna tillsammans med barnen går igenom
lärdomarna om moralisk renhet i Vägledning för de unga [36550 180] eller i Råd
till föräldrar [31125 180].)
4. Föräldrar har ett heligt ansvar att ta hand om varandra och att undervisa
sina barn
Be en klassdeltagare att läsa sjätte stycket i tillkännagivandet.
• Vad kan gifta par göra för att stärka sin kärlek till varandra?
President Gordon B Hinckley sade: ”Var absolut lojala mot varandra när ni
gift er. Själviskheten är det största hotet mot ett lyckligt familjeliv. Om ni i
första hand tänker på er makes eller makas välbefinnande och lycka och underkastar alla personliga önskemål detta högre mål, blir ni lyckliga, och äktenskapet fortsätter i all evighet” (”Den levande profetens ord”, Nordstjärnan, apr
1996, s 10).
• Hur välsignas barnen när de har föräldrar som älskar och tar hand om
varandra?
• Vad är det som föräldrar har ansvaret att undervisa sina barn om?
(Se Mos 4:14–15; L&F 68:25–28; 93:40.) Kan ni nämna några effektiva sätt att
lära ut dessa principer till barn? Hur har ni haft nytta av era föräldrars undervisning?
• Vid vilka tillfällen kan föräldrar undervisa sina barn? (Svaren kan innefatta när
familjen har hemafton och familjebön, vid måltider, när det är sängdags, när
man reser eller arbetar tillsammans.) Låt eleverna berätta om tillfällen då de
undervisat sina barn (eller när deras föräldrar undervisat dem) vid något av
dessa tillfällen.
• Vilken är kyrkans roll när det gäller att undervisa barn? (Se följande citat.) Hur
kan föräldrar samarbeta med kyrkan för att undervisa sina barn?
President Spencer W Kimball sade: ”Det är föräldrarnas ansvar att undervisa
barnen. Söndagsskolan, Primär, [Unga män och Unga kvinnor], och andra
organisationer i kyrkan har endast en sekundär roll” (The Teachings of Spencer
W Kimball, red av Edward L Kimball [1982], s 332).
5. Framgångsrika äktenskap och familjer är grundade på rättfärdiga
principer
Be en klassdeltagare att läsa sjunde stycket i tillkännagivandet.
• Tillkännagivandet framhåller att ”största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på Herrens Jesu Kristi lärdomar”. Hur har Kristi lärdomar
fört med sig glädje i ert hem?
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• Tillkännagivandet framhåller att ”framgångsrika äktenskap och familjer skapas
och bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt,
kärlek, medkänsla, arbete och sund rekreation”. Vilka av dessa principer har
varit särskilt betydelsefulla i ert äktenskap och er familj? Vilka sätt har ni
funnit effektiva att lära ut dessa principer på i er familj? (Du kan, om Anden
manar dig till det, koncentrera dig på endast en eller två principer. Se ”Ytterligare undervisningsförslag”, punkt 4, om du vill lägga ner mer tid på den här
delen av tillkännagivandet.)
• Vilket är, enligt tillkännagivandet, fädernas huvudsakliga ansvar? Vad innebär
det att ”presidera . . . i kärlek och rättfärdighet”? (Se L&F 121:41–46.)
• Hur kan pojkar och unga män förbereda sig nu för att försörja sin familj? Vad
kan föräldrar göra för att uppmuntra ungdomar att skaffa sig en formell utbildning och lära sig praktiska färdigheter?
• Vilket huvudsakligt ansvar anger tillkännagivandet för mödrarna? Hur kan
unga kvinnor förbereda sig nu för att uppfylla detta ansvar?
President Gordon B Hinckley lärde:
”Om det ska bli en återgång till gamla och heliga värderingar, måste det börja i
hemmet. Det är här som sanningen lärs, som redbarheten utvecklas, som självdisciplinen ingjuts och som kärleken fostras . . .
Systrar, vaka över era barn . . . Ingenting är dyrbarare för er mödrar, absolut
ingenting. Era barn är det värdefullaste ni har i jordelivet och i hela evigheten.
Ni kommer verkligen att vara lyckliga om ni, när ni blir äldre och ser på dem
som ni fört in i världen, finner hederlighet i deras liv, dygdigt leverne och redbart uppträdande” (”Vandra i Herrens ljus”, Nordstjärnan, jan 1999, s 117–118).
• Hur kan fäder hjälpa till att fostra sina barn? Varför är det viktigt för föräldrar
att hjälpa varandra som jämlikar?
6. Det är allas ansvar att stärka familjen
Tillkännagivandet slutar med en varning för de allvarliga konsekvenser som
följer på upplösning av familjen och en uppmaning till alla människor att
stärka familjen. Låt en elev läsa de två sista avsnitten av tillkännagivandet.
• Vilka några av de saker du har gjort för att få större styrka och enighet i din
familj?
• Vad kan vi göra som enskilda och familjer för att främja starkare familjer i våra
egna kommuner?
President Gordon B Hinckley sade följande till en samling borgmästare och
andra tjänstemän: ”Till er män och kvinnor med stort inflytande, ni som presiderar i landets kommuner, till er säger jag att det kommer att kosta mycket
mindre att reformera våra skolor, att undervisa om ett gott medborgarskaps
dygder, än det gör att fortsätta bygga och underhålla dyra fängelser . . . Men det
finns en annan institution som är ännu viktigare än skolorna. Det är hemmet.
Jag tror inte att någon nation kan resa sig högre än sina familjer” (”U S Conference of Mayors”, Ensign, nov 1998, s 109).
• Varför måste familjerna vara starka för att en nation ska överleva?
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Avslutning

Uppmana klassen att tänka på sina familjer och fundera på följande frågor:
Känner alla i min familj att jag älskar dem? Strävar vi efter att leva som en evig
familj? Vad kan jag göra för att stärka min familj?
Vittna om sanningen i tillkännagivandets principer och uppmuntra klassen att
fortsätta studera och tillämpa dess lärdomar.

Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av ett eller flera av följande förslag som komplement
till den föreslagna lektionsplanen.
1. Att känna igen och undvika misshandel
Tillkännagivandet varnar för att de ”som förgriper sig på maka eller barn . . . en
dag kommer att stå ansvariga inför Gud”. Kyrkans ledare har talat emot misshandel av alla slag. Följande citat av Gordon B Hinckley till prästadömsbärare kan
tillämpas av både män och kvinnor:
”Förgrip er aldrig på era hustrur. Förgrip er aldrig på era barn. Men ta dem i er
famn och gör så att de känner er kärlek och er uppskattning och er respekt. Var
goda äkta män. Var goda fäder” (”Inspirerande tankar”, Nordstjärnan, jun 1999, s 4).
2. Videopresentationen ”Föräldrarnas ansvar”
Om Läran och förbunden och kyrkans historia, videoproduktion (56912 180) finns
tillgänglig, överväg då om du ska visa ”Föräldrarnas ansvar”, ett sju minuter långt
avsnitt. Be klassdeltagarna att fundera över följande frågor medan de tittar på
filmen.
• Hur har ni välsignats tack vare era föräldrars undervisning? Vad skulle ni vilja
att era barn lärde sig av er?
3. Ytterligare uttalande om familjen
Du kanske vill läsa följande uttalande av äldste Robert D Hales i de tolvs kvorum:
”Faderns plan är att kärlek och kamratskap i familjen ska fortsätta in i evigheterna. Att vara familjemedlem medför ett stort ansvar när det gäller att vårda,
älska, lyfta och stärka varje medlem i familjen så att alla kan vara ståndaktiga
intill änden och vara tillsammans under hela evigheten. Det är inte tillräckligt att
bara frälsa sig själv. Det är lika viktigt att föräldrar, bröder och systrar blir frälsta
i våra familjer. Om vi återvänder hem ensamma till vår himmelske Fader kommer
vi att få frågan: ’Var är resten av din familj?’” (Nordstjärnan, jan 1997, s 62).
4. Gruppdiskussion
Skriv upp på tavlan de nio principerna för framgångsrika äktenskap och familjer
som nämns i det sjunde stycket i tillkännagivandet (i meningen som börjar med
”framgångsrika äktenskap och familjer”). Dela upp klassen i grupper och ge en
eller fler principer till varje grupp. Be grupperna att tänka ut sätt att hjälpa till att
grundlägga och stärka dessa principer i sin familj. När grupperna har haft några
minuter på sig att diskutera detta, kan du be en person i varje grupp att presentera gruppens förslag.
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5. Diskutera tillkännagivandet under familjens hemafton
Föreslå att klassdeltagarna diskuterar tillkännagivandet under nästa veckas hemafton. Be dem förbereda sig för att berätta hur det gick i början av nästa veckas
lektion.

FAMI LJEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETT TILLKÄNNAGIVANDE FÖR VÄRLDEN
F ÖRSTA PRESIDENTSKAPET OCH DE TOLV APOSTLARNAS
I J ESU K RISTI K YRKA AV S ISTA D AGARS H ELIGA

FÖRSTA PRESIDENTSKAPET och de tolv
apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan
man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen
har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga
bestämmelse.

ALLA MÄNNISKOR – män och kvinnor – är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en
älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har
som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar.
Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes
förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift.
I FÖRUTTILLVARON kände och dyrkade dessa
söner och döttrar Gud som sin evige Fader och antog
hans plan, enligt vilken hans barn kunde få en fysisk
kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot
fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter
bortom graven. Heliga förordningar och förbund i
heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att
återvända till Guds närhet, och för familjer att vara
tillsammans för evigt.
DET FÖRSTA BUD som Gud gav Adam och Eva
gällde deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller. Vi
förkunnar vidare att Gud har befallt att den heliga
fortplantningsförmågan endast skall användas mellan
man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.
VI TILLKÄNNAGER att det sätt varpå människoliv
skapas har bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd
och dess betydelse i Guds eviga plan.

MAN OCH HUSTRU har ett högtidligt ansvar att
älska och vårda sig om varandra och sina barn. ”Barn är

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI,

RÅD

en Herrens gåva” (Psaltaren 127:3). Föräldrar har ett
heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, att
lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud
och vara laglydiga medborgare var än de bor. Män och
hustrur – mödrar och fäder – kommer att stå till svars
inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter.

FAMILJEN är instiftad av Gud. Äktenskap mellan
man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga
plan. Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram,
och att fostras av en far och en mor som ärar sina
äktenskapslöften med fullständig trohet. Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på
Herrens Jesu Kristi lärdomar. Framgångsrika äktenskap
och familjer skapas och bevaras genom principerna tro,
bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla,
arbete och sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall
fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin
familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad.
I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga
att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Handikapp,
död eller andra omständigheter kan göra det nödvändigt med individuella anpassningar. Släktingar bör vid
behov ge hjälp och stöd.

VI VARNAR dem som bryter mot kyskhetsbudet, som
förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att
fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag
kommer att stå ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare
för att familjens upplösning kommer att frambringa de
stora olyckor över enskilda människor, samhällen och
nationer som förutsagts av forntida och nutida profeter.

VI UPPMANAR ansvariga samhällsmedborgare,
regeringar och myndigheter överallt att verka aktivt
för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet.

Detta tillkännagivande upplästes av president Gordon B. Hinckley, som en del av hans budskap
vid Hjälpföreningens allmänna möte 23 september 1995 i Salt Lake City, Utah.
(The Family: A Proclamation to the World [Letter-Size] Swedish) 10/95 (10/95) Printed in Germany 35602 180
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”Sion: De renhjärtade”

Mål

Att hjälpa klassdeltagarna förstå vad skrifterna lär om Sion och inspirera dem i
deras ansträngningar att upprätta Sion.

Förberedelser

1. Studera under bön följande skriftställen och annat material:
a. Läran och förbunden 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12;
Moses 7:12–19, 61–63, 68–69; tionde trosartikeln.
b. Vår arvedel, s 37–38, 145–146.
2. Gå igenom materialet för den här lektionen i Elevens studievägledning
(35686 180). Tänk ut olika sätt att hänvisa till materialet under lektionen.
3. Be en klassdeltagare förbereda sig för att sammanfatta beskrivningen av Enoks
stad som finns i Moses 7:12–19, 68–69.
4. Om du använder dig av den intresseväckande aktiviteten, ta då med papper
och penna till varje klassdeltagare.

Förslag till
lektionsplan
Intresseväckande
aktivitet

Använd följande aktivitet för att inleda lektionen, om du tycker den är lämplig,
hitta annars på en egen.
Ge varje klassdeltagare papper och penna. Be dem skriva ner fem viktiga saker
som de skulle vilja åstadkomma i sitt liv. När de har fått tid på sig att skriva, kan
du läsa följande uttalande av profeten Joseph Smith:
”Vårt största ändamål borde vara uppbyggandet av Sion . . . Tiden kommer snart,
när ingen skall hava frid utom i Sion och dess stavar” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 138).
Be klassen att fundera över följande fråga utan att svara på den högt:
• När ni tittar på er lista, hur mycket är det då av det ni skrivit som kan hjälpa
till att bygga Sion? Hur kan ni modifiera er lista för att följa uppmaningen från
profeten Joseph Smith?
Uppenbarelserna som finns i Läran och förbunden innehåller många instruktioner angående uppbyggandet av Sion. Denna lektion handlar om vad Sion är och
vad som krävs av oss för att hjälpa till att bygga upp det.

Diskussion och
tillämpning

266

Välj under bön ut det lektionsmaterial som bäst tillgodoser klassdeltagarnas
behov. Uppmuntra dem att berätta om erfarenheter som har samband med
principerna i skriftställena.

1. Ordet Sion har flera betydelser
Förklara att ordet Sion har flera betydelser i skrifterna. Läs följande skriftställen
tillsammans. Hitta vad Sion betyder i varje skriftställe och skriv betydelsen på
tavlan.
a. L&F 97:21. (De renhjärtade.)
b. L&F 82:14. (Kyrkan och dess stavar.)
c. Moses 7:19. (Enoks stad.)
d. Andra Samuelsboken 5:6–7; Första Kungaboken 8:1. (Det forntida Jerusalem.)
e. L&F 45:66–67; 57:1–2; tionde trosartikeln. (Det nya Jerusalem som ska grundläggas i Missouri.)
f. Hebreerbrevet 12:22–23. (En boning för de som blivit upphöjda.)
Framhåll att i skrifterna kan Sion betyda Herrens folk (de renhjärtade), en specifik
plats eller båda delarna. När vi i den här lektionen talar om att bygga Sion i våra
dagar, syftar vi på att vi ska rena våra hjärtan så att de platser där vi bor kan kallas
Sion.
2. Sion har funnits i tidigare tidshushållningar
Förklara att det har funnits tider under tidigare tidshushållningar då Sion har
funnits bland Guds folk. Enoks stad är ett exempel på ett folk som byggt ett Sion.
Be den klassdeltagare som fått uppgiften att sammanfatta händelserna som finns
upptecknade i Moses 7:12–19, 68–69.
• Vad var utmärkande för Sion under Enoks tid? (Se Moses 7:12–19.) Varför kallades deras stad för Sion? (Se Moses 7:18.) Vad innebär det att vara ”av ett hjärta
och ett sinne”?
• Vad kommer att hända med Enoks stad under tusenårsriket? (Se Moses 7:61–63.
Den kommer att återvända till jorden och bli en del av det nya Jerusalem.)
Varför är uppteckningarna om Enok och hans folk viktiga för oss i dag?
(Förutom att hjälpa oss förstå Enoks stads öde, kan de hjälpa oss förstå vad vi
måste göra för att bygga Sion.)
3. De heliga i vår tidshushållning har blivit befallda att bygga Sion
Ett av de oftast förekommande ämnena i Läran och förbunden är byggandet av
Sion i de sista dagarna. Det finns mer än 2000 hänvisningar till Sion i dessa
uppenbarelser. Några av dem syftar på en fysisk plats, några på hjärtats tillstånd
och några på uppbyggandet av Herrens kyrka. Också innan kyrkan formellt
organiserades instruerade Herren ett antal bröder att ”sök[a] att frambringa och
upprätta Sions sak” (L&F 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).
För de första heliga innebar uppbyggandet av Sion inte bara att bli renhjärtade
och vara eniga. Det innebar också att bygga Sions stad, eller Nya Jerusalem. I juli
1831 uppenbarade Herren för profeten Joseph Smith att Sions stad skulle byggas i
Missouri och ha Independence som medelpunkt (L&F 57:1–3). Efter denna
uppenbarelse samlades många heliga i Missouri. De hade framgång under en tid,
men snart uppstod stridigheter och söndringar ibland dem. Det uppstod också
spänningar mellan dem och andra nybyggare i området. I november 1833 drevs
de heliga ut från sina hem av pöbelhopar. Några månader senare, i juli 1834,
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uppenbarade Herren att de heliga fick ”vänta en liten tid med att förlossa Sion”
(L&F 105:9). (Se lektionerna 12 och 27 för mer information om uppbyggandet av
Sion i Missouri.)
• Varför kunde inte de första heliga bygga Sions stad? (Se L&F 101:6–8; 105:1–12.)
Vad kan vi lära oss av deras erfarenhet som kan hjälpa oss att bygga Sion i dag?
(Förklara att för att kunna bygga Sion – vare sig i en stad, i vår stav eller i våra
hem – måste vi utveckla egenskaperna hos ett Sions folk: rena hjärtan, enighet
och osjälviskhet.)
Förklara att även om byggandet av Sion fick stå tillbaka har nutida profeter
uppmanat oss att fortsätta upprätta Sion i våra hjärtan, stavar och hem. President
Harold B Lee sade:
”Sions gränser, inom vilka de rättfärdiga och renhjärtade bor, måste nu börja
utvidgas. Sions stavar måste stärkas. Allt detta så att Sion kan stå upp och lysa
genom att bli allt flitigare i att utföra frälsningsplanen över hela världen” (Conference Report, apr 1973, s 5; eller Ensign, jul 1973, s 3).
• Läs L&F 82:14–15 tillsammans. Vad befallde Herren i dessa verser? Kan ni
nämna något specifikt som vi bör göra för att bygga Sion? (Låt klassen läsa
följande skriftställen och ta fram vad de lär oss om byggandet av Sion.
Sammanfatta svaren på tavlan. Välj några av följande frågor för att uppmuntra
till diskussion.)
a. L&F 97:21. (Sträva efter att bli renhjärtade.) Herren gav den enklaste definitionen av Sion när han kallade det ”de renhjärtade” (L&F 97:21). Vad kan vi
göra som hjälper oss att bli renhjärtade? (Se Moro 7:47–48; 10:32.)
b. L&F 38:27. (Vara eniga.) Folket i Enoks stad beskrevs så här ”de voro av ett
hjärta och ett sinne” (Moses 7:18). Bristen på enighet var en av anledningarna till att de första heliga inte kunde bygga Sions stad (L&F 101:6; 105:4).
Kan ni nämna några bra sätt som stärker enigheten i våra familjer? Hur kan
vi bli mer eniga i våra församlingar?
c. L&F 64:34–35; 105:3, 5–6. (Vara lydiga.) I L&F 105 nämner Herren olydnad
som en av anledningarna till att Sion inte upprättades vid den tiden. På
vilka sätt har ni eller er familj stärkts för att ni följt evangeliets principer?
Hur har er församling eller stav stärkts genom att medlemmarna lytt evangeliets principer?
d. L&F 105:3. (Sörja för de fattiga och betryckta.) De heliga som försökte
upprätta Sion i Missouri tuktades av Herren för att de misslyckats med att
sörja för ”de fattiga och betryckta bland sig” (L&F 105:3). Varför är det
viktigt att ta hand om de behövande om vi ska kunna bygga Sion? Vilka
möjligheter har vi att hjälpa behövande?
e. L&F 97:10–16. (Bygga tempel och få templets välsignelser.) Varför är tempel
viktiga när vi bygger Sion? (Se L&F 97:13–16; 105:9–12.)
f. L&F 105:10. (Undervisa varandra och mer fullkomligt lära oss våra plikter.)
Vad kan vi göra för att förbättra undervisningen i våra familjer och i kyrkan?
På vilka sätt kan vi behöva lära oss våra plikter mer fullkomligt?
g. L&F 133:8–9. (Predika evangeliet för världen.) Herren instruerade kyrkans
äldster att kalla människor ut från Babylon (världen) till Sion. På vilka sätt
stärker vi Sions stavar genom att predika evangeliet?
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4. Skrifterna innehåller underbara löften angående Sions framtid
I Läran och förbunden talar Herren om många välsignelser som Sion får ta del
av i de sista dagarna. För att få några exempel på dessa välsignelser kan du låta
klassen läsa L&F 97:18–25 och be dem ta fram specifika välsignelser som Sion
blivit lovad. Se också följande:
a. Sion ska utvidgas och bli härligt och stort (L&F 97:18).
b. Jordens nationer ska ära Sion (L&F 97:19).
c. Herren ska bli Sions frälsning (L&F 97:20).
d. Sion ska glädja sig (L&F 97:21).
e. Sion ska undfly Herrens hämnd (L&F 97:22–25).
• Vad måste vi göra för att få ta del av dessa välsignelser? (Se L&F 97:25.)
• Hur känner ni er när ni tänker på Sions framtid?
Profeten Joseph Smith lärde: ”Uppbyggandet av Sion är en sak, som har intresserat Guds folk i varje tidsålder. Det är ett ämne, som profeter, präster och
konungar hava stannat inför med särskild glädje och fröjd. De hava sett framåt
med glädjefull förväntan till den dag, i vilken vi leva, och eldade av himmelsk
och fröjdefull förväntan hava de sjungit och profeterat om denna vår dag . . .
Vi äro det gynnade folk som Gud har utvalt att åvägabringa de sista dagarnas
härlighet” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 199).
Avslutning

Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley:
”Jag ser en underbar framtid i en otrygg värld. Om vi håller fast vid våra värderingar, om vi bygger på vår arvedel, om vi vandrar i lydnad inför Herren, om vi
helt enkelt lever efter evangeliet så kommer vi att bli välsignade på ett storslaget
och underbart sätt. Vi kommer att ses som ett märkligt folk som funnit nyckeln
till en särskild lycka.
’Många folk ska gå ut och säga: ’Upp, låt oss gå upp till Herrens berg, upp till
Jakobs Guds hus’ . . . Ty från Sion ska lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem’
( Jesaja 2:3).
Vårt förflutna har varit storslaget, vårt närvarande är underbart, vår framtid kan
bli härlig” (Nordstjärnan, jan 1998, s 71).
Uppmuntra klassdeltagarna att bygga Sion i sina hjärtan, i sina familjer och i
sina stavar. Vittna enligt Andens maning om sanningarna som tagits upp under
lektionen.
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Ytterligare undervisningsförslag

Du kanske vill använda dig av följande förslag som komplement till den
föreslagna lektionsplanen.
Sions psalmer
Ordna så att klassen kan sjunga eller läsa orden till följande psalmer: ”Se, högt på
bergets krön” (Psalmer, nr 4), ”Israel, nu Gud dig kallar” (nr 8) eller ”Härliga Sion,
himmelsk brud” (nr 25). Eller låt en solist eller liten grupp förbereda sig för att
sjunga en av psalmerna. Diskutera hur psalmen hyllar uppbyggandet av Sion.
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Kronologi över
kyrkans historia och kartor

Kronologi över kyrkans historia
1805, 23 december
Joseph Smith, son till Joseph Smith
d ä och Lucy Mack Smith, föddes i
Sharon, Vermont (se Joseph Smiths
skrifter 2:3–4).
1820, tidigt på våren
Joseph Smith tog emot första synen
i en skogsdunge i närheten av sitt
hem i staten New York (se Joseph
Smiths skrifter 2:15–20).
1823, 21–22 september
Joseph Smith fick besök av ängeln
Moroni som berättade om
Mormons bok. Joseph fick titta på
guldplåtarna som låg gömda i en
närliggande kulle (Cumorah)
(se Joseph Smiths skrifter 2:27–54).
1827, 22 september
Joseph Smith fick guldplåtarna av
Moroni vid kullen Cumorah
(se Joseph Smiths skrifter 2:59).
1829, 15 maj
Johannes döparen gav Joseph
Smith och Oliver Cowdery det
aronska prästadömet i Harmony,
Pennsylvania (se L&F 13; Joseph
Smiths skrifter 2:71–72).
1829, maj
Joseph Smith och Oliver Cowdery
erhöll det melkisedekska prästadömet av Petrus, Jakob och Johannes
i närheten av Susquehanna-floden
som rinner mellan Harmony, Pennsylvania, och Colesville, New York.
1829, juni
Översättningen av Mormons bok
blev klar. De tre vittnena och de
åtta vittnena fick se guldplåtarna
(se 2 Nephi 11:3; 27:12–13; L&F 17).
1830, 26 mars
Första tryckta exemplaren av
Mormons bok fanns tillgängliga
i Palmyra, New York.
1830, 6 april
Kyrkan organiserades i Fayette,
New York.

1831, 20 juli
Platsen för Sions stad (Nya Jerusalem) i Independence, Missiouri,
uppenbarades för profeten Joseph
Smith (se L&F 57; tionde trosartikeln).
1833, 8 mars
Sidney Rigdon och Frederick G
Williams avskildes som rådgivare i
kyrkans första presidentskap och
fick rikets nycklar (se inledningen
till L&F 81 och 90; se också
L&F 90:6).
1833, 7 november
De heliga började fly från pöbelhopar i Jackson County, Missouri,
tvärs över Missourifloden och in i
Clay County, Missouri.
1834, 5 maj
Joseph Smith lämnade Kirtland,
Ohio, och begav sig till Missouri
som ledare för Sions läger, för att
kunna hjälpa de heliga som drivits
ut från Jackson.
1835, 14 februari
De tolv apostlarnas kvorum
organiserades i Kirtland, Ohio
(se L&F 107:23–24).
1835, 28 februari
Organiseringen av de sjuttios första
kvorum inleddes i Kirtland, Ohio.
1835, 17 augusti
Läran och förbunden godtogs som
ett av kyrkans standardverk i Kirtland, Ohio.
1836, 27 mars
Templet i Kirtland invigdes
(se L&F 109).
1836, 3 april
Jesus Kristus visade sig för Joseph
Smith och Oliver Cowdery i
templet i Kirtland (se L&F 110:1–10).
Moses, Elias och Elia visade sig och
överlämnade prästadömets nycklar
(se L&F 110:11–16).

1838, 1 december till den
16 april 1839
Profeten Joseph Smith och en del
andra sattes i Liberty-fängelset i
Liberty, Missouri (se L&F 121–123).
1840, 15 augusti
Joseph Smith tillkännagav offentligt dop för de döda.
1841, 24 oktober
Äldste Orson Hyde invigde
Palestina för att Abrahams barn
skulle kunna komma tillbaka.
1842, 17 mars
Kvinnliga hjälpföreningen organiserades i Nauvoo, Illinois.
1842, 4 maj
Första fullständiga tempelbegåvningen gavs i Nauvoo, Illinois.
1844, 27 juni
Joseph och Hyrum Smith led
martyrdöden i Carthage-fängelset
i Carthage, Illinois (se L&F 135).
1846, 4 februari
De heliga i Nauvoo började ta sig
över Mississippi-floden för att flytta
västerut. Några heliga seglade från
New York City till Kalifornien på
skeppet Brooklyn.
1846, 16 juli
Mormonbataljonen skrev in sig
i Förenta staternas armé i Iowa.
1847, april
President Brigham Youngs pionjärkompani lämnade Winter Quarters
på väg västerut (se L&F 136).
1847, 24 juli
President Brigham Young kom till
Saltsjödalen.
1847, 27 december
Brigham Young inröstades som
kyrkans president.
1848, maj – juni
Gräshoppor i Saltsjödalen ödelade
skörden. Fälten räddades från att
helt förstöras när fiskmåsar i flockar
kom och åt upp gräshopporna.

1830, september – oktober
De första missionärerna kallades att
predika för lamaniterna (infödda
amerikaner) (se L&F 28; 30; 32).

1837, 19 juli
Äldste Heber C Kimball och sex
andra anlände till Liverpool,
England, på den första missionen
utomlands.

1849, 9 december
Richard Ballantyne organiserade
Söndagsskolan.

1830, december till januari 1831
Herren befallde de heliga att samlas
i Ohio (se L&F 37; 38:31–32).

1838, 26 april
Namnet på kyrkan angavs i en
uppenbarelse (se L&F 115:4).

1850, 15 juni
Deseret News började ges ut i
Salt Lake City.
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1856, oktober
Willies och Martins handkärrekompanier försenades av tidiga snöstormar. Räddningspatruller från Saltsjödalen fann dem.
1869, 28 november
Unga damers återhållsamhetsförening organiserades, en föregångare
till Unga kvinnors program.
1875, 10 juni
Gemensamma utbildningsföreningen för unga män organiserades, en föregångare till Unga mäns
program.
1877, 6 april
Templet i S:t George invigdes. President Brigham Young fick uppenbarelser om att inrätta prästadömets
organisation och Sions stavar.
1878, 25 augusti
Aurelia Spencer Rogers höll Primärs
första möte i Farmington, Utah.
1880, 10 oktober
John Taylor inröstades som kyrkans
president. Den kostbara pärlan
accepterades som standardverk.
1883, 14 april
President John Taylor fick en
uppenbarelse angående de sjuttios
organisation.
1889, 7 april
Wilford Woodruff inröstades som
kyrkans president.
1890, 6 oktober
Ett ”manifest” antogs på generalkonferensen som förklarade att det
inte längre var tillåtet att ingå
månggifte (se Officiellt tillkännagivande – 1).
1893, 6 april
President Wilford Woodruff invigde
Salt Lake-templet, som tagit 40 år
att bygga.
1898, 13 september
Lorenzo Snow blev kyrkans president.
1899, 17 maj
President Lorenzo Snow fick en
uppenbarelse i S:t George, Utah,
som manade honom att särskilt
betona tiondet.
1901, 17 oktober
Joseph F Smith blev kyrkans president.
1918, 3 oktober
President Joseph F Smith mottog
synen om återlösningen av de döda
(se L&F 138).
1918, 23 november
Heber J Grant blev kyrkans president.

1936, april
Kyrkans ”säkerhetsprogram” inrättades för att hjälpa de fattiga under
den stora depressionen och blev
kyrkans välfärdsprogram. Detta
program uppstod ur en uppenbarelse som president Heber J Grant
fått tidigare.
1941, 6 april
Assistenter till de tolv kallades för
första gången.
1945, 21 maj
George Albert Smith blev kyrkans
president.
1951, 9 april
David O McKay inröstades som
kyrkans president.
1961, 30 september
Under ledning av första presidentskapet meddelade äldste Harold B
Lee att alla kyrkans program skulle
korreleras genom prästadömet för
att stärka familjer och enskilda.
1964, oktober
Betoning lades på att hålla familjens hemafton.
1970, 23 januari
Joseph Fielding Smith blev kyrkans
president.
1971, januari
Kyrkan började ge ut nya tidningar:
Ensign, New Era och Friend

1984, juni
Områdespresidentskapen infördes
formellt, med medlemmar som
kallades från de sjuttios kvorum.
1985, 10 november
Ezra Taft Benson blev kyrkans president.
1989, 1 april
De sjuttios andra kvorum omorganiserades.
1994, 5 juni
Howard W Hunter blev kyrkans
president.
1995, 12 mars
Gordon B Hinckley blev kyrkans
president.
1995, 1 april
Meddelande kom om en ny ledarställning som skulle kallas områdesauktoritet.
1995, 23 september
President Gordon B Hinckley läste
upp ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, som första
presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum sammanställt, vid
Hjälpföreningens allmänna möte.
1997, 5 april
Områdesauktoriteterna ordinerades
till sjuttio. De sjuttios tredje, fjärde
och femte kvorum organiserades.

1971, 7 juli
Harold B Lee blev kyrkans president.

1997, 4 oktober
President Gordon B Hinckley
meddelade planerna att bygga
mindre tempel.

1973, 30 december
Spencer W Kimball blev kyrkans
president.

1997, november
Kyrkans medlemsantal nådde tio
miljoner.

1975, 3 oktober
President Spencer W Kimball
meddelade omorganiseringen av de
sjuttios första kvorum.

1998, 5 april
President Gordon B Hinckley tillkännagav målet att ha 100 tempel i
bruk år 2000.

1976, 3 april
Två uppenbarelser lades till Den
kostbara pärlan. År 1981 flyttades
de och blev L&F 137 och 138.
1978, 30 september
Kyrkan antog en uppenbarelse som
förlänade prästadömet till varje
värdig manlig medlem oavsett ras
eller hudfärg (se Officiellt tillkännagivande – 2).
1979, september
Kyrkan gav ut en egen upplaga av
King James bibel med studiehjälpmedel.
1981, september
Nya upplagor av Mormons bok,
Läran och förbunden samt Den
kostbara pärlan gavs ut.
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4. Fayette. Här såg de tre vittnena guldplåtarna och ängeln Moroni (se L&F 17).
Översättningen av Mormons bok
färdigställdes här i juni 1829. Kyrkan orga-

3. Joseph Smiths den yngres hem i
Harmony. Större delen av översättningen
av Mormons bok slutfördes här. Prästadömet återställdes 1829 vid Susquehannaflodens strand (se L&F 13; 128:20; Joseph
Smiths skrifter 2:71–72).

Palmyra

South
Bainbridge
Colesville 2 1

Fayette

7. Eries kanal. Kyrkans tre grenar i New York
emigrerade via Eries kanal och Eriesjön till
Kirtland, Ohio, i april och maj 1831.

6. Kirtland. Missionärerna som skickats till
lamaniterna stannade till här 1830 och
döpte Sidney Rigdon och andra i området.
Kirtland var kyrkans huvudkvarter från
början av februari 1831 till den 12 januari
1838. Första templet i denna tidshushållning byggdes här och invigdes den 27 mars
1836 (se L&F 109).

5. Mendon. Brigham Young och Heber C
Kimball bodde här, när de för första gången
hörde talas om det återställda evangeliet.
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10. Toronto. Här bodde John Taylor, som
blev kyrkans tredje president, och Mary
Fielding, som senare gifte sig med Hyrum
Smith.

9. Amherst. Här inröstades Joseph Smith som
president för högprästernas kvorum den 25
januari 1832 (se History of the Church, 1:243;
se också inledningen till L&F 75).

8. Hiram. Joseph och Emma bodde här från
september 1831 till september 1832. Joseph
och Sidney Rigdon arbetade på Joseph
Smiths översättning av Bibeln. Följande
uppenbarelser mottogs här: L&F 1, 65,
67–69, 71, 73–74, 76–81, 99 och 133.
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2. Colesville. En av de första grenarna i
kyrkan organiserades 1830 i Joseph Knight
den äldres hem i Colesville.
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1. South Bainbridge. Joseph Smith den
yngre och Emma Hale gifte sig här den
18 januari 1827 (se Joseph Smiths skrifter
2:57).
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Richmond McIlwaine’s
Independence Bend

3. Far West. Här inrättades en tillflyktssort för
de heliga från 1836 till 1838. Det var kyrkans
högkvarter under en del av 1838. En tomt
för ett tempel invigdes här (se L&F 115).
Den 8 juli 1838 fick de tolvs kvorum en
uppfordran från Herren att åka på mission
till andra länder (se L&F 118). 1838–1839
tvingades de heliga att fly till Illinois.

6. Nauvoo. Detta område, som låg vid
Mississippi-floden, blev kyrkans högkvarter
från 1839 till 1846. Här byggdes ett tempel
och man började utföra sådana förordningar
som dop för de döda, begåvningen och

5. Liberty. De heliga från Jackson County
samlades i detta område från 1833 till 1836,
då de måste ge sig av. Joseph Smith och
andra satt på falska anklagelser i detta fängelse från december 1838 till april 1839. Mitt
uppe i denna bekymmersamma tid för
kyrkan bad Joseph Herren om vägledning
och erhöll L&F 121–123.

JACKSON COUNTY

1

5

2. Fishing River. Joseph Smith och Sions läger
färdades från Kirtland, Ohio, till Missouri
1834 för att återföra de heliga i Jackson
County till sitt land. L&F 105 uppenbarades
vid dessa flodstränder.
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4. Adam-ondi-Ahman. Här välsignade Adam
sin rättfärdiga avkomma tre år före sin död
(se L&F 107:53–57). En stor samling kommer
att äga rum här alldeles före Frälsarens andra
ankomst (se Dan 7:9–14; L&F 78:15; 116;
Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 135).
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1. Independence. I juli 1831 sade Herren att
Independence skulle vara medelpunkten i
Sion (se L&F 57:2–3). En tomt för templet
invigdes här den 3 augusti 1831. Pöbelhopar
tvingade de heliga ut ur Independence och
Jackson County i november 1833.
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9. Council Bluffs (Kanesville). Första presidentskapet inröstades här den 27 december
1847, med Brigham Young som president.

8. Winter Quarters. Den viktigaste bosättningen för de heliga på väg till Saltsjödalen
(1846–1848). Här organiserades Israels läger
för resan västerut (se L&F 136).

7. Carthage. Här led profeten Joseph Smith
och hans bror Hyrum martyrdöden den
27 juni 1844 (se L&F 135).

besegling av familjer. Här organiserades
Hjälpföreningen 1842. Några av de uppenbarelser som erhölls här är L&F 124–129.
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5. Far West. Här inrättades en tillflyktsort för
de heliga från 1836 till 1838. Det var kyrkans
högkvarter under en del av 1838. 1838–1839
tvingades de heliga att fly från Illinois.

4. Liberty. De heliga från Jackson County
samlades i detta område från 1833 till 1836,
när de tvingades ge sig av.

3. Independence. I juli 1831 uppgav Herren
Independence som Sions medelpunkt
(se L&F 57:2–3). Pöbelhopar tvingade de
heliga härifrån i november 1833.

2. Kirtland. Kyrkans högkvarter från början av
februari 1831 till 12 januari 1838, när profeten flyttade till Far West, Missouri.
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10. Santa Fe. Överstelöjtnant Philip Cooke förde
befälet över mormonbataljonen när den
marscherade härifrån den 19 oktober 1846.

9. Fort Leavenworth. Mormonbataljonen
utrustades här innan man inledde marschen
västerut i augusti 1846.

8. Winter Quarters. Huvudbosättningen för de
heliga på väg till Saltsjödalen (1846–1848).
Pionjärkompaniet, under ledning av president
Brigham Young, gav sig av i april 1847.

7. Council Bluffs (Kanesville). Pionjärerna
anlände hit i juni 1846. Medlemmar i
mormonbataljonen gav sig av den 21 juli
1846 under överstelöjtnant James Allens
ledning.

6. Nauvoo. Kyrkans högkvarter från 1839 till
1846. Omkring två år efter profetens och hans
bror Hyrums martyrdöd, flyttade de heliga
västerut.
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15. Salt Lake City. President Brigham Young
anlände till Saltsjödalen den 24 juli 1847.

14. Sacramento. Några före detta medlemmar i
bataljonen arbetade här och vid Sutter’s Mill
längre österut vid American River, där de
hjälpte till att hitta guld.

13. Los Angeles. Mormonbataljonen upplöstes
här den 16 juli 1847.

12. San Diego. Här avslutade mormonbataljonen
sin drygt tre hundra mil långa marsch den
29 januari 1847.

11. Pueblo. Tre sjuka avdelningar ur mormonbataljonen befalldes att hämta nya krafter i
Pueblo, där de tillbringade vintern 1846–1847
tillsammans med heliga från Mississippi.
Dessa avdelningar kom till Saltsjödalen
i juli 1847.

INDIANA

1. Fayette. Profeten Joseph Smith lämnade
Fayette för att bege sig till Kirtland, Ohio,
i januari 1831. De tre grenarna i New York
följde efter i april och maj 1831 enligt
Herrens befallning att samlas (se L&F 37–38).
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