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Instruktioner til læreren
I Formålet med seminar og institut står der: »Vi underviser de studerende i
evangeliets læresætninger og principper, som det findes i skrifterne og i profeternes
ord« (Evangelisk undervisning og læring: En håndbog for lærere og ledere i seminar og
institut, 2012, s. x). I seminar opnås dette primært gennem et fortløbende studium
af skriften, der følger bøgernes og versenes naturlige rækkefølge i skriften fra
begyndelse til slutning. Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum
påpegede, at »dette er den første og mest fundamentale måde at få levende vand
på« (»En kilde med levende vand«, CES-foredrag for unge voksne, 4. feb. 2007, s. 3,
lds.org/media-library).

En anden måde, hvorpå vi kan hjælpe eleverne til at forstå, tro og efterleve Jesu
Kristi lære er gennem evangelisk mesterlære. Evangelisk mesterlære supplerer det
fortløbende studium af skrifterne ved at give dem mulighed for at studere Jesu
Kristi evangelium efter emne.

Præsident Boyd K. Packer (1924-2015) fra De Tolv Apostles Kvorum fortalte,
hvorfor denne måde at studere evangeliets lære også er gavnlig: »De enkelte
evangeliske læresætninger bliver ikke fuldt ud forklaret et sted i skrifterne, de bliver
heller ikke præsenteret i orden eller rækkefælge. De skal samles af stykker her og
der. De findes nogle gange i store segmenter, men oftest er de i små dele spredt ud
over kapitlerne og versene« (»The Great Plan of Happiness«, i Teaching Seminary:
Preservice Readings, CES-hæfte, 2004, s. 68-69).

Det fortløbende studium af skrifterne og evangelisk mesterlære er supplerende
aktiviteter og er begge vigtige elementer i elevernes oplevelse i seminar.

Evangelisk mesterlære bygger videre på og erstatter tidligere programmer indenfor
seminar og institut som mesterskriftsteder og studiet af de grundlæggende
læresætninger. Formålet med evangelisk mesterlære er at hjælpe med at opnå
følgende resultater:

1. At lære og anvende guddommelige principper for at opnå åndelig kundskab.

2. At mestre Jesu Kristi evangeliums læresætninger og de skriftsteder, hvori
læresætningen fremgår. Vi vil i særdeleshed fokusere på læresætningerne om
følgende ni emner:

• Guddommen

• Frelsesplanen

• Jesu Kristi forsoning

• Genoprettelsen

• Profeter og åbenbaring

• Præstedømmet og præstedømmenøgler

• Ordinancer og pagter

• Ægteskab og familie

• Befalinger
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Seminar og institut har udarbejdet vejledninger som hjælp til, at lærerne og
eleverne opnår disse resultater. Disse materialer omfatter Evangelisk mesterlære,
hoveddokument og lærerens materiale til evangelisk mesterlære. (Bemærk: Lærerens
materiale til evangelisk mesterlære vil være til rådighed for hvert af de fire
seminarkurser).

Evangelisk mesterlære, hoveddokument
Evangelisk mesterlære, hoveddokument, er henvendt til eleverne. Det består af (1) en
introduktion, som forklarer, hvad evangelisk mesterlære er, og hvordan det vil
hjælpe dem, (2) en vejledning, der lærer dem principperne for at opnå åndelig
kundskab, og (3) et afsnit med læresætninger med de ni evangeliske læresætninger,
der tidligere er blevet nævnt. Hvert emne indeholder lærdomsmæssige udtalelser,
der er relevante for dem og vigtige for dem at forstå, tro på og anvende.

Nogle af læresætningerne og principperne i afsnittene »Opnå åndelig kundskab«
og »Læresætninger« i Evangelisk mesterlære, hoveddokument, bliver understøttet af
mesterlæreskriftsteder. Der er 25 mesterlæreskriftsteder for hvert kursus (Det
Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Mormons Bog samt Lære og Pagter og
Kirkens historie), i alt 100 skriftsteder. En liste med disse skriftsteder findes bagerst
i Evangelisk mesterlære, hoveddokument. Det er en vigtig del af dit arbejde som lærer
at hjælpe dem til at huske og finde disse skriftsteder og forstå, hvordan
skriftstederne underviser i Frelserens læresætninger.

Alle 100 mesterlæreskriftsteder bruges til direkte at understøtte et enkelt udsagn
om en lærdomsmæssig udtalelse i Evangelisk mesterlære, hoveddokument.
Eksempelvis citeres Joseph Smith – Historie 1:15-20 i læresætning 4
»Genoprettelsen« for at understøtte sandheden om, at Gud Faderen og hans Søn,
Jesus Kristus, viste sig for Joseph Smith som svar på Josephs bøn, og at de
kaldte ham som genoprettelsens profet. Men dette mesterlæreskriftsted kan
også bruges til at understøtte sandheden i læresætning 1 »Guddommen« om, at
Guddommen består af tre særskilte personer: Gud Faderen, hans Søn, Jesus
Kristus, og Helligånden. Af den grund fremgår dette mesterlæreskriftsted som en
passende henvisning til det emne.

Når du bemærker, hvor hver enkelt mesterlæreskriftsted bliver citeret, vil det
hjælpe dig til at se, i hvilken aktivitet hvert skriftsted bliver brugt i lærerhæftet til
evangelisk mesterlære i kurset for indeværende år. Det tidligere eksempel, Joseph
Smith – Historie 1:15-20, vil blive behandlet i aktiviteten for »Genoprettelsen« i
lærerhæftet til evangelisk mesterlære for Lære og Pagter og Kirkens historie.

Ikke alle læresætninger vil få lige stor opmærksomhed hvert år. Selv om alle
læresætninger bliver behandlet hvert år, vil kun bestemte lærdomsmæssige
udtalelser, som bliver understøttet af mesterlæreskriftstederne for det årlige kursus,
blive gennemgået i gennemgangen af evangelisk mesterlære for det år.

Lærermateriale til evangelisk mesterlære
Læseplanen for evangelisk mesterlære indeholder 10 opgaver til indlæring, der vil
blive gennemgået i løbet af årets kursus. I mange tilfælde skal der undervises mere
end én gang i instruktionsmaterialet for hver aktivitet.
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Den første aktivitet fokuserer på at hjælpe eleverne med at lære og anvende
principper i forbindelse med at opnå åndelig kundskab. Den bør anvendes indenfor
de første to uger af skoleåret. Den vil hjælpe dem til at fange visionen for
evangelisk mesterlære. Derudover vil de principper, som denne aktivitet lærer om,
give et fundament, der vil blive bygget videre på og genbrugt i de efterfølgende ni
opgaver til indlæring, der vil blive undervist i i løbet af resten af året.

De efterfølgende opgaver til indlæring er hver især baseret på en af de ni
læresætninger, der tidligere er blevet nævnt. De er lavet for at hjælpe dem til bedre
at forstå Frelserens lære og for i højere grad anvende dem i deres liv. Alle disse
opgaver til indlæring består af tre grundlæggende dele: »Forstå læresætningen«,
»Øvelser« og »Gennemgang af evangelisk mesterlære«.

Forstå læresætningen. Denne del af hver opgave til indlæring omfatter en række
aktiviteter eller dele, som læreren kan undervise om i en eller flere lektioner. Disse
aktiviteter vil hjælpe eleverne til at udvikle en større forståelse for den enkelte
læresætning og specifikke lærdomsmæssige udtalelser for hver læresætning.

Delene »Forstå læresætningen« begynder normalt med et studium af
læresætningen fra Evangelisk mesterlære, hoveddokument. Herudover vil delene
fokusere på bestemte lærdomsmæssige udtalelser, der er understøttet af
mesterlæreskriftsteder, som passer til standardværket for årets kursus. Eksempelvis
instrueres læreren i opgaven til indlæringen »Guddommen« i Evangelisk mesterlære
Mormons Bog – Lærerens materiale til at hjælpe eleverne til at mestre 2 Nefi 26:33; 3
Nefi 11:10-11; 3 Nefi 12:48 og 3 Nefi 18:15, 20-21. Når de studerer Det Nye
Testamente og Lære og Pagter og Kirkens historie andre år i løbet af seminarårene,
vil de fokusere på yderligere mesterlæreskriftsteder, som understøtter andre
lærdomsmæssige udtalelser, der har forbindelse med emnet »Guddommen« i
Evangelisk mesterlære, hoveddokument.

Under delen »Forstå læresætningen« opfordres de til at finde, markere og studere
mesterlæreskriftsteder, så de kan bruge dem til at undervise andre om og forklare
lærdomsmæssige udtalelser, der understøttes af skriftstederne. Du kan tilføje
yderligere aktiviteter efter behov for at hjælpe dem til at mestre lærdomsmæssige
udtalelser og de tilhørende mesterlæreskriftsteder.

Øvelser. De fleste indlæringsoplevelser har mindst en øvelse for eleverne. Disse
øvelser består typisk af eksempler, rollespil, situationer eller spørgsmål, som de kan
deltage i eller drøfte i mindre grupper eller som klasse. Disse øvelser er vigtige for
at hjælpe dem til at forstå, hvordan de lærdomsmæssige udtalelser, som de har
lært, er relevante for nutiden. Øvelserne fokuserer også på, hvordan den
læresætning, som de har lært, kan velsigne og støtte dem i deres efterlevelse af
evangeliet, undervisning i evangeliet og hvordan de forklarer deres tro for andre på
en afslappet og ikke-stødende måde.

Gennemgang af evangelisk mesterlære. Alle opgaver til indlæring omfatter et
afsnit med ideer, som skal hjælpe dig til at lede deres gennemgang af
lærdomsmæssige udtalelser og relaterede mesterlæreskriftsteder, som de har lært i
løbet af skoleåret. Formålet for opgaverne i »Gennemgang af evangelisk
mesterlære« er for at hjælpe dem til at opnå følgende resultater af evangelisk
mesterlære: At vide hvordan, der bliver undervist i de lærdomsmæssige udtalelser i
mesterlæreskriftstederne og være i stand til at huske og finde de skriftsteder; at
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forklare hver lærdomsmæssige udtalelse klart ved at bruge de tilknyttede
mesterlæreskriftsteder og anvende det, de lærer i deres daglige valg og i deres svar
til lærdomsmæssige, sociale og historiske emner og spørgsmål (se »Introduktion til
Evangelisk mesterlære« i Evangelisk mesterlære, hoveddokument).

Selvom der ikke er inkluderet tidsangivelser for aktiviteter i »Gennemgang af
evangelisk mesterlære«, er der afsat tid til at gennemgå aktiviteterne i tidsplanen i
slutningen af disse instruktioner. For eksempel er der afsat 150 minutter til emnet
om at opnå åndelig kundskab. Da opgaver til indlæring for det emne kræver cirka
80 minutter, har du yderligere 70 minutter til at gennemgå principperne, de
lærdomsmæssige udtalelser og mesterlæreskriftstederne tilknyttet for at opnå
åndelig kundskab. I dette eksempel kan den afsatte tid til gennemgang spredes ud
over to eller tre uger.

Regelmæssig gennemgang af lærdomsmæssige udtalelser og
mesterlæreskriftsteder, der bruges til at understøtte dem, vil hjælpe dem til at
mestre det. Men vær opmærksom på ikke at lade aktiviteterne i »Gennemgang af
evangelisk mesterlære« overskygge den fortløbende undervisning i skriften eller de
tilsigtede resultater med evangelisk mesterlære.

Implementering af evangelisk mesterlære
Evangelisk mesterlære bliver implementeret forskelligt ud fra, hvilken type
seminarprogram eleverne deltager i: Dagligt seminar (morgenseminar og
programmer for seminar i skoletiden), online-seminar eller hjemmestudieseminar.

Evangelisk mesterlære for daglig seminar
Evangelisk mesterlære erstatter ikke den fortløbende undervisning af skriften i
seminar. Det forventes, at I bruger ca. 30 minutter af klassetiden på evangelisk
mesterlære hver uge i løbet af skoleåret. Implementering af evangelisk mesterlære,
mens der løbende undervises i Mormons Bog, vil kræve, at du begynder klassen til
tiden og bruger klassetiden effektivt.

Det antal uger, I bruger på hver af de 10 evangelisk mesterlære opgaver til
indlæring, vil variere ud fra antallet af lærdomsmæssige udtalelser og
mesterlæreskriftsteder, der skal gennemgås og studeres for den pågældende
læresætning. Nogle emner vil kunne dækkes på en uge, mens andre vil kræve
yderligere uger at fuldføre (se »Tidsplan for gennemgang af evangelisk mesterlære i
Mormons Bog« nedenfor).

Afsnittet »Forstå læresætningen« i alle aktiviteter for evangelisk mesterlære er
opdelt i en del med aktiviteter, som hver især normalt kan fuldføres på 5-10
minutter. Det muliggør fleksibilitet i brugen af klassetiden til evangelisk
mesterlære. Eksempelvis kan du en dag planlægge at anvende en eller to aktiviteter
i klassen, mens du en anden dag får brug for hele lektionen til på passende måde at
nå skriftstedsblokken, som derfor ikke efterlader tid til evangelisk mesterlære.
Nogle aktiviteter kræver mere tid, så du kan bruge dem på en fleksibel
undervisningsdag (se »Tidsplan for dagligt seminar« og »Forslag til fleksible dage« i
tillægget til dit lærerhæfte).
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Hvis du underviser i evangelisk mesterlære samme dag, som du også underviser i
en fortløbende skriftstedsblok, så sørg for ikke at lade den tid, du bruger på at
undervise i evangelisk mesterlære, gribe ind i den tid, der er brug for til at
undervise i skrifterne fortløbende. (For eksempel bør en 5 minutters »Forstå
læresætningen« ikke regelmæssigt vare 20 minutter og kun efterlade lidt tid til at
undervise fortløbende i Mormons Bog). Derudover kan det være gavnligt at forklare
eleverne, at de skal arbejde med evangelisk mesterlære for en bestemt tidsperiode
(såsom 5 eller 10 minutter ved begyndelsen af klassen), hvorefter de skal studere en
bestemt skriftstedsblok (såsom 2 Ne 4) den resterende tid af klassen.

Selvom der kan være gange, hvor du eller dine elever finder forbindelser mellem
det materiale til evangelisk mesterlære , I studerer, og en bestemt skriftstedsblok, så
undgå på upassende vis at benytte principper og lærdomsmæssige udtalelser fra
Evangelisk mesterlære, hoveddokument, på en skriftstedsblok. Dette kan forhindre
dem i at forstå hensigten med den inspirerede forfatters skriftstedsblok.

Udover fokus på evangelisk mesterlæreskriftsteder ud fra emne som en del af
evangelisk mesterlære bør du også lægge vægt på de samme skriftsteder, når du
møder dem i dit fortløbende studium af skriften med eleverne. Ved at gøre det vil
de opnå en større forståelse for baggrunden for og indholdet i hvert skriftsted samt
forstærke vigtigheden af de sandheder, som skriftstederne hver især underviser om.

I dagligt seminar bygger evangelisk mesterlære på og erstatter programmet med
mesterskriftsteder. For disse mesterlæreskriftsteder, der tidligere blev kaldt
mesterskriftsteder, indeholder Mormons Bog – Seminar – Lærerens hæfte forslag og
aktiviteter, som vil hjælpe dig til at fokusere på skriftstedet i dit fortløbende
skriftstudium med eleverne. Der, hvor mesterlæreskriftstedet er nyt, vil lærerhæftet
ikke gøre opmærksom på det. Det er vigtigt, at du lægger vægt på skriftstederne på
en effektiv og passende måde som en del af det fortløbende skriftstudium.

Nogle skriftsteder fremgår i Mormons Bog – Seminar – Lærerens hæfte som
mesterskriftsteder, men er ikke mesterlæreskriftsteder. Disse skriftsteder bør der
ifølge instruktionsvejledningen for mesterskriftsteder ikke længere fokuseres på,
men de bør dækkes i det fortløbende skriftstudium.

Fordi du skal bruge den begrænsede klassetid, der er blevet afsat til evangelisk
mesterlære, til at fokusere på studium af læresætninger og mesterlæreskriftsteder
og til at udføre øvelser og gennemgang af skriftsteder, vil du sikkert ikke have tid til
aktiviteter med at lære skriftsteder udenad i klassetiden. Men da det kan velsigne
dem at lære skriftsteder udenad, kan du bede dem om at lære
mesterlæreskriftsteder udenad uden for klassen.

Tidsplan for gennemgang af evangelisk mesterlære i Mormons Bog
Det antal uger, I bruger på hver af de 10 opgaver til indlæring for Mormons Bog, vil
variere ud fra antallet af lærdomsmæssige nøgleudtalelser og skriftsteder, der skal
studeres for den læresætning. Der bør bruges ca. 30 minutter om ugen på
evangelisk mesterlære på følgende aktiviteter:

• Forstå bestanddelene i læresætningen

• Øvelser

• Aktiviteter for gennemgang af evangelisk mesterlære
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Der er for eksempel i den medfølgende tidsplan afsat fire uger til aktiviteter med
evangelisk mesterlære, som omhandler Guddommen. I løbet af den første uge kan
du gennemgå de første tre dele af »Forstå læresætningen«. Den anden uge kan du
vælge at lave del 4-6. I den tredje uge kan du lave del 7-8. Og i fjerde uge kan du
vælge at lave øvelsesopgaven »Gennemgang af evangelisk mesterlære«.

Gennemgå læseplanen i Mormons Bog – Seminar – Lærerens hæfte for den
kommende uge sammen med aktiviteterne for evangelisk mesterlære i Evangelisk
mesterlære Mormons Bog – Lærerens materiale, som vil hjælpe dig til at planlægge og
afsætte tid til evangelisk mesterlære i løbet af klassen. Du bliver måske nødt til at
finde de dele af lektionen, der kan sammenfattes, for at skabe tid til aktiviteterne
for evangelisk mesterlære og øvelserne.

Følgende tidsplan er lavet ud fra en plan om at dække evangeliske emner
fortløbende, som de fremgår i Evangelisk mesterlære, hoveddokument. Men så længe
du underviser i aktiviteten »Opnå åndelig kundskab« som den første, kan de andre
læresætninger gennemgås i den rækkefølge, du ønsker. Overvej følgende to
tilgange:

• Dæk læresætningerne i den rækkefølge, de kommer i Evangelisk mesterlære,
hoveddokument, (som begynder med »Guddommen« og afslutter med
»Befalinger«).

• Hvis det er muligt, kan du arrangere deres studium af læresætninger, så de
passer med dem, de skal læse til søndagens møder. (Se Kom og følg mig:
Undervisningsmaterialer for unge på LDS.org).

Tidsplan

Uge Læresætning (med det anslåede antal minutter afsat)

1

2

3

4

5

Opnå åndelig kundskab (150 minutter)

6

7

8

9

Guddommen (120 minutter)

10

11

12

Frelsesplanen (90 minutter)

13 Jesu Kristi forsoning (180 minutter)
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Tidsplan

Uge Læresætning (med det anslåede antal minutter afsat)

14

15

16

17

18

19 Genoprettelsen (30 minutter)

20 Profeter og åbenbaring (30 minutter)

21 Præstedømmet og præstedømmenøgler (30 minutter)

22

23

24

Ordinancer og pagter (90 minutter)

25

26

Ægteskab og familieforhold (60 minutter)

27

28

29

30

31

32

Befalinger (180 minutter)

Evangelisk mesterlære for online-seminar
Aktiviteter for evangelisk mesterlære vil blive indlemmet i
online-seminarlektionerne. Hvis du underviser i en online-seminarklasse, kan det
være en hjælp at gennemgå det forrige afsnit af »Evangelisk mesterlære for daglig
seminar« som en hjælp til at forstå vigtige principper og øvelser, der kan tilpasses
og anvendes i et onlinelæringsmiljø for seminar.

Evangelisk mesterlære for hjemmestudieseminar
På dette tidspunkt er materialerne til hjemmestudielærere og -elever ikke blevet
opdateret til at omfatte indhold fra evangelisk mesterlære. Derfor skal lærere og
elever fortsætte med at bruge de nuværende hjemmestudiematerialer og
mesterskriftstedsaktiviteter. Indtil materialerne for hjemmestudium er opdateret,
opfordres lærere til at give dem et eksemplar af Evangelisk mesterlære,
hoveddokument, og opfordre dem til at studere det og mesterlæreskriftstederne på
egen hånd.
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Opnå åndelig kundskab
Bemærk: Del 1 og 2 i denne opgave til indlæring kan dækkes over 2 lektioner på 40
minutter, eller de kan kombineres og undervises i en lektion på 80 minutter. Hvis
du har mindre end 180 undervisningsdage, kan du undervise i del 1 i denne opgave
til indlæring i stedet for lektion 1 »Elevens ansvar« i Mormons Bog – Seminar –
Lærerens hæfte.

Del 1 (40 minutter)
Øg vores forståelse af og vidnesbyrd om åndelig sandhed
Bed en elev om at læse følgende beretning fortalt af søster Sheri L. Dew, tidligere
andenrådgiver i Hjælperforeningens hovedpræsidentskab, højt:

»En fantastisk ung pige … ringede til mig helt fortvivlet. Gennem sin gråd
udbrød hun: ›Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på, at Kirken er sand længere, og
jeg er bange. Hvad hvis min familie ikke kommer til at være sammen for evigt?‹«
(Sheri L. Dew, »Will You Engage in the Wrestle?«, Fra en tale holdt på Brigham
Young University-Idaho den 17. maj 2016. byui.edu/devotionals).

Bed eleverne om at overveje, hvis de eller nogen, de kender, har haft bekymringer
og følelser som dem, den unge pige, søster Dew talte om, havde.

• Hvis denne unge pige kom til jer for at få hjælp, hvad kunne I så sige eller gøre
for at hjælpe hende?

Bed en om at fortsætte med at læse søster Dews beretning højt:

»Jeg sagde: ›Ønsker du at have et vidnesbyrd?‹ ›Ja,‹ sagde hun.

›Er du villig til at arbejde for det?‹ Igen: ›Ja‹« (Sheri L. Dew, »Will You Engage in the Wrestle?«,
byui.edu/devotionals).

• Hvorfor tror I, at det kan have været en hjælp at spørge denne unge pige, om
hun ønskede et vidnesbyrd om evangeliet, og om hun var villig til at arbejde
for det?

Forklar, at de i løbet af deres tid i seminar vil få mange muligheder for at arbejde på
at øge deres forståelse af og vidnesbyrd om evangeliet og lære, hvordan de finder
svar på deres spørgsmål samt de spørgsmål, som andre kan have om Kirken –
hvilket omfatter dens lære og historie. En af de muligheder er gennem evangelisk
mesterlære. Evangelisk mesterlære omfatter, at vi søger at lære og anvende
principperne for opnåelse af åndelig kundskab og udvikler en større forståelse for
de vigtigste læresætninger i Jesu Kristi evangelium.
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Gud er kilden til al sandhed
Giv dem et eksemplar af Evangelisk mesterlære, hoveddokument, og bed dem om at
slå op på afsnittet »Opnå åndelig kundskab«. Bed en om at læse første afsnit højt:
Lad klassen følge med og se efter, hvad det lærer os om kilden til al sandhed.

• Hvem er kilden til al sandhed? (Du kan eventuelt bede dem om at markere
følgende læresætning: Gud er alvidende og er kilden til al sandhed.

• Hvilket mesterlæreskriftsted understøtter denne læresætning? (Bed dem
eventuelt om at markere Mosi 4:9 på en særlig måde i deres skrifter, så de let
kan finde det).

Bed en om at læse Mosija 4:9 højt. Lad klassen følge med og se efter, hvordan dette
vers hjælper os til at forstå, hvorfor vi skal se hen til Gud som kilden til al sandhed.

• Hvilke ord eller vendinger i dette vers hjælper os til at forstå, hvorfor vi skal se
hen til Gud som kilden til al sandhed?

• Hvilke oplevelser har hjulpet jer til at vide, at Gud er alvidende og er kilden til
al sandhed? (Mind dem eventuelt om, at de ikke skal fortælle noget, der er for
helligt eller personligt).

Sådan opnås åndelig kundskab
Skriv følgende overskrift på tavlen: Det mønster, Gud har givet for at hjælpe os til at
opnå åndelig kundskab.

• Hvordan vil I sammenfatte, hvad et mønster er? (Hjælp dem til at forstå, at en
definition på et mønster er en model, der hjælper os til at forstå den rette måde
at gøre noget på – især noget der gøres regelmæssigt. Som eksempel kan du
vise et mønster, der kan bruges til at lave noget).

Bed en elev om at læse det andet afsnit i afsnittet »Opnå åndelig kundskab« fra
Evangelisk mesterlære, hoveddokument højt. Lad klassen følge med og se efter fire
ting, vi skal gøre for at følge det mønster, Gud har givet for at hjælpe os til at opnå
åndelig kundskab.

• Hvad er ud fra det, vi læser i dette afsnit, de fire ting, vi skal gøre for at følge det
mønster, Gud har givet for at hjælpe os til at opnå åndelig kundskab.

Skriv deres svar under overskriften på tavlen på følgende måde:

1. Have et ærligt ønske om at kende sandheden.

2. Være villig til at efterleve de sandheder, Gud har åbenbaret.

3. Søge sandhed gennem bøn.

4. Søge sandhed gennem et seriøst studium af Guds ord.

Spørg klassen:

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt for os at anvende Guds mønster for at opnå
åndelig kundskab hver dag og ikke kun, når vi har et presserende spørgsmål

OPNÅ ÅNDELIG KUNDSKAB
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eller bekymringer? (Det er vigtigt, at vi anvender dette mønster dagligt, for når
vi gør disse ting, indbyder det Herrens Ånd til altid at være hos os og hjælper os
til at genkende Helligåndens indflydelse. Ved konsekvent at følge dette mønster
viser vi Herren vores ønske om at opnå åndelig kundskab til alle tider – ikke
kun, når vi har et presserende spørgsmål eller bekymringer).

Henvis atter til det andet afsnit i afsnittet »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk
mesterlære, hoveddokument.

• Hvilket af mesterlæreskriftstederne i Mormons Bog støtter Guds mønster for at
opnå åndelig kundskab? (Når de svarer, så skriv følgende henvisning på tavlen:
Moro 10:4-5; 2 Ne 32:8-9; 2 Ne 32:3; dette er rækkefølgen på skriftstederne i det
andet afsnit).

Del eleverne op i tre grupper. Tildel et af de tre mesterlæreskriftsteder fra Mormons
Bog, der står på tavlen, til hver gruppe, og bed dem om at studere det, mens de ser
efter vendinger, der belærer om Guds mønster for at opnå åndelig kundskab. Bed
efter noget tid en eller flere fra hver gruppe om at fortælle, hvad de har fundet frem
til. Når de har svaret, kan du overveje at stille spørgsmål som følgende:

• Hvad tror I, at det betyder at »spørge[] Gud … af et oprigtigt hjerte, med
oprigtig hensigt« (Moro 10:4)? (Hjælp dem til at forstå, at denne vending
betyder, at vi virkelig ønsker at modtage et svar fra Gud og har i sinde at handle
på det svar, som vi modtager).

Bed en om at læse følgende udtalelse af præsident Russell M. Nelson fra De Tolv
Apostles Kvorum højt:

»›Oprigtig hensigt‹ betyder, at man virkelig har til hensigt at følge den givne
guddommelige vejledning, man får« (»Bed, søg, bank på«, Liahona, nov. 2009,
s. 81).

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt, at vi søger sandhed med et oprigtigt hjerte, og at
vi virkelig har til hensigt at følge den vejledning, Gud giver os?

• Hvad tror I, det vil sige, at vi »altid skal bede«? (2 Ne 32:9)?

• Hvilken forskel tror I, der er på at læse tilfældigt og at »tag[e] for [os] af Kristi
ord« (2 Ne 32:3)?

• Hvordan kan det at vælge at altid bede og tage for sig af Kristi ord hjælpe os til
at opnå åndelig kundskab?

Bed eleverne om at fortælle om oplevelser, de har haft med at anvende Guds
mønster for at opnå åndelig kundskab. Når de gør dette, så bed dem om også at
forklare, hvilke velsignelser de har modtaget på grund af det. Fortæl eventuelt også
selv om en oplevelse.

OPNÅ ÅNDELIG KUNDSKAB
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At stille spørgsmål og lede efter svar er en vigtig del af vores bestræbelse
på at lære sandheden at kende
Få dem til at overveje, om de synes, at det er godt for folk at stille spørgsmål om
Kirkens lære eller dele af Kirkens historie, som de kan have svært ved at forstå.

Bed en om at læse det tredje afsnit i afsnittet »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk
mesterlære, hoveddokument højt. Lad klassen følge med og se efter, hvad dette afsnit
lærer os om den rolle det at stille spørgsmål og søge svar har i vores bestræbelse på
at lære sandhed at kende.

• Hvilken rolle spiller det at stille spørgsmål og søge svar i vores bestræbelse på at
lære sandhed? (Når de svarer, så skriv følgende sandhed på tavlen: At stille
spørgsmål og søge efter svar er en vigtig del af vores bestræbelse på at
lære sandhed).

• Hvorfor tror I, at det at stille spørgsmål og lede efter svar er en vigtig del af
vores bestræbelse på at lære sandhed?

• Hvorfor er vores indstilling og hensigt i henhold til det, vi lærer af det tredje
afsnit, vigtig, når vi stiller spørgsmål? (Hjælp dem til at finde frem til følgende
sandhed: Den indstilling og hensigt, hvormed vi stiller spørgsmål og søger
efter svar, vil have stor betydning for vores evne til at lære ved
Helligånden. Du kan foreslå, at de markerer dette princip i deres eksemplar af
Evangelisk mesterlære, hoveddokument.

Mind dem om beretningen om den unge pige, der kontaktede søster Sheri L. Dew,
fordi hun var bekymret for, om Kirkens lære er sand. Forklar, at den unge pige
besluttede sig for at mødes med sin biskop og andre – herunder søster Dew – der
kunne hjælpe hende med at finde svar på sine spørgsmål.

Giv hver elev en kopi af det medfølgende uddelingsark. Forklar, at dette
uddelingsark indeholder søster Dews beretning om, hvad der skete, da

den unge pige søgte efter svar på sine spørgsmål. Bed nogle om at skiftes til at læse
denne beretning højt. Lad klassen følge med og se efter, hvordan den indstilling og
hensigt, hvormed vi stiller spørgsmål og søger efter svar, påvirker vores evne til at
lære ved Helligånden.

Når de har læst de tre første afsnit, spørger du:

• Hvordan kan denne unge piges indstilling og hensigt som en, der søger
sandheden, have påvirket hendes evne til at finde svar på hendes spørgsmål?

Bed derpå nogle om skiftevis at læse resten af søster Dews beretning højt fra
uddelingsarket.

OPNÅ ÅNDELIG KUNDSKAB
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»Jeg sagde til [den unge pige]: ›Tag dine skrifter og alle de spørgsmål, du
har med. Spørgsmål er gode. Lad os se, hvad Herren vil lære os.‹

Hun tog mig på ordet og medbragte det ene svære spørgsmål efter det
andet. Vi søgte i skrifterne og profeternes lærdomme efter svar. Lidt efter
lidt gik det op for hende, at bare fordi hun havde spørgsmål, betød det
ikke, at hun ikke havde et vidnesbyrd. Skrifterne er fyldt med beretninger

om profeter, der havde spørgsmål. Og hun begyndte at genkende, når Ånden bar
vidnesbyrd for hende – herunder at den bar vidnesbyrd om, at profeter, seere og
åbenbarere virkelig er profeter.

Hendes vidnesbyrd begyndte at vokse, og tiden gik. For cirka et år siden ringede hun igen.
›Jeg ønsker, at du er en af de første, der får at vide, at jeg i min hånd holder en
tempelanbefaling. Vil du komme, når jeg modtager min begavelse?‹ Så tilføjede hun: ›Ved
du, hvad du sagde, som hjalp mig mest? Du fortalte mig, at spørgsmål er gode, og det gav
mig mulighed for at se mig selv som en søger snarere end en tvivler.‹

Jeg blev utrolig glad! Men to dage senere fik jeg et meget anderledes opkald fra en anden
[ung pige]. ›Søster Dew,‹ sagde hun, ›inden du hører det fra nogen andre, vil jeg fortælle
dig, at jeg er gravid.‹ Hun sagde, at hun for adskillige år siden havde tvivlet på sandheden
af evangeliet og til sidst havde besluttet, at der ikke var nogen grund til at efterleve
kyskhedsloven.

Jeg fortalte hende, at jeg ikke var hendes dommer, og at jeg elskede hende. Så spurgte jeg,
om hun ønskede at få et vidnesbyrd. ›Nej, det tror jeg ikke,‹ sagde hun.

Kontrasten var slående. På cirka samme tid havde disse to unge piger spørgsmål, som
truede deres vidnesbyrd. Den ene bad om hjælp, og familie, venner og ledere fulgte
præsident Monsons råd og kom hende til undsætning. Den anden pige plejede sin tvivl og
overbeviste sig selv om, at hendes umoralske valg var acceptable …

Den ene piges spørgsmål motiverede hende til at blive en, der søger sandhed. Den anden
pige brugte sine spørgsmål til at retfærdiggøre sin umoral.

Mine kære venner, spørgsmål er gode. Spørgsmål er gode, hvis de er inspirerede, stillet i tro
og stillet til troværdige kilder, hvor Ånden vil lede og bekræfte svaret …

Ingen af os er berettigede til at få åbenbaring uden nogen form for indsats fra vores side.
Svar fra Gud kommer ikke bare på magisk vis. Hvis vi ønsker at vokse åndeligt, forventer
Herren, at vi stiller spørgsmål og søger efter svar. ›Hvis du beder derom,‹ har han lovet,
›skal du modtage åbenbaring på åbenbaring, kundskab på kundskab‹ (L&P 42:61). Kan det
være mere klart? Herren elsker inspirerede spørgsmål stillet i tro, fordi de fører til
kundskab, til åbenbaring og til større tro« (Sheri L. Dew, »Will You Engage in the
Wrestle?«, tale holdt på Brigham Young University-Idaho, 17. maj 2016, byui.edu/
devotionals).

• Hvordan kan disse to unge pigers oplevelser, som søster Dew talte om, hjælpe
os til at forstå vigtigheden af vores indstilling og hensigt, når vi stiller
spørgsmål?

• Hvordan kan disse to unge pigers oplevelser hjælpe os til at forstå vores rolle i
flittigt at søge svar på vores spørgsmål?

OPNÅ ÅNDELIG KUNDSKAB
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Du kan bære vidnesbyrd om vigtigheden af at stille oprigtige spørgsmål og flittigt
søge svar. Overvej at fortælle, hvordan du har lært, at Herren besvarer vores
oprigtige spørgsmål.

Bed dem om at handle på det, som de har lært, ved at stille oprigtige spørgsmål og
flittigt søge svar ved at anvende vor himmelske Faders indstiftede mønster for at
opnå åndelig kundskab.

Del 2 (40 minutter)
Principper, der kan hjælpe os til at besvare spørgsmål
Bed eleverne om at overveje, hvilke spørgsmål de kan have om livet eller Kirken og
dens lære og historie.

Vis eller skriv følgende på tavlen som et eksempel på en bekymring eller et
spørgsmål nogle af eleverne kan have, eller som de bliver spurgt om af en
anden person:

Jeg hører om andre, der modtager svar på deres bønner, men det sker ikke for mig.
Det føles bare ikke som om, at Gud elsker mig, selvom jeg forsøger at gøre det rette.
Hvorfor besvarer Gud ikke mine bønner?

Forklar dem, at hensigten med denne del af opgaver til indlæring om at opnå
åndelig kundskab er at hjælpe dem til at lære tre principper, der kan vejlede dem,
når de har spørgsmål, eller når andre præsenterer dem for spørgsmål: At handle i
tro, undersøge begreber og spørgsmål ud fra et evigt perspektiv og søge yderligere
kundskab gennem guddommeligt angivne kilder.

Handl i tro
Bed nogle om at skiftes til at læse princip 1, »Handl i tro« i delen »Opnå åndelig
kundskab« i Evangelisk mesterlære, hoveddokument højt. Lad klassen følge med og se
efter, hvilke udtalelser der forklarer, hvad vi kan gøre for at handle i tro, når vi har
spørgsmål eller bekymringer. Få dem til at overveje at markere udtalelser, som siger
dem noget særligt.

Bed dem fortælle om det, de har fundet ud af. Når de gør det, kan du eventuelt
bede dem om at forklare, hvordan det at følge det råd, de har fundet, kan være
nyttigt, når de har spørgsmål eller bekymringer. Gør opmærksom på følgende
lærdomsmæssige udtalelse: Mens vi fortsat søger svar, skal vi leve ved tro –
have tillid til, at vi med tiden modtager de svar, vi søger.

• Hvilket mesterlæreskriftsted fra Mormons Bog understøtter denne
lærdomsmæssige udtalelse? (Bed dem om at overveje at markere Eter 12:6 på
en særlig måde i deres skrifter, så de let kan finde det).

Bed en om at læse Eter 12:6 højt. Lad klassen følge med og se efter ord eller
vendinger, der kan hjælpe os til at forstå, hvorfor det er vigtigt for os at leve ved tro,
når vi søger svar på vores spørgsmål.
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• Hvilke ord eller vendinger i dette vers kan hjælpe os til at forstå, hvorfor det er
vigtigt for os at leve ved tro, når vi søger svar på vores spørgsmål?

• Hvad tror I, det betyder, at »I modtager intet vidnesbyrd, førend jeres tro er
blevet prøvet« (Eter 12:6)?

Bed en om at læse følgende udtalelse af præsident Dieter F. Uchtdorf fra Det Første
Præsidentskab højt. Lad klassen følge med og lytte efter, hvad vi kan gøre for at
modtage et vidne eller vidnesbyrd om evangeliets sandhed.

»Når I udøver jeres tro og anvender evangeliets principper hver dag i enhver
situation … vil I smage evangeliets søde frugter, og ved den frugt vil I kende til
sandheden af det« (Dieter F. Uchtdorf, »Spejlbilledet i vandet«, CES-foredrag for
unge voksne, 1. nov. 2009, LDS.org

• Hvad kan vi ifølge præsident Uchtdorfs udtalelse gøre for at modtage eller
styrke vores vidnesbyrd om evangeliets sandhed?

• Hvorfor tror I, at Herren forventer, at vi udøver vores tro, før vi modtager et
vidne eller vidnesbyrd om evangeliets sandhed?

• Hvilken sandhed har I fået et vidnesbyrd om ved at vælge at udøve jeres tro ved
at anvende evangeliske principper dagligt? Hvordan fik I dette vidnesbyrd?
(Fortæl eventuelt også selv om en oplevelse).

Forklar, at nogle folk kan være i tvivl om, de har et vidnesbyrd eller undre sig over,
at deres vidnesbyrd ikke er stærkere, selvom de har stræbt efter at udøve tro ved at
efterleve Herrens befalinger.

Påpeg de sidste to lærdomsmæssige udtalelser i princip 1, »Handl i tro« fra afsnittet
»Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk mesterlære, hoveddokument: Når vi er
trofaste mod den sandhed og det lys, vi allerede har modtaget, vil vi modtage
mere. Svarene på vores spørgsmål og bønner kommer ofte »linje på linje,
forskrift på forskrift«. Du kan eventuelt bede dem om at markere disse
sandheder.

• Hvordan kan disse sandheder hjælpe en person til at forstå, hvorfor hans eller
hendes vidnesbyrd om evangeliet ikke er vokset hurtigere?

• Hvilket mesterlæreskriftsted understøtter disse to sandheder? (Bed dem
eventuelt om at markere 2 Ne 28:30 på en særlig en måde).

Bed en elev om at læse 2 Nefi 28:30 højt. Lad klassen følge med og se efter
vendinger, der understøtter sandhederne i evangelisk mesterlære, hoveddokument.
Bed dem dele det, de har fundet frem til.

Ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum beskrev sin oplevelse
med bøn, da han og hans familie stod over for en prøvelse, der varede i flere år. Bed
en om at læse følgende udtalelse af ældste Christofferson højt. Lad klassen lytte
efter grunde til, hvorfor Herren kan vælge ikke at svare nogle af vores spørgsmål og
bønner straks eller på den måde, vi ønsker det.
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»Jeg bad om, at en mirakuløs indgriben ville befri os. Selvom jeg mange gange
bad om det med stor oprigtighed og et inderligt ønske, var svaret i sidste ende
nej. Til sidst bad jeg, som Frelseren gjorde: ›Dog, ske ikke min vilje, men din‹ (Luk
22:42). Jeg søgte Herrens hjælp i hvert enkelt lille trin på vejen for at komme til
en endelig løsning

… Jeg [kastede] mig ofte ned for min himmelske Fader og tryglede grædende om
hans hjælp. Og han hjalp. Nogle gange var det blot med en følelse af fred, en forsikring om, at
tingene nok skulle ordne sig …

Selvom jeg led dengang, er jeg nu taknemlig for, at der ikke var en hurtig løsning på mit problem.
Det faktum, at jeg var tvunget til at henvende mig til Gud om hjælp næsten dagligt over en
længere periode, lærte mig virkelig at bede og få svar på mine bønner og lærte mig på en meget
praktisk måde at sætte min lid til Gud. Jeg kom til at kende min Frelser og himmelske Fader på en
måde og i en grad, som måske ikke var sket ellers, eller som ville have taget mig meget længere
tid … Jeg lærte at stole på Herren af hele mit hjerte. Jeg lærte at vandre med ham dag for dag«
(D. Todd Christofferson, »At se Guds hånd i vore daglige velsignelser«, Liahona, jan. 2012,
s. 26-27).

• Ud fra det I har lært af denne udtalelse, hvilke årsager er der så til, at Herren
kan vælge ikke at svare nogle af vores spørgsmål og bønner straks eller på den
måde, vi ønsker det? (Når de har svaret, kan du påpege, at Gud også kan svare
vores bønner straks på meget direkte og kraftfulde måder).

Henvis til de bekymringer og spørgsmål, som står på tavlen.

• Hvis I havde disse bekymringer og spørgsmål, hvordan kunne I vælge at handle
i tro?

Undersøg begreber og spørgsmål ud fra et evigt perspektiv
Bed eleverne om at tænke på tidspunkter, hvor de har lagt mærke til, at deres
religiøse overbevisninger og syn på livet var anderledes end nogle af de
overbevisninger og synspunkter, deres venner og bekendte, der ikke er medlemmer
at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, har.

Bed en om at læse følgende udtalelse af ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles
Kvorum højt. Lad klassen lytte efter, hvorfor sidste dages hellige ofte ser spørgsmål,
der relaterer til livet og religiøse emner anderledes end, hvordan andre måske
ser dem.

»Vores antagelser [eller overbevisninger] … på mange vigtige områder er et
andet i forhold til vores venner og vores bekendte. De er også anderledes i
forhold til de mange antagelser, der på nuværende tidspunkt bruges i medierne
… Vi ved for eksempel som sidste dages hellige gennem vor himmelske Faders
plan for hans børn, at dette jordiske liv ikke er en enkelt akt, der eksisterer
mellem en ukendt fortid og uvis fremtid. Dette liv er anden akt i et stykke, der

består af tre akter. Dets formål bliver defineret af det, der åbenbares om vores åndelige eksistens
i første akt og om vores evige skæbne i tredje akt. På grund af vores viden om denne plan og
andre sandheder, som Gud har åbenbaret, tager vi udgangspunkt i anderledes antagelser end de,
der ikke deler vores viden. Som følge deraf når vi frem til forskellige konklusioner om mange
vigtige emner, som andre kun bedømmer i lyset af deres holdninger angående jordelivet« (Dallin
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H. Oaks, »Han er nemlig beregnende«, En aften med en generalautoritet, 8. feb. 2013, lds.org/
broadcasts).

• Hvorfor ser sidste dages hellige ifølge ældste Oaks ofte spørgsmål, der relaterer
til livet og religiøse emner anderledes end, hvordan andre måske ser dem?
(Tegn følgende diagram på tavlen, når de har svaret).

Dæk afsnittene for første og tredje akt til og stil følgende spørgsmål:

• Hvad er et eksempel på et vigtigt emne, som vi måske ville se anderledes på,
hvis vi ikke havde kundskab om forudtilværelsen eller livet efter døden? (De
kan nævne adskillige emner, såsom værdien vi tillægger menneskers liv, eller at
vi vil modtage gudgivne konsekvenser for vores valg ved den endelige dom).

Bed en elev om at læse følgende udtalelse af ældste Oaks højt. Forklar, at han talte
til religionsundervisere i seminar og institut. Lad klassen lytte efter, hvad han
sagde, at elever skal gøre, når de bliver stillet over for et svært begreb eller
spørgsmål.

»Jeg foreslår, at det måske er at foretrække, at vores unge afholder sig fra at
diskutere med deres omgangskreds … De vil ofte være bedre stillet ved at
påpege de verdslige præmisser eller antagelser i de påstande, som de møder, og
derpå påpege de anderledes antagelser eller præmisser, der gør sig gældende for
en sidste dages hellig tænkemåde« (Dallin H. Oaks, »Han er nemlig
beregnende«, lds.org/broadcasts).

• Hvad kan vi baseret på ældste Oaks forslag gøre, når vi bliver stillet over for et
svært begreb eller spørgsmål? (Du kan eventuelt hjælpe dem til at forstå, at en
præmis er en ide, der bruges til at støtte en konklusion, og at en påstand er en
erklæring af en persons position, synspunkt eller mening.)

For at illustrere, hvordan en persons overbevisninger eller antagelser kan påvirke
de svar, som han eller hun kommer frem til, så placer eller tegn en enkel ramme
omkring de bekymringer og spørgsmål, der er skrevet på tavlen.
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Forklar, at den enkle ramme
repræsenterer de overbevisninger og
antagelser som en person, der stiller
dette spørgsmål, kan have, hvis han
eller hun ikke ser spørgsmålet i
sammenhæng med det, som vi ved om
vor himmelske Fader, hans frelsesplan
og Jesu Kristi lærdomme. Påpeg, at når
vi betragter en persons overbevisninger
og antagelser, skal vi gøre det med
venlighed og respekt og være følsom
for personens følelser og for vejledning
fra Helligånden.

• Hvilke overbevisninger eller antagelser, der måske ikke er korrekte, kan påvirke
en person til at få denne bekymring eller dette spørgsmål?

Skriv deres svar på tavlen rundt om rammen. Disse kunne omfatte følgende:

Gud besvarer alles bønner på samme måde.

Gud elsker nogle af sine børn, men han elsker ikke rigtigt mig.

Gud elsker mig ikke, hvis han ikke svarer mine bønner på den måde, jeg ønsker og
forventer, at han gør.

Hvis jeg forsøger at gøre det rette, så skal Gud svare alle mine bønner lige med
det samme.

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt at tænke på de overbevisninger og antagelser,
som vi eller andre kan have, når vi stiller spørgsmål om Gud, vores liv på jorden
eller Kirken og dens lære og historie? (Hjælp dem til at forstå, at ved at gøre
dette kan det hjælpe os til bedre at forstå de underliggende bekymringer eller
det begrænsede perspektiv, som disse spørgsmål kan være baseret på).

• Hvordan kan overbevisningerne eller antagelserne på tavlen indikere, at
personen kan have set på spørgsmålet med et begrænset perspektiv?

Bed en elev om at læse princip 2, »Undersøg begreber og spørgsmål ud fra et evigt
perspektiv« i afsnittet »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk mesterlære,
hoveddokument højt. Lad klassen følge med og se efter, hvordan vi kan undersøge
begreber og spørgsmål ud fra et evigt perspektiv.

Bed dem dele det, de finder frem til. Få dem til at overveje at markere følgende
sandhed: For at undersøge begreber, spørgsmål og samfundsemner ud fra et
evigt perspektiv må vi overveje dem med frelsesplanen og Frelserens
belæringer i tankerne. Vis afsnittene for første og tredje akt på tavlen.

Hjælp dem til at forstå, hvordan man kan overveje begreber og spørgsmål
med frelsesplanen og Frelserens belæringer i tankerne, ved eventuelt at vise

videoen »Examining Questions with an Eternal Perspective« (Undersøg spørgsmål
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ud fra et evigt perspektiv) (2:55), som findes på LDS.org. Lad klassen se efter,
hvordan en ung pige, der hedder Lauren, tog sig tid til at tænke over de
overbevisninger eller antagelser, der kan have påvirket hendes vens spørgsmål om
Gud, og hvordan Lauren så undersøgte spørgsmålet ud fra et evigt perspektiv.

Når eleverne har set videoen, så spørg:

• Hvorfor tror I, at det var gavnligt for Lauren at tænke over de overbevisninger
eller antagelser, der kan have påvirket hendes vens spørgsmål om Gud?

• Hvad skete der, da Lauren undersøgte sin vens spørgsmål med et evigt
perspektiv?

Hjælp dem til at øve sig på at undersøge begreber og spørgsmål med et evigt
perspektiv ved at henvise til bekymringen og spørgsmålet i rammen på
tavlen. Spørg:

• Hvad ved vi om vor himmelske Fader, hans plan og Frelserens lære, som kan
hjælpe os til at se anderledes på spørgsmålet og finde svar baseret på evige
sandheder?

Når de svarer, så slet udtalelserne omkring rammen og erstat dem med de svar,
som de giver. Deres svar kan omfatte følgende:

Gud kan besvare vores bønner forskelligt baseret på hans kundskab om vores
individuelle behov og det, som er det bedste for os.

Gud elsker alle sine børn, herunder mig.

Gud elsker mig, selv når han ikke svarer mine bønner på den måde, jeg håber og
forventer, at han gør det.

Selv hvis jeg forsøger at gøre det rette, besvarer Gud ikke nødvendigvis alle mine
bønner lige med det samme. Dette giver mig mulighed for at vokse åndeligt.

Fjern eller slet den enkle ramme rundt om bekymringen og spørgsmålet på tavlen
og erstat den med en smukkere ramme.

Forklar, at denne nye ramme
repræsenterer sandheder, vi ved om vor
himmelske Fader, hans frelsesplan og
Frelserens lære.

• Hvordan giver det at se spørgsmålet
i forbindelse med det, vi ved om vor
himmelske Fader, hans plan og
Frelserens lærdomme, os mulighed
for at se spørgsmålet anderledes?

Bed dem om at fortælle, hvordan de var
i stand til bedre at forstå et begreb, en
læresætning eller en bekymring, da de overvejede det ud fra et evigt perspektiv. Du
kan også fortælle om en af dine egne oplevelser.
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Søg yderligere kundskab gennem guddommeligt angivne kilder
Bed eleverne om at tænke på, hvilke kilder de kan vende sig til, når de har
spørgsmål om Kirken eller har behov for hjælp, når de skal tage et vigtigt valg.

Bed en om at læse følgende udtalelse af ældste M. Russell Ballard fra De Tolv
Apostles Kvorum højt:

»Jakob sagde ikke: ›Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han google
det!‹« (M. Russell Ballard, »Muligheder og ansvar for religionsundervisere i CES i
det 21. århundrede«, En aften med en generalautoritet, 26. feb. 2016, lds.org/
broadcasts

• Hvad sagde apostlen Jakob ifølge Jakob 1:5? (»Hvis nogen af jer står tilbage i
visdom, skal han bede om den af Gud«).

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt, når vi har et spørgsmål eller en bekymring, at se
til Gud først for hjælp?

Bed en om at læse første afsnit i princip 3, »Søg yderligere kundskab gennem
guddommeligt angivne kilder« i delen »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk
mesterlære, hoveddokument. Lad klassen følge med og lægge mærke til, hvad Gud
har givet os som hjælp til at finde og forstå sandhed. Du kan eventuelt bede dem
om at markere det, de finder frem til.

• Hvad har Gud givet os, så vi bedre kan finde og forstå sandhed? (Som del af
denne drøftelse kan du overveje at bede dem om at markere følgende udtalelse:
Som en del af Herrens udpegede proces for opnåelse af åndelig kundskab
har han tilvejebragt kilder, hvorigennem han åbenbarer sandhed og
vejledning til sine børn).

• Hvilke velsignelser kan vi modtage, når vi vender os til Herrens guddommeligt
angivne kilder for sandhed?

Henvis til bekymringen og spørgsmålet, som står på tavlen.

• Hvilke guddommeligt angivne kilder kan I vende jer til, hvis I har en bekymring
eller et spørgsmål?

Hjælp dem til at være opmærksomme på yderligere ressourcer, der kan hjælpe dem
med at finde guddommeligt angivne kilder, ved eventuelt at fortælle dem om (og
hvis muligt vise eller bede dem om på deres elektroniske enheder at finde) Kirkens
officielle hjemmeside mormonnewsroom.org. Forklar, at på denne hjemmeside
tydeliggør Kirken oplysninger om forskellige emner af offentlig interesse i forhold
til Kirken og retter delvise eller ukorrekte oplysninger, der skrives i medierne. Du
kan også overveje at vise dem Kirkens side evangeliske emneessays på lds.org/
topics. Evangeliske emneessays indeholder værdifulde og ligefremme oplysninger
om mange svære historiske og lærdomsmæssige emner.

Bed dem om at give eksempler på, hvordan de er blevet velsignet ved at gå til
guddommelige kilder for at få svar, når de blev konfronteret med et spørgsmål eller
et problem. Vær eventuelt forberedt på at komme med dit eget eksempel.
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Bed en om at læse det andet afsnit i princip 3, »Søg yderligere kundskab gennem
guddommeligt angivne kilder« i afsnittet »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk
mesterlære, hoveddokument. Lad klassen følge med og se efter, hvad dette afsnit
lærer os om informationskilder, der ikke er produceret af Kirken.

• Hvorfor er det vigtigt at være på vagt over for upålidelige kilder?

• Hvordan kan vi genkende sandhed i informationskilder, der ikke er produceret
af Kirken? (Hjælp dem til at forstå, at Helligånden kan hjælpe os til at genkende
sandhed eller fejl i hvilken som helst kilde, vi måtte finde (se Moro 10:5)).

Forklar, at de i løbet af skoleåret, ud over deres fortløbende studium af
læresætningerne i Mormons Bog, også skal studere ni læresætninger fra Evangelisk
mesterlære, hoveddokument, (der passer til emnerne i søndagens læseplan for de
unge). De vil også studere mesterlæreskriftsteder fra Mormons Bog forbundet med
hvert emne. Mens hvert emne studeres, skal de bruge principperne for opnåelse af
åndelig kundskab, der gennemgås i denne lektion, for at overveje rigtige spørgsmål,
emner og muligheder for personlig anvendelse.

Bær dit vidnesbyrd om vigtigheden af at anvende principperne for at opnå åndelig
kundskab, når vi står overfor vanskelige begreber eller spørgsmål. Forsikr dem om,
at Herren ønsker at undervise dem gennem sin Ånd. Når vi handler i tro,
undersøger begreber og spørgsmål ud fra et evigt perspektiv og søger yderligere
kundskab gennem guddommeligt angivne kilder, vil Gud give os svar og vejledning
i vores liv.

Gennemgang af evangelisk mesterlære
Overvej at bruge følgende aktivitet i en anden lektion for at hjælpe eleverne med at
gennemgå mesterlæreskriftsteder fra Mormons Bog, som der er henvist til i del 1 og
2 af denne undervisning om at opnå åndelig kundskab.

Skriv inden klassen følgende mesterlæreskriftsteder på tavlen: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi
32:3; 2 Nefi 32-8-9; Mosija 4:9; Eter 12:6; Moroni 10:4-5.

Del eleverne op parvis. Bed dem om at gennemgå læresætningen, der bliver
undervist i i skriftstederne på tavlen, ved at få en elev i hvert par til at bruge
Henvisninger til Evangelisk mesterlære og i tilfældig rækkefølge læse nøglesætninger
for hver af disse mesterlæreskriftsteder højt. Når en nøglesætning bliver læst op,
skal den anden elev fortælle, hvilket skriftsted på tavlen der er forbundet med den.
Bed dem efter nogle få minutter om at bytte rolle med deres makker.

Herefter kan du for at hjælpe dem til at kende teksten i mesterlæreskriftstedet læse
et skriftsted højt uden at give henvisningen. Bed dem om at se, om de kan finde
skriftstedet og læse højt sammen med dig, inden du er færdig med at læse. Når
skriftstedet er blevet læst op, så bed en eller flere om med deres egne ord at forklare
den læresætning eller det princip, der undervises i i skriftstedet. Gentag denne
aktivitet for hver af mesterlæreskriftstederne på tavlen.
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Guddommen
Bemærk: Følgende aktiviteter om evangelisk mesterlære kan laves over en eller flere
undervisningsgange.

Forstå læresætningen (75 minutter)
Del 1 (10 minutter)
Skriv følgende udtalelse på tavlen og bed en elev om at læse den højt: Gud kender
mig ikke rigtigt eller bekymrer sig om, hvad jeg går igennem.

• Hvorfor kan denne misforståelse gøre det svært for nogen at udøve tro på Gud?

Bed eleverne om at slå op på læresætning 1, »Guddommen«, i Evangelisk
mesterlære, hoveddokument. Bed dem om at læse afsnittene under dette emne med
en makker, mens de ser efter sandheder om guddommens medlemmers karakterer
og egenskaber. Bed dem om at drøfte med deres makker, hvordan nogle af de
sandheder, de har fundet, kan hjælpe dem med at rette eller klargøre udtalelsen,
der står på tavlen.

Bed efter passende tid nogle få om at forklare klassen, hvad de har talt om med
deres makker. Bær dit vidnesbyrd om, at når vi lærer og bedre forstår læren om
Guddommen, vil vores tro og tillid til vor himmelske Fader, Jesus Kristus og
Helligånden blive forøget.

Del 2 (10 minutter)
Stil eleverne følgende spørgsmål:

• Hvilke forskelle kan nogle personer lægge mærke til ved andre, der kan føre til,
at de dømmer disse personer til at være ringere end dem selv? (De kan blandt
andet nævne forskelle i økonomisk status, udseende, evne, kultur, sprog,
religion, køn eller etnicitet).

Bed dem om at slå op på læresætning 1, »Guddommen«, i Evangelisk mesterlære,
hoveddokument og skimme afsnittet under overskriften »Gud Faderen« og se efter
en sandhed, der beskriver, hvad Gud føler for alle sine børn. Få dem til at fortælle,
hvad de finder, og skriv følgende lærdomsmæssige udtalelse på tavlen: Gud har en
fuldkommen kærlighed til alle sine børn, og alle er lige for ham. Du kan
foreslå, at de markerer dette princip i deres eksemplar af Evangelisk mesterlære,
hoveddokument.

• Hvilket mesterlæreskriftsted understøtter denne sandhed? (Bed dem om at
overveje at markere 2 Ne 26:33 på en særlig måde, så de let kan finde det).

Hjælp dem til at forstå baggrunden for dette skriftsted ved at forklare, at i 2 Nefi 26
profeterede profeten Nefi om de sidste dage og indbød alle til at komme til Kristus.

Bed en om at læse 2 Nefi 26:33 højt. Lad klassen følge med og finde ord eller
vendinger, der underviser i den lærdomsmæssige udtalelse, der står på tavlen. Bed
dem om at fortælle, hvad de finder frem til.

• Hvad tror du, det vil sige, at »alle er lige for Gud«?
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• Hvilke oplevelser har I haft, der har hjulpet jer til at vide, at Gud har en
fuldkommen kærlighed til alle sine børn, og at alle er lige for ham? (Du kan
også fortælle om en af dine egne oplevelser).

• Hvordan kan en forståelse af denne sandhed have indflydelse på, hvordan vi ser
på og behandler andre?

Hjælp dem til at forstå en anvendelse af denne sandhed ved at bede en elev om at
læse følgende udtalelse højt.

»Kirken fordømmer utvetydigt racisme, herunder enhver og alle former for tidligere racisme
udtrykt af enkeltpersoner, både i og uden for Kirken. I 2006 erklærede daværende præsident
Gordon B. Hinckley, at ›ingen, som taler nedsættende om dem, som tilhører en anden race, kan
anse sig selv for en sand Kristi discipel. Ej heller kan han anse sig selv for at være i harmoni med
Kirkens lære. Lad os alle anerkende, at vi alle er en søn eller datter af vor Fader i himlen, som
elsker alle sine børn‹« (»Race and the Church: All Are Alike unto God«, 29. feb. 2012,
mormonnewsroom.org).

Del 3 (10 minutter)
Vis billederne Jesus Kristus viser sig for
nefitterne (lds.org/media-library) og
Jesus underviser på den vestlige
halvkugle (Evangelisk kunst, 2009, nr.
82; se også lds.org/media-library).

Bed en om kort at sammenfatte
beretningen fra skriften, der er skildret
på disse billeder.

Fortæl dem, at 3 Nefi 11:10-11, som
indeholder de første ord, som Frelseren
talte til nefitterne, da han viste sig for
dem, er et mesterlæreskriftsted. Foreslå
eventuelt, at de markerer skriftstedet på
en særlig måde.

Bed en om at læse 3 Nefi 11:10-11 højt.
Lad klassen følge med og se efter de
sandheder, som Frelseren underviste
nefitterne i om ham selv.

• Hvad tror I, at vendingen »jeg har
drukket af det bitre bæger« (3 Nefi
11:11) henviser til? (Smerten ved de
lidelser, han led under sit sonoffer).

• Hvad lærer vi i disse vers om
forholdet mellem vor himmelske
Fader og hans Søn, Jesus Kristus?

• Hvilken sandhed kan vi lære af disse vers om Frelseren? (Når de har svaret, så
skriv følgende lærdomsmæssige udtalelser, der findes i læresætning 1,
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»Guddommen«, i Evangelisk mesterlære, hoveddokument, på tavlen: Jesus gør
Faderens vilje i alt. Han levede et syndfrit liv og sonede for hele
menneskehedens synder. Du kan foreslå, at de markerer disse
lærdomsmæssige udtalelser i deres eksemplar af Evangelisk mesterlære,
hoveddokument, og skriver den første udtalelse i deres skrifter ved 3 Ne
11:10-11).

Hjælp dem til bedre at forstå disse læresætninger ved at bede den ene halvdel af
klassen om at læse Lukas 22:39-44 for sig selv og den anden om at læse Moses
4:1-2 for sig selv. Bed dem om at finde eksempler på, hvordan Jesus Kristus
underkastede sig Faderens vilje i alt. Lad eleverne fortælle, hvad de har fundet
frem til.

• Hvad kan vi lære af Frelserens eksempel om, hvordan vi styrker vores forhold til
vor himmelske Fader?

Del 4 (10 minutter)
Hvis du ikke allerede har gjort det, så skriv følgende lærdomsmæssige udtalelser
på tavlen:

Gud har en fuldkommen kærlighed til alle sine børn, og alle er lige for ham.

Jesus gør Faderens vilje i alt. Han levede et syndfrit liv og sonede for hele
menneskehedens synder.

Bed dem om at finde det mesterlæreskriftsted i Mormons Bog, som understøtter
disse læresætninger. (Hvis de kæmper med at huske skriftstederne, kan du
opfordre dem til at skimme afsnittene igennem i afsnittene »Gud Faderen« og
»Jesus Kristus« i læresætning 1, »Guddommen«, i Evangelisk mesterlære,
hoveddokument). Når de har fundet 2 Nefi 26:33 og 3 Nefi 11:10-11, så bed nogle
om at læse dem højt.

Skriv følgende spørgsmål på tavlen: Hvordan illustrerer Jesu Kristi sonoffer Guds
fuldkomne kærlighed til alle sine børn og viser, at vi alle er lige for ham?

Bed dem om at skrive et svar på spørgsmålet i deres skriftstudiebog. Bed efter et
stykke tid nogle om at dele deres svar.

Del 5 (5 minutter)
Bed dem om at tænke på personer, som de ser op til som gode eksempler, og
tænke på, hvad der gør disse personer til nogle gode eksempler at følge.

Få dem til at skimme andet afsnit igennem i afsnittet »Jesus Kristus« i læresætning
1, »Guddommen«, i Evangelisk mesterlære, hoveddokument. Lad dem se efter en
udtalelse, der underviser om, hvis liv vi alle kan se op til som eksempel. Bed dem
dele det, de har fundet frem til. Skriv derefter følgende lærdomsmæssige udtalelse
på tavlen: Jesu Kristi liv er det fuldkomne eksempel på, hvordan vi bør leve.

• Hvilket skriftsted understøtter denne læresætning?(3 Ne 12:48).
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Hjælp dem til at forstå baggrunden for 3 Nefi 12:48 ved at forklare, at efter Jesus
Kristus viste sig for nefitterne, lærte han dem, hvordan man kan komme til ham og
hvad, der kræves for at komme ind i himmeriget.

Bed en elev om at læse 3 Nefi 12:48 højt. Lad klassen følge med og se efter
Frelserens befaling til folket.

• Hvad var Frelserens befaling til folket?

• Hvordan kan vi stræbe efter at adlyde denne befaling om at være fuldkommen?
(Gør opmærksom på, at man bliver fuldkommen ved at blive som vor
himmelske Fader og Jesus Kristus. Når vi stræber efter at følge Frelseren, kan vi
blive fuldkommengjorte gennem ham og hans sonoffer. Fuldkommenhed er en
proces, der fortsætter ind i det næste liv).

Bed dem om at overveje at markere mesterlæreskriftstedet 3 Nefi 12:48 på en særlig
måde og overveje at skrive »Jesu Kristi liv er det fuldkomne eksempel på, hvordan
vi bør leve« ved siden af verset i deres skrifter.

Del 6 (10 minutter)
Læs 3 Nefi 12:48 højt som klasse. Bed en om at minde klassen om den læresætning
dette mesterlæreskriftsted understøtter. (Jesu Kristi liv er det fuldkomne eksempel
på, hvordan vi bør leve).

Hjælp dem til bedre at forstå denne læresætning ved at vise videoen
»Kristuslignende egenskaber« (2:54), der findes på LDS.org. Lad dem se

efter Frelserens egenskaber, som vi kan stræbe efter at udvikle i vores eget liv. Når I
har set videoen, så bed dem om at nævne disse egenskaber og skriv deres forslag
på tavlen. (Hvis videoen ikke er tilgængelig, kan du overveje følgende alternativ:
Bed dem om at nævne nogle af Frelserens egenskaber, som vi kan stræbe efter at
udvikle, og skriv deres forslag på tavlen. Deres svar kan omfatte egenskaber såsom
ydmyghed, lydighed og venlighed. Du kan overveje kort at tale om eksempler fra
Frelserens liv for at vise nogle få af disse egenskaber).

• Hvilken oplevelse har I haft, hvor I er blevet velsignet af nogen, der fulgte
Frelserens eksempel på en af disse måder?

• Hvilken oplevelse har I haft, hvor I var i stand til at velsigne andre, fordi I
forsøgte at anvende nogle af disse egenskaber?

Bed en om at læse følgende udtalelse af præsident Howard W. Hunter
(1907-1995) højt:

»Lad os følge Guds Søn på alle måder og på alle områder af vores liv. Lad os gøre
ham til vores eksempel og vejleder. Vi bør ved enhver lejlighed spørge os selv:
›Hvad ville Jesus gøre?‹ og derefter være modigere og leve op til svaret. Vi skal
følge Kristus i ordets bedste betydning. Vi bør udføre hans værk, ligesom han
udførte Faderens … I det omfang vores kræfter tillader det, bør vi yde enhver
indsats for at blive som Kristus – det eneste fuldkomne og syndfrie eksempel,

som denne verden nogensinde har set« (Kirkens præsidenters lærdomme: Howard W. Hunter,
2015, s. 303).
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Bed eleverne om at tænke over, hvordan de kan følge Frelserens eksempel i deres
daglige liv. Mens de tænker, så skriv følgende ufuldstændige udsagn på tavlen: Jeg
vil følge Frelserens eksempel bedre ved …

Bed dem om at færdiggøre udsagnet i deres skriftstudiebog. Tilskynd dem til at
handle på de mål, de har skrevet, og have modet til at følge Jesu Kristi eksempel.

Del 7 (10 minutter)
Bed en om at læse 3 Nefi 18:15, 20-21 højt. Lad klassen følge med og se efter det
råd, Frelseren gav nefitterne. Påpeg, at dette er et mesterlæreskriftsted. Bed dem
eventuelt om at markere dette skriftsted på en særlig en måde.

• Hvilket råd gav Frelseren nefitterne?

Påpeg, at Frelserens gentagne instruktion i 3 Nefi 18:20-21 er at bede »i mit navn«.

• Hvorfor tror I, at Frelseren befaler os at altid bede til vor himmelske Fader i
sit navn?

Hjælp dem til at forstå en af grundene til, at vi beder i Jesu Kristi navn ved at tegne
følgende illustration på tavlen:

Tegn en lodret linje på tavlen mellem figuren, der forestiller os, og billedet, der
repræsenterer vor himmelske Faders nærhed.

• Hvad adskiller os fra vor himmelske Fader og hans magt og velsignelser?

Når de har svaret, så skriv Faldet og Personlig synd på tavlen ved siden af linjen.
Placer derefter et billede af Frelseren på tavlen oven på linjen og skriv ordet
Formidler under billedet.

• Hvad er en formidler? (En, der går imellem personer eller grupper for at løse
uoverensstemmelser og bringe dem sammen).

• Hvordan er Jesus Kristus vores formidler hos vor himmelske Fader? (Gennem
sit sonoffer giver Frelseren alle mennesker en måde, hvorpå de kan overvinde
de negative konsekvenser ved faldet, omvende sig fra deres synder, blive
forenet med vor himmelske Fader og modtage frelsens velsignelser. Dette er en
af grundene til, at vi beder til Faderen i Jesu Kristi navn).
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Vis, hvordan Frelseren har givet os en måde, hvorpå vi kan blive forenet med vor
himmelske Fader, ved at tegne en pil fra figuren, der forestiller os, til billedet, der
repræsenterer vor himmelske Faders nærhed.

• Udover at bede, hvad bliver vi ellers befalet at gøre i Jesu Kristi navn? (Skriv
deres svar på tavlen).

Skriv følgende lærdomsmæssige udtalelse på tavlen: Eftersom Jesus Kristus er
vor Frelser og vor Formidler hos Faderen, bør alle bønner, velsignelser og
præstedømmeordinancer ske i hans navn. Bed dem om at overveje at markere
denne udtalelse i afsnittet »Jesus Kristus« i læresætning 1, »Guddommen«, i deres
udgave af Evangelisk mesterlære, hoveddokument og skrive det i deres skrifter ved
siden af 3 Nefi 18:15, 20-21.

Del 8 (10 minutter)
Skriv følgende lærdomsmæssige udtalelse på tavlen: Eftersom Jesus Kristus er vor
Frelser og vor Formidler hos Faderen, bør alle bønner, velsignelser og
præstedømmeordinancer ske i hans navn. Bed eleverne om at finde det
mesterlæreskriftsted, som understøtter denne læresætning (3 Ne 18:15, 20-21). Bed
den første elev, der finder det, om at læse det højt og lad de andre begynde at læse
med, når de finder det.

Forklar, at brugen af Jesu Kristi navn i bønner, velsignelser og
præstedømmeordinancer nedkalder hans guddommelige myndighed og kraft (se
Abr 1:18).

Del dem op i grupper på to eller tre. Skriv følgende skriftstedshenvisninger på
tavlen og giv hver gruppe en eller flere af henvisningerne: Apostlenes gerninger
2:37-38; Apostlenes gerninger 3:2-8 Lære og Pagter 84:66-70; Moses 1:21–22.

Bed dem om at læse deres tildelte skriftsted i deres gruppe og se efter nogle af
resultaterne på bønner, velsignelser og præstedømmeordinancer, der er blevet
udført i Jesu Kristi navn. Bed efter noget tid en person fra hver gruppe om at
fortælle om, hvad han eller hun fandt frem til.

Få dem til at overveje, hvordan deres liv er blevet velsignet gennem bønner,
præstedømmevelsignelser og præstedømmeordinancer, der er blevet udført i Jesu
Kristi navn. Lad et par elever fortælle klassen om deres oplevelse.
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Øvelse (15 minutter)
Bed dem om at slå op på afsnittet »Opnå åndelig kundskab« i Evangelisk mesterlære,
hoveddokument. Gennemgå de tre principper: »Handl i tro«, »undersøg begreber og
spørgsmål ud fra et evigt perspektiv« og »Søg yderligere kundskab gennem
guddommeligt angivne kilder«.

Vis eller skriv følgende spørgsmål på tavlen:

Hvordan hjalp pigens søster hende til at handle i tro?

Hvordan hjalp pigens søster hende til at undersøge situationen ud fra et evigt
perspektiv?

Hvordan hjalp pigens søster hende til at søge kundskab gennem guddommeligt
angivne kilder?

Del klassen op i par og giv hvert par en kopi af uddelingsarket med
sms-samtalen mellem to søstre, der findes i slutningen af denne opgave til

indlæring. Bed dem om at læse scenariet og tale om de spørgsmål, der står
på tavlen.

Når de har talt om deres svar parvis, så bed et par af dem om at forklare deres svar
for klassen. Bær dit vidnesbyrd om, at Gud har en fuldkommen kærlighed til alle
sine børn, og at alle er lige for ham. Bed dem om at forsøge at se andre, sådan som
vor himmelske Fader ser dem.

Gennemgang af evangelisk mesterlære
Følgende aktivitet kan hjælpe dem til at gennemgå alle de mesterlæreskriftsteder,
de har lært i løbet af seminaråret for Mormons Bog.

Skriv de mesterlæreskriftsteder fra Mormons Bog, I allerede har studeret på tavlen.
Giv dem 5 til 7 minutter til at forberede en kort tanke fra skriften, som de kan dele
med klassen, ved at bruge et af mesterlæreskriftstederne. Bed dem om at gøre
følgende, når de skal dele deres tanke fra skriften:

1. Læse det mesterlæreskriftsted, de har valgt.

2. Forklare, hvordan mesterlæreskriftstedet underviser i eller understøtter en
lærdomsmæssig udtalelse i Evangelisk mesterlære, hoveddokument.

3. Forklare, hvad læresætningen betyder for dem.

4. Fortælle, hvorfor de synes, at læresætningen er vigtig for unge at forstå.

5. Fortælle om deres tro eller vidnesbyrd om læresætningen.

Bed i løbet af den kommende uge nogle elever om at dele deres tanke fra skriften
med klassen som en del af den åndelig indledning eller i starten eller slutningen af
en lektion, sådan som tiden tillader.
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