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Hjælp til læreren 

Formål Dette kursushæfte er udarbejdet som en hjælp til undervise børnene i, at de 
ved at følge Jesu Kristi eksempel kan vælge det rette, blive døbt og blive 
medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Budskab til 
lærerne i Primary Vor himmelske Fader har givet dig et helligt kald til at undervise børn i Jesu 

Kristi evangelium og hjælpe dem med at efterleve det. Når du betjener 
børnene og indbyder dem hver især til at "komme til Kristus", vil du velsigne 
deres liv. Du kan hjælpe dem med at begynde at forstå vor himmelske Faders 
velsignelser og modtage et vidnesbyrd om hans evangelium. Du vil også vokse 
personligt og lære af børnene. Din tjeneste i Primary kan bringe dig stor glæde. 
Ved at betjene børnene i Primary, tjener du også vor himmelske Fader (se 
Mosiah 2:17). 

Når du efterlever evangeliets principper, studerer skrifterne, følger 
præstedømmeledernes råd og søger vor himmelske Fader gennem bøn, vil du 
modtage inspiration fra Helligånden i forbindelse med din undervisning af 
børnene. Bær ofte dit vidnesbyrd for børnene, og lad Hejligånden arbejde 
gennem dig i denne vigtige kaldelse. Når du gør det, vil Ånden lede dig, så det, 
du gør i Primary, vil være acceptabelt for vor himmelske Fader. 

Klasseinformation VDR står for Vælg det rette. VDR-skiltet, som findes forrest i dette kursushæfte 
samt VDR-ringen (31362 110) bruges i forskellige lektioner. Lektion 1 
indeholder desuden instruktioner til at lave et VDR-skilt, som vil blive brugt i 
adskillige lektioner. VDR-ringen tjener som en personlig påmindelse til dens 
ejer om at vælge det rette. Hvis VDR-ringen kan fås i dit område, så spørg 
biskoppen eller grenspræsidenten, om enheden kan købe en ring til hvert 
barn. 

Klassetid 
Bøn Indled og afslut hver klasse med bøn. Giv regelmæssigt hvert barn mulighed 

for at bede bøn. Gør bønnen til en meningsfyldt del af klassen ved at give 
instruktioner og forslag til bønnens indhold og ved at bede børnene om ideer til 
at medtage i bønnen. Fokusér dine forslag på klassens behov og på lektionens 
budskab. 

Undervis i Forbered hver lektion bønsomt og omhyggeligt, så børnene vil forstå og nyde 
lektionerne den, og så du vil have Åndens vejledning. 

Undervis lektionerne i rækkefølge, undtagen lektion 45 og 46 (påske og jul). 
Hvis et barn i din klasse skal døbes i løbet af året, kan du give i lektion 12 og 
13, som handler om dåb og bekræftelse, før det første barn i din klasse bliver 
døbt. 
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Udvælg det fra lektionsmaterialet, som er passende for din klasse. De 
supplerende aktiviteter, som er anført i slutningen af hver lektion, er beregnet til 
brug under lektionen, alt efter hvad der passer sig bedst. Ikke alle 
lektionsmaterialer eller supplerende aktiviteter vil passe sig for børnene i din 
klasse eller område. Nogle af aktiviteterne vil være for vanskelige for de 4-
årige; andre er for enkle for de 7-årige til, at de får noget ud af det. 
Udvælg de aktiviteter, som din klasse vil reagere positivt på. Hvis du har 
mindre børn i din klasse, kan du benytte sangen og fingerlegene ofte i løbet af 
lektionen for at fastholde deres opmærksomhed. Du kan gentage en sang eller 
en fingerleg adskillige gange, hvis børnene kan lide det. I stedet for ordstrimler 
til mindre børn kan du illustrere det begreb, som du underviser i, ved brug af 
billeder, som du har tegnet eller klippet ud af blade. 

Læs ikke lektionen for børnene. De vil reagere bedre, hvis du bruger dine egne 
ord. Bær et kort og personligt vidnesbyrd ofte, så klassens medlemmer med 
Ånden i højere grad vil lytte til og reagere positivt på evangeliets budskab. 

Kursushæftet Undervisning - ingen Større Kaldelse (33043 110) kan være en 
hjælp i undervisningen af lektionerne. 

Musik i klassen Musik kan bringe Herrens Ånd ind i klassen. Sang i klassen kan gøre din 
undervisning mere interessant og kan hjælpe børnene med bedre at forstå 
lektionens begreber. 

Sangteksterne, der bruges mere end en gang i dette kursushæfte, er trykt 
bagest i kursushæftet. Sangteksterne, som kun findes en gang i kursushæftet, 
er medtaget i lektionen. Musik til disse sange findes i Børnenes sangbog 
(34831 110). 

Du behøver ikke være en dygtig musiker for at gøre sangen i klassen til en 
berigende oplevelse. Børnene ved ikke, om du synger godt eller ej. De ved 
kun, at du holder af at synge. Lær og øv dig derhjemme på de sange, som 
udgør en del af din lektionsforberedelse. Hvis du har behov for særlig hjælp, så 
spørg musiklederen i Primary eller pianisten om hjælp. 

Du kan bruge passende bevægelser sammen med sangene, især hvis du har 
mindre børn i din klasse. Du kan også sige teksten i stedet for at synge den. 

Trosartiklerne Trosartiklerne er en vigtig del af Primarys undervisningsmateriale. Når en 
trosartikel benyttes i en lektion, så motivér børnene til at lære så meget af 
trosartiklen udenad, som de kan. 

Skrifterne Medbring dine skrifter til klassen hver uge og lad børnene se, at du læser dem 
og underviser ud fra dem. Hvis børnene har deres egne skrifter, så motivér 
dem til at tage dem med til klassen hver uge. Hjælp de større børn med at 
finde og læse de skriftsteder, som benyttes i lektionen. Bær af og til dit 
vidnesbyrd om skrifternes værdi. 

Billeder. De fleste billeder i lektionerne er nummererede og findes i en pakke, 
som følger med kursushæftet. Disse billeder skal følge kursushæftet. De 
nødvendige billeder til lektionen er angivet i afsnittet "Forberedes" i lektionen. I 
dette afsnit er også medtaget billednummeret til billeder fra 
kirkebygningsbiblioteket, som kan være til rådighed i større udgave i 
kirkebygningsbiblioteket (nogle biblioteksbilleder kan have forskellige numre for 
samme emne) samt et nummer til Evangelisk kunst. 

Hjælpemidler i 
undervisningen 
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Udklipsfigurer. Udklip, der findes i lektionerne, bør opbevares sammen med 
kursushæftet. Klip ud og benyt disse figurer i de passende lektioner. Du skal af 
og til også lave andre enkle undervisningshjælpemidler, som er foreslået i 
lektionerne, såsom ordstrimler, kort og uddelingsmateriale. Bevar disse 
hjælpemidler til brug ved andre lektioner i de kommende år. 
Musik. Se "Musik i klassen", s. viii. 

Mad. Hver gang en lektion foreslår, at du bruger mad, så tal med børnenes 
forældre i forvejen for at sikre dig, at ingen af børnene har allergi eller andre 
negative fysiske reaktioner på netop denne madform. Medbring ikke mad på 
fastesøndag. 

Præsentationer 
i Fællestid Af og til vil din klasse blive bedt om at give en enkel præsentation af evangeliet 

i Primarys fællestid. Sådanne præsentationer bør tilpasses fra lektionerne. Se 
efter passende ideer til fællestiden, når du forbereder og præsenterer 
lektionen. Du kan også vælge at dele et princip fra børnenes seneste 
nadvermødeprogram. 
Når du i fællestiden lader børnene undervise i et evangelisk princip under din 
ledelse, er det en effektiv måde at hjælpe dem med at lære samt dele dette 
princip. 
Sørg for, at fællestidspræsentationen er enkel og ikke kræver megen 
indøvelse. Du kan bruge en del af klassetiden til at forberede præsentationen. 
Følgende forslag kan benyttes til effektive og enkle klassepræsentationer: 

1. Hjælp børnene med at opføre en historie eller situation fra en lektion. 
2. Bed børnene fortælle en historie fra en lektion, hvor de bruger billeder, 

ordstrimler og udklipsfigurer. 
3. Bed børnene fortælle om deres følelser om deres kommende dåb. Hvis 

et af børnene har nået dåbsalderen og er blevet døbt, så bed ham eller 
hende om at fortælle sine følelser om dåben. 

4. Hjælp børnene med at gentage og forklare en trosartikel. Du kan også 
lade dem synge en af trosartikelsangene fra Børnenes sangbog. 

Dele med børnenes 
familier Motivér børnene til at dele det, som de har lært i Primary, med deres familie. 

Indbyd af og til forældre til at besøge og deltage i klassen for at berige 
lektionerne. Vær åben over for ideer fra forældre, som kan hjælpe til at gøre 
Primary mere meningsfyldt for deres børn. 

Forberedelse til 
dåb Hvis du har 7-årige i din klasse, så vil nogle af dem sandsynligvis blive døbt i 

løbet af året. Du kan som lærer i Primary støtte børnenes familie og hjælpe 
klassemedlemmerne med at forberede sig til dåb. Overvej følgende forslag, 
der kan hjælp dig med dette: 
1. Hvis det er muligt, så undervis i lektionerne om dåb og bekræftelse 

(lektion 12 og 13), før det første barn i din klasse skal døbes. 
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2. Tag nogle få minutter af klassetiden søndagen før hvert barns dåb til at 
._ tale om vigtigheden af denne ordinanse. 

3. Hvis det er muligt, så overvær hvert barns dåb sammen med et medlem 
af Primarys præsidentskab og alle de klassemedlemmer, som kan 
deltage. 

4. Hjælp børnene med at forberede klassepræsentationerne om dåb til 
fællestid. 

At forstå 
børnene Din kaldelse til at undervise børnene i Jesu Kristi evangelium er en hellig 

opgave, der er givet dig gennem dit biskopråds eller grenpræsidentskabs 
inspiration. Disse præstedømmeledere har kaldet dig ved inspiration fra vor 
himmelske Fader. Du kan i høj grad påvirke børnene i din klasse til at følge 
Frelseren gennem deres liv. 
Vis altid en positiv holdning og kærlighed til børnene i klassen. Lær hvert barns 
talenter, interesser og evner at kende. Tilpas aktiviteterne, der kræver læse- og 
skrivefærdigheder af børnene. 

Hjælp børnene med at opbygge en positiv følelse af deres egen selvværd ved 
at lytte til dem og give dem så megen individuel opmærksomhed som muligt. 

Disse lektioner er udarbejdet til klasser i samme aldersgrupper eller blandede 
aldersgrupper i alderen fra 4-7 år. Du skal imidlertid tilpasse lektionerne til 
aldersgruppen i din egen klasse. Uanset hvordan din klasse er sammensat, så 
vil en forståelse af det karakteristiske ved netop denne aldersgruppe hjælpe 
dig med at undervise mere effektivt. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor 
børnene opfører sig, som de gør, samt vide, hvordan du bedst kan undervise 
dem, så de bedst kan lære. At forstå børn vil også hjælpe dig med at bevare 
en positiv følelse i klasseværelset. Gennemgå følgende karaktertræk, mens du 
forbereder dine lektioner. Husk imidlertid, at hvert eneste barn modnes i sit 
eget tempo. Dette er kun generelle retningslinier. 

4-årige 14-årsalderen skal man finde ud af ting. Hvorfor og hvordan er de to ord, som 
ofte bruges af de 4-årige. De 4-årige er meget aktive. Følgende er generelle 
karaktertræk ved 4-årige: 
1. De kan løbe, hoppe og klatre med større lethed og sikkerhed end de 3-

årige. De kan kaste eller sparke til en bold og bygge et hus af klodser. 
2. De er glade for at sige ting som: "Det har jeg gjort før. Nu kan jeg gøre 

noget andet." 

3. De holder af at lege med andre børn, men er ikke socialt klar til en stor 
gruppe. 

4. Selv om de ønsker og har behov for at være sammen med andre børn og 
for at lege sammen med dem, så leger de mest enkeltvis. De kan lege 
eller danse til musik sammen med en gruppe, men de er ikke særlig 
opmærksomme på, hvordan andre børn leger eller danser. 

5. Udover at stille mange spørgsmål kan de også gennemføre en samtale 
med et andet barn eller med en voksen. 
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6. Eftersom deres erfaringsområde hovedsagelig har været i hjemmet, så 
taler de mest om hjemmet og familien. Børn i denne alder elsker at 
fortælle læreren om deres familie. De vil ofte hellere fortælle om sig selv 
end lytte til de andre børns historier. De elsker lektioner og aktiviteter, som 
fokuserer på familien. 

7. De lever helt og holdent i nuet. I går og i morgen betyder meget lidt. Men 
de glæder sig dog meget til kommende begivenheder, men da de endnu 
ikke forstår betydningen af tid, så spørger de "Er det i morgen?", når det 
drejer sig om noget, som ligger længere ude i fremtiden. 

8. De holder af at lytte til historier og rim. De ønsker at høre deres 
yndlingshistorier igen og igen uden den mindste ændring. Når de har hørt 
historien, kan de godt lide at spille den. 

9. De kan lære at bede med lidt hjælp. 
5-årige De 5-årige synes at være mere sikre på sig selv og mere pålidelige. De har 

normalt lært at gøre det, som forventes af dem derhjemme. De leger godt med 
andre børn, men de kan også more sig alene på forskellige måder som ved at 
sjippe eller tegne. Følgende er typisk for 5-åriges opførsel: 
1. Grovmotorikken bliver stadig bedre. De kan nu sjippe, slå kolbøtter og 

hinke på en fod. De kan trække en slæde eller legevogn uden besvær. 
2. Finmotorikken tillader nu, at de kan lime, klippe figurer ud og farvelægge 

tegnede billeder, selv om de måske ikke bliver inden for linierne. Mange 
kan også binde deres sko. 

3. De er lettere at stole på og mere selvstændige end de 4-årige. De kan ofte 
godt lide at hjælpe til hjemme og er glade, når de kan arbejde sammen 
med deres forældre. 

4. De mener det alvorligt, når de spørger: "Hvad er det til?" eller "Hvordan 
virker det?" De ønsker fornuftige og ærlige svar med ord og detaljer, som 
de kan forstå. 

5. De elsker deres lærere og synes, at det er et privilegium at sidde ved 
siden af dem. De er glade, når læreren beder dem om at hjælpe til i 
lektionen ved at holde et billede frem eller gøre noget andet for at hjælpe. 

6. De kan lide små gruppeprojekter og dramatiseringer om hjem og familie. 
7. De elsker at høre og fortælle historier, og de beder om den samme 

historie igen og igen. Gentagelse er deres vigtigste måde at lære på. De 
kan ofte fortælle en historie næsten ord for ord, mens de bladrer i bogen. 

8. De er normalt venlige, sympatiske, kærlige og hjælpsomme, men når de 
ikke får deres vilje, kan de være meget trættekære. 

9. De holder af at få nye privilegier for at vise, at de er større og ældre. 
10. Med et opmærksomhedsspand på 10 til 12 minutter skifter de hurtigt fra 

en aktivitet til en anden. De begynder at synes, at de er for store til 
fingerlege, og de ønsker flere "voksen"-aktiviteter eller hvileøvelser. 
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11. De vil ofte kræve at lege med noget, som en andet barn allerede leger 
med. Forsøg at behandle disse situationer varsomt. Lær børnene at lege 
med tingene på skrift. 

12. De foretrækker små grupper fremfor store. De vil hellere lege med deres 
bedste ven end med en gruppe på ti. 

13. De har endnu ikke lært at skelne mellem fantasi og virkelighed. Et barn 
kan derfor sige, at hans eller hendes ur er lavet af guld, at hans eller 
hendes far er større end andres far, eller at den fisk, som han eller hun 
fangede var meget, meget lang. Det er en normal fase i et barns liv. Det 
tager tid for et barn at lære skelne mellem det, som er virkeligt, og det, 
som ikke er virkeligt. Denne fase forsvinder, når barnet bliver større. 

14. De er ivrige efter at lære. Da vor himmelske Fader er meget virkelig for 
dem, er de meget interesseret i ham og har mange spørgsmål om ham. 
De holder af at bede og kan bede uden hjælp. 

6-årige De 6-årige har opnået god kontrol over deres legeme og har en hel del energi, 
som de bruger på at lære nye færdigheder og fuldkommengøre dem, som de 
allerede har lært. De kan fx lære at hoppe over et reb, drible med en bold, 
fløjte, lave kraftspring og køre på cykel. De 6-årige kan stadig have problemer 
med finmotorikken, men de kan lære at skrive alfabetets bogstaver, deres eget 
navn og nogle få ord. Følgende er almindelige træk hos 6-årige: 

1. Deres opmærksomhedsspand øges. Selv om de kan blive meget rastløse, 
kan de også koncentrere sig om en aktivitet i 15 til 20 minutter, afhængig 
af deres interesse. 

2. De holder af store legemsudfoldelser, såsom at klatre i træer, lege på en 
legeplads og løbe om kap. 

3. De holder af lege og at konkurrere for sjov. 
4. Lærerens mening har stor betydning for dem. De vil gerne sidde ved siden 

af læreren og hjælpe med lektionen ved at holde billeder frem eller bære 
materialer tilbage til biblioteket. 

5. De kan stadig godt lide at høre historier, opføre dem og fantasere. Mange 
holder af at klæde sig ud i voksentøj. 

6. De er meget gavmilde, kærlige og tilpasser sig, indtil de ikke kan få deres 
vilje, og de kan også være meget trættekære. 

7. De er gode til sjippe, løbe hurtigt og hinke. De holder af at bruge disse 
færdigheder i leg. 

8. De er meget optaget af, hvad der er god og dårlig opførsel. 
9. Deres tro på vor himmelske Fader og Jesus Kristus vokser. De fleste 6-

årige kan bede alene, hvis de har prøvet det før i hjemmet eller i andre 
klasser. 

7-årige Når børn er syv år gamle, er de stadig meget knyttet til deres forældre, og er 
stadig glade for deres kærlighed, opmærksomhed og sympati, men de 
begynder at knytte sig mere og mere til mennesker og situationer uden for 
hjemmet. De har deres egen smag og vil gerne selv kunne træffe egne 
beslutninger. De er fulde af liv, ivrige og uhyre interesseret i livet omkring dem. 
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De udforsker mange aktiviteter og kan lide at gentage dem, som de kan lide. 
Følgende er øvrige karaktertræk hos 7-årige: 
1. Deres grovmotorik er nu velkontrolleret, og de bliver mere yndefulde, 

hurtige og behændige. 
2. Deres finmotorik udvikler sig. De bedre i stand til at skrive bogstaver og 

gøre det mere nøjagtigt. 

3. De holder af meget aktive lege, som de kan lege igen og igen. 
4. De er ofte rastløse og febrilske. De er fulde af energi, men bliver hurtigt 

trætte. Hvileperioder er vigtige. 

5. De kan lide at samle på ting og tale om dem. De kan også lide at tale om 
at ting, som de selv har lavet eller lavet i grupper. 

6. Deres opmærksomhedsspand øges. Børn i denne alder kan udføre et 
projekt, hvis det interesserer dem, selv om det kræver 20-25 minutter. De 
har stadig behov for forandring i de fleste lektioner. 

7. De begynder at være mindre sammen med andre af det modsatte køn. 

8. De bliver mindre dominerende og mindre opsat på at få tingene på deres 
egen måde. 

9. De bliver mere uafhængige og mere logiske i deres tankegang. 
10. De er mere opmærksomme på rigtigt og forkert, og de er meget kritiske 

over for mennesker, som ikke gør det, som de mener er rigtigt. 

11. De ser frem til dåben. 
12. De kan bede alene og forventer ofte et øjeblikkeligt svar på deres bøn. 

13. De er stolte over, at de kan faste mindst et måltid på fastesøndag samt 
over, at de kan betale tiende. 

Særlige retnings-
linier for, hvordan 
man involverer børn 
med handikap Frelseren satte os et eksempel ved at udvise medfølelse for dem, der er 

handikappede. Da han besøgte nephiterne efter sin opstandelse sagde han: 
"Har I syge blandt jer? Bring dem hid. Har I lamme, blinde, halte, vanføre, 
spedalske eller svindsottige, døve eller andre plaget på anden vis? Bring dem 
hid og jeg vil helbrede dem, thi jeg har medlidenhed med jer; mit indre er fyldt 
med barmhjertighed" (3 Nephi 17:7). 
Som lærer i Primary er du i en udmærket position til at udvise barmhjertighed 
og medfølelse. Skønt du sikkert ikke er uddannet til at yde professionel 
assistance, kan du forstå samt undervise de børn, der lider under handikap af 
forskellig art. Omsorg, forståelse og et ønske om at involvere alle klassens 
elever i aktiviteterne er en forudsætning. 

Børn med handikap kan påvirkes af Ånden, uanset hvor deres 
forståelsesniveau ligger. Selv om nogle børn måske ikke har mulighed for at 
overvære hele Primary-tiden, har de behov for at deltage, om kun kort, for at 
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føle Anden. Det kan være nødvendigt at have en ledsager, der kender barnets 
behov, sammen med barnet i Primary-tiden, hvis det skulle blive nødvendigt at 
trække sig tilbage fra gruppen. 

Nogle af eleverne kæmper måske med indlæringsvanskeligheder, intellektuelle 
handikap, sprog- eller talevanskeligheder, nedsat syn eller hørelse, 
tilpasningsvanskeligheder og sociale vanskeligheder, mentale handikap, 
bevægelsesproblemer eller kronisk sygdom. For nogle er sproget eller de 
kulturelle omgivelser fremmede og vanskelige. Ligegyldigt hvad den enkeltes 
problem er, har alle børnene samme behov for at blive elsket og accepteret, at 
lære evangeliet at kende, føle Ånden og deltage positivt og behov for at tjene 
andre. 

Disse retningslinjer kan hjælpe dig, når du skal undervise et barn med 
handikap: 

• Se videre end blot til handikappet og lær barnet at kende. Vær naturlig, 
venlig og imødekommende. 

• Lær hvilke særlige stærke sider, og hvilke problemer barnet har. 
• Anstreng dig for at undervise, og mind eleverne om det ansvar, de har for 

at respektere alle elever i klassen. Det kan blive en Kristuslignende 
oplevelse for børnene at være med til at hjælpe en elev med et handikap. 

• Tal med forældrene, andre familiemedlemmer og, hvis det passer sig, med 
barnet selv, så du kan finde ud af, hvordan du bedst kan undervise ham 
eller hende. 

• Før du beder et handikappet barn om at læse, bede bøn eller deltage på 
anden vis, skal du spørge ham eller hende om, hvordan han eller hun har 
det med at deltage aktivt i klassen. Fremhæv hvert barns evner og talenter 
og find ud af, hvordan de kan deltage på en god og positiv måde. 

• Tilpas lektionen og de fysiske omgivelser, så de passer til det 
handikappede barns særlige behov. 

Yderligere materialer om, hvordan man underviser handikappede børn kan 
skaffes fra Kirkens distributionscentre (se "Materials for Those with Disabilities" 
i kataloget for distributionscenteret i Salt Lake City). 

Hvad man gør, 
hvis man opdager 
misbrug Som lærer bliver du måske opmærksom på børn i din klasse, der lider under 

følelsesmæssigt eller fysisk misbrug. Hvis du bliver bekymret på en af dine 
elevers vegne, skal du rådføre dig med din biskop. Når du forbereder dine 
lektioner, skal du bede Herren om at vejlede dig. Hjælp alle børnene i klassen 
til at føle, at han eller hun er et af vor himmelske Faders kostbare børn, og at 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os alle og ønsker, at vi skal være 
lykkelige og trygge. 
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Lykke kommer af at vælge 
det rette 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at man bliver lykkelig, når man vælger det 

rette. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 5:6 og 3 Nephi 12:6. Se også L&P 58:276 samt 
Håndbog i evangeliske principper (31110.110) kapitel 4. 

2. Lav et VDR-skilt. Fastgør billede 2-1, Jesus sammen med et barn, på et 
stort stykke papir eller på en plakat. Skriv bogstaverne VDR over billedet 
samt ordene Jeg vil vælge det rette under billeder. Behold skiltet, der skal 
bruges ved kommende lektioner. 

3. Tal med hvert barns forældre for at lære nogle detaljer om hvert enkelt 
barn, som du kan fortælle klassen om. 

4. Forbered at synge eller citere teksten i "Vælg det rette" (Børnenes 
sangbog, nr. 10). Teksten til denne sang findes bagest i kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel eller en Mormons Bog. 
b. Tavle, kridt og tavleklud. 
c. En VDR-ring til de børn, som ikke allerede har en (se 

"Klasseinformation" i "Hjælp til læreren", s. vii). 
d. En kopi eller aftryk af VDR-skjoldet (findes forrest i kursushæftet) til 

hvert barn. 
e. Farver og sakse. 
f. En langt stykke garn til hvert barn. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed indledningsbønnen og udtryk din kærlighed til vor himmelske Fader, Jesus 

Kristus og børnene i klassen. 
Vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os 

Fang Fortæl børnene lidt om dig selv, dine følelser og ønsker for dette års primary-
opmærksomheden klasse. Præsentér hvert barn for de øvrige klassemedlemmer, idet du fortæller 

noget om hvert enkelt barn. 
VDR-skilt Vis det VDR-skilt, som du har lavet. Fortæl børnene, at de i år i Primary skal 

lære om Jesus Kristus, vor Frelser. Noget af det vigtigste, de skal lære, er, hvor 
meget Jesus elsker dem hver især. Bær vidnesbyrd om, at Jesus elsker hvert 
eneste barn i din klasse. Nævn hvert eneste barn ved navn, som i dette 
eksempel: "Jesus elsker Jette." Fortæl børnene, at vor himmelske Fader elsker 
hver eneste af dem. 
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Lærerens 
præsentation 

Børnenes 
deltagelse 

Historie og 
samtale 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi skal være lykkelige 
Fortæl børnene, at fordi Jesus Kristus og vor himmelske Fader elsker hver 
eneste af os så meget, ønsker de, at vi skal være lykkelige. Fortæl børnene om 
nogle gange, hvor du har været virkelig lykkelig. (Det kunne fx være, da du blev 
døbt, delte noget med andre, gjorde noget sjovt sammen med dine venner, 
arbejdede på at nå et mål, tilbragte en dejlig tid sammen med din familie, læste 
og lærte om Jesus, blev viet i templet, eller var på mission). 

Lad børnene fortælle om tidspunkter, hvor de er lykkelige. Hvis børnene har 
behov for at blive opmuntret hertil, så stil følgende spørgsmål: 

• Er du lykkelig, når du leger sammen med dine brødre og søstre? 
• Er du lykkelig, når du hjælper din far eller mor? 

• Er du lykkelig, når du gør noget af det, du bedst kan lide? 

• Er du lykkelig, når du kommer i Kirken? 
Det bringer lykke at vælge det rette 

Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
John var på samme alder som I er. En dag spurgte han sin primarylærer, om 
han måtte tage sit kæledyr med i klassen. Læreren sagde: "Vælg det rette, 
John. Vælg det rette." 

• Hvad tror I, at John valgte at gøre? 
Da han spurgte sin primarylærer, om han skulle tage en ven med til Kirke, 
sagde hun: "Vælg det rette, John. Vælg altid det rette." 

• Hvilket valg tror I, at han traf? 
John havde hørt sine forældre sige det samme mange gange: "Vælg det rette, 
John. Vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi altid vælger det rette." 

• Hvad vil det sige at vælge det rette? 

En dag, da John kom hjem fra skole, så han, at mor havde sat en kage til ham 
og en til hans bror. John elskede kager, og han spiste hurtigt sin kage. Derpå 
så han på sin brors kage. Hans bror var ikke hjemme, og det var ingen som 
kunne sige: "Vælg det rette, John. Vælg altid det rette." 

• Hvad ville I gøre? 
• Hvad ville John gøre, hvis han valgte det rette? 
John spiste sin brors kage. Da Johns bror kom hjem, så han, at der ikke var 
nogen kage til ham. Han troede, at hans mor havde glemt at sætte en kage til 
ham, og han blev meget ked af det. John følte sig skidt tilpas, fordi han havde 
spist sin brors kage. 

• Valgte John det rette? 
• Var John glad for sit valg? 

• Hvad bør John gøre nu? 
Hjælp børnene med at tænke på, hvordan John kan rette sit forkerte valg. 
Fremhæv, at vi altid bør forsøge at vælge det rette, men at hvis vi vælger det 
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Lektion 10 

forkerte, bør forsøge at rette vores forkerte valg. Når vi træffer forkerte valg, 
bliver vi ulykkelige, men når vi vælger det rette, bliver vi lykkelige. 

Skriftsted Fortæl børnene, at Jesus fortalte os, at vi vil blive lykkelige, når vi vælger det 
rette. Læs Mat 5:6 eller 3 Nephi 12:6 højt (til og med retfærdigheden). Forklar, 
at "hungrer og tørster efter retfærdigheden" betyder at vælge det rette. Vi vil 
blive velsignet, når vi vælger det rette. 
VDR betyder Vælge Det Rette 

Tavleaktivitet • Hvordan kan din mor markere, at noget tilhører dig uden at skrive hele dit 
navn? (Hun kan bruge dine initialer). 

Forklar, at vore initialer er begyndelsesbogstaverne i vores navn. 

Fortæl børnene, hvad dine initialer er. Skriv dem på tavlen og gentag dit navn, 
idet du peger på hvert initial på det rigtige tidspunkt. 
• Hvad er jeres initialer? 
Skriv børnenes initialer på tavlen, og vis, hvordan de repræsenterer deres 
navne. Skriv initialet først og tilføj derpå resten af navnet. (Hvis du har en stor 
klasse, så nøjes med at bruge nogle få børns initialer som eksempel). 
Skriv VDR lodret på tavlen som vist herefter. Bed børnene om at række 
hånden i vejret, hvis de kan læse bogstaverne. 

V 
D 
R 

Læs initialerne højt sammen med hele klassen. Fortæl børnene, at disse 
initialer står for tre vigtige ord. Udfyld ordene på tavlen: 

Vælg 
Det 
Rette 
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VDR-skilt 

Sang 

VDR-ring 

VDR-motto 
aktivitet 

Gennemgå igen 
samtalen 

Vidnesbyrd 

Læs ordene sammen med børnene og lad dem gentage initialerne. Sig så 
sammen, hvad initialerne står for. 

Fremhæv over for børnene, at når de siger "VDR", bør de tænke på at "vælge 
det rette." Fortæl dem, at disse initialer vil hjælpe dem med at huske at følge 
Jesus Kristus og gøre det, som vil gøre dem lykkelige. 
Vi kan huske at Vælge Det Rette 
Henvis til billedet af Jesus på VDR-skiltet. Fortæl børnene, at de i år i Primary 
vil lære om meget af det, som Jesu gjorde og underviste om, mens han gik på 
jorden. Forklar, at Jesus altid valgte det rette, og at han ønsker, at vi skal vælge 
dette, så vi kan være lykkelige, og så vi kan hjælpe andre til at blive lykkelige. 
Lad børnene rejse sig og sammen sig ordene på VDR-skiltet: "Jeg vil vælge 
det rette." 

Hjælp børnene med at synge eller fremsige teksten til "Vælg det rette"-sangen. 
Gentag sangen nogle få gange, indtil børnene er i stand til at synge eller selv 
sige nogle af ordene. 

Del VDR-ringene ud til de børn, som ikke allerede har en (hvis der ikke er 
nogen VDR-ringe til rådighed, så spring til VDR-motto aktiviteten og tal om 
bogstaverne i skjoldet). Lad børnene kigge på deres ringe. 

• Hvad står initialerne på denne ring for (Vælg Det Rette). 

Fortæl børnene, at deres VDR-ringe kan hjælpe dem med at huske, at Jesus 
ønsker, at de skal vælge det rette. 

Giv hvert barn farver og en kopi af VDR-mottoet, som de kan farvelægge. 
Hjælp hvert enkelt barn med at klippe skjoldet ud og lave et lille hul, som man 
trække et stykke garn igennem. Bind en knude på garnet, så barnet kan bære 
skjoldet om halsen. 

Sammenfatning 
• Hvad betyder VDR? 
• Hvad vil det sige at vælge det rette? 

• Hvem elsker enhver af os og ønsker, at vi skal være lykkelige? (Vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus). 

• Hvad ønsker vor himmelske Fader og Jesus, at vi skal gøre, så vi kan 
være lykkelige? 

Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os og 
ønsker, at vi skal være lykkelige. Fortæl børnene, at vi kan opleve fred og lykke 
ved at følge vor himmelske Fader og Jesus Kristus og vælge det rette. 
Ros børnene for deres rette valg at komme i Primary, og motivér dem til at 
komme hver uge. 

Motivér børnene til at lære ordene på VDR-skiltet udenad ("Jeg vil vælge det 
rette") i løbet af den kommende uge. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 
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Lektion 10 

Supplerende Brug nogle af de aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 
aktiviteter benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 

vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Forklar børnene, at de i år i Primary vil lære meget om at vælge det rette. 

Vis billede 2-4, Forudtilværelsen; billede 2-24, Fiskerne kaldes; og billede 
2-39, Profeten Joseph Smith. Fortæl børnene, at de vil lære om nogle 
betydningsfulde mennesker, som valgte det rette. Fortæl kort om hvert 
billede. 
• Billede 2-4. Vi valgte det rette ved at vælge at komme til jorden (se 

lektion 4). 
• Billede 2-24. Jesu apostle valgte det rette ved at forlade fiskeriet for at 

følge ham (se lektion 15). 
• Billede 2-39. Joseph Smith valgte det rette ved at bede om at finde 

den sande kirke (se lektion 20). 
2. Skriv hvert barns navn på et stykke papir, så børnene kan lære hinanden 

bedre at kende, og læg papirerne i en beholder. Lad hvert barn vælge et 
navn fra beholderen og give fingerpeg om personen, hvis navn blev 
trukket, indtil klassen gætter, hvem det er. Disse fingerpeg kan omfatte 
udtalelser som, "Denne person smiler meget", "Denne person har noget 
blåt på" eller "Denne person har sort hår." 

3. Beskriv nogle ting, som børnene kan gøre. Bed børnene om at rejse sig 
op, hvis denne gerning repræsenterer et rigtigt valg og blive siddende, 
hvis gerningen repræsenterer et forkert valg. Brug følgende eksempler, 
eller lav selv nogle: 
• Stå tidligt op, så man er klar til at gå i kirke til tiden. 

• Klag højlydt, når du ikke får det, du vil have til morgenmad. 

• Hjælp din lillesøster finde sin sko. 
• Sig "hej" til det nye barn i din primaryklasse. 
• Stamp støjende, når du kommer ind i kirkebygningen. 
• Tænk på Jesus Kristus under nadveren. 
• Lyt stille til lektionen i din primaryklasse. 
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Lektion 

10 Jeg kan vælge det rette 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at han eller hun kan vælge det rette ved at 
spørge: "Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre?" 

Forberedes 1. Studér bønsomt 2 Nephi 31:10. 
2. Lav en rede med æg i for at illustrere beretningen i lektionen. Fyld en skål 

med strå, græs eller garn. Læg tre hårdkogte æg i reden. Hvis du ikke kan 
få fat i æg, så klip tre æggeformede stykker papir ud, og læg dem i reden. 

3. Nummerér fem stykker papir med tallene fra 1 -5 og læg dem i en lille pose 
eller en beholder. 

4. Forbered at synge eller fremsige teksten til "Jeg prøver at bli' som Jesus" 
(Børnenes sangbog, nr. 40). Teksten er medtaget bagest i kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Et eksemplar af Mormons Bog. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du sidste uge bad dem om at gøre noget. Du kan 
spørge børnene, om de har lært ordene fra VDR-skiltet udenad ("Jeg vil vælge 
det rette"). 

Jesus Kristus ønsker, at vi skal vælge det rette 
Fang Lad børnene lege "følg lederen". Børnene står på en række. Det første barn 
opmærksomheden løber, hopper, hinker eller gør noget andet over til den anden side af 

klasseværelset. De andre børn følger med, idet de gør det, som det første barn 
gjorde. Derpå går det første barn om bagest i køen, og det næste barn bliver 
lederen. Bliv ved, indtil hvert eneste barn har haft mulighed for at være leder. 

Samtale om skriften Læs første del af 2 Nephi 31:10 højt til og med Følg mig. Forklar, at det var 
Jesus Kristus, som sagde disse ord. Jesus ønsker, at vi skal følge ham. 
• Hvordan kan vi følge Jesus? 
Læs resten af 2 Nephi 31:10 højt. Forklar, at vi følger Jesus Kristus, når vi 
adlyder befalingerne og gør det, som han ønsker, at vi skal gøre. 
Vis VDR-skiltet. Fortæl børnene, at når de lærer mere om Jesus Kristus, vil de 
være i stand til at træffe bedre valg, eftersom Jesu lærdomme fortæller os, 
hvad der er rigtigt. 

Forklar, at når vi skal træffe et vanskeligt valg, kan vi stille os selv et spørgsmål, 
som kan hjælpe os med at vide, hvad der er rigtigt. Spørgsmålet er: "Hvad 
ønsker Jesus, at jeg skal gøre?" 

VDR-skilt 
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Historie og samtale Fortæl følgende historie med dine egne ord, idet du bruger reden som illustration. 
En dreng ved navn Jan boede i nærheden af et fuglereservat. Et reservat er et 
sted, hvor fugle kan leve beskyttet. Jans fars job bestod i at beskytte fuglene. 
Jan havde fundet en rede i noget højt græs i nærheden af sit hjem, og han 
elskede at se på æggene i reden, når fuglemoderen var væk. En dag, da Jan 
kiggede på æggene, hørte han et høj lyd. Han kiggede op, og så at to drenge 
fra skolen havde skudt en fugl med en slangebøsse. 

De to drenge så Jan og kom hen for at se på reden. En af drengene ville slå 
æggene i stykker. Jan overtalte dem til ikke at slå æggene i stykker, og han 
fortalte dem, at det var ulovligt at slå fugle ihjel i reservatet. Drengene sagde til 
Jan, at han ikke måtte fortælle nogen, at de havde skudt en fugl. De ønskede 
ikke at blive straffet for at bryde loven. Da Jan gik hjem, gik han meget 
langsomt og tænkte på, hvad han skulle gøre. Hvis han fortalte sin far om 
drengene, ville de måske grine ad ham eller slå ham. 

Peg på billedet af Jesus på VDR-skiltet. 
• Hvilket spørgsmål bør Jan stille sig selv, der vil hjælp ham med at vælge 

det rette? ("Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre?") 
• Hvad ville I gøre? 
Jan besluttede at fortælle sin far om drengene. Hans far sagde, at han ville tale 
med drengene og deres forældre. Da Jan fortalte sin far, at han var bange for 
at møde drengene henne i skolen, foreslog hans far, at Jan fandt en måde at 
gøre sig til ven med de to drenge. 

Jan ønskede ikke at være ven med drenge, som skød fugle og smadrede æg. 
Han var ked af, at hans far havde givet ham det forslag. Jan tænkte hele 
aftenen på det, som hans far havde sagt. Jan måtte træffe endnu en 
beslutning. 
• Hvilken beslutning måtte Jan træffe? 
Peg igen på billedet af Jesus på VDR-skiltet. 
• Hvilket spørgsmål bør Jan stille sig selv? ("Hvad ønsker Jesus, at jeg skal 

gøre?") 
• Hvad burde Jan gøre? 

Da Jan mødte drengene igen, var de vrede på ham, fordi han havde fortalt sin 
far om dem. De truede med at slå ham. Jan var bange, men han besluttede 
sig til at gøre det, som Jesus ønskede, at han skulle gøre. Han fortalte 
drengene, at han skulle på vandretur med sin far om lørdagen og spurgte, om 
de havde lyst til at komme med. Drengene blev overrasket og sagde ikke 
noget i nogen tid. De havde ikke ventet, at Jan ville være venlig over for dem. 
Til sidst sagde de ja til at tage med. Da Jan sagde farvel til drengene, følte han 
en indre fred. Han vidste, at han ved at gøre drengene til sine venner gjorde 
det rigtige. (Tilpasset fra Claudia Remington, "The Nest", Friend, maj 1980, 
s. 2-5). 

• Hvorfor oplevede Jan en indre fred? 
• Hvornår har du oplevet en indre fred, fordi du valgte det rette og gjorde 

som Jesus ønsker, at du skal gøre? 
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Motivér børnerie til at fortælle om de oplevelser, som de har haft ved at vælge 
det rette. 

Vi kan gøre det, som Jesus Kristus ønsker, at vi skal gøre 
Samtaleaktivitet Lad børnene gentage spørgsmålet: "Hvad ønsker Gud, at jeg skai gøre?" 

Fortæl dem, at de skal øve sig på svaret på dette spørgsmål. Vis dem den 
pose eller beholder, hvor de nummererede stykker papirer findes. Lad børnene 
skiftes til vælge et stykke papir. Læs den situation op, som svarer til det tal, 
som hvert barn vælger, og lad barnet svare på spørgsmålene. (Hvis du har en 
stor klasse, kan du vælge at tilføje flere situationer). 

1. Du leger med dine byggeklodser. Din lillesøster ødelægger det, som du 
har bygget. 
• Hvilket spørgsmål bør du stille dig selv? 
• Hvad ønsker Jesus, at du skal gøre? 

2. Din ven er kommet hjem til dig for at lege. Din bror ønsker at lege med dig 
og din ven, men du vil hellere lege alene med din ven. 
• Hvilket spørgsmål bør du stille dig selv? 
• Hvad ønsker Jesus, at du skal gøre? (Påpeg, at indbyde din bror til at 

lege med ikke er det eneste svar. Hjælp børnene med at foreslå flere 
andre løsninger). 

3. Du vil gerne spille bold med børnene inde ved siden af. De råber 
fornærmende ord efter dig og be'r dig gå hjem. Du har også lyst til at 
fornærme dem. 
• Hvilket spørgsmål bør du stille dig selv? 
• Hvad ønsker Jesus, at du skal gøre? 

4. Din mor beder dig om at rede din seng, før du går ud for at lege. Dine 
venner venter på dig ved hoveddøren. 
• Hvilket spørgsmål bør du stille dig selv? 
• Hvad ønsker Jesus, at du skal gøre? 

5. Din far har brug for din hjælp til at rydde op rundt omkring huset. Du vil 
hellere læse den bog færdig, som du er i gang med at læse. 
• Hvilket spørgsmål bør du stille dig selv? 
• Hvad ønsker Jesus, at du skal gøre? 

Forklar, at Jesu lærdomme ikke fortæller os nøjagtigt, hvad vi skal gøre i 
enhver situation. Jesus ønsker, at vi skal lære at træffe kloge valg. Han ønsker, 
at vi lærer, hvordan vi skal tænke og udvise kærlighed og venlighed. 

Sammenfatning 
Sang Syng eller fremsig teksten til "Jeg prøver at bli' som Jesus" sammen med 

børnene. 
Vidnesbyrd Mind børnene om, at vi kan blive ligesom Jesus Kristus ved at vælge det rette. 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus elsker dem og ønsker, at de skal vælge det 
rette, så de kan være lykkelige og opleve en indre fred. 

Motivér børnene til at spørge sig selv: "Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre?", 
når de skal træffe en beslutning i løbet af ugen. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Bed barnet om at bede for, at klassens 
elever vil huske at spørge sig selv, hvad Jesus ønsker, at de skal gøre. 
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Lektion 10 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Giv børnene papir og farver og lad dem tegne billeder af det, som Jesus 

ønsker, at de skal gøre, såsom at komme i Kirken, hjælpe deres forældre, 
trøste et ensomt barn eller lege med deres brødre og søstre. Skriv på 
hvert barns papir Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre? 

2. Syng eller fremsig teksten til "Vælg altid ret" [Børnenes sangbog, nr. 80) 
eller "Nephis mod" [Børnenes sangbog, nr. 64). Teksten til "Vælg altid ret" 
er medtaget bagest i kursushæftet. Mind børnene om historien om Jan, 
efter l har sunget sangen. Jan måtte træffe nogle vanskelige valg. 
• Hvorfor er det af og til svært at vælge det rette? 
Fortæl børnene, at selv om det af og til er svært, så vil vi opleve en lykke 
og indre fred, hvis vi altid prøver at vælge det rette. 

Nephis mod 
Gud ønsked' Labans plader, 
som er af messing gjort. 
Han bad Nephi hente dem 
bagved byens port. 
Laman og Lemuel 
frygtede det bud. 
Nephi havde mod, 
han ville holde ud. 
Jeg vil gå, jeg vil gøre det, 
som Herren si'r, 
for Herren prøver blot min tro, 
han mig en udvej gi'r. 
Jeg vil gå, jeg vil gøre det, 
som Herren si'r, 
for Herren prøver blot min tro, 
han mig en udvej gi'r. 
(© 1986 Wilford N. Hansen, Jr., og Lisa Tensmeyer Hansen. 
Anvendt med tilladelse). 

3. Lav kopi af uddelingsmaterialet ved afslutningen af lektionen til hvert barn. 
Klip de små ordstrimler nederst på uddelingsmaterialet ud (skær numrene 
af). Giv hvert barn en kopi af sangen og et sæt ordstrimler. Læs 
ordstrimlerne og sangen i uddelingsmaterialet og hjælp børnene med at 
finde ud af, hvor ordstrimlerne passer ind i sangen. Giv børnene lidt lim 
eller tape, så de kan lime ordstrimlerne til deres kopi af sangen fast. Skriv 
selv, eller lad børnene selv skrive deres navn på deres uddelingsmateriale 
med store bogstaver. 

Når børnene er færdige med at lime deres ordstrimler fast, hjælper du 
dem med at synge sangen "Vælg altid ret" en eller to gange. Ros dem for 
et godt stykke arbejde. 
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Vælg det rette 
Hvis vi (1) det 

(2) i livet, 

er vi (3) hver eneste dag. 

Derfor lyt til, hvad (4) har givet, 

han vil (5) os vej med behag. 

(1) vælger 

(2) [rette 

(3) | lyk'lig' 

(4) Jesus 

(5) vise 
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Jeg er Guds kære barn Lektion 10 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vor himmelske Fader elsker hver eneste af 
os, fordi vi er hans børn. 

Forberedes 1. Studér bønsomt SI 82:6. Se også Heb 12:9; Moses 1:39 samt Håndbog i 
evangeliske principper (31110.110), kapitel 2. 

2. Klip en kæde af papirsdukker ved at folde et stykke papir som en 
harmonika (se illustrationen herefter). Tegn en halvfigur af en person på det 
foldede papir. Klip figuren ud uden at klippe i foldekanten, hvor kroppen er 
eller rundt om hånden. Når de foldes ud, vil dukkerne stå med hinanden i 
hænderne. Du kan klippe figurerne ud i klassen, mens børnene ser på 
det, eller lave en lille række til hvert barn. 

Ånd 

Fysisk legeme 

Familie 

4. Forbered at synge eller fremsige teksten til "Hvad enten jeg hører fuglenes 
sang" [Børnenes sangbog, nr. 16) og "Jeg er Guds kære barn" [Børnenes 
sangbog, nr. 2). Teksten er medtaget bagest i kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Et lille spejl. 
c. En handske med fem fingre (hvis det ikke er muligt, så medbring et 

billede eller en tegning af en handske). 
d. Billede 2-2, familie med barn (62307) eller et billede af et nyfødt barn. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
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3. Forbered tre ordstrimler: 



Forslag til 
lektionens forløb 

Tankevækkende 
aktivitet 

Samtale 

Skriftsted 

Samtale 

Illustration 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du sidste uge motiverede dem til at gøre noget. Du 
kan lade dem fortælle om deres oplevelser, når de har spurgt: "Hvad ønsker 
Jesus, at jeg skal gøre?" 

Hvem er jeg? 
Stil dette spørgsmål: 
• Hvem er jeg? 

Når børnene har svaret, siger du dit fulde navn. 

Peg på hvert barn og spørg: "Hvem er du?" Lad hvert barn svare ved at sige 
sit navn. Forklar, at vi hver især er en enestående person. 

Vis billede 2-2, Familie med barn, og lad børnene pege på familiens 
medlemmer. Eller vis billedet af et nyfødt barn. 

• Hvor gammel tror I, at dette nyfødte barn er? 
• Hvor levede dette barn, før det blev født på jorden? 
Forklar, at vi alle levede i himlen sammen med vor himmelske Fader, før vi kom 
her til jorden. Vi er hans børn. Det er årsagen til, at vi kalder ham vor 
himmelske Fader. Vi levede også der med vor himmelske moder og resten af 
vor himmelske Faders børn. Alle, som fødes på jorden, er et barn af vor 
himmelske Fader. Vi husker ikke, at vi har levet sammen med vor himmelske 
Fader, men vi ved, at vi er hans børn, fordi vi læser det i skrifterne. 

Læs den sidste de! af SI 82:6 begyndende med I er alle. Forklar, at den 
Højeste betyder vor himmelske Fader. 

Forklar, at alle vore himmelske Faders trofaste åndelige børn ønsker at komme 
her til jorden. Mange af hans åndelige børn er allerede blevet født, men der 
findes stadig mange, som venter på at komme til jorden. 

Vi har en ånd 
Vis ordstrimlen "Ånd." 
Forklar børnene, at vi ikke havde et fysisk legeme, da vi levede i himlen, før vi 
kom til jorden. Vi var ånder. 

• Hvad er en ånd? 

Forklar, at vores ånd er den del af os, som levendegør os. 

• Hvordan tror I, at jeres ånd ser ud? 
Lad et lille spejl gå rundt i klassen, og spørg børnene, om de ved at se i spejlet 
kan forestille sig, hvordan deres åndelige legeme ser ud. 

Forklar, at vores ånd ligner vores fysiske legeme. Vi har som ånd fx øjne, ører, 
arme og ben. 

Anbring en handske på bordet. Forklar, at selv om handsken er formet som en 
hånd, kan den ikke bevæge sig som hånd, fordi den ikke er levende. Når 
hånden placeres i handsken, kan handsken bevæge sig. Anbring din hånd i 
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Lektion 10 

handsken og bevæg fingrene. Forklar, at handsken er som et fysisk legeme, 
og at hånden er ligesom ånden. Vores legeme kan ikke bevæge sig uden 
vores ånd er i det. Vores ånd kan ikke ses indeni legemet, på samme måde 
som man ikke kan se hånden i handsken. (Se Boyd K. Packer, Teach Ye 
Diligently [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], s. 231 -33). 

Vi har et fysiske legeme 
Samtale Vis ordstrimlen "Fysisk legeme." 

Forklar, at hver eneste af os fik et fysisk legeme, da vi kom til jorden. Lad 
børnene nævne nogle dele af deres fysiske legeme såsom øjne, ører, arme og 
ben. 
• Hvad kan vores fysiske legeme gøre? 

Aktivitet Lad børnene nævne og vise nogle af de mange ting, som deres fysiske 
legeme kan gøre, såsom at hoppe, hinke, sprælle, tale, kravle eller danse. 
Vis børnene kæden af papirdukkerne. 
• Hvordan ligner vi disse papirdukker? (Vi har også arme, ben og hoveder). 
• Hvordan er vi anderledes? (De er lavet af papir. Vi har et legeme af kød og 

blod. De er ikke levende. Vi er levende. De ser alle ens ud. Vi ser 
forskellige ud). 

• Hvordan ville det være, hvis vi alle så ens ud? 

Leg Bed børnene om at rejse sig op, hver gang du kommer med en udtalelse, som 
beskriver dem. Bed dem om at sætte sig ned, hvis udtalelsen ikke beskriver 
dem. Brug udtalelser, som viser lighederne og forskellene blandt børnene i din 
klasse, såsom -

• Alle piger rejser sig op. 
• Alle med brune øjne rejser sig op. 
• Alle med en næse rejser sig op. 
• Rejs dig op, hvis du har blond hår. 
Påpeg, at vi alle har meget til fælles, men at der ikke findes to mennesker, som 
er fuldstændig ens. Forklar, at vor himmelske Fader har planlagt, at vi alle skal 
have et fysisk legeme, som ligner andre menneskers legeme, men som ikke 
helt ligner noget andet legeme. Vi er alle forskellige. 
Vi har en familie, som elsker os 
Vis ordstrimlen "Familie." 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader elsker os så meget, at han har sendt 
os alle til jorden for at modtage et legeme. Han har sendt os til familier, som vil 
passe på os og lære os om vor himmelske Fader og Jesus Kristus. 
Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
En tidlig morgen tog en dreng og hans far ud på en lang tur i skoven. De havde 
tænkt sig at bruge hele dagen med at fiske sammen, så de pakkede deres udstyr 
og begyndte at vandre hen mod en lille smuk sø. De havde gået længe, da 
drengen begyndte at blive træt og begyndte at gå langsommere og langsommere. 

Lærerens 
præsentation 

Historie 
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Da søen kom til syne, skyndte faderen sig hen for at se søens klare blå vand. 
Han troede, at sønnen ville indhente ham. 

Da faderen nåede frem til søen, så han, at sønnen ikke havde indhentet ham. 
Han kunne ikke finde sin søn. Faderen smed sin fiskestang og søgte alle 
steder efter sønnen. Han råbte af al kraft, men sønnen svarede ikke. Faderen 
blev bange. Var sønnen blevet væk? Var han kommet til skade? 

Faderen knælede ned og bad. Han bad vor himmelske Fader med at hjælpe 
sig med at finde sønnen. Så rejste han sig op og gik tilbage langs med stien. 
Han fandt hurtigt sin søn. Faderen knugede drengen ind til sig og fortalte ham, 
hvor meget han elskede ham. (Tilpasset fra Owen C. Bennion, "Turning the 
Heart of a Father," Ensign, maj 1971, s. 28-30). 

Samtale • Hvordan vidste drengen, at hans far elskede ham? (Faderen tog sønnen 
med ud at fiske, ledte efter ham, da han for vild, bad for ham og viste, 
hvor lykkelig han var over at finde ham). 

• Hvordan ved du, at din familie elsker dig? 
Efter børnene har svaret, forklarer du, at der findes mange måder, hvorpå 
forældre og familie viser, at de elsker os. 

Vi har en himmelsk Fader, som elsker os 
Samtale • Hvordan ved du, at vor himmelske Fader elsker dig? 
Sang Fortæl børnene, at vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi skal være 

lykkelige. Han har givet os en vidunderlig verden at leve i. Syng eller fremsig 
teksten til sangen "Hvad enten jeg hører fuglenes sang", idet du hjælper 
børnene med at gøre det, som angives i parentes: 

Hvad enten jeg hører (sæt hænderne bag ørene) fuglenes (vift med armene 
som varde vinger) sang, 
eller stirrer mod himlens blå (løft armen i bue op mod himlen), 
hvad enten jeg mærker regn på min krop, (vift med fingrene som var de 
regndråber) 
eller vinden, som blæser derpå, (vink frem og tilbage med begge hænder) 
hvad enten jeg ser en rose rød, (lad som om du dufter til en rose) 
eller følger børneleg, (gå på stedet) 
så frydes jeg over den dejlige jord, (stræk arme og hænder ud) 
som vor Fader har skabt her til mig. (omfavn dig selv) 
Jeg har fået øjne, så jeg kan se (peg på dine øjne) 
på farverne rundt omkring, (sæt tommelfingrene sammen, og vift med 
fingrene, som var de vinger) 
jeg har fået ører, så jeg kan hør'(peg på ørene) 
de lyde, som er omkring mig. (sæt hænderne bag ørene) 
Jeg har fået liv, og sjæl og sind, (peg på siden af hovedet) 
og jeg takker dig Fader kær, (fold armene) 
for alle de ting, som jeg nyder på jord, (stræk arme og hænder ud) 
for din kærlighed mod mig især. (placér hænderne over hjertet) 

Samtale • Hvad minder dig om, at vor himmelske Fader elsker dig? 
• Hvordan får det dig til at føle, når du ved, at du er et barn af vor 

himmelske Fader, og at han elsker dig? 
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Sammenfatning 
Sang Lad børnene synge første vers af "Jeg er Guds kære barn". Fortæl børnene, at 

Gud er et andet navn for vor himmelske Fader. 

Påpeg, at sangens tekst fortæller os, at hver eneste af os er elsket barn af vor 
himmelske Fader, og at han har planlagt, at vi kommer her til jorden og 
modtager et fysisk legeme. Han har også planlagt, at vi skal have en familie, 
som elsker og underviser os, så vi kan vende tilbage til at leve sammen med 
ham igen. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at du ved, at vor himmelske Fader elsker os, fordi han har 
givet os et fysisk legeme, en smuk jord at bo på og en familie, som elsker os. 
Motivér børnene til at takke vor himmelske Fader i deres bønner i aften for 
muligheden at komme her til jorden. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 
aktiviteter benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 

vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Klip papirdukkerne fra hinanden og giv hvert barn en papirdukke. Lad 

børnene farve eller dekorere dukkerne. Når børnene er færdige, lader du 
dem vise deres dukker til resten af klassen. Påpeg, hvor forskellig og 
smuk hver eneste papirdukke er blevet. Mind børnene om, at vi ligner 
hinanden, men at ingen person er nøjagtig som en anden person. 

2. Lad børnene sidde i en cirkel. Kast en ærtepose eller en anden blød 
genstand til et barn og stil et spørgsmål om lektionen. Bed barnet besvare 
spørgsmålet og kaste ærteposen tilbage til dig. Gentag dette, indtil hvert 
eneste barn har haft mulighed for at svare på mindst et spørgsmål. Brug 
følgende spørgsmål eller lav dine egne: 
• Hvor boede vi alle, før vi kom her til jorden? (I himlen). 
• Hvem boede vi sammen med? (Vor himmelske Fader og Jesus Kristus 

samt alle andre). 
• Hvor bor vi nu? (På jorden). 
• Hvordan ser vores ånd ud? (Ligesom vores fysiske legeme). 

3. Giv børnene papir og blyanter eller farver og lad dem tegne ting, som 
minder dem om, at vor himmelske Fader elsker dem. 

4. Lad børnene rejse sig op og lege "Læreren siger." Forklar, at de kun skal 
gøre det, som du siger, hvis du siger "læreren siger", før du giver 
instruktionen. Bed børnene om fx at folde armene, røre ved skulderen, 
vende sig om, idet du af og til siger "læreren siger" før du beder dem gøre 
det, og andre gange bare beder om handlingen. Hvis børnene gør 
bevægelsen, når du ikke siger "læreren siger", må de sætte sig ned indtil 
legen er forbi. Gentag legen så mange gange, som I har lyst til. 

Mind børnene om, at deres fysiske legemer sætter dem i stand til at 
foretage alle disse bevægelser. 
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Lektion 10 Jeg har valgt 
at følge Jesus Kristus 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vi i forudtilværelsen levede sammen med 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus og valgte at følge dem. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Tankevækkende 
aktivitet 

Tilbageblik og 
samtale 

Lærerens 
præsentation 

1. Studér bønsomt Job 38:7, Moses 4:1 -4; Abraham 3:24-28 samt 1. 
trosartikel. Se også Håndbog i evangeliske principper (31110.110) kapitel 3. 

2. Forbered at nynne eller synge teksten til "Jeg er Guds kære barn" 
[Børnenes sangbog, nr. 2). Teksten er medtaget bagest i kursushæftet. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og et eksemplar af Den kostelige Perle. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1) 
c. Billede 2-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 62572); billede 2-4, 

Forudtilværelsen. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi er Guds børn 

Fortæl børnene, at du vil nynne en sang. Bed dem om at lytte omhyggeligt 
efter og fortælle dig navnet på sangen, når du er færdig. Nyn "Jeg er Guds 
kære barn." 

• Hvilken sang nynnede jeg? 
• Hvem siger sangen, at I er? 
Lad børnene synge det første vers af sangen. 
Mind børnene om, at du i den forudgående lektion talte om, hvor vi levede, før 
vi kom her til jorden. 

• Hvor levede vi, før vi kom her til jorden? 
• Hvem levede vi sammen med i himlen? 
• Hvad gør os alle til brødre og søstre? (Vi er alle vor himmelske Faders 

børn). 

Vi traf et vigtigt valg i himlen 
Fortæl børnene, at de skal lære om noget meget spændende, som skete, før 
vi blev født, og mens vi levede sammen med vor himmelske Fader. 
Vis billede 2-4, Forudtilværelsen. Forklar, at dette er en kunstners forestilling 
om, hvordan der ser ud i himlen. Forklar, at vi i forudtilværelsen alle var ånder, 
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som vandrede med og talte med vor himmelske Fader. Bed børnene tænke 
over, hvordan det må have været at leve sammen med vor himmelske Fader. 
Hjælp dem til at forstå, hvor vidunderligt det var at være i stand til at se ham 
og være sammen med ham. 

Fortæl børnene, at mens vi levede i himlen kaldte vor himmelske Fader os 
sammen til at overvære et stort møde. Alle vor himmelske Faders børn var der. 
Vor himmelske Fader ønskede at tale til os. 

Forklar, at vor himmelske Fader fortalte os, at vi måtte rejse bort fra ham en tid 
for at få et fysisk legeme og lære at vælge det rette. Vor himmelske Fader 
fortalte os, at han ville tilvejebringe et sted, hvor vi kunne gøre dette. 

• Hvor ønskede vor himmelske Fader, at vi skulle hen? {Til jorden). 
Vor himmelske Fader fortalte os, at når vi kom til jorden, ville vi ikke kunne 
huske, at vi har levet sammen med ham. Han sagde også, at vi ville få behov 
for en eller anden til hjælpe os med at vende tilbage til himlen, så vi kan leve 
sammen med ham igen, når vores tid på jorden er forbi. Han lovede at sende 
én, der kan hjælpe os. 

Samtale • Hvad mener I om, at vor himmelske Fader elsker jer nok til at sende en til 
at hjælpe jer med at komme tilbage til himlen for at leve sammen med 
ham igen? 

Forklar, at da vor himmelske Fader fortalte os, at han ville sende en eller anden 
til hjælpe os, råbte vi alle af fryd (se Job 38:7). 

Vis billede 2-3, Jesus Kristus. 
• Hvem er det? 

Forklar, at Jesus Kristus levede i himlen sammen med os. Han er vor 
himmelske Faders førstefødte åndelige barn. 

Trosartikel Fortæl børnene, at vi som kirke har udtalelser, som kaldes Trosartiklerne, og 
som fortæller os, hvad vi tror på. Hjælp børnene med at lære den første del af 
den første trosartikel: "Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn Jesus 
Kristus." 

Fortæl børnene at Gud, den evige Fader er et andet navn for vor himmelske 
Fader. 

Beretning fra Fortæl børnene, at vor himmelske Fader spurgte, hvem han kunne sende for 
skriften og samtale at undervise os. Slå op i Den kostelige Perle på Abraham 3:27 og læs det, 

som Jesus svarede: "Her er jeg, send mig." Jesus sagde, at han ville gøre alt, 
hvad vor himmelske Fader ønskede, at han skulle gøre for at hjælpe os. Læs 
den sidste del af Moses 4:2 højt (fra Fader). Jesus sagde også, at han ville give 
al herlighed til vor himmelske Fader. Forklar betydningen af ordet herlighed. 
• Hvordan kan du vide, at Jesus elskede vor himmelske Fader? (Han var villig 

til at gøre det, som vor himmelske Fader ønskede, at han skulle gøre). 
• Hvem elsker Jesus også? (Os). 
Fremhæv Jesu kærlighed til vor himmelske Fader og til os ved at gennemgå 
det, som Jesus var villig til at gøre. 
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Jesus Kristus var villig til at -
• komme til jorden for at hjælpe os. 
• vidne om vor himmelske Fader. 
• belære os om den rette måde at leve på og være lykkelig. 
• vise os, hvad vi skal gøre, så vi kan leve sammen med vor himmelske 

Fader igen. 

• ofre sit liv for os. 
Påpeg, at en anden åndelig søn, som hed Lucifer, også ønskede at blive sendt 
til jorden for at hjælpe os. Han fortalte vor himmelske Fader, at han ville komme 
til jorden og tvinge os alle til at gøre det, som var rigtigt. Han ville ikke lade os 
vælge selv. Lucifer ønskede, at vor himmelske Fader skulle give ham hele 
æren og herligheden. 

Læs vor himmelske Faders beslutning i Abraham 3:27: "Jeg vil sende den første." 

• Hvem valgte vor himmelske Fader til at hjælpe sig? 
Forklar, at Lucifer blev meget vred over, at han ikke blev valgt. Han 
accepterede ikke vor himmelske Faders plan, men blev årsag til en stor krig i 
himlen. Det var ikke en krig med kanoner og bomber, men en krig på ord og et 
forsøg på at få ånderne til at følge ham. Lucifer overbeviste nogle af vor 
åndelige brødre og søstre om, at hans onde ideer var gode, og de valgte at 
følge ham i stedet for at følge Jesus. 

Fortæl børnene, at Lucifer også kaldes Satan, eller djævlen. 
Samtale • Hvem valgte I at følge, Jesus eller Satan? 

Bed børnene om at rejse sig op, hvis de valgte at følge Jesus. Forklar, at de 
alle valgte at følge Jesus, så de bør alle rejse sig. 

Forklar, at vi ved, at vi fulgte Jesus, fordi vi er her på jorden. De ånder, som 
fulgte Satan, fik ikke lov til at blive født og modtage et fysisk legeme. 

Fortæl børnene, hvor glad du er for, at du valgte at følge Jesus. Fortæl dem, at 
du er stolt af dem, fordi de valgte at følge Jesus og ikke Satan. Ros børnene 
for at vælge det rette. 

Vi ønsker fortsat at følge Jesus Kristus 
Lærerens Fremhæv over for børnene, at de ikke blev tvunget til at følge Jesus. De havde 
præsentation et valg. De kunne have fulgt Satan. Men de valgte den rette vej. 

Fortæl børnene, at de har det samme valg i livet her på jorden. Satan forsøger 
stadig at få os til at følge sig. Vor himmelske Fader ønsker, at vi skal følge 
Jesus, fordi det vil gøre os lykkelige og sætte os i stand til atter at bo sammen 
med vor himmelske Fader og Jesus. Men vi er ikke tvunget til at følge Jesus. Vi 
kan vælge, hvorvidt vi vil gøre det gode, som Jesus ønsker, at vi skal gøre, eller 
det onde, som Satan ønsker, vi skal gøre. 

VDR-skilt Vis VDR-skiltet. Spørg børnene, hvem der findes afbilledet på skiltet. Læs 
ordene på skiltet, mens du peger på dem. Lad derpå børnene sige sammen 
med dig: "Jeg vil vælge det rette." 
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Lektion 10 

Samtale Lad børnene svare på følgende spørgsmål (eller andre, som du har lavet) om, 
hvad de kan gøre for at følge Jesus: 
• Hvis du vælger at følge Jesus, hvad bør du så gøre, hvis du ved et uheld 

kommer til at skade en anden? 
• Hvis du vælger at følge Jesus, hvordan vil du så opføre dig i denne 

klasse? (Lad børnene demonstrere hvad de kan gøre, såsom at sidde 
stille, lytte, deltage på passende vis og ikke forstyrre de andre børn). 

• Hvis du vælger at følge Jesus, hvad kan du så sige eller gøre, hvis en eller 
anden giver dig en gave eller gør noget for dig? 

• Hvis du vælger at følge Jesus, hvordan vil du så behandle et menneske, 
som har været uvenlig over for dig? 

Henvis igen til VDR-skiltet og lad børnene gentage ordene på det. 
Sammenfatning 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vi alle traf et valg, inden vi kom her til jorden. Vi valgte 
at følge Jesus Kristus, og vi vil atter komme til at leve sammen med ham og 
vor himmelske Fader, hvis vi gør det, som Jesus har lært os at gøre. 
Forklar, at børnene hver uge i Primary vil lære om det, som Jesus ønsker, at vi 
skal gøre. 
Motivér børnene til at takke vor himmelske Fader i bøn, fordi han sendte Jesus 
til jorden som vor Frelser. Foreslå, at de beder vor himmelske Fader om hjælp 
til at træffe rigtige valg, så vi atter en dag vil kunne leve sammen med ham og 
Jesus. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Lad børnene se på deres VDR-ring. Hvis børnene ikke har deres VDR-ring 

på, kan du binde en snor rundt om hvert barns finger som en ring. Fortæl 
børnene, at deres ring vil minde dem om, at de har valgt at følge Jesus, 
og at de bør fortsætte med at træffe rigtige valg. 

2. Syng eller fremsig teksten fra første vers i sangen "Alle har boet i himlen" 
(Børnenes nadvermødeprogram, 1989): 

Alle har boet i himlen engang, også jeg, 
der har jeg elsket og kendt mange andre som dig. 
Fader i himlen fortalte med kærlige ord 
planen om frelse og livet for os her på jord. 
Når I har sunget sangen, så stil spørgsmål som de efterfølgende, om hvad 
sangen siger (gentag en linie i sangen, hvis det er nødvendigt for at hjælpe 
børnene med at finde svarene): 

• Hvor siger sangen, at du levede? Hvornår levede du der? 
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• Hvem levede du sammen med der? 
• Hvad gjorde vor himmelske Fader, mens vi var i himlen sammen med 

ham? 

• Hvad handlede planen om? 
Syng andet vers af sangen og stil lignende spørgsmål: 
Hvem vil sig ofre og gå fra det himmelske hjem, spurgte vor Fader i himlen 
og to trådte frem. 
Jeg vil med magt bringe sjæle tilbage til dig, sagde den ene, men æren, 
den tilkommer mig. 
Jesus blev valgt, han for evigt gav æren til Gud. 
(© 1987 by Janeen Jacobs Brady. Anvendt med tilladelse). 

3. Lad børnene tegne billeder af, hvordan de mener himlen ser ud. 
4. Syng eller fremsig teksten til "Han sendte sin søn"" (Børnenes sangbog, 

nr. 20) eller "Jeg vil følge Guds plan" (Børnenes sangbog, nr. 86). Teksten 
til "Han sendte sin søn" er medtaget bagest i kursushæftet. 

Jeg vil følge Guds plan 
Mit liv er en gave, mit liv har en plan. 
Mit liv har et formål, fra himlen det kom. 
Jeg valgte at gå til det hjem, jeg har på jord, 
og søge Guds lys her, hvor kærlighed bor. 
Jeg vil følge Guds plan med mig. 
Jeg vil be' til min kærlige Gud, 
og jeg holde vil hans bud, 
da vil Gud beskytte mig her, 
og jeg vil bli' lyk'lig på jord 
og i mit himmelhjem. 
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Jeg kan træffe rigtige valg 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vi kan vælge det rette, for vor himmelske 
Fader har givet os vores handlefrihed. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 21:14-16 og L&P 37:4. Se også Håndbog i 
evangeliske principper (31110.110) kapitel 4. 
2. Forbered at synge eller sige teksten til "Vælg det rette" (Børnenes 

sangbog, nr. 82). Teksten er medtaget bagest i kursushæftet. 
3. Hvis du ønsker at bruge aktivitet 1 fra lektion 6 i næste uge (se side 28), 

så skriv en besked, i retning af den efterfølgende, som hvert barn kan tage 
med hjem til sine forældre: 

Fortæl venligst, hvordan [barnets navn] fornavn blev valgt, så vi kan 
tale om det i klassen næste gang. Mange tak. 

Hvis du vælger at benytte aktivitet 2 fra lektion 6 i næste uge, så skriv en 
besked, der beder hvert eneste barns forældre om at sende et 
familiefotografi med i næste uge (det kan være på samme besked som 
den ovennævnte, hvis du benytter begge aktiviteter). 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og et eksemplar af Den kostelige Perle. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1). 
c. En skål med små ting af forskellig farve, såsom slik eller sten. Sørg for 

et tilstrækkeligt antal farver, så hvert eneste barn kan vælge mellem 
adskillige farver. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi selv skal vælge 
Vis skålen med de små genstande og lad hvert barn vælge en. Fortæl 
børnene, at de netop har truffet et valg. Vi skal træffe mange valg hver dag. 
• Hvilke valg har du truffet i dag? (Svarene kan omfatte det tøj, som man har 

valgt at tage på, hvad man valgte at spise til morgenmad, eller hvad man 
valgte at gøre med sin fritid). 

Fortæl børnene, at det at træffe valg er en meget vigtig del af livet på jorden. 
Nogle valg er lette, og nogle valg er vanskelige. Vi blev givet retten til at vælge, 
da vi boede i himlen sammen med vor himmelske Fader og Jesus Kristus. 
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Lærerens 
præsentation 

VDR-skilt 

Beretning 
fra skriften 

Skriftsted 

VDR-skilt 

Mind børnene om det møde, vor himmelske Fader kaldte os sammen til, før vi 
kom til jorden. Se, om børnene fra den forrige lektion kan huske, hvad der 
skete ved dette møde. Hvis de ikke husker det, så gennemgå det hurtigt, og 
bring følgende frem: 

Vor himmelske Fader præsenterede ved dette møde en plan, der skulle hjælpe 
os med at blive som ham. Vi valgte at følge planen, og derfor kom vi her til 
jorden og modtog et fysisk legeme. Hvis vi vælger at holde befalingerne, mens 
vi er på jorden, vil vi blive i stand til at leve sammen vor himmelske Fader igen. 
Jesus Kristus tilbød at komme til jorden for at vise os, hvad vi må gøre for at 
leve sammen med vor himmelske Fader igen. Lucifer ønskede at komme til 
jorden og tvinge alle til at holde befalingerne. Han ønskede ikke at give 
mennesker noget valg. Men Jesus ønskede at følge vor himmelske Faders 
plan. Han ønskede, at menneskene skulle være i stand til at vælge, hvordan 
de vil leve. 

Forklar, at vor himmelske Fader vidste, at det ville være bedst for os at vælge 
selv, så vi kan lære at træffe rigtige valg. At være i stand til selv at vælge kaldes 
handlefrihed. Lad børnene sige ordet handlefrihed højt et par gange. 

Forklar, at Lucifer (som også kaldes Satan) og hans disciple stadig bekæmper 
vor himmelske Faders plan. De ønsker, at vi skal bruge vores handlefrihed til at 
vælge dem i stedet for at følge Jesus og gøre det, som er rigtigt. 

Vis VDR-skiltet. 
• Hvad ønskede Jesus at gøre for at hjælpe os med at vælge det rette? 

(Han ønskede at komme til jorden for at undervise os i det, som er rigtigt, 
så vi vil være stand til at vælge klogt). 

Peg på ordene på VDR-skiltet. Sig ordene højt, og lad børnene gentage dem 
sammen med dig. 

Børn kan vælge at gøre det rette 

Fortæl med dine egne ord beretningen, som findes i Matt 22:14-16. Forklar, at 
en del af ypperstepræsterne ikke troede på, at Jesus Kristus var Frelseren og 
den, som vor himmelske Fader havde sendt for at hjælpe dem. De så kritisk 
på Jesus for at finde noget, som han gjorde forkert, så de kunne få ham slået 
ihjel. 

Forklar, at da Jesus helbredte blinde og lamme i templet, blev 
ypperstepræsterne vrede. Da børnene begyndte at lovprise Jesus, blev 
ypperstepræsterne endnu mere vrede, og de ville, at Jesus skulle standse 
børnene. Men i stedet for spurgte han ypperstepræsterne, om de ikke havde 
læst i skrifterne, at de små børn ville lovprise ham. 

Påpeg, at børnene i din klasse, på samme måde som børnene i denne 
beretning, kan vælge at følge og lovprise Jesus. 

Slå op i L&P og læs en del af L&P 37:4 højt: "lad enhver vælge for sig selv." 
Forklar, at udtrykket enhver i dette skriftsted betyder alle mennesker. Vi kan alle 
vælge, hvad vi vil gøre. Lad børnene rejse sig og gentage sætningen. 
Peg på VDR-skiltet og lad børnene gentage ordene på skiltet igen. 
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Lektion 10 

Vi kan vælge det rette 
Historie Fortæl børnene en historie om et barn, som valgte at gøre det, som Jesus 

ønskede. Du kan benytte følgende historie: 
Da Britt vågnede søndag morgen, var hun sur. Hun var kommet for sent i seng 
og skulle tidligt op. Hun måtte vente på, at det blev hendes tur i badeværelset. 
Så kunne hun ikke finde den ene af sine sko. Så stødte hun sin tå på en stol. 
Hendes storebror blev gal på hende, fordi han troede, at hun ville få hele 
familien til at komme for sent. 
I Primary sang Britt ikke. Hun smilede ikke. Hun lyttede ikke engang. Hun 
ønskede, at hun slet ikke var i Primary. Hun sad på bageste række, rynkede på 
næsen og legede med noget i sin lomme. 

• Hvilke valg traf Britt? 
Britts lærer havde arbejdet hårdt med at forberede lektionen, og hun vidste, at 
Britt ikke lyttede. Efter klassen talte Britts lærer med hende under fire øjne og 
spurgte, hvad hendes problem var. Britt begyndte at græde. Hun ønskede at 
være glad, og hun ønskede også, at hende lærer skulle være glad. 

Britts lærer spurgte, om hun ville prøve et eksperiment. Britt syntes, at ideen 
om et eksperiment lød sjov. Læreren forklarede, at det at vælge det rette og 
gøre det, som Jesus ønsker, vi skal gøre, kan hjælpe os med at blive glade. 
Britt sagde ja til at gøre det, som Jesus ønskede, at hun skulle gøre i Primary 
næste søndag. 

Den følgende lørdag mindede Britts lærer hende om eksperimentet. Britt 
sagde til sig selv: "I morgen vil jeg gøre det, som Jesus ønsker, at jeg skal 
gøre." 

Søndag morgen, da Britt vågnede, glædede hun sig til at prøve eksperimentet. 
Hun gjorde sig hurtigt klar til at gå i kirke, og hjalp sin søster med også at blive 
klar. Da Britt kom til Primary, smilede hun. Hun sang med på 
indledningssangen og sad ærbødigt under indledningsbønnen. Den dreng, 
som sad ved siden af Britt, blev ved med at hviske til hende, og snart hviskede 
Britt tilbage og holdt op med at lytte. Lige før det var tid til at deles til kasserne, 
så Britt op og så billedet af Jesus på væggen. Hun huskede på, at hun 
ønskede at gøre det, som Jesus ønskede, at hun skulle gøre. Britt gik stille til 
sin klasse og sad på forreste række. Hun lyttede til lektionen og svarede på sin 
lærers spørgsmål. Britt følte sig glad. Hun var glad, fordi hun havde valgt det 
rette. Hun opdagede, at det at vælge det rette og at gøre det, som Jesus 
ønskede, hun skulle gøre, gjorde hende lykkelig. 

Samtale • Hvorfor følte Britt sig glad? 
• Hvornår har du følt dig glad, fordi du har valgt det rette? 
Sammenfatning 

Aktivitet Bed børnene om at knytte hånden, så at tommelfingeren peger udad. Fortæl 
børnene, at du vil beskrive nogle valg, som de kan træffe. Hvis valget beskriver 
noget, som Jesus ønsker, at de skal gøre, peger tommelfingeren opad. Hvis 
udtalelsen beskriver noget, som Satan ønsker, at de skal gøre, peger 
tommelfingeren nedad. Brug følgende eksempler eller lav selv nogle: 

• I vælger at komme i Primary. 
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• I vælger at synge i Primary, når lederen beder alle synge med. 
• I vælger at holde øjnene åbne under bønnen. 
• I vælger at tage en ven med i kirke. 
• I vælger at hviske til jeres venner under nadveren. 
• I vælger at gå stille hen i klassen. 
• I vælger at le, når et andet barn snubler og falder. 
• I vælger at forstyrre de andre børn ved at støje. 
• I vælger at hjælpe læreren med aktiviteten. 
• I vælger at gøre grin ad én, som svarer forkert. 
• I vælger at lytte, når læreren fortæller en historie. 

Sang Syng eller fremsig teksten i "Vælg det rette." 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvor taknemmelig du er for, at vor himmelske Fader har givet os 
vores handlefrihed. Giv udtryk for din tillid til børnenes evne til at træffe rigtige valg. 
Bed børnene om at være rede til næste uge at fortælle klassen om et rigtigt 
valg, som de hver især har truffet i løbet af ugen. 

Uddelingsmateriale Hvis du har forberedt sedler til børnene til næste uges lektion, så giv hvert 
barn sin seddel. Forklar sedlerne for børnene, og bed dem om at give dem til 
deres forældre. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter 

2 4 

Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 
benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Lad alle børnene rejse sig. Vælg et barn som lederen, og giv ham eller 
hende en mønt eller en knap. Lad lederen stå foran klassen med mønten 
gemt i en af hænderne. Lad de andre børn i klassen gætte på, hvilken hånd 
mønten er i. Når alle har gættet, afslører lederen, hvilken hånd mønten er i. 
De børn, som har gættet korrekt, går et skridt frem mod lederen. De andre 
forbliver, hvor der er. Fortsæt indtil et barn når helt hen til lederen. 

• Hvorfor gættede I ikke alle rigtigt hver gang? (I havde ikke de 
oplysninger, som kunne hjælpe jer med at gætte). 

• Er gætteri en god måde at træffe valg på? 
Hjælp børnene med at forstå, at vi ikke behøver at gætte os frem til vores 
beslutninger. Jesus har lært os, hvad vi skal gøre. Hvis vi gør det, som vor 
himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal gøre, vil vi altid træffe rigtige valg. 

2. Giv børnene papir og blyanter eller farver og lad dem tegne billeder af sig selv, 
hvor de gør det, som Jesus ønsker, at de skal gøre i Primary. Eksemplerne 
kan omfatte det at sidde stille, synge, hjælpe læreren eller gå stille. 

3. Hjælp børnene med synge eller fremsige teksten i sangen "Lyt nu" (Syng 
med mig, B-3), idet I gør det, som angives i parentes: 

Lyt til den stille røst! (læg hånden bag øret) 
lyt nu, lyt nu! (læg fingeren overmunden) 
trænger du til hjælp og trøst, (stræk armene ud med håndfladerne opad) 
han vil hjælpe dig altid, (fold armene) 

Gentag sangen adskillige gange for at hjælpe børnene med at lære teksten. 



Vi har en familie Lektion 

10 
Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vor himmelske Fader har planlagt at børn 

skal vokse op i en familie. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 1:26-38 og Matt 1:18-25. 
2. Klip følgende bogstaver ud i papir. Klip hvert bogstav ca. 8-10 centimeter 

højt: 

3. Forbered at synge eller fremsige teksten til "En glad familie" [Børnenes 
sangbog nr. 104). Teksten er medtaget bagest i kursushæftet. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Et billede af din egen familie (valgfrit). 
c. Papir og blyanter eller farver. 
d. Billede 2-5, Bebudelsen; billede 2-6, Jesu fødsel (Evangelisk kunst, 

201; 62495). 
5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærk: Vær opmærksom på elevernes familiesituation. Hjælp børnene til at 
forstå, at det vigtigste i en familie ikke er antallet af familiemedlemmer, men at 
familiens medlemmer elsker og bekymrer sig for hinanden. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. Du 
kan bede hvert eneste barn om at fortælle om et tidspunkt i løbet af sidste 
uge, hvor han eller hun valgte det rette. 
Familier er en del af vor himmelske Faders plan 
• Hvor boede du før du kom her til jorden. 
Gennemgå sammen med børnene, hvordan hver eneste af os valgte at følge 
vor himmelske Faders plan og komme her til jorden. Fortæl børnene, at vor 
himmelske Fader velsignede os med mennesker til at hjælpe os og elske os, 
når vi kom til jorden. 

Fortæl børnene, at du vil give dem stikord til at hjælpe dem med at finde ud af, 
hvem disse mennesker er. Lad et barn ad gangen holde et af bogstaverne i 
ordet familie op. Lad børnene sige hvert bogstav. Giv derpå et stikord, som 
begynder med det bogstav. Nogle mulig stikord gives på næste side. 
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1. Far er en del af den. 
2. Andre hører også til. 
3. Mor er også en del af den. 
4. I hører alle til i en. 
5. Lillesøster og lillebror hører med. 
6. Idyl hører med. 
7. Elske er en del af det. 
Når du har givet alle disse stikord, så gentag ordet familie sammen med 
børnene. 

Samtale • Hvorfor har vi behov for en familie? 

Forklar, at da vi var spædbørn, var det nødvendigt for os at bo sammen med 
mennesker, som vil passe på os. Vor himmelske Fader planlagde, at hver 
eneste af os skulle bo sammen med en familie, som ville elske os og passe på 
os. Når vi bliver ældre, underviser vores familie os og hjælper os med at træffe 
kloge valg. 

Vor himmelske Fader planlagde, at Jesus Kristus skulle fødes i en 
familie 

Beretning fra Forklar, at vor himmelske Fader planlagde, at Jesus Kristus skulle fødes i en 
skriften og samtale familie. Den mand og kvinde, som blev valgt til at elske og sørge for Jesus på 

jorden, elskede vor himmelske Fader og holdt hans befalinger. 

Vis billede 2-5, Bebudelsen, og fortæl beretningen om englen Gabriels besøg 
til Maria, således som den findes i Luk 1:26-38. 

• Hvem er kvinden på dette billede? (Se Luk 1:27). 
• Hvem er manden på dette billede? (Se Luk 1:26). 
Forklar, at Maria blev overrasket og en lille smule bekymret, da hun så englen, 
men hun var villig til at gøre alt, hvad vor himmelske Fader ønskede, at hun 
skulle gøre (se LUK 1:29, 38). 

• Hvad fortalte englen Maria? (Se Luk 1:31 -32). 
• Hvem skulle barnets far være? (Vor himmelske Fader). 
Vis billede 2-6, Jesu fødsel. 

• Hvem er manden på dette billede? 
Fortæl børnene, at Josef var en retskaffen mand, som var blevet udvalgt af vor 
himmelske Fader til at gifte sig med Jesu mor og til at elske og sørge for 
Jesus. Forklar, at en engel også besøgte Josef, før Jesus blev født. Fortæl kort 
beretningen, som findes i Matt 1:18-25. Læs det højt, som englen fortalte 
Josef i Matt 1:21. 

• Hvad sagde engelen, at Maria og Josef skulle kalde barnet? 

Forklar, at navnet Jesus betyder frelser. Jesus Kristus ville frelse os alle fra vore 
synder og hjælpe os til for altid at leve sammen med vor himmelske Fader. De 
profeter, som levede på orden, før Jesus blev født, forudsagde, at vor Frelsers 
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Lektion 10 

Lærerens 
præsentation 

Samtale 

Børnenes 
deltagelse 

Samtale 

navn ville blive Jesus Kristus. Navnet Kristus betyder "den salvede," hvilket 
betyder udvalgt af vor himmelske Fader. 

• Hvorfor havde Jesus behov for en familie? 

Vores familie elsker os 
Forklar, at alle familier er forskellige. Nogle familier har to forældre, og nogle 
familier har kun en forælder. Nogle familier har mange børn, og nogle familier 
har kun få børn eller kun et barn. Nogle familier består af børn, forældre, 
bedsteforældre, tanter og onkler, som alle bor sammen. Nogle børn bor 
sammen med voksne, som de ikke er i familie med, men som alligevel elsker 
dem og passer på dem. Familier gør forskellige ting sammen og viser 
kærlighed på forskellig vis. En vigtig ting i forbindelse med familien er, at 
familiens medlemmer elsker og passer på hinanden. Vi har alle behov for at 
være del af en familie. 

• Hvad gjorde din familie for dig, da du var spæd? 
• Hvad gør din familie for dig nu? 
• Hvad gør du for andre i din familie? 

Vis billedet af din familie, hvis du har taget et med. Peg på familiens 
medlemmer, og fortæl, hvorfor de hver især er så betydningsfulde for dig. Lad 
børnene fortælle om deres familie. Bed børnene om at fortælle om tidspunkter, 
hvor de har følt sig lykkelige, fordi de vidste, at familien elsker dem. 

Vores familie hjælper os 
Bed børnene om at lytte, men du kommer med nogle få eksempler på, 
hvordan familiens medlemmer hjælper og elsker hinanden. Hver gang du har 
givet et eksempel, beder du børnene om at fortælle, hvordan personerne i 
eksemplet viste kærlighed til hinanden. Brug følgende eksempler eller dan 
nogle af dine egne: 

• Kims lillebror Erik var bange om natten, så Kim hjalp ham med at bede en 
bøn, så han kunne føle sig tryg. Derpå sang Kim en sang for at hjælpe 
Erik med at falde i søvn. 

• Camillas mor var ikke hjemme denne nat. Camilla klippede et papirhjerte 
ud og skrev en besked, der fortalte mor, hvor meget hun elskede hende. 
Hun lagde beskeden på mors pude, så hun kunne finde den, når hun kom 
hjem. 

• Jans bedstemor tog sig hver uge tid til at hjælpe Jan med øve staveord til 
skolen. Hendes hjælp og støtte motiverede ham til at lære alle ordene på 
sin liste. 

• Thomas satte sig det mål, at han ville læse Mormons Bog, før han blev 
døbt. Hver aften sad hans storesøster hos ham og lyttede, mens han 
læste. Hun hjalp Thomas med de svære ord. Thomas var med sin søsters 
hjælp i stand til at nå sit mål. 

• Heidi hørte nogle af sine klassekammerater drille hendes lillebror. Han var 
næsten ved at græde, så Heidi tog ham væk og legede sammen med 
ham. Senere fortalte hun sine klassekammerater, at de ikke skulle drille 
andre børn. 
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Illustration Hold din hånd op med fingrene udstrakte. Forklar, at familiens medlemmer kan 
arbejde sammen på samme måde som fingrene og tommelfingeren. Bed 
børnene om at forsøge at tage deres skrifter eller en anden genstand op med 
én hånd uden at bruge tommelfingeren. Forklar, at de måske kan samle noget 
op ved kun at bruge deres fingre, men at det er langt lettere, når de bruger 
deres tommelfinger sammen med de andre fingre. Mind børnene om, at 
ethvert medlem af familien har betydning. Familiens medlemmer kan udrette 
meget, når de alle arbejder sammen. 

Tegneaktivitet Giv børnene papir og farver eller blyanter og lad dem tegne deres familie. Skriv 
på tegningen: Min familie elsker mig. 

Sammenfatning 
Sang Syng eller fremsig teksten til sangen "En glad familie" sammen med børnene. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader ønsker, at familien skal elske os 
og passe på os. Mind børnene om, at alle familier er forskellige, og at alle 
familier er vigtige. Bær vidnesbyrd om, at de kan gøre meget for at hjælpe 
deres familie med at være lykkelig. 

Motivér børnene til at vise deres familietegninger, som de har tegnet og 
fortælle deres familie, hvor meget de elsker dem. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Bed barnet takke vor himmelske Fader 
for familier. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Hvis det har relevans i jeres kultur, så bed hvert barn om at komme 

forberedt og fortælle, hvordan hans eller hendes fornavn blev valgt. Det kan 
gøres ved at sende en besked til børnenes forældre ved afslutningen af 
lektion 5, der beder forældrene om at forklare, hvordan barnets navn blev 
valgt (se side 21). Forklar i klassen, at da vi blev født, valgte vores familie et 
navn til os. Lad hvert barn fortælle de andre børn, hvordan hans eller 
hendes navn blev valgt. (Du kan, hvis der er muligt, kontakte hvert barns 
forældre i løbet af ugen for at minde dem om, at deres børn skal komme 
forberedt på at fortælle, hvordan hans eller hendes fornavn blev valgt). 

2. Arrangér, at hvert barn tager et billede med hjemmefra af sin familie 
(indsaml dem i begyndelsen af klassen, så de ikke distraherer 
undervisningen). Lad børnene vise billederne og fortælle om en eller 
anden ting, som de kan lide ved deres familie. (Hvis du også planlægger 
at bruge supplerende aktivitet 1 kan du tilføje en anmodning om et 
familiebillede på den besked, som du sender hjem med børnene i 
slutningen af lektion 5). 

3. Syng eller fremsig teksten til "Her' er vi allesammen" sammen med 
børnene [/•\ktivitetsange og vers, s. 50) idet du bruger de forskellige 
familietitler: 

Her' vi allesammen i kirken, i kirken. 
Her' vi allesammen, hvor passes vi skal. 
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Lektion 10 

Her er far og mor og søster og bror; 
her' vi allesammen en varm solskinsdag. 
Syng flere vers, idet du bruger titlerne bedstemor, bedstefar, tante og 
onkel, så alle familiens medlemmer kan blive nævnt. 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader har planlagt for dem, at de skal 
bo sammen en familie, som vil elske og hjælpe dem. 

4. Lad hvert barn tegne rundt om sin hånd på et stykke papir. Lad børnene 
tegne ansigter på fingrene, for at repræsentere familiens medlemmer eller 
tegne et hjerte midt i hånden for at vise kærlighed. Mind børnene om, at 
familiens medlemmer er som fingre på en hånd: De er alle 
betydningsfulde. 

5. Lad børnene rollespille situationer, som viser, hvordan familiens 
medlemmer kan hjælpe hinanden. Brug situationerne fra lektionen eller 
dan nogle af dine egne. 

6. Hjælp børnene med at gøre det, som angives ved hvert vers, mens du 
siger ordene: 
Min familie 

Som fuglene i træerne, (bevæg armene som vinger) 
har jeg min egen familie, (peg på dig selv) 
De giver mig mad (lad som I spiser) 
og lærer mig at lege, (hop) 
så jeg kan være tryg og glad hver dag. (smil et stort smil) 

7. Sig følgende vers, idet børnene tager hinanden i hånden og går rundt i en 
cirkel: 

Din familie elsker dig meget. 
Din familie elsker dig meget. 
Jeg elsker min familie meget. 
Din familie elsker dig meget. 
Vælg et barn, som skal stå i midten af cirklen, mens I siger det næste vers: 
Denne familie har en far. 
Denne familie har en far. 
Jeg elsker min familie meget. 
Denne familie har en far. 
Gentag dette vers og erstat far med mor og lad et andet barn slutte sig til 
det første i midten af cirklen. Fortsæt, idet du bruger titlen på andre 
familiemedlemmer, indtil alle børnene står i midten. Sig første vers en gang 
til, mens alle børnene står sammen. 
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Lektion 10 Jesu Kristi fødsel bragte 
glæde til jorden 

Formål At hjælpe hvert barn til at fornemme den glæde, som Jesu Kristi fødsel bragte 
over jorden. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

1. Studér bønsomt Luk 2:1 -20. 
2. Medbring en 12-måneders kalender eller lav en tidslinie for 

fødselsdagsaktiviteten. Lav en tidslinie ved at dele en lang strimmel i 12 
lige store afsnit, og skriv månedsnavnene på i den rigtige rækkefølge og 
med et månedsnavn i hver afsnit. 

3. Find ud af fødselsdatoen for hvert eneste barn i din klasse ved at bede 
primarys sekretær, wardssekretæren eller børnenes forældre om 
oplysningerne. 

4. Bed efter godkendelse af primarys præsidentinde en mor eller en 
vordende mor om kort at fortælle børnene, hvordan hun 
forberedte/forbereder sig til barnets fødsel. Bed hende om også at 
fortælle om, hvordan hun glæder sig. 

5. Forbered at synge eller sige teksten til første vers af "Langt, langt herfra" 
(Salmer og sange, nr. 133). 

6. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Et lille stykke papir og en blyant til hvert barn. 
c. Tape eller lim. 
d. Billede 2-6, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 201; 62495). 

7. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærk: Når du taler om børnenes fødselsdage, så vær opmærksom på de 
følelser som adopterede børn eller plejebørn i din klasse måtte nære. Sørg for 
at de forstår, at også deres fødsel var en glædelig begivenhed. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Fødselsdage er specielle 

Fortæl børnene, at du tænker på en speciel dag. Forklar, at du vil give dem et 
stikord, bed dem lytte efter dette stikord og række hånden i vejret, når de ved, 
hvilken dag du tænker på. Nyn fx fødselsdagssangen eller kom med et andet 
tydeligt stikord. 

• Hvilken speciel dag tænker jeg på? 
• Hvad kan du bedst lide ved din fødselsdag? 
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Kalender- eller 
tidslinieaktivitet 

Gæstetaler 

Samtale 

Lærerens 
præsentation 

Forberedelse til 
situationsspil 

Beretning fra 
skriften og 
situationsspil 

Del papir og blyanter ud. Lad hvert barn skrive sit navn på et stykke papir. 
(Hjælp de børn, som har brug for det). 

Vis kalenderen og tidslinien. Bed børnene om at sige navnene på månederne 
sammen med dig, når du læser dem. Læs navnet på hver måned igen, et ad 
gangen, og bed hvert barn, som har fødselsdag i den nævnte måned, om at 
tape deres navn på kalenderen eller tidslinien. 
• Hvad tror du, at din familie følte, da du blev født? 
Præsentér moderen eller den vordende mor, og lad hende give udtryk for sine 
følelser i forbindelse med forberedelsen af barnets fødsel. 
Tal sammen med børnene om det, som deres familie kan have gjort for at 
forberede deres fødsel, såsom at bede for, at de måtte være sunde, vælge 
deres navn, anskaffe babytøj og andre nødvendige ting samt planlægge, hvor 
de skulle sove. Hjælp børnene med at føle, at deres fødsel var en glædelig og 
spændende begivenhed. Hvis du selv er forælder, kan du fortælle om, hvad du 
gjorde, og hvad du følte, da et barn blev født i din familie. 

Mind børnene om, at det at blive født og modtage et fysisk legeme er en vigtig 
del af vor himmelske Faders plan for os. 
Jesu Kristi fødselsdag var en vidunderlig dag 
Fortæl børnene, at de skal lære om et barn, som blev født, og som mennesker 
havde ventet på i mange år. For længe siden sagde profeterne, at der en dag 
ville blive født en Frelser. Han ville gøre det muligt for mennesker at vende 
tilbage til vor himmelske Fader og atter leve med ham igen. Mennesker 
ventede og ventede på, at dette barn skulle blive født. 

• Hvem var dette barn? (Jesus Kristus). 
Påpeg, at ingen vidste præcis, hvornår Jesus ville blive født. Nogle forældre 
belærte deres børn om at se frem til denne store begivenhed, fordi de vidste, 
at Jesus ville vise den rette måde at leve på og derpå gøre det muligt for alle at 
vende tilbage for at leve med vor himmelske Fader igen. Ingen ville være i stand 
til igen at leve sammen vor himmelske Fader igen uden Jesus som vor Frelser. 
Lad eleverne til at forstille sig, at de levede for længe siden, før Jesu Kristi 
fødsel. Fortæl dem, at de er børn, som bor i nærheden af Betlehem. Deres 
forældre har lært dem at se frem til Frelserens fødsel. I aften er de ude på 
marken og hjælper deres fædre med at passe på fårene. 
• Hvad vil du tage med, hvis du går ud med din far for at passe på fårene? 

(Svarene kan omfatte noget varmt tøj eller noget at spise). 

Lad børnene lukke øjnene og forestille sig følgende scene: 
Det er ved at være aften, og hyrderne samler deres får sammen i folden, hvor 
de kan sove stille, indtil det bliver morgen. Natten er klar, og stjernerne er ved 
at komme frem. Snart vil himlen være fyldt af lysende stjerner. Alt ånder fred og 
ro. (Du kan evt. dæmpe eller slukke lyset i klasseværelset for at simulere 
nattetidspunktet). 

Fortæl beretningen om englens besøg hos hyrderne, således som den findes i 
Luk 2:8-18. Læs nogle få vers fra Biblen højt, mens du fortæller beretningen. 
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Påpeg, at hyrderne blev bange, da de så engelen, men engelen sagde til dem: 
"Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde" (Luk 2:10). 

Lad børnene mime, at de er bange for at se engelen, og derpå lykkelige over 
at høre det, som engelen fortalte. 

Forklar, at engelen fortalte hyrderne om Jesu fødsel (se Luk 2:11) og fortalte 
dem, hvor de kunne finde Jesusbarnet (se Luk 2:12). Derpå hørte hyrderne 
lige pludselig mange engle, som "lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det 
højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!" (Luk 2:13-14). 

Sang Syng eller fremsig teksten i første vers af "Langt, langt herfra". Bed børnene 
om at være med, hvis de kender teksten. 

Langt, langt herfra nær ved Betlehems stad, 
engle til hyrderne sang så glad. 
Ære til Gud! Ære til Gud! 
Ære til Gud i det høje, 
fred på jord, Guds velbehag 
kom til mennesker i dag. 

Beretning fra Forklar, at da englene var vendt tilbage til himlen, besluttede hyrderne sig til at 
skriften og skuespil finde Jesusbarnet (se Luk 2:15). Lad børnene forestille sig, at de tager med 
fortsat deres fædre til Betlehem for at se den lille Jesus (I kan bevæge jer hen til et 

andet sted i klassen). 
Vis billede 2-6, Jesu fødsel. 
• Hvem er menneskene på dette billede? 
Forklar, at hyrderne fandt spædbarnet nøjagtig som engelen havde fortalt, at 
de ville. Han lå svøbt i en krybbe (du kan forklare, at det betyder, at barnet var 
svøbt i et klæde). Hyrderne var taknemmelige for de mange ting, som de fik 
lov til at se og høre om Jesus, og de fortalte andre mennesker om det, de 
havde set og hørt (se Luk 2:17-18). 

Sammenfatning 
Bed hvert barn om at rejse sig og fortælle om noget, som skete denne nat, 
mens hyrderne passede på deres får. Fremhæv, at mange mennesker var 
meget glade, efter at have ventet så længe på Frelserens fødsel. 

Fortæl verden, hvor lykkelig du er over, at Jesus Kristus kom til jorden. Bær dit 
vidnesbyrd om, at Jesus er verdens Frelser, og fortæl børnene, at når vi følger 
Jesu lærdomme, vil det hjælpe os med at vende tilbage og leve sammen med 
vor himmelske Fader en dag. 

Motivér børnene til at gå hjem og fortælle deres familie om det, som de har 
lært om Jesu Kristi fødsel. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå barnet at udtrykke 
taknemmelighed for Jesu fødsel. 

Børnene deltager 

Vidnesbyrd 
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Lektion 10 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Hjælp eleverne med at spille de begivenheder, som omgav Frelserens 

fødsel. Du kan medbringe nogle enkle rekvisitter, såsom tørklæder og en 
lille dukke. 

2. Hjælp børnene med at sige teksten og gøre bevægelserne til sangen "Jeg 
var engang et lille barn" (ordene kan synges til sangen "Her stod jo en 
snemand", (Børnenes sangbog, s. 12). Brug de sammenbøjende 
bevægelser til første vers og de udstrækkende bevægelser til det andet 
vers. 
Dengang jeg var lille, lille, lille, 
da var jeg et lille bitte nor. 

Men nu er jeg vokset, vokset, vokset, 
se hvor jeg er blevet stor, stor, stor. 

3. Syng eller sig teksten til "Barn Jesus i krybben" (Børnenes sangbog nr. 
26), "Marias vuggesang" (Børnenes sangbog, nr. 28) eller "Nu lytter min 
lille" (Børnenes sangbog, nr. 30). Teksten er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

4. Lav en aftegning eller kopi af illustrationerne af Jesusbarnet og krybben 
(findes sidst i lektionen) til hvert barn. Lad hvert barn farve krybben og lime 
noget hø, tørret græs eller garn på for at lave en blød seng til spædbarnet. 
Lad derpå hvert barn farve billedet af spædbarnet Jesus. Hjælp børnene 
med at skære deres billede af Jesusbarnet ud og lim det fast på krybben. 
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Vor himmelske Fader 
våger over mig 

Lektion 

10 
Formål At styrke hvert barns tro på, at vor himmelske Fader vil hjælpe og velsigne os, 

når vi har behov for det. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 2:1-15, 19-20. 
2. Lav en papircirkel til hvert barn, som er stor nok til at barnet kan tegne et 

billede af sit ansigt på den. Lav et hul i toppen af hver cirkel og skriv Vor 
himmelske Fader våger over mig langs kanten af cirkelen. 

3. Forbered dig på at fortælle en personlig oplevelse, hvor du har følt, at vor 
himmelske Fader vågede over og beskyttede dig, hvor du fx blev 
beskyttet ved en ulykke, eller da du skulle løse et problem, eller har haft 
behov for trøst. Eller indbyd med tilladelse fra din primarypræsidentinde et 
medlem af wardet eller grenen til at komme til din klasse og fortælle om en 
sådan oplevelse. 

4. Forbered at synge eller fremsige teksten til "Jeg takker dig, Fader" 
(Børnenes sangbog, nr. 9). Teksten til denne sang er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille gave til hvert barn såsom en blomst, en smuk sten eller et kort 

brev, hvor du udtrykker din tak. 
c. Farver eller blyanter. 
d. Et langt stykke garn til hvert barn. 
e. Billede 2-7, De vise mænd (Evangelisk kunst 203; 62120); billede 2-8, 

Flugten til Egypten (Evangelisk kunst 204; 62119; billede 2-9 David O. 
McKay som dreng. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vor himmelske Fader gør mange ting for os 

Fang Bed børnene om at lukke øjnene. Læg en lille gave i deres skød, og bed derpå 
opmærksomheden børnene om at åbne øjnene. Giv dem lidt tid til at tale om den behagelige 

overraskelse. 
• Hvem tror I lagde denne gave i jeres skød? 
• Hvorfor tror I, at jeg gav jer denne gave? 
• Hvem kan ellers gøre noget godt for jer? (Forældre, familie, venner og vor 

himmelske Fader). 
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Sang 

Beretning fra 
skriften 

Beretning fra 
skriften 

Samtale 

Beretning 

• Hvad har vor himmelske Fader gjort for jer? (Svarene kan omfatte at 
planlægge, at vi skulle komme til jorden, give os familier og sende Jesus 
Kristus til jorden for at blive vor Frelser). 

Syng eller sig sammen med børnene teksten til "Jeg takker dig, Fader." 
Forklar, at en ting, som vor himmelske Fader gør for os, er at beskytte og 
trøste os, når vi har problemer. Hvis vi tror på vor himmelske Fader, vil han give 
os mod og hjælpe os med at træffe gode valg, om hvordan vi skal klare vores 
problemer. 

Vor himmelske Fader beskyttede Jesusbarnet 
Vis billede 2-7, De vise mænd. Fortæl beretningen om de vise mænd, der 
søgte efter Jesusbarnet, således som den findes i Matt 2:1-12. 
Forklar, at kong Herodes fortalte de vise mænd, at han ønskede at tilbede eller 
vise sin kærlighed til Kristusbarnet (du kan forklare, at Kristusbarnet er et andet 
navn for Jesusbarnet). Men kong Herodes ville i virkeligheden slå Jesus ihjel. 
Læs Matt 2:12 højt og fortæl, at vor himmelske Fader beskyttede Jesus ved at 
fortælle de vise mænd, at de ikke skulle vende tilbage til kong Herodes. 

Vis billede 2-8, Flugten til Ægypten. Fortæl beretningen som findes i Matt 2:13-
15. Læs vers 13 højt, og forklar, hvad det vil sige at slå ihjel. 
• Hvorfor viste engelen sig for Josef? (Se Matt 2:13). 
• Hvorfor fortalte engelen Josef, at han skulle drage til Ægypten? (Så kong 

Herodes ikke ville være i stand til at finde Jesus). 
• Hvorfor ønskede kong Herodes at slå Jesusbarnet ihjel? (Han var bange 

for, at Jesus ville vokse op og tage hans plads som konge). 

Forklar, at vor himmelske Fader vågede over og beskyttede Jesus ved at 
advare Josef om at føre Jesus og Maria til Ægypten. Vor himmelske Fader 
vågede altid over Jesus. 

Læs Matt 2:19-20 højt. 
• Hvorfor viste engelen sig for Josef igen? (Se Matt 2:20). 
• Hvorfor var det sikkert for Josef, Maria og Jesusbarnet at vende tilbage til 

Israel? (Kong Herodes var død. Se Matt 2:19-20). 

Vor himmelske Fader våger over os 
Mind børnene om, at vi allesammen er vor himmelske Faders børn. Han våger 
over os på samme måde, som han vågede over Jesus. 
Når vi adlyder hans befalinger og beder om hans hjælp, så vil vor himmelske 
Fader hjælpe os. (Du kan evt. påpege, at vor himmelske Fader altid hjælper 
os, men af og til hjælper han os ikke lige på den måde, som vi regner med). 
• Hvordan kan du bede om vor himmelske Faders hjælp? (Bede). 

• Hvordan kan vor himmelske Fader hjælpe dig, når du er syg? Når du er 
ensom, eller når du er bange? 

Vis billede 2-9, David O. McKay som dreng. Peg på David O. McKay (han 
sidder på sin fars skød) og fortæl børnene, at denne dreng voksede op og blev 
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Lektion 10 

Beretning 

Lærerens 
præsentation 
eller gæstetaler 
Tegneaktivitet 

Vidnesbyrd 

Kirkens 9. præsident. Fortæl følgende beretning om en oplevelse, som han 
havde, da han var en lille dreng: 
"En aften, mens hans far var borte, hørte David ... støj omkring huset og var 
sikker på, at det var indbrudstyve. Han vidste, at hans mor også ville være 
bange, hvis hun hørte støjen, og håbede, at hun ikke ville høre det. Som han lå 
der lysvågen ... bestemte han sig til at gøre, hvad hans forældre havde lært 
ham at gøre - bede. Han havde altid bedt knælende ved siden af sengen, så 
han følte, at han også nu måtte ud af sengen og knæle ned for at bede. At stå 
ud af sengen var en frygtelig prøve. Det krævede al hans styrke og viljekraft, 
fordi han var så bange. Men han gjorde det! 

Som han knælede ned ved siden af sengen, bad han oprigtigt og med virkelig 
tro. Og så, lige så tydeligt som et menneske taler højt til en anden, hørte han 
en stemme sige til sig: 'Vær ikke bange, intet vil skade dig. David gik så i seng 
igen og sov fast." (Marie F. Felt: "David, en løftets dreng" Instructor, september 
1969, s. 330). 

Fortæl følgende beretning om ældste Hugh B. Brown, som blev apostel i Kirken: 
"Når jeg som barn havde haft en ond drøm, vågnede jeg gerne op og råbte: 
'Mor, er du der?' Og da mors værelse lå lige ved siden af mit, kunne hun høre 
mig og hurtigt svare: 'Ja, min søn, jeg er her.' 

Mange år senere, da jeg drog afsted til min mission i England, mindede min 
mor mig om, at hun ikke ville være der til at svare mig, når jeg kaldte, men at 
vor himmelske Fader altid ville være der. 

Mange gange på min mission og gennem livet har jeg råbt: 'Fader, er du der?' 
... Og altid fik jeg svar" (Den danske Stjerne, januar 1976, s. 19). 
Forklar, at vor himmelske Fader måske ikke taler højt til os, men han våger altid 
over os. Af og til hjælper han os ved at lade os opleve en fredfyldt følelse eller 
ved at give os ideer i vores sind. 

Fortæl en personlig oplevelse, hvor du har følt, at vor himmelske Fader vågede 
over og beskyttede dig, eller lad det medlem af wardet eller grenen, som du 
har indbudt, fortælle om sin oplevelse. 

Giv hvert barn farver eller blyanter og en papircirkel. Lad hvert barn tegne sit 
ansigt på papiret. Stik garnet gennem hullet i toppen af hver cirkel og bind 
garnet, så barnet kan gå med cirkelen omkring halsen. Læs selv højt eller lad 
børnene læse ordene på deres cirkel. 

Sammenfatning 
Bær dit vidnesbyrd om, at på samme måde som vor himmelske Fader elskede 
og vågede over Jesus Kristus, da han var her på jorden, således elsker og 
våger vor himmelske Fader også over hver eneste af os. 

Peg på et barn og sig: "Vor himmelske Fader vil altid våge over (barnets 
navn)." Gentag det for hvert barn. 
Motivér børnene til at stole på vor himmelske Fader og bede om hans 
beskyttende omsorg i deres aftenbøn i aften. 
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Bed et barn om at afslutte med bøn. Bed barnet udtrykke taknemmelighed til 
vor himmelske Fader for hans kærlighed og hjælp. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Lav nogle stykker papir, hvorpå du beskriver de situationer, hvor børnene 

kan bede vor himmelske Fader om hans hjælp. Læg papirstykkerne i en 
beholder, og lad børnene på skrift vælge et og fortælle, hvad de ville gøre i 
den situation, som er beskrevet. Du kan benytte følgende situationer eller 
lave dine egne: 
a. Din familie skal på tur. Dine forældre er bekymrede over familiens 

sikkerhed under rejsen. 
b. Din lillesøster er syg og på hospitalet. Du er bekymret for hende. 
c. Du er faret vild på en gåtur med din familie. 
d. Du har brækket benet og er træt på grund smerterne og den 

ubehagelige gips. Du føler dig meget ked af det. 
e. Det er din første dag i primary i et nyt ward eller en ny gren, og du er 

nervøs. 
2. Placér stolene på må og få i klasseværelset og fortæl børnene, at stolene 

repræsenterer de problemer, som vi har i livet. Giv et barn bind for øjnene 
og led ham eller hende gennem værelset ved hjælp af dine instruktioner. 
Forklar, at selv om vi ikke kan se vor himmelske Fader, så vil det at følge 
hans befalinger hjælpe os gennem livet. Hvis et barn støder ind i en stol, 
så forklar, at vi alle løber ind i problemer og kan bede vor himmelske Fader 
om trøst og hjælp til at klare vore problemer. Giv hvert barn, som ønsker 
at deltage mulighed for at få bind for øjnene og blive ledt gennem 
værelset. 

3. Syng eller fremsig teksten til "Gud våger over alle" eller "Jeg ved min 
Fader lever" (Børnenes sangbog, nr. 8) Teksten til "Jeg ved min Fader 
lever" er medtaget bagest i kursushæftet. 

Gud våger over alle 
Gud har på himlen talt 
alle stjerner, som skinner i det høje. 
Verden er stå stor og spurven så lille, 
Gud våger over alle. 
Han husker nat og dag, 
hvert barn, der arbejder og leger. 
Han vil lære dig, hvad du skal gøre, 
Gud våger over alle. 

(Originaltitel: "Loving Care." Fra Tuning Up fra THE WORLD OF MUSIC 
series.© 1936 af Silver Burdett & Ginn. Anvendt med tilladelse). 
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Jesus Kristus var et barn 
som jeg 

Lektion 10 

Formål At styrke hvert barns ønske om at være ligesom Jesus Kristus ved at øge 
deres viden om Jesu barndom. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 2:19-23 og Luk 2:40-52. Se også Håndbog i 
evangeliske principper (31110.110) kapitel 11. 

2. Brug papir og pinde til en skriftrulle, som vist på billede 2-12, en skole på 
Bibelens tid, og som er beskrevet i lektionen. Skriv ordene i Luk 2:52 på 
skriftrullen. 

3. Forbered at synge eller fremsige begge vers af "Engang var Jesus et lille 
barn" [Børnenes sangbog, nr. 34). Hvis det er muligt, så bed musiklederen 
i Primary om at hjælpe børnene med at øve denne sang i ugen før og i 
selve ugen for denne lektion. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Babyting såsom en sutteflaske, et tæppe og en rangle. 
c. VDR-skiltet (se lektion 1). 
d. Billede 2-10, Familieliv på Bibelens tid; billede 2-11, Jesu Kristi 

barndom (Evangelisk kunst 206; 62124); billede 2-12, En skole på 
Bibelens tid; billede 2-13, Jesus som dreng i templet (Evangelisk 
kunst 205; 62500). 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Billede og samtale 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Engang var Jesus et barn 
Lad babytingene gå rundt i klassen og lad børnene se og holde på dem. 
Forklar, hvad tingene bruges til. Påpeg, at Jesus Kristus en gang var et 
spædbarn. 
• Tror I, at Jesus brugte noget lignende? 
Påpeg, at nogle af de ting, som Jesu havde, da han var baby, i høj grad 
lignede det, som børnene brugte, da de var babyer. Nogle af tingene var helt 
anderledes. Forklar, at børnene i denne lektion vil lære om Jesu liv, da han var 
barn. 
Jesus havde et hjem 
Vis billede 2-10, Familieliv på Bibelens tid. Fortæl børnene, at dette er den 
form for hjem, som folk i Nazaret boede i. Nazaret er den by, hvor Jesus 
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voksede op (se Matt 2:23), og Jesus kan have boet i et hjem som dette. Lad 
børnene studere billedet, tale om det og stille spørgsmål. Hvis børnene ikke 
har spørgsmål, så kan du spørge dem om følgende: 

• Hvor tror I, familien sov? (Peg på måtten, som kvinden er ved at lægge til 
side, og på skabet bagved hende, hvor der ser ud til at være mere 
sengetøj. Forklar, at hustagene var flade, og at trapper uden for hvert hus 
førte op til taget. Måske sov børnene af og til på taget). 

• Hvor sov babyen i dette hjem? (Peg på vuggen. Forklar, at Josef var 
tømrer og kan have lavet en vugge som denne til baby Jesus). 

• Hvad tror I, at disse store krukker blev brugt til? (Nogle indeholdt vand. Alt 
det vand, som familien brugte, blev båret fra brønden i landsbyen, fordi 
der ikke var indlagt vand i hjemmene. En brønd er et dybt hul i jorden med 
frisk vand i). 

• Hvad laver den kvinde, som sidder på jorden? (Maler korn til at bage 
brød). 

• Hvordan kunne de få lys i hjemmet, når der ikke var elektricitet? (De 
brugte olielamper. Peg på lampen på skammelen bagved kvinden, som 
maler korn. Måske indeholdt nogle af krukkerne olie til lamperne). 

Billede og samtale Vis billede 2-11, Jesu Kristi barndom. 

• Hvem er menneskene på dette billede? (Jesus og Josef). 

• Hvad laver de? 
Forklar, at Jesus sandsynligvis hjalp Josef med hans arbejde, og Josef har 
måske lært Jesus op til at være tømrer lige som sig selv (se Mark 6:3). 
• Hvad tror I, at Jesus iøvrigt lærte i sit hjem? 
Fremhæv, at Jesus i sit hjem lærte om profeterne, på samme måde, som vi 
læser beretningerne i Bibelen. Han blev også undervist i at bede og vælge at 
gøre det rette på samme måde, som vi bliver undervist af vore forældre. Maria 
og Josef troede på vor himmelske Fader, ligesom vi gør. 

Jesus gjorde mange ting som dreng 
Lad børnene strække hænderne frem. Nævn de forskellige madvarer, som de 
spiser. Bed børnene om at vende håndfladen opad, hvis de tror, at Jesus 
spiste denne slags mad, og vende håndfladen nedad, hvis de tror, at han ikke 
spiste denne mad. Sørg for at nævne enhver form for mad, som børnene 
spiser, og som Jesus kan have spist, såsom brød, fisk, lam, honning, druer, 
figner, dadler og mælk. 

• Hvordan tror I, at jeres barndom er forskellig fra Jesu barndom? 
• Hvordan tror I, at jeres barndom ligner Jesu barndom? 

Lad børnene tale om det de gør, som Jesus Kristus kan have gjort som dreng. 
De kan fx løbe ærinder, hjælpe deres forældre, gå i skole, passe på de små, 
synge sange, lege, løbe om kap eller ride. Sig, at Jesus sandsynligvis gjorde 
dette eller noget lignende (Jesus har måske aldrig redet på en hest, men han 
har muligvis redet på et æsel). 

Aktivitet 

Samtale 
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Lektion 10 

Billede og samtale 

Skriftrulle-

illustration 

Lærerens 
præsentation 

Beretning fra 
skriften 

Samtale 

Jesus studerede skrifterne 
Vis billede 2-12, En skole på Bibelens tid. Forklar, at de unge drenge i Nazaret 
gik i skole i synagogen eller kirken. Skolelæreren var leder for landsbyens 
synagoge. Han blev kaldt rabbi. 
Lad børnene sige rabbi sammen. 
Forklar, at Jesus udover at blive undervist, måske har gået i en skole som 
denne. 

• Hvordan er denne skole anderledes end din skole? (Svarene kan omfatte 
den måde, drengene var klædt på, hvor de spiste og de tavler, de skrev på). 

Forklar, at små piger ikke gik i skole på den tid. De blev undervist hjemme af 
deres mor. 
Påpeg, at skolen ikke havde nogen bøger. På Jesu tid lærte drengene at læse 
fra 
skriftruller. Lad børnene gentage ordet skriftrulle. 

Vis børnene skriftrullen, som du har lavet. Forklar, at en skriftrulle er en lang 
strimmel papirlignende materiale med skrift på og i hver ende fastgjort til en 
pind. Når den ene ende er rullet ud, og den anden ende rulles op, bliver et 
stykke på størrelse med en side synlig. Vis det med den skriftrulle, som du har 
lavet. Læg derpå skriftrullen væk indtil senere i lektionen. 
Forklar, at de skriftruller, som drengene studerede i skolen, indeholdt 
lærdomme fra de profeter, som havde levet før, Jesus blev født. Vis den del af 
Bibelen som udgør Det Gamle Testamente. Fortæl børnene, at denne del af 
Bibelen indeholder nogle af de skrivelser og beretninger, som fandtes på nogle 
af skriftrullerne. 

Lad et barn pege på den skriftrulle, som rabbien på billedet holder, og på 
skriftrullerne i kassen ved siden af ham. Forklar, at børnene lærte at læse og 
skrive fra disse skriftruller. Det kan sammenlignes med, at vi ville lære at læse 
og skrive fra Bibelen. 

Vis billede 2-13, Jesus som dreng i templet, og fortæl beretningen i Luk 2:41 -
50. 
Hjælp børnene med at forstå, hvor bekymret og bange Maria og Josef var ved 
afslutningen af den første dags rejse, da de ikke kunne finde Jesus nogen 
steder. De vendte hurtigt tilbage ti! Jerusalem og ledte i tre dage, før de til sidst 
fandt ham. 

• Hvor fandt Maria og Josef Jesus? 

• Hvad lavede Jesus i templet? (Se Luk 2:46). 
Forklar, at Jesus talte med mænd, som længe havde studeret skrifterne. Disse 
mænd var overraskede over, at Jesus vidste så meget. Læs Luk 2:47 højt. 
Vi kan blive mere som Jesus Kristus 
Forklar, at Jesus vendte tilbage til Nazaret med Maria og Josef og voksede op 
der. Tag skriftrullen frem, som du har lavet, og læse Luk 2:52 fra den. Forklar, 
at gik frem betyder voksede. 
• Hvad betyder det, at Jesus voksede i visdom? 
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Forklar børnene, at hver eneste af dem også vokser i visdom, fordi de lærer at 
vælge det rette. Giv eksempler på, hvordan de er klogere nu, end de var for 
nogle få måneder siden. 

• Hvad betyder den sidste del af verset, når det siger, at Jesus gik frem "i 
yndest hos Gud"? (Vor himmelske Fader glædede sig over, at Jesus altid 
gjorde det, som vor himmelske Fader ønskede, at han skulle gøre). 

• Hvordan kan du vokse i yndest hos vor himmelske Fader? 
Forklar, at vor himmelske Fader glæder sig, når vi bliver mere som Jesus. 
Jesus valgte altid det rette. 

• Hvordan tror I, at Jesus ville behandle et barn, som andre gjorde grin ad?" 
Lad børnene stille sig selv dette spørgsmål: "Hvordan behandler jeg et barn, 
som andre gør grin ad?" 

• Hvad tror I, at den unge Jesus gjorde, når han legede, og hans mor eller 
Josef bad ham om at gøre noget? 

Lad børnene stille sig selv dette spørgsmål: "Hvad gør jeg, når jeg leger, og 
min mor eller far beder mig om at gøre noget?" 

Forklar, at Jesus ligeledes "gik frem i... yndest" hos andre mennesker (se Luk 
2:52). De kunne godt lide at være sammen med ham. 

• Ville I gerne have haft Jesus som ven, da han var dreng? 
VDR-skilt Vis VDR-skiltet og lad børnene gentage ordene på det: "Jeg vil vælge det 

rette." Mind børnene om, at de bliver mere som Jesus Kristus, når de vælger 
det rette. 

Sammenfatning 
Sang Syng eller sig teksten sammen med børnene til begge vers af "Engang var 

Jesus et lille barn." Forklar de ord, som børnene ikke kender. Fx betyder alting 
var ham imod irriteret. Jesus blev ikke irriteret, når tingene ikke gik, som han 
ønskede det. 
Engang var Jesus et lille barn, 
et lille barn som jeg. 
Og han var god og han lærte mig 
at gå på rette vej. 
Kor 

Så lille ven, 
må du og jeg 
prøve at vandre 
på hans vej. 
Og han var god som andre børn, 
tog del i munter leg. 
Og når alting var ham imod, 
var han blid og blev ej vred. 
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Lektion 10 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at det at vælge det rette og blive mere som Jesus Kristus 
vil gøre os lykkelige. Fortæl børnene, hvor taknemmelig du er over, at have 
Jesu liv som et eksempel på, hvordan vi bør leve. 
Fortæl børnene, at Jesu barndom på mange måder sandsynligvis var ligesom 
deres. Motivér dem til altid at vælge dette, sådan som Jesus gjorde. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Mål hvert barns højde med en snor eller et stykke garn. Klip snoren eller 

garnet i den længde, der svarer til børnenes højde, og lad børnene 
beholde snoren eller garnet. Mind børnene om, at når deres legeme 
vokser, bør de ligeledes vokse i yndest hos Gud. Det kan du gøre ved at 
træffe rette valg, sådan som Jesus Kristus gjorde. 

2. Hjælp børnene med at gentage Luk 2:52 sammen med dig nogle få 
gange. Tal om de valg, som de kan træffe, og som vil gøre det muligt for 
dem at vokse i yndest hos vor himmelske Fader. 

3. Tag noget mad med, af den slags som Jesus kan have spist, såsom 
figener, druer, dadler, ost, brød, nødder eller oliven og lad børnene smage 
det. Spørg i forvejen børnenes forældre, så du er sikker på, at ingen af 
børnene er allergiske over for den mad, du tager med (Medbring ikke 
mad, hvis du giver denne lektion på en fastesøndag). 

4. Tal om ting, som babyer kan gøre og sammenlign det med, hvad børnene 
nu kan gøre. Stil spørgsmål som disse: 
• Kan en baby gå? Kan du gå? 

• Kan en baby tale? Kan du tale? 
Forklar, at på samme måde som børnene vokser, således vil deres evne til 
at blive mere som Frelseren også vokse, når de vælger det rette. 

5. Giv et barn noget saltdej (se opskriften herefter) og lad barnet lave en lille 
skål, vase eller redskab, som Jesus kunne have brugt, da han var dreng. 

Saltdej 
Nødvendige materialer: 
2 kopper mel 
1 kop salt 
1 spiseskefuld olie 
vand 
madfan/e (valgfrit). 
Vejledning: Bland salt og mel. Tilsæt olie og nok vand til at give blandingen 
en leragtig konsistens. Tilsæt mere vand lidt efter lidt, indtil blandingen er 
smidig, men ikke klæbrig. Ælt let. Hvis du ønsker at farve dejen, så tilsæt 
madfarve i vandet, inden du blander vandet med saltet og melet. Opbevar 
dejen i en lufttæt beholder. 
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Lektion 

10 Jeg kan tale med vor 
himmelske Fader i bøn 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at de kan vokse nærmere vor himmelske 
Fader ved at bede ærbødigt. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 6:9 og 3 Nephi 18:19-20. Se også Håndbog i 
evangeliske principper (31110.110) kapitel 8. 

2. Lav følgende ordstrimler: 

Jeg 

v T 

3. Skriv spørgsmål som disse ned på hver sit stykke papir. Sørg for mindst et 
spørgsmål til hvert barn i din klasse (Hvis din klasse er lille, kan du sørge 
for mindst to spørgsmål til hvert barn). 
a. Hvis nogen i din familie for en tid måtte forlade hjemmet, hvad kan du 

så bede vor himmelske Fader om i dine bønner? 
b. Hvis vores lektion lærer os at vælge det rette, hvad kan vi så bede vor 

himmelske Fader om i vores klassebøn? 
c. Hvis vores lektion lærer os at være venlige, hvad kan vi så bede vor 

himmelske Fader om i vores klassebøn? 
d. Hvis din ven er syg og ikke i stand til at komme ud og lege, hvad kan 

du så bede om i din bøn? 
e. Hvad kan vi bede om i vores bønner hver morgen og aften? 
f. Hvad kan vi bede om for børnene i vores primaryklasse, når vi beder? 

4. Forbered at synge eller fremsige teksten til "Bønnesang" [Syng med mig, 
A-11). 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. Billede 2-15, Klassebøn (62200); billede 2-15, Brigham Young; billede 

2-16, Heber J. Grant som dreng. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 
Fang Inden du beder et barn om at bede indledningsbønnen, så vis billede 2-14, 
opmærksomheden Klassebøn, og syng eller sig teksten til "Bønnesang" ærbødigt. 

Vi bøjer hovedet, 
mens vi ber' og folder vore hænder 
og lukker øjet, mens vi her 
vor bøn til himlen sender. 
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• Hvad skal vi andre i klassen gøre, mens en beder bønnen? 
Syng "Bønnesang" igen. Lad børnene gøre sig klar til bønnen ved at gøre det, 
som teksten i sangen siger, at de skal gøre. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Vi gør os klar, inden vi beder 

Samtale • Hvad siger sangen, at vi gør, inden vi beder? 
• Hvorfor bøjer vi hovedet under bøn? 
Hjælp børnene med at forstå, at når vi bøjer hovedet under bøn, så viser vi vor 
himmelske Fader, at vi elsker, ærer og respekterer ham. Vor himmelske Fader 
er større og mere magtfuld end en konge, præsident eller nogen anden person 
på jorden, og han har gjort mange ting for os. Vi bør vise, at vi elsker og ærer 
ham. 
• Hvorfor folder vi armene, når vi beder? 

Hjælp børnene med at forstå, at når man bevæger hænderne under bøn, kan 
det afholde andre fra at lytte til bønnen. 
• Hvorfor lukker vi øjnene, når vi beder? 

Du kan lade børnene lukke øjnene et øjeblik, mens de tænker over et svar. 
Hjælp børnene med at forstå, at de bliver mindre distraheret af det, der foregår 
omkring dem, når de lukker øjnene. De kan tænke på vor himmelske Fader og 
på det, som de siger til ham. 
Vi kan føle os nær til vor himmelske Fader, når vi beder 

Lærerens Forklar, at vi med bøjet hoved, foldede arme og lukkede øjne kan rette 
præsentation opmærksomheden mod bønnen i stedet for mod tingene omkring os. Vi kan 

opleve en fredfyldt følelse og føle os nærmere vor himmelske Fader. Vi er rede 
til at tale med ham. 

Beretning Vis billede 2-15, Brigham Young og billede 2-16, Heber J. Grant som dreng, 
og fortæl med dine egne ord følgende beretning om en lille dreng, som følte 
sig nær vor himmelske Fader under bøn: 
Brigham Young var for mange år siden profet og præsident for Kirken. En 
dreng, som var ca. seks år gammel, ved navn Heber J. Grant, legede med én 
af præsident Youngs små drenge. Heber legede ofte i præsident Youngs hjem, 
når det var tid til at kalde familien sammen til bøn. Heber knælede ned 
sammen med familien, foldede armene, bøjede hovedet, lukkede øjnene og 
lyttede, mens præsident Young bad. Heber syntes, at vor himmelske Fader var 
lige der i værelset på grund af den måde, hvorpå præsident Young talte med 
vor himmelske Fader. Af og til åbnede Heber endog øjnene for at se, om vor 
himmelske Fader var der. Heber så selvfølgelig kun præsident Young og hans 
familie. Men han var stadig sikker på, at vor himmelske Fader var hos 
præsident Young, hørte på ham og gav ham den hjælp og vejledning, som han 
bad om. 

Da Heber voksede op, blev han apostel og senere præsident for Kirken (Se 
Heber J. Grant, Improvement Era, 1941, s. 223-24). 

45 



Du kan fortælle en personlig oplevelse, hvor du har følt dig nær til vor 
himmelske Fader under bøn, sådan som Heber J. Grant gjorde. 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader altid lytter til os, når vi beder. Når vi 
bøjer hovedet, folder armene og lukker øjnene, mens vi beder, kan det hjælpe 
os med at føle vor himmelske Faders nærhed. 

Vi taler ærbødigt, når vi beder 
Samtale om skriften Forklar, at vi også viser vores kærlighed og respekt for vor himmelske Fader på 

den måde, hvorpå vi taler til ham i vores bønner. 
• Hvad er det første ord man siger, når man vil tale med nogen og få deres 

opmærksomhed? (Deres navn). 

• Hvad er det første man siger, når man ønsker at tale til vor himmelske 
Fader? 

Forklar, at det første vi siger i bønnen er vor himmelske Faders navn. Fortæl 
børnene, at Jesus lærte os at gøre dette, mens han var på jorden. Læs Matt 
6:9 højt og forklar, at vi normalt forkorter "Vor Fader, du som er i himlene" til 
"vor Fader i himlen" eller "vor himmelske Fader. 

Fortæl børnene, at Jesus også fortalte os, hvordan vi skal afslutte vores 
bønner. Læs 3 Nephi 18:19 højt. 

• Hvordan fortalte Jesus os, at vi skal afslutte vores bøn? (I hans navn. Vi 
afslutter bønnen med ordene i Jesu Kristi navn. Amen). 

• Når vi beder bøn i klassen eller i familien, og personen, som beder, siger 
"amen", hvad gør vi så? 

Forklar, at når vi siger "amen" ved afslutningen af en fælles bøn, betyder det, at 
vi er enige i det, som personen, der beder, har sagt. Vi har bedt sammen med 
den person, som bad bønnen. 

Ordstrimler og Samtale om ordstrimlerne 
samtaler 

Hvorfor siger vi i Primary "Vi beder dig" og "vi takker dig" og ikke "jeg beder 
dig" og jeg takker dig"? (Den, der beder, taler for os alle). 

Vi beder vor himmelske Fader om vores velsignelser 
Leg Fortæl børnene, at der to meget vigtige årsager til, at vi beder. Opdel børnene i 

to hold for at hjælpe dem med at finde ud af den første vigtige årsag til at 
bede. Lad holdene på skrift nævne noget, som vor himmelske Fader har gjort 
for dem. Hver gang skal de nævne noget, som ikke er blevet nævnt før. Hvis et 
hold ikke kan svare med det samme, så er det det andet holds tur. Bliv ved 
nogle få minutter, eller indtil ingen af holdene kan komme i tanke om noget, 
som ikke allerede er blevet nævnt. 

Hvis børnene ikke kan nævne noget, så nævn følgende: 

• Vor himmelske Fader gav os livet. 
• Han gav os vores familie. 

• Han gav os jorden. 
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Lektion 10 

Samtale 

Historie 

Samtale 

Aktivitet 

Samtale 

• Han sendte Jesus Kristus til jorden for at hjælpe os. 
• Han lovede at besvare vores bønner på den bedste måde. 
Tal om følgende spørgsmål sammen med børnene: 
• Når nogen giver dig en gave eller er venlig og kærlig over for dig, hvad bør 

du så sige? 
• Hvem har givet os flere gaver end nogen anden? (Vor himmelske Fader). 

• Hvad er den første årsag til at bede? (At takke vor himmelske Fader for de 
mange velsignelser, han giver os). 

Fremhæv, at vi på samme måde, som vi takker vores forældre, 
familiemedlemmer eller venner for det, de gør for os, bør vi også takke vor 
himmelske Fader for det, han gør for os. Vor himmelske Fader bliver glad, når 
vi takker ham. 
Vi beder om vor himmelske Faders hjælp 
Fortæl med dine egne ord følgende historie om Sten for at hjælpe børnene 
med at opdage den anden årsag til, at vi beder: 
Sten var netop flyttet til en ny by sammen med sine forældre. Den første dag i 
skolen kendte han ingen i klassen. Sten havde det ikke godt. Han ville hjem. 
Han lagde hovedet på bordet, da han ikke ville have, at de andre skulle se, at 
han græd. 
Læreren lagde hurtigt mærke til, at Sten havde lagt hovedet på bordet. Hun 
troede, at han var syg, så hun gik over til ham for at tale med ham. Sten 
skammende sig over at græde i skolen, og han forsøgte at holde op. Men han 
havde det så dårligt, at han ikke kunne holde op med at græde. 

Han bad lige så stille, så ingen kunne høre det: "Kære himmelske Fader - vil du 
ikke nok hjælpe mig med at holde op med at græde?" 
Sten var i stand til hurtigt at holde op med at græde. Han fortalte læreren, at 
han havde det bedre og fik en god dag. 
• Hvad hjalp Sten med at få det bedre? 
• Hvordan har dine bønner hjulpet dig? 
Forklar, at en anden årsag til, at vi beder, er at bede om vor himmelske Faders 
hjælp. Spred spørgsmålene ud på gulvet eller på bordet for at hjælpe børnene 
med at forstå nogle specifikke måder, de kan bede om hjælp på. Lad hvert 
barn vælge et spørgsmål. Læs spørgsmålet op, og lad barnet, som har valgt 
det, give svaret. 

Hjælp børnene med at forstå, at vi for at modtage vor himmelske Faders 
hjælp, må vi virkelig forsøge at vælge det rette. Hvis vi derefter beder om hjælp 
og beder om det, som vor himmelske Fader ved, er bedst for os, så vil han 
give os det, som vi har bedt om (se 3 Nephi 18:20). 
Sammenfatning 
• Hvad kan vi takke vor himmelske Fader for i vores afslutningsbøn i dag? 

(Svarene kan omfatte muligheden for at komme i primary og lære mere 
om bøn). 

4 7 



• Hvad kan vi bede vor himmelske Fader om i bøn? 
Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at tale med vor himmelske Fader hver 

dag. Mind børnene om, at vi bør bede om morgenen, om aftenen og når som 
helst, vi har brug for særlig hjælp eller føler taknemmelighed over for vor 
himmelske Fader. 

Motivér børnene til at huske at bede hver morgen og hver aften hver dag i 
løbet af denne uge. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Inden bønnen lader du børnene gøre sig 
klar til at bede ved stille at synge "Bønnesang" og gøre det, som sangen 
fortæller dem. Mind dem om, at vor himmelske Fader lytter, og at alle i 
værelset beder, selv om det kun er en person, som siger ordene. Mind 
børnene om at sige "amen" ved afslutningen af bønnen. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektioner eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Giv hvert barn en kopi af uddelingsmaterialet "Jeg vil bede ydmygt", som 

findes i slutningen af lektionen. Giv børnene farver og lad dem farve deres 
billeder. Motivér børnene til vise deres billeder til deres familie og fortælle 
familien, hvad de har lært om bøn i dag. 

2. Hjælp børnene med at synge eller fremsige teksten til det første vers af "Vi 
bøjer vore hoveder" [Børnenes sangbog, nr. 18), idet I gør det som verset 
siger: 

Vi bøjer vore hoveder, (bøj hovedet) 
mens vi i stilhed be'r, (fold armene) 
vi takker dig, vor Fader god, (luk øjnene) 
for alt hvad du os gi'r. (stræk armene ud) 

3. Syng eller fremsig andet vers i sangen "Min Frelser elsker mig" (Børnenes 
sangbog, nr. 42) for at minde børnene om det, som de bør sige, når de 
beder. 

Min Frelser elsker mig, 
og han er ved min side, 
det føles mer' og mer' 
hver gang jeg til ham be'r 
(© Sonos Music, Orem, Utah. Anvendt med tilladelse). 

4. Giv børnene papir, farver eller blyanter og lad dem tegne billeder af sig 
selv, hvor de beder. De kan tegne billeder af familiebøn, deres personlige 
morgen- eller aftenbøn, velsignelse af maden eller et andet sted eller 
tidspunkt, hvor de beder. 
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Jeg vil bede ærbødigt 



Lektion 

11 Jeg kan fortælle andre 
om Jesus Kristus 

Formål At inspirere hvert barn til at hjælpe andre med at lære om Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Alma 17-19, 23. 
2. Forbered at synge eller fremsige teksten til "Jeg håber at blive missionær" 

(Børnenes sangbog, nr. 91). 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1). 
c. Billede 2-17, Mosiahs fire sønner knæler i bøn; billede 2-18, Ammon 

underviser kong Lamoni. 
4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Tilbageblik 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra 
skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Kommentér børnenes ærbødighed og deres sprogbrug i bønnen. Gennemgå 
kort den forrige lektion for at fremhæve betydningen af bøn. 

Missionærerne fortæller andre om Jesus Kristus 
Syng eller fremsig "Jeg håber at blive missionær" sammen med børnene. 

Jeg håber, jeg som missionær bli'r kaldet, 
når jeg bli'r voksen nok engang. 
Jeg håber så, at jeg er rede 
til at lære, bede, virke hele dagen lang. 
Jeg ønsker, jeg kan dele evangeliet 
med dem, som søger sandheds ord. 
Jeg ønsker missionær at være 
og at tjene Herren, mens jeg vandrer her på jord. 
• Kender I nogen missionærer? 
Lad børnene tale om de missionærer, de kender. Det kan være 
familiemedlemmer, som er på mission eller missionærer i området. 
• Hvad gør missionærerne? 
Forklar, at børnene i denne lektion vil lære, hvordan de kan være missionærer, 
mens de er små. 

Vis børnene Mormons Bog, og fortæl beretningen om Mosiahs sønner, som 
den findes i Alma 17:6-12. Forklar, at enhver af kong Mosiahs sønner kunne 
være blevet den næste konge, men de ønskede alle at være missionærer i 
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stedet for. De ønskede at undervise lamaniterne, som på det tidspunkt var 
meget onde. Mosiahs sønner ønskede, at alle fik mulighed for at høre 
evangeliet. Forklar, at det var farligt for Mosiahs sønner at drage ud for at 
undervise lamaniterne, fordi de var så onde. 
• Hvordan tror I, at Mosiahs sønner forberedte sig, før de tog ud for at 

undervise lamaniterne? 
Vis billede 2-17, Mosiahs fire sønner knæler i bøn. 
Forklar, at Mosiahs sønner bad vor himmelske Fader om at hjælpe dem med 
at være gode missionærer. Vor himmelske Fader fortalte dem, at han ville våge 
over dem, og at de ville være i stand til at undervise mange mennesker (se 
Alma 17:10-11). Læs Alma 17:12 højt. Påpeg, at bøn hjalp Mosiahs sønner 
med at få mod til at undervise lamaniterne. 

Beretning fra skriften Forklar, at Mosiahs sønner hver især drog ud til forskellige områder for at 
undervise. Vis billede 2-18, Ammon underviser kong Lamoni, og fortæl 
beretningen, som findes i Alma 17:17-25. Forklar, at Ammon, en af Mosiahs 
sønner, meldte sig frivilligt til at være tjener for lamaniternes kong Lamoni. 
Ammon fik til opgave at passe på kongens får. Ammon var den bedste tjener, 
som kong Lamoni havde. Ammon viste et så godt eksempel, at kong Lamoni 
og hans folk ønskede at lære om evangeliet. 
Forklar, at tusindvis af lamaniter sluttede sig til Kirken på grund af Ammons og 
hans brødres arbejde (se Alma 23:5). 

Samtale • Hvorfor risikerede Ammon og hans brødre livet for at undervise 
lamaniterne i evangeliet? (Evangeliet havde bragt dem lykke, og de 
ønskede at dele det med andre mennesker). 

• Hvad gjorde Ammon, som hjalp ham med at undervise lamaniterne i 
evangeliet? (Han bad om hjælp, arbejdede hårdt og var et godt 
eksempel). 

Vi kan være missionærer 
Forklar at en måde, vi kan være missionærer på, er ved at fortælle andre om 
Jesus Kristus. Det er vigtigt, at alle lærer om Jesus og hans Kirke. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som hjalp andre med at lære om Jesus Kristus 
og hans Kirke. Du kan benytte følgende historie: 
Thomas havde somme tider svært ved at lytte efter ved stavskonferencen, 
fordi han syntes, at de fleste talere talte til voksne. Men da han hørte 
stavspræsidenten sige: "Børn, I kan også være missionærer," så lyttede 
Thomas, og han begyndte at tænke på, hvordan han kunne være en 
missionær og fortælle andre om Jesus. 

Næste morgen talte Thomas ved morgenmaden med sine forældre om at 
invitere fru Madsen, deres nabo, til at lære om Kirken. Thomas' forældre 
syntes, det var en god idé, så Thomas gik over til fru Madsens hus og spurgte, 
om hun kunne tænke sig lære om Jesus og hans Kirke. Det sagde fru Madsen 
ja til, og snart blev hun undervist af missionærerne. 

• Hvad ville der være sket, hvis Thomas ikke havde spurgt fru Madsen, om 
hun ønskede at lære om Jesus og hans Kirke? 
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Thomas' far og mor begyndte at følge Thomas' eksempel. De talte om Kirken 
med deres venner og andre mennesker, som de mødte. Nogle mennesker 
ønskede ikke at høre noget om Kirken, men nogle gjorde, og der var nogle, 
som blev døbt. Da fru Madsen blev døbt, takkede hun Thomas for at hjælpe 
sig med at lære mere om Frelseren. 

Samtale Brug Thomas som et eksempel og sig, at børnene kan være missionærer og 
fortælle andre om Jesus Kristus og hans Kirke. 
• Hvem kan du fortælle om Jesus? 
Hjælp børnene med at tænke på mennesker, som de kan fortælle om Jesus, 
såsom venner, naboer og familiemedlemmer og slægtninge, som ikke er 
medlemmer af Kirken, eller som ikke kommer i Kirken. 

Forklar, at vi alle kan være missionærer ved at være et godt eksempel, ved at 
være venlige og betænksomme over for andre og ved at efterleve evangeliet. 
Mind børnene om, at en af de måder, hvorpå Ammon var en god missionær 
var ved at sætte et godt eksempel. 

Historie Fortæl med dine egne ord følgende historie om børn, som var missionærer: 

En dag bankede to missionærer på døren til et hjem. En dame, fru Jensen, 
åbnede døren. De to missionærer fortalte hende, at de kom fra Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige. Fru Jensen inviterede missionærerne indenfor, 
og fortalte dem, at hun gerne ville høre mere om Kirken. Det gjorde 
missionærerne meget glade. 

Fru Jensen fortalte missionærerne, at hun engang boede ved siden af en 
familie, der tilhørte Kirken. Hun sagde, at børnene i denne familie, altid var 
meget høflige og venlige. De var fair over for alle og behandlede andres ting 
med respekt. Fru Jensen sagde, at hun gerne ville lære om den kirke, som 
havde lært disse børn at være så gode naboer. 

• Hvordan var de børn, som boede ved siden af fru Jensen, missionærer? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel for jeres naboer og venner? 
Situationsspil Forklar børnene, at de skal opføre forskellige situationer, hvor de kan være 

missionærer ved at være venlige og betænksomme. 

Lad børnene lytte til en situation, og udvælg derpå børn til at opføre det, som 
de vil gøre i denne situation. Giv hvert barn mulighed for at deltage i mindst en 
situation. Brug følgende eksempler eller lav dine egne: 

Situation 1 (tre børn nødvendige) 
To af jer kommer gående på gaden. I ser et lille barn, som begynder at kravle 
op i et meget stort træ. I ved at det kan være farligt for barnet. 

• Hvad vil I gøre? 

Situation 2 (to børn nødvendige) 
I ser naboen med favnen fuld af indkøbsvarer. Den ene pose går i stykker, og 
appelsinerne ruller ud over det hele. 

• Hvad vil I gøre? 
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Lektion 10 

Situation 3 (tre eller flere børn nødvendige) 

I leger med jeres venner. Et barn, som lige er flyttet ind i nærheden, vil gerne 
ønsker at være med. 
• Hvad vil I gøre? 
Situation 4 (fire eller flere børn nødvendige) 

En ny familie er lige flyttet ind ved siden af. De er ikke medlemmer af Kirken. I 
tror, at børnene gerne vil med til Primarys aktivitet i næste uge. 
• Hvad vil I gøre? 
Tak børnene for at være gode missionærer efter denne aktivitet. 
Sammenfatning 

VDR-skilt Peg på VDR-skiltet eller lad børnene se på deres VDR-ring. Fortæl børnene, at 
de vælger det rette ved at være missionærer og ved at følge Jesus Kristus. 
Lad børnene gentage ordene på skiltet (eller fortælle, hvad bogstaverne på 
deres ring står for). 

Vidnesbyrd Ros børnene for deres ønske om at være gode missionærer. Bær vidnesbyrd 
om vigtigheden af at hvert menneske lærer om Jesus og hans Kirke. Når vi 
lærer om Jesus og hans Kirke, bliver vi glade. 
Hjælp hvert barn med at tænke på, hvordan han eller hun kan være missionær 
i den kommende uge. Disse ideer behøver ikke at være komplicerede eller 
omfattende. Mind børnene om, at de kan være missionærer ved at være 
venlige og hjælpe andre såvel som ved at indbyde mennesker til at lære om 
Kirken. 
Motivér børnene til at tale med deres familie om måder at være missionær på. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Få primarypræsidentindens tilladelse til at invitere missionærerne i wardet 

eller grenen eller en netop hjemvendt missionærer til at være med i de 
sidste minutter af klassen og tale til børnene om, hvad de kan gøre for at 
være missionærer nu. 

2. Fortæl børnene om et tidspunkt, hvor missionærerne hjalp dig, eller du var 
i stand til at hjælpe nogen med at lære om Jesus Kristus og hans Kirke. 
Fortæl dem, hvad denne oplevelse betød for dig. 

3. Lad børnene tegne billeder af sig selv som missionær. Skriv følgende tekst 
under hvert billede: 

(Barnets navn) 
Missionær 

Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Hellige 
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4. Syng eller fremsig første vers af "Jeg ønsker nu at være missionær" 
(Børnenes sangbog, nr. 90), "De ting jeg gør" (Flere børnesange, s. 18) 
eller "Vi vil bringe verden hans ord" (Børnenes sangbog, nr. 92) 

Jeg ønsker nu at være missionær 
Jeg ønsker nu at være missionær 
og at dele det, som jeg har kært. 
Mit vidnesbyrd, det bliver stærkt og stort, 
når jeg giver det til andre, har jeg lært. 

De ting jeg gør 

Jeg er ej så stor, så jeg kan gå 
omkring og lære folk Guds ord, 
men sandheden jeg viser dem 
i det jeg gør fordi jeg tror 
Vi vil bringe verden hans ord 
Vi som er født og lyset har set, vi takker Herren, 
for han har os ledt. Han har os rørt, 
og vi må forstå at følge vejen, som vi må gå. 
Kor: 

Vi vil sprede hans evangelium udover hel vor jord. 
Vi vil forkynde sandheden, 
for vi vil bringe verden hans ord. 
(© 1983 Janice Kapp Perry. Anvendt med tilladelse). 
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Jeg kan forberede mig til dåb 

Formål At øge hvert barns ønske om at blive døbt og give børnene en forståelse af, 
hvordan man forbereder sig til dåb. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 3:13-17 og L&P 20:72-74. Se også Joh 1:25-34 
og Håndbog i evangeliske principper (31110.110) kapitel 20. 

2. Hvis det er muligt, så bed Primarys musikleder om at få børnene til at 
synge "Dåb" (Børnenes sangbog, nr. 54) ved indledningen eller 
afslutningen af lektionen. 

3. Fremskaf et tykt stykke papir, som er stort nok til at dække billede 2-19 
Johannes Døber døber Jesus. Skær papiret i lige så mange stykker, som 
der er børn i din klasse. Læg papirstykkerne over billedet, så det ikke kan 
ses. 

4. Lav seks store fodspor ud af et tykt stykke papir. 
5. Tag en kopi til hvert barn af tegningerne fra slutningen af lektionen eller 

aftegn dem. 

6. Forbered dig til at fortælle noget om din egen dåb, hvem der døbte dig, 
og hvor du blev døbt, og fortæl kort om dine følelser ved at blive døbt. 
Hvis du blev døbt som barn, kan du medbringe et billede af dig selv i den 
alder. 

7. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og en Mormons Bog. 
b. Tape eller lim. 
c. Billede 2-19, Johannes Døber døber Jesus (Evangelisk kunst 208; 

62133); billede 2-20, Dreng bliver døbt (62018). 
8. Forberedt de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Til læreren for de større børn: Supplerende aktivitet 5, 6, og 7 er især for større 
børn, som skal døbes snart. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Tankevækkende 
aktivitet 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Jesus Kristus blev døbt 
Vis det tildækkede billede af Johannes Døber, der døber Jesus. Fortæl 
børnene, at billedet, der ligger under papiret, er af to betydningsfulde 
mennesker. Bed børnene prøve at gætte, hvem de to mennesker er, og bed 
dem om ikke at sige det højt, før hele billedet kan ses. Bed hvert barn om at 
fjerne et stykke papir fra det tildækkede billede, et ad gangen. 
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Når alle papirstykkerne er fjernet, så spørg: 

• Hvem er personerne i dette billede? 
• Hvad gør det? 

Beretning fra Fortæl beretningen om Jesu Kristi dåb, som den findes i Matt 3:13-17. Forklar, 
skriften at Johannes Døber blev overrasket, da Jesus bad om at blive døbt. Johannes 

vidste, at Jesus aldrig havde syndet, så han mente ikke, at Jesus havde behov 
for at blive døbt. Men Jesus fortalte Johannes, at dåben var en befaling fra vor 
himmelske Fader, og at han ønskede at overholde alle vor himmelske Faders 
befalinger. 

Peg på floden på billedet og fortæl, at Johannes døbte Jesus i Jordanfloden. 
Johannes blev døbt ved nedsænkning. Nedsænkning betyder fuldstændig 
dækket af vand. 

Læs Matt 3:17 højt, og forklar, at det er vor himmelske Faders ord. Fortæl 
børnene, at vor himmelske Fader også glæder sig, når vi bliver døbt. 

Leg Leg legen "De sidste ord" sammen med børnene. Læs udtalelserne herefter 
og udelad de understregede ord. Bed et barn om at indsætte de passende 
ord. Hvis et barn ikke kan besvare spørgsmålet, så fortsæt til det næste barn, 
indtil det rigtige svar lyder. (Gør ikke et barn, som ikke kan svare rigtigt på et 
spørgsmål, forlegen). Stil spørgsmålet to gange, hvis det er nødvendigt. 
1. Jesus Kristus blev døbt af Johannes Døber. 
2. Jesus blev døbt i Jordanfloden. 
3. Jesus blev døbt for at adlyde vor himmelske Faders befaling. 
4. Da Jesus blev døbt, blev han fuldstændig dækket af vand. 
5. Efter Jesus blev døbt, hørte han og Johannes vor himmelske Faders røst. 
6. Når vi bliver otte år gammel, kan vi følge Jesu eksempel og blive døbt. 
Vi kan føige Jesu Kristi eksempel ved at blive døbt 
Fortæl børnene, at de kan blive døbt, når de er otte år gamle. Lige nu bør de 
gøre sig rede til at blive otte år og blive døbt. 

Forklar, at vi indgår pagter (løfter) med vor himmelske Fader, når vi bliver døbt. 
Vi lover at adlyde hans befalinger, tilgive andre og følge Jesus Kristus. Han 
accepterer til gengæld os i sin Kirke og lover at vejlede og hjælpe os. 

Fortæl klassen om din dåb. Du kan nævne, hvor du blev døbt (i et dåbsbassin 
eller i et vandløb), hvem der døbte dig, og hvem der overværede din dåb. Hvis 
du blev døbt som barn, så vis børnene et billede af dig selv i den alder. Fortæl 
dem, hvordan du så frem til at blive døbt og blive medlem af Kirken. 

Fortæl børnene, at de en dag ligeledes kan blive døbt, ligesom Jesus Kristus 
og du selv blev. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som blev døbt. Du kan benytte følgende 
historie: 
Martins familie sluttede sig til Kirken, da han var syv år gammel. Alle i familien 
blev døbt, undtagen Martin. Han var ikke gammel nok endnu. Martin var 
meget skuffet over, at han ikke kunne blive døbt sammen med sin familie. Men 
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hans mor fortalte ham, at han snart ville blive gammel nok til at blive døbt, og 
at han skulle bruge tiden, mens han ventede, til at forberede sig. 
• Hvordan kunne Martin forberede sig til at blive døbt? 
Martin forsøgte i løbet af det næste år virkelig hårdt at vælge det rette og gøre 
det, som Jesus ønskede, at han skulle gøre. Endelig blev Martin otte år. Han 
fik hvidt tøj på, og hans far døbte ham. Da Martins far løftede ham op af 
vandet, blev Martin meget glad over, at han kunne blive døbt ved 
nedsænkning på samme måde, som Jesus var blevet det. Han var lykkelig 
over at blive medlem af Jesu Kirke. 
Vi kan forberede os til dåb lige nu 

Fodaftryksaktivitet Vis billede 2-20, Dreng bliver døbt, og hvis det er muligt, sæt billedet op på 
døren til klasseværelset. 
• Hvordan følger dette barn Jesu eksempel? 

Mind børnene om, at de kan forberede sig til dåb lige nu. Vis papirfodaftrykkene, 
og en kopi af de seks tegninger bagest i lektionen. Fortæl børnene, at disse 
tegninger repræsenterer de skridt, som vil lede dem til dåb. Drøft hvert skridt, 
som vises, og stil spørgsmålene eller lav selv nogle spørgsmål. Når I har 
drøftet et skridt, så lad et barn anbringe fodaftrykket på gulvet og derved 
danne en sti hen til dåbsbilledet. 

1. Tro på og lær om Jesus Kristus og vor himmelske Fader. 

• Hvorfor skal vi lære om Jesus Kristus og vor himmelske Fader? 
• Hvor kan vi lære om dem? 

2. Bede til vor himmelske Fader. 
• Hvordan kan bøn hjælpe os med at gøre os rede til dåben? 

3. Tilgive og elske andre. 
• Hvad sker der, når vi tilgiver? 
• Hvordan kan vi vise vores kærlighed til andre? 

4. Vælge det rette hver dag. 
• Hvordan kan vi vælge det rette? 

5. Læse eller lytte til beretningerne fra skriften. 
• Hvordan har det hjulpet dig at studere skriften? 

6. Være otte år gammel. 
• Hvad kan du gøre, før du fylder otte år for at forberede dig til dåb? 

Når alle fodaftrykkene er blevet placeret på gulvet, lader du børnene gå 
gennem værelset hen til dåbsbilledet én efter én ved at træde på 
fodaftrykkene. Hjælp børnene med at forklare, hvordan de forbereder sig til 
dåb, efterhånden som de træder på hvert enkelt fodtrin. 
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Sammenfatning 
Giv hvert barn en kopi af de seks skridt til at tage med hjem. Skriv, eller lad 
børnene selv skrive deres navn på sættet af fodaftryk. 

Bær vidnesbyrd for børnene om vigtigheden af dåb. Mind børnene om, at vor 
himmelske Fader glæder sig, når vi bliver døbt. 

Foreslå, at børnene benytter siden med tegninger til at undervise deres familie 
om det, de har lært om dåb. Motivér hvert barn til at forberede sig til at blive 
døbt ved at følge de seks skridt, som tegningerne illustrerer. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 
Når børnene er rede til at forlade klassen, så bed dem om at gå på fodsporene 
igen på deres vej ud af lokalet. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Tegn et fodspor på et stykke papir til hvert barn. Skriv Jeg vil følge Jesus 

Kristus på hvert fodaftryk. Lad børnene farvelægge eller dekorere 
fodaftrykkene. 

2. Hvis der findes et dåbsbassin i kirkebygningen, hvor I mødes, så lad 
børnene se det. 

3. Syng eller fremsig første vers af "Dåb" (Børnenes sangbog, nr. 54). 
Teksten til sangen findes bagest i hæftet. 

4. Vis billede 2-20, Dreng bliver døbt, ved siden af billede 2-19, Johannes 
Døber døber Jesus. Gennemgå sammen med børnene, hvad de ved om 
at blive døbt. Hjælp dem til at forstå, at dåb er en særlig oplevelse, som 
man kan se frem til. Det er et af de mest vigtige skridt, de nogen sinde vil 
tage. Tal om følgende punkter: 
a. Når vi bliver døbt, bliver vi medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 

Hellige. (Hvis de mindre børn bekymrer sig for, at de ikke er 
medlemmer af Kirken, så fortæl dem, at børn under otte år kan 
betragtes som medlemmer. Når de fylder otte år, kan de imidlertid 
døbes til at blive officielle medlemmer af Kirken. 

b. Vi skal mindst være otte år for at blive døbt. 
c. Biskoppen eller grenspræsidenten mødes med os for at tale om vores 

dåb. 
d. Vi er klædt i hvidt, når vi skal døbes (henvis til billede 2-20). 
e. Vi døbes ved nedsænkning og skal dækkes fuldstændigt med vand. 

(Vær sikker på, at børnene forstår, at de kun skal være under vand ét 
til to sekunder, at vandet ikke er særligt dybt, og at den person, som 
døber dem, holder godt fast). 

f. Den person, som døber os, skal være præst eller bærer af Det 
Melkisedekske Præstedømme. 

g. Vi døbes på samme måde, som Jesus Kristus blev døbt. Han satte 
eksemplet for os. 

Uddelingsmateriale 

Vidnesbyrd 
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5. Få din primarypræsidentindes tilladelse til at invitere en præstedømmebærer 
til at tale til børnene om det, som sker, når de bliver døbt. Lad ham 
forklare, hvordan barnet og personen, som udfører dåben, står sammen, 
og hvordan de holder armene. Lad ham forklare, at den person, som 
udfører dåben, blidt fører barnet ned i vandet, og hurtigt bringer barnet op 
igen. Mind børnene om, at når de bliver døbt på denne måde, bliver de 
døbt på samme måde, som Jesus blev døbt. 
Lad præstedømmebæreren (med godkendelse fra biskoppen eller 
grenspræsidenten) vise i klasseværelset, hvordan en dåb udføres. 
(Præstedømmebæreren bør ikke udtale dåbsbønnen ved denne 
demonstration). 

6. Forklar, at dåbsbønnen er en af de få bønner, som skal siges på nøjagtig 
samme måde hver gang. Jesus Kristus åbenbarede selv ordene til denne 
bøn i skrifterne. Læs bønnen i Lære og Pagter 20:73 højt fra Med 
fuldmagt fra.... 
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Helligåndens gave kan 
hjælpe mig 

Lektion 

11 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at de, når de er blevet døbt, vil modtage 

Helligåndens gave, der vil hjælpe dem. 

Forberedes 1. Studér bønsomt L&P 49:13-14,130:22 samt Trosartiklerne 1:1,4. Se 
også Moroni 10:5; L&P 9:8-9; 85:6 samt Håndbog i evangeliske 
principper (31110.110) kapitel 21. 

2. Lav følgende "spørgsmålsblomster" af tykt papir: 

Fastgør blomsterne til små pinde, som er 10-15 centimeter lange, og 
anbring dem i en vase eller krukke. 

3. Forbered at synge eller fremsige første vers af "Jeg ved, min Fader lever" 
{Børnenes sangbog, nr. 8). Teksten til sangen findes bagest i hæftet. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Lære og Pagter. 
b. Billede 2-19, Johannes Døber døber Jesus (Evangelisk kunst 208; 

62133). 
5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi kan modtage Helligåndens gave 

Fang Vis billede 2-19, Johannes Døber døber Jesus. Gennemgå sidste uges lektion 
opmærksomheden ved at lade hvert barn vælge en spørgsmålsblomst. Stil et spørgsmål om Jesu 

dåb, som begynder med ordet på blomsten. Hvis barnet, som vælger 
blomsten, ikke kan besvare spørgsmålet, så lad resten af klassen hjælpe. (Pas 
på med ikke at gøre et barn forlegen, hvis han eller hun ikke kender svaret). 

61 

Hvem? Hvad? . Hvorfor? , Hvornår? Hvor? 



Lærerens 
præsentation 

Trosartikel 

Skriftsted 

Skriftsted 

Trosartikel 

Lærerens 
præsentation 

Lærerens 
præsentation 

Historie og billede 

Mulige spørgsmål: 

• Hvem døbte Jesus Kristus? (Johannes Døber). 

• Hvor blev Jesus døbt? (I Jordanfloden). 

• Hvad er nedsænkning? (At blive fuldstændig dækket af vand). 
• Hvorfor blev Jesus døbt? (For at adlyde vor himmelske Faders befaling og 

sætte et eksempel for os). 

• Hvomår kan vi blive døbt? (Når vi er otte år gamle). 
Lad børnene fortælle dig, hvem de to mennesker på billede 2-19 er. 

• Hvis røst hørte Jesus Kristus og Johannes Døber, efter at Jesus var blevet 
døbt? 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader så Jesu dåb og var glad for at 
Jesus blev døbt. Fortæl børnene, at endnu en speciel person var til stede ved 
Jesu dåb. Denne person hjælper vor himmelske Fader og Jesus. Han kaldes 
Helligånden. 

Lad børnene rejse sig op og sige den første trosartikel sammen med dig. 

Forklar, at Helligånden er ligesom vor himmelske Fader og Jesus, fordi han 
elsker os og ønsker at hjælpe os. Men Helligånden har ikke et legeme af kød 
og ben, som vor himmelske Fader og Jesus har. Læs L&P 130:22 højt til 
består af ånd. Forklar, at vi ikke kan se Helligånden, men han kan hjælpe os 
med at gøre det, som er rigtigt. Han giver os en varm og glad følelse, når vi 
vælger det rette. 

Fortæl børnene, at når de er blevet døbt, vil mænd, som bærer Det 
Melkisedekske Præstedømme, give dem to store velsignelser. Læs L&P 49:14 
højt, og fortæl børnene, at dette skriftsted fortæller os, hvad en af disse 
velsignelser er. Forklar, at den, der gør dette henviser til en person, som er 
blevet døbt. 

Hjælp børnene med at lære en del af den fjerde trosartikel udenad: "Vi tror... 
(på) håndspålæggelse for den Helligånds gave." Fortæl børnene, at 
Helligåndens gave er en af de største velsignelser, vi kan modtage efter dåben. 
Forklar, at når vi har Helligåndens gave, vil Helligånden hjælpe os med at vide, 
hvad der er sandt og rigtigt. Helligånden kan hjælpe os selv inden dåb og 
bekræftelse, men efter vi modtager denne gave, kan vi have Helligånden som 
en konstant ledsager. Det betyder, at hans indflydelse vil være med os, så 
længe vi forsøger at gøre det, som er rigtigt. 

Vi kan bekræftes som medlem af Kirken 
Forklar, at den anden velsignelse, som vi modtager efter dåben, er at blive 
bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det kaldes 
bekræftelse. Lad børnene sige ordet bekræftelse nogle få gange. 

Fortæl historien om "Rebeccas bekræftelse", som findes sidst i lektionen. Bed 
børnene om at samle sig omkring dig, så de kan se billederne, når du læser 
historien. 
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Samtale Stil, efter du har fortalt historien, følgende spørgsmål: 
• Hvad fik Rebecca? (Helligåndens gave). 
• Hvem bad bønnen og gav den til hende? (Hendes far). 

• Hvilken myndighed har Rebeccas far? (Det Melkisedekske 
Præstedømme). 

• Hvilken varm følelse tror I, at Rebecca oplevede? (Helligåndens 
indflydelse). 

Lad børnene genfortælle historien. Bed forskellige børn om at fortælle om 
hvert billede. 
Helligånden vil hjælpe os med at vide, hvad der er sandt 

Lærerens Forklar, at Helligånden kan hjælpe os med at vide, at Kirken er sand. Somme 
præsentation tider er vi så lykkelige og taknemmelige, at vi ønsker at fortælle andre, hvordan 

vi har det. Det sker ofte, når vi bærer vores vidnesbyrd ved faste- og 
vidnesbyrdsmødet. 
• Har du nogensinde båret dit vidnesbyrd ved faste- og vidnesbyrdsmødet? 
Hvis nogen af børnene har båret deres vidnesbyrd, så lad dem fortælle, 
hvordan de oplevede det. 
Forklar, at nogle mennesker græder lidt, når de fyldes af Helligånden. Det er 
ikke af sorg, men af glæde. Fortæl børnene, at de somme tider oplever en 
varm og fredelig følelse ved vidnesbyrdsmødet, eller når de beder, læser i 
skrifterne eller lytter i Kirken. Denne fredelige følelse er Helligåndens hvisken, 
som lader dem vide, at det er sandt og rigtigt. 

Sang Syng eller sig teksten til "Jeg ved min Fader lever." 
Forklar, at "Ånden", som omtales i sangen, er Helligånden. Helligånden hjælper 
os med at vide, at vor himmelske Fader lever, og at han elsker os. 
Helligånden kan vejlede og advare os 

Historie Fortæl med dine egne ord historien om Sara Jane Jenne Cannon. Bed 
børnene om at lytte efter det, som Helligånden hviskede til hende. 
Sara Jane var en pionerpige, som gik over sletterne i USA for meget længe 
siden for at finde et nyt hjem. Efter hun kom til Utah, boede hun sammen med 
sin tante i et ufærdigt hus. Taget var lavet af lærred, der blev holdt fast på 
murene af en stor sten i hvert hjørne. 

Sara Jane sad hjemme og syede en dag, da hun hørte en stemme sige: "Flyt 
dig hurtigt". Der var ingen andre til stede, men Sara Jane flyttede sig over til 
den anden side af værelset. Lige efter faldt en af de sten, som holdt taget på 
plads, ned i værelset. Hvis Sara Jane ikke havde flyttet sig, ville stenen have 
ramt hende. (Se "Move Away Quickly," Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, samlet af Leon R. Hartshorn, 2 bind [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1973-75], s. 2:34). 

• Hvem talte til Sara Jane? 
• Hvad sagde Helligånden til hende? 
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• Hvad gjorde Sara Jane? 
• Hvad ville der være sket, hvis Sara Jane ikke havde lyttet? 
Mind børnene om, at Helligånden ikke altid taler med en stemme, som vi kan 
høre. Det sker ofte, at han tilskynder os gennem vores følelse til det, som vi 
bør gøre. 

Sammenfatning 
Tilbagebliksaktivitet Bed børnene om at fortælle, hvad de ved om Helligånden. Du kan benytte 

spørgsmålsblomsterne som et tilbageblik, eller du kan bruge spørgsmål som 
disse: 

• Hvilken værdifuld gave kan du modtage, når du er blevet døbt? 
{Helligåndens gave). 

• Hvem er Helligånden? (En person, som hjælper Jesus og vor himmelske 
Fader; en ånd; en, som kan trøste og hjælpe os). 

• Hvornår får vi Helligåndens gave? (Efter vi er døbt og bliver bekræftet som 
medlem af Kirken). 

• Hvor kan vi føle Helligåndens tilskyndelser? (I hjertet og sindet. Svar som 
"hjemme", "i Kirken" eller "hvorsomhelst vi vælger at gøre det rette" er 
også acceptable). 

• Hvorfor sendte vor himmelske Fader Helligånden til at være sammen med 
os? (For at hjælpe os og trøste os; for at vejlede og advare os; for at 
fortælle os, hvad der er sandt og for at lade os opleve kærlighed og fred). 

Vidnesbyrd Fortæl børnene om dine følelser for Helligånden, og hvordan han hjælper og 
vejleder os. Du kan evt. fortælle en personlig oplevelse om, hvor Helligånden 
bar vidnesbyrd til dig eller hjalp dig. 

Motivér børnene til at vælge det rette, så de altid kan have Helligånden hos 
dem. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Tag noget med, som du har modtaget som en gave, men som ikke 

længere kan bruges, fordi det er gået i stykker, slidt eller brugt op. Det kan 
være en revnet tallerken, et gammelt stykke tøj eller en tom madkasse. 
Vis børnene den gave, som ikke længere kan benyttes. Fortæl dem 
historien om gaven, såsom hvem der gav dig den; hvornår, eller hvorfor de 
gav dig den. Hjælp børnene med at forstå, at selv om denne gave engang 
var betydningsfuld for dig, så har den ikke længere nogen brugsværdi, 
fordi den er gået i stykker, slidt op eller brugt op. 

Forklar, at da du blev døbt og bekræftet, modtog du en anden slags gave. 
Det er en meget værdifuld gave, som ikke kan slides op eller bruges op. 
Denne værdifulde gave bliver mere værdifuld, jo mere den bruges. 
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• Hvad er denne gave? 

Når børnene har gættet (eller du har fortalt dem det), at denne gave er 
Helligåndens gave, så fortæl dem, at de vil modtage mange gaver i løbet 
af livet, men at Helligåndens gave er den mest værdifulde gave, som de 
kan modtage, mens de er her på jorden. 

2. Syng eller fremsig "Den lille stille stemme" (Syng med Mig, B-92). 
Helligånden leder mig med sin stille stemme 
og leder mig sikkert fra at gøre ondt hvert dag, 
hvis jeg gør, hvad jeg skal gøre, 
vil Han lede mig hver dag, 
beskytte og værne og give sjælen lys. 
Lyt nu, lyt nu. 
Brug de fagter, som angives herefter, når du synger eller siger den sidste 
del af sangen: 
Lyt nu, lyt nu (læg en hånd bag øret). 
thi Ånden kan blot hviske (læg pegefingeren over læberne). 
lyt, nu, lyt nu, (læg en hånd bag øret). 
til dens sagte røst (læg en hånd over hjertet). 

3. Leg følgende stilleleg med børnene for at vise, at de kan blive vejledt af en 
stille sagte stemme: 
Vis børnene en lille genstand, som du vil gemme i denne leg. Lad et barn 
forlade gruppen et øjeblik, mens du skjuler genstanden. Når barnet 
vender tilbage, så forklar, at det er nødvendigt at lytte omhyggeligt for at 
finde genstanden. Lav en meget sagte lyd, ved fx at banke let med en 
blyant, klappe meget sagte i hænderne eller nynne en sang for at vise 
barnet, i hvilken retning den skjulte genstand skal søges. Bank blidt, når 
barnet ser i den rigtige retning. Bank hurtigere (eller nyn højere), 
efterhånden som barnet nærmer sig skjulestedet, og indtil genstanden er 
fundet. Gentag aktiviteten, og giv et andet barn mulighed for at søge efter 
genstanden. Gør det lige så mange gange, som børnene har lyst. 

Forklar børnene, at de kan blive vejledt i deres liv ved at lytte til 
Helligåndens stille sagte stemme. Mind dem om, at Helligånden ikke altid 
taler højt. Af og til giver han os ideer eller følelser, såsom en varm følelse, 
når vi gør noget rigtigt, eller en dårlig følelse, når vi gør (eller ønsker at 
gøre) noget forkert. Vi må lytte opmærksomt for at vide, hvad Helligånden 
fortæller os, vi skal gøre. 

4. Hjælp børnene med at tegne begge hænder på papir med forskellige 
farver. Lad børnenes hænderne overlappe hinanden, så de repræsenterer 
håndspålæggelsen ved modtagelsen af Helligånden. Sæt navn på hvert 
billede. 

5. Syng eller fremsig "Helligånden" (Børnenes sangbog, nr. 56) eller tredje 
vers af "Hav en rigtig dejlig fødselsdag" (Flere børnesange, s. 65). Teksten 
til "Helligånden" er medtaget bagest i hæftet. 
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Rebeccas bekræftelse 
Det er eri meget særlig dag for 
Rebecca. Hun er netop blevet døbt. 
Hun vil nu blive bekræftet som 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige, og hun vil modtage 
Helligåndens gave. (Du kan evt. 
forklare børnene, at selvom Rebecca 
er blevet døbt og bekræftet af sin far, 
så kan en hvilken som helst værdig 
bærer af Det Melkisedekske 
Præstedømme udføre disse 
ordinanser). 

Efter at Rebeccas far har hjulpet 
hende op af vandet, kommer hendes 
mor hende i møde med tørt tøj. 
Hendes våde hår bliver hurtigt redt 
pænt, og hun smiler og er lykkelig! 

Da Rebecca er færdig, vender hun 
tilbage til familien og vennerne, som 
har ventet. Hun går sammen med sin 
far frem til en stol foran i lokalet. 
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Biskoppen [grenspræsidenten] beder 
de mænd, som Rebecca har valgt, 
om at komme frem og stå i cirklen. 
Rebecca har bedt sin far, sin 
bedstefar, sin onkel og sine 
hjemmelærere om at være med. Alle 
disse mænd bærer Det 
Melkisedekske Præstedømme. 

Rebecca bøjer hovedet og lukker 
øjnene. Mændene placerer deres 
hænder på hendes hoved, mens 
hendes far kalder hende ved navn og 
bekræfter hende som medlem af 
Kirken og overdrager Helligåndens 
gave til hende. 

Efter bekræftelsen er overstået, 
takker Rebecca mændene i cirklen 
ved at give dem hånden, og de 
ønsker hende til lykke. Rebecca har 
en vidunderlig varm følelse, og hun 
ved, at hun har valgt det rette. 
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Lektion 

11 At turde vælge det rette 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at de kan vælge det rette, ligesom Jesus 
Kristus gjorde, da Satan forsøgte at friste ham. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 4:1-11. 

2. Lav en enkel kongekrone af kraftigt papir eller andet materiale som vist: 
3. Aftegn eller kopiér en "vælg det rette" spilleplade (vist i afslutningen af 

lektionen) på stift papir eller pap. 

4. Skriv spørgsmålene til legen (side 71 -72) på særskilte stykker papir, og 
læg dem i en lille pose eller beholder. 

5. Forbered at synge eller sige første vers af "Vælg altid ret" (Børnenes 
sangbog, nr. 80). Teksten til sangen findes bagest i hæftet. 

6. Valgfrit: Kopiér ældste Pinegars brev, og læg det i en konvolut. 
7. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Nogle få sten. 
c. To knapper eller andre små genstande af forskellig form eller farve, der 

kan benyttes som markører i "vælg det rette"-tilbageblikslegen. 
d. VDR-skiltet (se lektion 1). 
e. Billede 2-21, Ældste Rex D. Pinegar; billede 2-22, Et fordums tempel 

(Evangelisk kunst 118; 62300). 

8. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 

opmærksomheden 

Samtale 

Brev 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi kan selv træffe valg 
Vis "vælg det rette" spillepladen og bed børnene om at lytte omhyggeligt til 
lektionen, så de kan være i stand til at besvare de spørgsmål, som følger med 
legen. 

• Er du nogensinde blevet udfordret til at gøre noget? 
Fortæl børnene om tidspunkter, hvor nogen har udfordret dem til at gøre 
noget. 

Fortæl børnene, at du har et brev til dem fra ældste Rex D. Pinegar, som er en 
af Kirkens generalautoriteter. Forklar, at han fortæller om en oplevelse, han 
havde, da han var 7 år gammel. Vis billede 2-21, ældste Rex D. Pinegar, og 
læs eller fortæl om brevet. (Hvis du har lavet en kopi af brevet og lagt det i en 
kuvert, så læs i brevet snarere end i hæftet). 
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"Mine kære venner! 
Tør du?' - det er et spørgsmål, drenge og piger ofte bliver stillet af deres 
kammerater, som gerne vil have dem til at bevise, at de er modige, stærke 
eller, at de tør. De vil måske have jer til at gøre noget, som jeres forældre eller 
lærere har sagt, I ikke må - noget, som I ved er forkert. Jeg har opdaget, at når 
vi gør noget, som vi godt ved er forkert, viser vi svaghed snarere end styrke. Et 
menneske viser for alvor styrke, når det har mod til at gøre det rigtige. 
Engang da jeg var 7 år, havde jeg en ven, som jeg holdt meget af. Vi fulgtes 
ofte ad hjem fra skole ... Vi talte om at være modige og om at kunne gøre en 
masse forskellige ting. 
Somme tider udfordrede vi hinanden til at hoppe over en grøft eller klatre i 
træer for at bevise, at vi var lige så modige som de større drenge og piger, når 
vi sagde: Tør du?' 
En dag vi kom hjem fra skole, stod vi ude på vejen og talte om, hvem der 
kunne løbe hurtigst i skolen ... Da jeg blev ved med at sige, at jeg kunne løbe 
hurtigere end min ven, vendte han sig mod mig og sagde: 'Hvis du kan løbe 
så hurtigt, så vis, at du tør løbe over vejen før den bil, der kommer, når her 
hen!' 
Jeg så ned ad gaden og fik øje på en bil et lille stykke borte. Uden at sige et 
ord spænede jeg ud på vejen for at bevise, at jeg var hurtig og modig. Et 
øjeblik senere hylede bilens bremser! Kofangeren ramte mig, og jeg landede 
bevidstløs på vejen. 
Da jeg lukke øjnene op, gjorde det ondt i hele min krop. Min sårede stolthed, 
og min mors ængstelige ansigt fik mig til at indse, at jeg hverken havde været 
hurtigt eller modig. Jeg havde været dum. Jeg havde bragt mig selv og andre 
sorg... 
Hvad jeg her lærte ... har været værdifuldt for mig gennem hele mit liv. Jeg 
lærte, at det eneste man nogen sinde kan gå med til at vove er at TURDE 
GØRE DET RETTE. 
Hvis du accepterer at turde gøre noget, som ikke er rigtigt, noget som vor 
himmelske Fader eller dine venner ikke ønsker, at du skal gøre, vil du stå 
tilbage med en trist og skuffet følelse. Når du tør gøre det, som er rigtigt, vil du 
føle godt. 
Som en ven opmuntrer jeg dig til at være lydig over for dine forældre og 
Herrens lærdomme ... Ved at turde gøre det rette vil du blive ven med Jesus 
Kristus og nyde hans største velsignelser. 
Må du altid TURDE GØRE DET RETTE. 
Med kærlig hilsen, din ven, Rex D. Pinegar" ("Friend to Friend," Friend, oktober 
1974, s. 10-11). 
• Hvilket valg traf den unge Rex Pinegar? (Han valgte at løbe ud foran bilen). 
• Valgte han det rette? 
• Hvad skulle han have gjort? 
• Hvad tror I, at han lærte af denne ulykke? 

Samtale 
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• Når nogen spørger om du tør gøre noget, behøver du så at gøre det? 
Mind børnene om, at ældste Pinegar sagde, at de skulle "turde gøre det rette." 

• Hvad vil det sige at turde gøre det rette? 

Forklar, at det ikke altid er let at vælge det rette, især ikke, når nogen udfordrer 
os til at gøre noget, som er forkert. Vi vil alle gerne have, at vore venner tror, at 
vi er stærke og modige, og kan ikke lide, at de gør nar ad os. Forklar, at det at 
vove at gøre det rette betyder at gøre det rette, selvom det er vanskeligt. 

Sang Lad børnene rejse sig op og synge eller sige teksten til første vers af "Vælg 
altid rigtigt." Hvis børnene ikke kender sangen, så syng eller sig den for dem 
nogle få gange, så de kan lære ordene. Sig til børnene, at næste gang nogen 
udfordrer dem til at gøre noget dumt, så kan de tænke på teksten til denne 
sang. Teksten i denne sang vil minde dem om at vælge det rette og vil hjælpe 
dem med at få mod til at gøre det. 

VDR-ring Bed børnene om at se på deres VDR-ringe, hvis de har dem på. Påpeg, at 
deres ringe også kan hjælpe dem med at huske at vælge det rette. 

Lærerens Fortæl børnene, at det at vove at gøre noget forkert kaldes en fristelse. Lad 
præsentation børnene gentage ordet fristelse nogle få gange. Forklar, at Satan forsøger at 

friste mennesker til at træffe forkerte valg, mens vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, at alle mennesker træffer rigtige valg, fordi de ved, at den 
eneste måde at være lykkelig på er altid at forsøge at vælge det rette. Satan 
ønsker ikke, at vi skal være lykkelige, og han ved, at forkerte valg gør os 
ulykkelige. 

Satan ville have Jesus Kristus til at træffe forkerte valg 
Beretning fra Fortæl beretningen om, hvordan Jesus blev fristet i ørkenen, således som den 
skriften findes i Matt 4:1 -11. Forklar, at efter Jesus blev døbt, ønskede han at være 

alene for at faste og bede, så han kunne føle sig nærmere til vor himmelske 
Fader. Han fastede i fyrre dage og fyrre nætter. Det betød, at han ikke spiste 
noget i fyrre dage. 

• Hvordan har I det, når I ikke har spist noget i lang tid? 
• Hvordan tror I, at Jesus havde det efter at have fastet i 40 dage? 
Forklar, at Satan mente, at dette var et godt tidspunkt at friste Jesus på, 
eftersom han var meget sulten og svag efter ikke at have fået noget at spise. 
Satan ville friste Jesus til at benytte sin magt på den forkerte måde. 

Tag stenene, papirkronen og billede 2-22, Et fordums tempel, frem. Bed børne 
om lytte omhyggeligt for at finde ud af, hvad disse ting har at gøre med de 
fristelser, som Satan tilbød Jesus. 

Hold stenene op og læs Matt 4:3 højt. Forklar, at Satan først forsøgte at få 
Frelseren til at lave stenene til brød. Jesus vidste, at det ikke var rigtigt at bruge 
sin magt til at gøre dette, selv om han var sulten. Han fortalte i stedet Satan, at 
mad ikke er lige så vigtig som at gøre det, som er rigtigt (se Matt 4:4). 
Hold billede 2-22, Et fordums tempel, frem. Forklar, at Satan derefter forsøgte 
at få Jesus til at bevise, at han var Guds Søn ved at springe ned fra templet. 
Satan fortalte Jesus, at hvis han sprang og englene reddede ham fra at 
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komme til skade, så ville det bevise, at han var Guds Søn (se Matt 4:6). Jesus 
nægtede at gøre det, som Satan udfordrede ham til. Han vidste, at det ikke 
var rigtigt at gøre dumme ting og derpå forvente, at vor himmelske Fader ville 
beskytte ham (se Matt 4:7). 
Hold kronen frem. Forklar, at Satan forsøgte sig med endnu en fristelse. Satan 
sagde, at Jesus kunne få alle verdens rigdomme og magtfulde kongeriger, hvis 
han ville falde ned og tilbede Satan (se Matt 4:8-9). Jesus vidste, at han kun 
burde tilbede vor himmelske Fader, og han befalede Satan at forlade ham. 

Skriftsted Læs det Jesus sagde til Satan højt fra Matt 4:10: "Vig bort, Satan!" Lad 
børnene rejse sig og gentage disse ord. 
Forklar, at Jesus altid valgte det rette, fordi han elskede det rette og havde 
lovet at adlyde alle vor himmelske Faders befalinger. 
Vi kan vælge det rette, som Jesus gjorde 

VDR-skilt Vis VDR-skiltet og lad børnene gentage ordene på skiltet. Forklar, at vi bliver 
mere som Jesus ved altid at træffe de rette valg. Vor himmelske Fader vil 
hjælpe os, hvis vi forsøger at vælge det rette. 

Tilbagebliksleg Hjælp børnene med at lege "Vælg det rette"-spillet. Fortæl børnene, at legen 
vil hjælpe dem med at huske, hvordan Jesus Kristus altid valgte det rette, og 
hvordan de også kan vælge det rette. 

Del klassen op i to hold, og giv hvert hold en knap eller en anden lille ting som 
brik. Lad hvert hold placere sin brik på "Start" på spillepladen. Lad børnene på 
hvert hold på skift vælge spørgsmål fra de sedler, som du har lavet 
(spørgsmålene kan benyttes mere end en gang). Læs hvert spørgsmål højt, og 
lad holdets deltagere svare sammen. Hvis de svarer rigtigt, flytter de deres brik 
det antal pladser frem, som angives efter spørgsmålet. Hvis de svarer forkert 
på et spørgsmål, lader de brikken stå på samme plads. 

Hvis et hold lander på en "VDR"-plads, klatrer de op ad stigen til pladsen 
ovenfor. Hvis de lander på "FS" (forkert svar), glider de ned på pladsen 
nedenfor. 
Spørgsmål til spillet 
1. Hvorfor løb den unge Rex Pinegar ud foran en bil? (Ryk to pladser frem). 
2. Var ældste Pinegar glad over eller ked af, at han turde at gøre det? (Ryk to 

pladser frem). 

3. Hvor mange dage fastede og bad Jesus i ørkenen? (Ryk to pladser frem). 
4. Hvem forsøgte at friste Jesus ? (Ryk tre pladser frem). 
5. Hvad vil det sige at faste? (Ryk fem pladser frem). 
6. Hvor mange forskellige måder forsøgte Satan at friste Jesus på? (Ryk to 

pladser frem). 
7. Hvad ønskede Satan, at Jesus skulle gøre med stenene? (Ryk fire pladser 

frem). 

8. Hvad ønskede Satan, at Jesus skulle gøre fra templets top? (Ryk tre 
pladser frem). 

71 



Lærerens 
præsentation 

VDR-skilt 
Vidnesbyrd 

72 

9. Hvad lovede Satan Jesus, hvis han ville falde ned og tilbede ham? (Ryk 
fem pladser frem). 

10. Gjorde Jesus alt det, som Satan ønskede? (Ryk tre pladser frem). 
11. Hvad ønsker vor himmelske Fader og Jesus Kristus, at vi skal gøre, når en 

udfordrer os til at gøre noget, som er forkert eller dumt? (Ryk frem pladser 
frem). 

12. Hvad bør vi gøre, når vi skal træffe et valg? (Ryk seks pladser frem). 
13. Hvad er en fristelse? (Ryk seks pladser frem). 
14. Bliver vi lykkelige eller ulykkelige, når vi træffer forkerte valg? (Ryk en plads 

frem). 
15. Behøver du gøre det, andre udfordrer dig til? (Ryk to pladser frem). 
Svar på spørgsmålene 

1. Han accepterede sin vens udfordring til at gøre det. 
2. Ked af det. 
3. Fyrre. 
4. Satan. 
5. Ikke drikke eller spise noget. 
6. Tre. 
7. Omdanne dem til brød. 
8. Springe ud for at bevise, at han var vor himmelske Faders søn. 
9. Alle verdens riger og magter. 
10. Nej. 
11. Vælge det rette. 
12. Vælge det rette. 
13. En udfordring til at gøre noget, som er forkert. 
14. Ulykkelig. 
15. Nej. 

Sammenfatning 
Forklar, at selv om Jesus Kristus blev fristet, så valgte han altid at gøre det 
rette. Mind børnene om, at de kan spørge sig selv, når de skal træffe et valg: 
"Hvad ønsker vor himmelske Fader og Jesus, at jeg skal gøre?" De kan også 
synge "Vælg altid ret" (eller "Vælg det rette") og se på deres VDR-ringe. Disse 
ting vil minde dem om at vælge det rette. 

Sørg for, at børnene igen siger ordene på VDR-skiltet. 
Bær vidnesbyrd for børnene om, at det at vælge det rette vil gøre dem 
lykkelige. Du kan evt. fortælle om et tidspunkt, hvor en eller anden udfordrede 
dig til gøre noget dumt. Forklar det valg, som du traf, og hvordan du havde det 
bagefter. 

Motivér børnene til at vælge det rette, når en eller anden udfordrer dem til at 
gøre noget dumt. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 
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Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Hjælp børnene med at sige følgende tekst eller synge den til melodien 

"Hvis du er i godt humør" (iBørnenes sangbog, nr. 125), idet du gør 
følgende bevægelser: 

For at vise, at jeg vælger det rette, fortæller jeg sandheden (klap læberne 
[eller klap i hænderne] og vend jer om). 
For at vise, at jeg vælger det rette, fortæller jeg sandheden (klap læberne 
og vend jer om). 

Jeg kender Frelserens vej, og den viser sig i det, som jeg siger: 
For at vise, at jeg vælger det rette, fortæller jeg sandheden (klap læberne 
og vender jer om). 

Du kan evt. synge eller sige sangen adskillige gange, idet du erstatter 
"fortæller jeg sandheden" med andre sætninger såsom "vil jeg være 
venlig" eller "beder jeg mine bønner." 

2. Hjælp børnene med at vise, hvordan de vil vove at gøre det rette i 
situationer, hvor de har et valg. Brug efterfølgende situationer eller lav selv 
nogle: 

a. En ven udfordrer dig til at stjæle noget slik fra en forretning. 
b. Andre børn i din Primaryklasse driller en ny dreng på grund af hans tøj. 
c. Dine lillesøster ødelægger dit bedste legetøj. 
d. Din mor har netop bedt dig om at gøre nogle ting, da din ven kommer 

og spørger, om du kan komme ud og lege. 
e. Dine venner udfordrer dig til at løbe ud på den befærdede gade for at 

hente den bold, som de spiller med. 
f. En fremmed tilbyder dig slik. 

3. Vis billede 2-38, Det Første Syn, og fortæl kort beretningen om det første 
syn, således som den findes i JS-H 1:14-20. Forklar, at da Joseph Smith 
fortalte andre mennesker, at han havde set vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus, var der mange, som ikke troede på ham. De gjorde grin med ham 
og kaldte ham øgenavne. De ønskede, at han skulle sige, at åbenbaringen 
ikke var virkelig (se JS-H 1:21 -26). Men Joseph Smith vovede at gøre det 
rette - han gjorde det, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
ønskede, at han skulle gøre. 

4. Giv hvert barn en kopi af VDR-skiltet (som findes forrest i kursushæftet) 
samt farver eller blyanter. Lad børnene farvelægge deres skilt. Forklar 
børnene, at det at vove at gøre det rette er som et skjold, og at det vil 
beskytte dem mod konsekvenserne ved dumme valg. Bed børnene om at 
anbringe deres skilt et eller andet sted i hjemmet, hvor det vil minde dem 
om at vælge det rette. 
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Kom, følg mig Lektion 

11 
Formål At styrke hvert barns ønske om at følge Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 4:18-22, Luk 5:1-11 og Joh 14:15, 15:17. 
2. Skær tre par store fodspor ud i papir. Skriv følgende på fodsporene: 

a. Kom / Følg mig 
b. Hold / Mine befalinger 
c. Elsk / Hinanden 

3. Forbered at synge eller sige teksten til første vers af "Frelseren bød" 
(Salmer og sange, 62). 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1). 
c. To stykker papir og en blyant til hvert barn. 
d. Billede 2-23, Barn følger i sin fars fodspor; billede 2-24, Fiskerne 

kaldes (Evangelisk kunst 209; 62496). 
5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Historie 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Jesus Kristus ønsker, at vi følger ham 
Lad børnene lege "Følg lederen". Lad børnene stå på en række i den ene side 
af klassen. Det første barn løber, hopper, sjipper eller gør noget andet over til 
den anden side af lokalet. De andre børn følger efter det førte barn og gør det, 
som han eller hun gjorde. Lad derpå det første barn gå om bagest i rækken, 
hvorefter et andet barn bliver lederen. Fortsæt, indtil hvert barn har haft 
mulighed for at være lederen. 

Fortæl børnene, at de i lektionen i dag skal lære at følge Jesus Kristus. 
Vis billede 2-23, Barn følger i sin fars fodspor, og fortæl følgende historie med 
dine egne ord. 
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Beretning fra 
skrifte 

Samtale 

Sang 

Fodsporsaktivitet 

Søren gik ud for at hjælpe sin far med at samle træ til brænde. Det var vinter, 
og sneen var meget dyb. Søren og hans far tog hver en favnfuld træ og 
begyndte at gå hjemad. Det var hårdt for Søren at gå i den dybe sne med sin 
tunge byrde. Far sagde til Søren, at han skulle gå i de fodspor, som han 
efterlod i sneen. Det var meget lettere for Søren at gå, når han gik i sin fars 
fodspor. 

• Hvorfor gik Søren i sin fars fodspor? 
• Hvorfor tror I, det var lettere for Søren at gå i sneen, når han fulgte i sin 

fars fodspor? 

Vis billede 2-24, Fiskerne kaldes. Fortæl beretningen i Matt 4:18-22 og Luk 
5:1 -11. Forklar, at da Jesus Kristus var på jorden, kaldte han mænd til at være 
sine disciple eller hjælpere. 

Læs Matt 4:19 højt på et passende tidspunkt, når du fortæller beretningen. 
Forklar, at "jeg (vil) gøre jer til menneskefiskere" betyder, at Jesus ønskede, at 
disse mennesker skulle hjælpe ham med at undervise folket. 

• Hvorfor fulgte disse fiskere Jesus? 

• Hvad ville du gøre, hvis Jesus bad dig om at følge sig og være hans 
discipel? 

Sammenlign beretningen om Jesus Kristus, der kaldte sine disciple, med 
historien om Søren og hans far. På samme måde som Sørens far bad Søren 
om at følge sig, beder Jesus os alle om at følge sig. Sørens far vidste, at det 
ville være lettere for Søren at gå, hvis han fulgte i sin fars fodspor. Frelseren 
ved, at vores liv vil være lettere, og at vi ville være lykkeligere, hvis vi følger 
ham. 

• Hvad betyder det at følge Jesus? 
• Hvorfor er livet lettere for os, når vi følger Jesus? 
Syng eller fremsig teksten til første vers af "Frelseren bød", og forklar de ord, 
som børnene ikke kender. 

"Frelseren bød: 'Mig følge I må,' 
så lad os i hans fodspor gå. 
Kun hvis vi lyder Kristi bud, 
bliver vi ét med himlens Gud. 
Forklar, at vi kan følge Jesus ved at forsøge at være som ham og ved at 
adlyde hans befalinger. Når vi lærer hans veje at kende og gør det, som han 
beder os om at gøre, følger vi i hans fodspor. 

Vis de to fodspor, hvor der står skrevet: "Kom" og "Følg mig". Læs ordene 
sammen med børnene. Lad børnene gentage ordene nogle få gange. 
Anbring VDR-skiltet forrest i klasseværelset. Lad et barn lægge fodsporene på 
gulvet i den anden ende af værelset. (Efterhånden som lektionen skrider frem 
og hvert par fodspor lægges på gulvet, skal de danne en sti, hvorpå et barn 
kan vandre hen mod billedet af Frelseren på VDR-skiltet). 
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Lektion 10 

Samtale 

Skriftsted 

Jesus ønsker, at vi skal holde befalingerne 
Samtale om skriften Forklar, at det at følge Jesus Kristus betyder at være villig til at gøre det, han 

beder os om at gøre. Bed børnene om at lytte, mens du læser om en af de 
ting, Jesus har bedt os om at gøre. 
Læs Joh 14:15 højt. Forklar, at dette er Jesu ord. Lad børnene gentage 
skriftstedet sammen med dig. 
• Hvad sagde Jesus, at vi skal gøre? 
• Hvad vil det sige at følge Jesu befalinger? 

Fodsporsaktivitet Vis fodsporene med teksten "Hold" og "Mine befalinger" og lad børnene sige 
sætningen. Bed et barn om at anbringe disse fodspor et lille stykke foran det 
første sæt fodspor. (Fodsporene bør anbringes tæt nok til, at et barn kan 
træde fra det ene til det andet). 
Beskriv for børnene nogle situationer, hvor de kan følge Jesus. Lad børnene 
på skift forklare, hvad de ville gøre i hver enkel situation. Vis eksemplerne 
nedenfor, eller lav selv nogle situationer, som er mere passende for din klasse: 

1. Du leger i skolen og finder en pung med penge i. 
• Hvordan vil du følge Jesus? 

2. Du er klar til at gå i seng, og er så træt, at du bare har lyst til at sove med 
det samme. 
• Hvordan vil du følge Jesus, før du kravler op i seng? 

3. Din mor har bedt dig om at se efter din lillesøster, så hun ikke løber ud på 
vejen. Nogle af dine venner kommer forbi og vil lege med dig. 
• Hvordan vil du følge Jesus? 

4. Der er kommet en ny dreng i skolen, og nogle af børnene driller ham. 
• Hvordan vil du følge Jesus? 

5. Nogle af dine venner har inviteret dig med hen at besøge noget familie, 
men de kommer ikke tilbage i tide til kirke. 
• Hvordan vil du følge Jesus? 

Bed børnene om at beskrive andre situationer, hvor de kan vælge at følge 
Jesus. Påpeg, at når vi følger Jesus ved at gøre det, som han ønsker, at vi skal 
gøre, så vælger vi det rette. 
Jesus ønsker, at vi skal elske hinanden 
Læs Joh 15:17 højt for at hjælpe børnene med at finde en anden måde, 
hvorpå vi kan følge i Jesu fodspor. Forklar, at dette er Jesu ord. Lad børnene 
sige skriftstedet sammen med dig. 
• Hvem ønsker Jesus, at vi skal &lske? 
Vis fodsporene med teksten "Elsk" og "Hinanden". Læs disse ord sammen 
med børnene og lad dem gentage ordene. Bed et barn om at placere 
fodsporene på samme måde som før. 

Fodsporsaktivitet 
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Beretning Fortæl eller læs følgende beretning om, hvordan en dreng ved navn Heber 
fulgte Jesus Kristus: 
Heber rystede af kulde og trykkede den tynde frakke godt ind til sig. Det var 
snart hans fødselsdag, og det eneste han ønskede sig, var en varm frakke. 
Men han vidste, at hans mor ville blive ked af det, hvis han bad om at få en, for 
hun havde ikke råd til at købe ham en. Hebers far var død, da han var helt lille, 
og Hebers mor arbejdede meget hårdt for at tjene de penge, som de havde 
behov for. Hun syede ofte til sent på aftenen for at lave tøj til andre mennesker. 
På Hebers fødselsdag ønskede hans mor ham til lykke og gav ham en ny 
frakke, som hun havde syet til ham. Heber kunne næsten ikke vente med at 
prøve den på udenfor og mærke, hvor varm den ville holde ham. 

Nogle få uger senere var han ude i et ærinde. Heber så en dreng, som kun 
havde en sweater på. Heber vidste, hvordan han måtte fryse. Heber tog, 
næsten uden at tænke derpå, sin frakke af og gav den til drengen. 

Da Hebers mor så ham gå med den gamle frakke, spurgte hun, hvad der var 
sket med hans nye frakke. 

Heber forklarede: 'Jeg så en dreng, som havde meget mere behov for den 
end jeg, så derfor gav jeg ham den." 

Mor spurgte: 'Kunne du ikke have givet ham din gamle?' 

Heber så op hende og håbede, at hun ville forstå, og han så hendes øjne 
fyldes med tårer. Hun knugede ham tæt ind til sig og sagde: 'Selvfølgelig 
kunne du ikke det, Heber." (Se Lucille C. Reading, "The Coat," Children's 
Friend, Nov 1966, s. 5). 

• Hvordan fulgte Heber Jesus Kristus? 
Fortæl børnene, at drengen i denne beretning var Heber J. Grant, som 
voksede op til at blive Kirkens syvende præsident. 

Samtale Bed børnene tænke over, hvordan de kan vise andre kærlighed. Du kan 
benytte spørgsmål som disse, for at hjælpe dem til at få ideer til at vise 
kærlighed: 

• Hvis I så én falde og slå sig, hvad vil kunne I så gøre for at vise kærlighed? 
• Hvis en eller anden i skolen ikke havde mad med, hvad kunne l så gøre for 

at vise kærlighed. 

Forklar, at det at elske hinanden er mere end følelser og ord. Vi viser vores 
kærlighed gennem det, vi gør. Motivér børnene til at fortælle, hvordan de har 
vist andre mennesker kærlighed i løbet af ugen, der er gået. 

Vi vil vælge det rette og følge Jesus Kristus 
Fodsporsaktivitet Giv hvert barn mulighed for at gå fra fodspor til fodspor og komme frem til 

billedet af Jesus på VDR-skiltet. Lad hvert barn fortælle, hvad han eller hun vil 
gøre denne uge for at følge Jesus. 

Mind børnene om, at vi følger Jesus Kristus, når vi vælger det rette. Peg på 
VDR-skiltet, og lad børnene sige "Jeg vil vælge det rette." 
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Sammenfatning 
Aktivitet Giv hvert barn to stykker papir og en blyant. Lad børnene aftegne deres eget 

fodspor ved at tegne rundt om deres egne sko. Skriv eller lad dem skrive Jeg 
vil følge Jesus Kristus øverst på deres papir. Lad børnene tage deres fodspor 
med hjem for hjælpe dem med at huske på, at de har forpligtet sig til at følge 
Jesus. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvordan det at følge Jesus har gjort dig lykkelig. Bær 
vidnesbyrd om, at hvis vi følger ham, vil Jesus lede os tilbage til at leve med 
vor himmelske Fader igen. 
Motivér børnene til altid at forsøge at følge i Jesu fodspor. Foreslå dem at tale 
med deres forældre om deres egne papirfodspor. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder vor himmelske 
Fader om at hjælpe børnene til at følge Jesus Kristus og vælge det rette. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du 

kan benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Forklar børnene, at du vil gøre noget (såsom at klappe i hænderne, nikke 

med hovedet eller marchere. Bed dem gøre som dig. Gør det én gang. 
Tilføj derpå endnu en ting, og lad børnene gøre begge. Fortsæt på denne 
måde med at tilføje en ting ad gangen. Se, hvor mange ting børnene kan 
huske at gøre det i den rigtige rækkefølge. 

Sammenlign dette med at følge Frelseren. Vi må forsøge at følge hans 
eksempel, ikke blot i én ting, men i alt, hvad vi gør. 

2. Lav en kæde af papirdukker til hvert barn i klassen. (De ældste børn kan 
selv have sjov af at lave deres egen kæde. Fold et stykke papir som en 
harmonika. Tegn en dukke på det foldede papir (se den efterfølgende 
illustration), og klip dukken ud. Lav en kæde til hvert barn, og skriv Elsk 
hinanden henover bunden på hver kæde. Forklar, at det at elske hinanden 
er en af de vigtigste ting, Jesus har bedt os om at gøre. 
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3. Syng eller sig ordene til første vers af "Jeg prøver at bli' som Jesus" 
(Børnenes sangbog, nr. 40), "Elsker hverandre" (Børnenes sangbog, nr. 
74) eller "Hold Guds befalinger" (Børnenes sangbog, nr. 68) 

Hold Guds befalinger. Hold Guds befalinger, 
thi han vil velsigne dig; han vil velsigne dig. 
Herrens profet har sagt, 
hold Guds befalinger, 
thi det giver tryghed og fred. 
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Jesus Kristus har kraft 
til at helbrede 

Lektion 

11 
Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at Jesus Kristus har kraft til at helbrede, og 

præstedømmets velsignelser kan hjælpe med at helbrede de syge. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 9:18-19, 23-26; Mark 5:22-24, 35-43; Luk 8:41 -
42, 49-56; Jak 5:14-15 og L&P 42:48. 

2. Kopiér eller aftegn de tegninger, som findes i slutningen af lektionen, og 
skær dem ud. Disse tegninger skal bruges i "Hvad er jeg" -aktiviteten. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og Lære og Pagter. 
b. En førstehjælpskasse eller -pakke, der indeholder nogle få 

hjælpemidler, der hjælper mennesker med at blive raske, når de er 
syge eller er kommet galt afsted, såsom salve, bandager og hostesaft. 

c. En lille flaske med indviet olie. 
d. Billede 2-25, Jesus velsigner Jairus' datter (Evangelisk kunst 

215;62231); billede 2-26, Jesus helbreder de syge; billede 2-27, 
Salvelse af de syge (62342). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi bliver af og til syge 

Fang Vis børnene en førstehjælpskasse eller -pakke, og forklar, at der indeni den 
opmærksomheden findes visse ting, som hjælper os med at blive raske, når vi er syge eller er 

kommet galt afsted. Giv børnene et fingerpeg om hver ting, for at hjælpe dem 
med at gætte, hvad det er (Fx: "Det hjælper med at holde bakterier og snavs 
ude af sår og skrammer"). 
Når børnene gætter hver enkelt ting, så vis dem den og tal kort om, hvordan 
den kan hjælpe med at helbrede mennesker. Mind børnene om, at de ikke må 
benytte disse ting uden forældrenes hjælp. 
Forklar, at næsten alle bliver syge eller kommer til skade. Af og til varer disse 
skader eller sygdomme kun kort, og vores forældre kan let tage sig af os, men 
til andre tider er vores sygdomme så alvorlige, at vores forældre må tage os til 
lægen for at få hjælp. 
Forklar, at der findes en anden måde, hvorpå vi kan blive hjulpet, når vi er syge. 
Da Jesus Kristus levede på jorden, velsignede han mange mennesker og gjorde 
dem raske. Han benyttede præstedømmets kraft til at helbrede dem. 
Jesus Kristus helbredte de syge 
Vis billede 2-25, Jesus velsigner Jairus' datter, og fortæl beretningen om 

Forslag til 
lektionens forløb 

Lærerens 
præsentation 

Beretning fra 
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skriften 

Lærerens 
præsentation 

Samtale 

Historie 

Jesus, der vækkede Jairus' datter til live, således som den er beskrevet i Luk 
8:41-42, 49-56 (se også Matt 9:18-19, 23-26 samt Mark 5:22-24, 35-43). 
Forklar, at Jairus nærede stor tro. Han troede på, at hvis Jesus kom og 
velsignede hans syge datter, så ville hun blive rask. Da Jesus gik til Jairus' 
hjem, var der mange andre mennesker som samlede sig omkring ham, og bad 
om hans hjælp. Mens Jesus hjalp en anden syg kvinde, kom en mand med et 
budskab til Jairus. 

Læs Luk 8:49-50 højt. 
• Hvad fortalte budbringeren Jairus? (Se Luk 8:49). 
• Hvad fortalte Jesus Jairus? (se Luk 8:50). 
Forklar, at da Jesus kom til Jairus' hjem, sagde han til de forsamlede 
mennesker, at de ikke skulle græde, for pigen var ikke død. Men de lo ad 
Jesus og gjorde grin med ham, fordi de mente, at hun var død (se Luk 52-53). 

Jesus sendte alle væk undtagen sine disciple Peter, Jakob og Johannes samt 
Jairus og Jairus' hustru. Jesu tog derpå pigens hånd og sagde, at hun skulle 
rejse sig. Pigen rejste sig fra sin seng, fuldkommen rask igen. 

• Hvorfor tror I, at Jesus sendte alle ud af huset undtagen Peter, Jakob og 
Johannes samt pigens forældre? (Måske fordi de andre mennesker lo ad 
ham og ikke troede på, at han kunne helbrede pigen. De havde ingen tro). 

• Hvorfor var Jesu i stand til at helbrede Jairus' datter? (Han besidder 
præstedømmet og pigens forældre troede). 

Vis billede 2-26, Jesus helbreder de syge, og bed børnene forestille sig, hvad 
de ville føle, hvis Jesus kom for at velsigne dem, når de er syge. Fremhæv, at 
Jesus elsker hver eneste af dem lige så meget, som han elskede alle de børn, 
der levede på jorden, da han levede her. Selv om han ikke er på jorden nu, så 
har han givet retskafne mænd præstedømmet og myndighed til at handle for 
sig. De kan velsigne os og helbrede os på samme måde, som Jesus ville have 
gjort, hvis han var her. 

Mænd, som bærer præstedømmet, kan velsigne os 
Vis billede 2-27, Salvelse af de syge. 

• Hvad sker der på dette billede? 
Forklar, at når mænd, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, giver en 
velsignelse til mennesker, som er syge, kalder vi det at salve de syge. Lad 
børnene gentage ordet salve flere gange. 

Vis børnene flasken med den indviede olie. Forklar, at denne olie er blevet særlig 
velsignet af mænd som bærer præstedømmet. Når en eller anden er syg og har 
behov for hjælp til at blive rask, bruger to mænd, som bærer Det Melkisedekske 
Præstedømme, olien og giver den syge person en velsignelse (se Jak 5:14-15). 

• Er du nogensinde blevet salvet? 
Lad børnene fortælle om de præstedømmevelsignelser, som de har fået eller 
set i deres familie. Du kan evt. fortælle om et tidspunkt, hvor 
præstedømmebærere velsignede dig eller et medlem af din familie. 

Fortæl en historie om et menneske, som blev helbredt gennem en 
præstedømmevelsignelse. En sand beretning om dig selv eller en anden, som 
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Lektion 10 

børnene kender, såsom et medlem af wardet eller grenen, vil være mest effektivt. 
Hvis du ikke kender en sådan beretning, kan du anvende følgende historie: 
Da Jette kom hjem fra skole, stod hendes far i døren for at fortælle hende, at 
hendes nye lillebror netop var blevet født om morgenen. Barnet var blevet født 
tidligere end ventet og var meget lille og svag. Lægen sagde, at barnet måske 
ikke ville leve mere end nogle få timer. 
Jette kunne se, hvor bekymret hendes far var. Hun var ked af det, for hun 
ønskede, at barnet skulle leve. 
Jettes far ringede til en af deres hjemmelærere og bad ham komme og hjælpe 
sig med at give barnet en velsignelse. Da hjemmelæreren kom, tog de alle 
sammen hen på sygehuset, hvor Jettes mor og den nye lillebror var. Jettes far 
og hjemmelæreren lagde deres hænder blidt på det nye barns lille hoved, og 
Jettes far velsignede ham til at leve, så han kunne opfylde sin mission på 
jorden. En varm trøst og fred fyldte Jette. Hun vidste, at hendes lillebror på 
grund af præstedømmets magt ville vokse og blive stærk. (Tilpasset fra 
"Moments to Remember," Children's Friend, februar 1963, s. 41). 

Læreren Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus elsker ethvert mennesker, som beder 
præsentation om at blive helbredt, men at mennesker af og til ikke bliver helbredt, når de 

bliver salvet. Nogle helbredes ikke, fordi vor himmelske Fader ved, at de vil 
blive stærkere gennem at lære at leve med deres sygdom eller handicap. 
Andre bliver ikke helbredt, fordi tiden er kommet, hvor de skal dø og vende 
tilbage til vor himmelske Fader (se L&P 42:48). Vi må tro på, at vor himmelske 
Fader kender det bedste svar til hver eneste bøn. 

Aktivitet Lad adskillige børn stå frem for klassen og holde tegningerne til "Hvad er eller 
hvem er jeg?"-aktiviteten. Lad børnene fortælle, hvad tegningerne repræsenterer. 
Forklar, at du vil læse en beskrivelse af ting og mennesker, som er involveret i 
salvelsen af de syge. Lad børnene afgøre, hvilken tegning der passer til hver 
enkelt beskrivelse. 

1. Jeg bruges, når et sygt mennesket bliver velsignet. 
Præstedømmebærerne hælder nogle få dråber af mig ned på det syge 
menneskes hoved. Hvad er jeg? (Indviet olie). 

2. Jeg viste menneskene, hvordan de skal leve. Tro på mig kan hjælpe 
mennesker med at overvinde sygdom. Hvem er jeg? (Jesus Kristus). 

3. Jeg har behov for en særlig velsignelse. Jeg har feber. Jeg bad min far om 
at give mig en velsignelse for at hjælpe mig med at få det bedre. Hvem er 
jeg? (Et sygt barn). 

4. Jeg har modtaget en særlig myndighed, som kaldes præstedømmet. Jeg 
kan benytte denne kraft til at give velsignelser til mennesker. Hvem er jeg? 
(En mand, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme). 

5. Når et sygt menneske beder om en velsignelse, får man fat i mænd, som 
bærer Det Melkisedekske Præstedømme. Der deltager normalt et 
bestemt antal mænd. Jeg er det tal. Hvad er jeg? (Nummer 2). 

6. Når mennesker, som bærer præstedømmet, velsigner de syge, lægger de 
mig på det syge menneskes hoved. Hvad er jeg? (Hænder). 

Sammenfatning 
Tilbageblikssamtale Vis førstehjælpskassen eller -pakken igen. 
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• Hvad bruger vi disse ting til? 
• Hvad kan ellers hjælpe os med at blive helbredt, når vi er syge eller er 

kommet til skade? 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om Jesu Kristi storhed og hans magt til at helbrede. Fortæl 
børnene, hvor taknemmelig du er for, at Jesus har givet retskafne mænd Det 
Melkisedekske Præstedømme, så de kan velsigne os, når vi er syge. 
Bed børnene tænke på, hvordan de kan fortælle det, de har lært i deres 
familie. Motivér børnene til at fortælle familien beretningen om, hvordan 
Frelseren helbredte Jairus' datter. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Skriv Vi tror på helbredelsens gave på tavlen, og forklar, at Joseph Smith 

lærte os denne store sandhed bl. a. i den syvende trosartikel. Lad børnene 
rejse sig op og sige sætningen. Hjælp dem med at lære den udenad ved at 
viske et eller to ord ud ad gangen. Lad børnene forsætte med at gentage 
sætningen, indtil den er slettet fuldstændigt og er lært udenad. 

2. Syng eller sig første vers af "Tro" (Børnenes sangbog, nr. 50), idet du gør 
det, som angivet herefter. Mind børnene om, at tro er vigtig i forbindelse 
med helbredelse. 

Tro er at vide, at sol står op (lav en cirkel over hovedet med armene) og 
skinne vil hver dag. (sænk langsomt armene, til de er i højde med skulderen) 
Tro er at vide, at når jeg be'r, (anbring hænderne bag øret, som om du lytter) 
det er til Guds behag, (fold hænderne som til bøn) 
Tro er som et lille frø, (lav en kop med venstre hånd, og lad som om du sår 
frø med højre hånd) 
du sår og det vil gro. (brug højre hånd til at efterligne en plante, som 
vokser fra den venstre hånd, du har formet som en kop) 
Og i mit hjerte jeg er så glad, (læg hænderne over hjertet) 
god gerning (peg opad med højre pegefinger) 
det er tro. (rør hovedet med højre pegefinger) 

3. Fortæl beretningen om, hvordan Jesus Kristus helbredte nephiterne, 
således som den findes i 3 Ne 17:5-9. Hvis det er muligt, så benyt 
Evangelisk kunst, billede 317, Jesus helbreder nephiterne (eller 62541 i 
kirkebygningens bibliotek), for at illustrere beretningen. Lad børnene røre 
ved deres eget legeme på de steder, som Jesus helbredte, såsom øje, øre 
og ben. Tal med børnene om, hvor vidunderlig nephiterne må have haft det, 
da Jesus helbredte dem. Læs sidste del af vers 8 højt (fra det sidste thi jeg 
ser i verset), og mind børnene om, at det er vigtigt at tro på Jesus Kristus. 

4. Tag en kopi af eller aftegn billederne sidst i lektionen til hvert barn. Giv 
børnene farver, og lad dem fan/elægge dem. Motivér børnene til at bruge 
billederne til at fortælle deres familie, hvordan syge mennesker kan 
velsignes gennem præstedømmets velsignelser. 
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Lektion 

11 Præstedømmet 
hjælper mig 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, hvordan præstedømmet kan hjælpe os. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Mark 4:35-41. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110.110) kapitel 13. 

2. Forbered at synge eller sige teksten til første vers og omkvædet til 
"Mester, se uvejret truer" (Salmer og sange, 54). Forbered dig også på at 
forklare betydningen de mere vanskelige ord for børnene. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lommelygte eller lille lampe. Hvis det ikke er muligt, så brug lyset i 

klasseværelset. 
c. Billede 2-20, Dreng, der døbes (62018); billede 2-27, Salvelse af de 

syge (62342); billede 2-28, Stormen stilnes (Evangelisk kunst 214; 
62139); billede 2-29, Nadveren uddeles (62021); billede 2-30, Piger, 
der bekræftes (62020); billede 2-31, Et barn velsignes; billede 2-32, Et 
nygift par foran templet; billede 2-33, En far velsigner sin datter. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra 
skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Præstedømmet er den største kraft 
Brug en lommelygte, en lille lampe eller lyset i klassen til at illustrere betydning 
af ordet kraft. Begynd samtalen med lyset slukket. Påpeg, at selvom alle 
delene synes at være på plads, så lyser lommelygten eller lampen ikke. 

• Hvad må der ske, før lyset vil fungere? 
Lad et barn vise, hvad der sker, når lyskontakten aktiveres. Forklar, at 
lommelygten eller lampen skal have tilført elektrisk kraft, før den vil lyse. 
Fortæl børnene, at denne lektion handler om en anden slags kraft - en kraft, 
som er større end elektricitet. Motivér børnene til at lytte til følgende beretning 
og tænke på, hvilken slags kraft, der benyttes. Fortæl beretningen, som findes 
i Mark 4:35-41. 

• Hvordan ville l have det, hvis I befandt jer i en båd under en svær storm? 
Forklar, at disciplene vækkede Jesus Kristus, fordi de var bange for stormen. 
Læs højt fra Mark 4:38, og hør, hvad Jesus spurgte om i den sidste del af 
verset (fra Mester). Disciplene var bange for, at stormen ville sænke båden, og 
at de alle ville dø. 
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Vis billede 2-28, Stormen stilnes og læs Mark 4:39 højt for at se, hvad Jesus 
gjorde. Lad børnene gentage Jesu ord: 'Ti stille, hold inde." 

Forklar, at disciplene blev meget forbløffet over, at stormen blev stilnet så 
hurtigt. Læs højt fra Mark 4:41, hvad de spurgte hinanden om: "Hvem er dog 
han, siden både storm og sø adlyder ham?" Jesu disciple blev overrasket over, 
at han besad magten til at kontrollere vinden og bølgerne. 

Sang Syng eller fremsig de første ord og omkvædet til "Mester, se uvejret truer." Før 
du begynder, så fortæl børnene, at denne sang handler om den beretning, 
som de netop har hørt. Bed dem lytte efter Jesu ord ("Ti! Vær stil") i 
omkvædet. (Teksten til denne sang kan være vanskelig for små børn at forstå, 
men Ånden kan hjælpe dem med at forstå sangens betydning. Du kan evt. 
forklare nogle af de mere vanskelige ord for børnene). 
Du kan hjælpe børnene med at lave en pantomime med forskellige 
bevægelser, når I synger eller siger teksten. De kan bevæge sig frem og tilbage 
som i en robåd, og lave bølgelignende bevægelser med deres hænder, vise 
frygten i disciplenes ansigt, osv. 
Mester, se uvejret truer, 
og bølgerne slår mod sky; 
for storm og for mørke jeg gruer, 
o, hvor kan jeg søge ly? 
Herre, i sådanne stunder, 
kan du da sove trygt? 
Da vort skib hvert minut kan gå under i bølgernes kolde dyb. 

Omkvæd: 
Til havet og vinden han sige vil: 
Ti! Vær stil! 
Alting i himmel og alt på jord, 
ja, engle og djævle må lyde hans ord; 
er han med i skibene, stol derpå, 
de kan ej i sø eller storm forgå. 
Til havet og vinden han sige vil: 
Ti! Vær stil! Ti! Vær stil! 
Til havet og vinden han sige vil: 
Ti! Ti! Vær stil! 
• Hvilken stor kraft besad Jesus Kristus, som satte ham i stand til at 

standse stormen? (Præstedømmets magt, som er kraften til at handle i 
vor himmelske Faders navn). 

Lad børnene sige præstedømme højt. 
Vi kan blive velsignet af præstedømmet 

Lærerens Forklar, at mange mænd i Kirken besidder den samme magt. Vor himmelske 
præsentation Fader og Jesus Kristus giver præstedømmet til værdige mænd i Kirken. Når 

disse mænd vejledes af vor himmelske Fader, kan de bruge præstedømmet til 
at hjælpe og velsigne os. 
• Hvem kender I, som bærer præstedømmet? 
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Billede og samtale Vis billeder af præstedømmets ordinanser, et ad gangen. Lad børnene holde 
eller pege på billederne og være med til at fortælle, hvad der sker på det 
enkelte billede. Fremhæv, at alle disse ordinanser udføres af mænd, som 
bærer præstedømmet. Lad børnene fortælle om de oplevelser, som de måtte 
have haft med disse ordinanser. 

Vis billede 2-27, Salvelse af de syge. Mind børnene om det, de har lært i 
lektion 16 om salvelsen af de syge. Hjælp børnene med at huske, at mænd, 
som bærer præstedømmet, kan velsigne mennesker, som er syge, for at 
hjælpe dem med at blive raske. 

• Er I nogen sinde blevet salvet, fordi I var syge? 

Vis billede 2-29, Nadveren uddeles. Forklar, at præster i Det Aronske 
Præstedømme eller mænd, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, 
kan velsigne nadveren, samt at diakoner i Det Aronske Præstedømme uddeler 
nadveren. Lad børnene fortælle om deres ældre familiemedlemmer eller 
venner, som hjælper med nadveren. 

Vis billede 2-20, Dreng bliver døbt. Mind børnene om, at vi hver især bliver 
døbt af en mand, som bærer præstedømmet, på samme måde som Jesus 
Kristus blev. Johannes Døber bar præstedømmet, og var derfor i stand til at 
døbe Jesus. 

• Har du nogen sinde overværet en dåb? (Hvis nogle af børnene allerede er 
blevet døbt, kan du bede dem om at fortælle om deres dåb). 

Vis billede 2-30, Pige, der bekræftes. Mind børnene om, at efter de er blevet 
døbt, vil mænd som bærer Det Melkisedekske Præstedømme bekræfte dem 
som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. På dette 
tidspunkt modtager de også Helligåndens gave gennem præstedømmets 
myndighed. 

Vis billede 2-31, Velsignelse af en baby. Fortæl børnene, at de små børn i 
Kirken kan modtage en præstedømmevelsignelse, når de bliver navngivet. Lad 
børnene fortælle dig om et lille barn, de kender, som for nylig blev velsignet på 
denne måde. (Hvis nogle af børnene bekymrer sig over, at de ikke er blevet 
velsignet på denne måde som baby, så fortæl dem, at de vil få mange andre 
muligheder for at modtage præstedømmets velsignelser). 

Vis billede 2-32, Et nygift par foran templet. Forklar, at når børn bliver ældre, vil 
de være i stand til at tage til templet for at blive gift. Mænd, som bærer 
beseglingsmagten gifter retskafne par i templet. Tempelægteskabet gør det 
muligt for en familie at være sammen for evigt. 

Historie Fortæl børnene, at de kan modtage en præstedømmevelsignelse, når de har 
et problem. Vis billede 2-33, En far velsigner sin datter, og fortæl en historie 
om en pige, som blev velsignet af præstedømmet, da hun havde et problem. 
Du kan evt. benytte følgende historie: 

Susanne gjorde sig klar til den første dag i skolen. Hun glædede sig til at 
begynde i skolen, men nu, da den første dag endelig var kommet, var hun 
bange. 

Susanne var stille hele morgenen. Hendes mor havde lavet hendes 
yndlingsmorgenmad, men Susanne smilede ikke, da hun så det. Hun forsøgte 
at spise, men det kunne hun ikke. 
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Lektion 10 

Susanne fortalte sin mor, at hun følte sig dårlig tilpas. Mor følte hende på 
panden for at se, om hun havde feber. Hun kiggede hende i halsen, men den 
var ikke rød. Susannes mor spurgte, hvor hun følte sig syg. Susanne svarede, 
at hun bare havde det mærkeligt. 
Susannes far sagde, at hun sikkert havde det sådan, fordi det var hendes 
første skoledag. Hun var lidt bange, fordi hun skulle være hjemmefra hele 
dagen, og fordi hun ikke vidste, hvad hun kunne forvente. Susannes far 
forklarede, at han havde den samme følelse, da han begyndte på sit nye job. 
Susannes far tilbød at give hende en velsignelse, før hun gik i skole. 
Denne velsignelse ville hjælpe hende med at komme af med den bange og 
mærkelig følelse, som Susanne havde. Susannes far lagde sine hænder på 
hendes hoved og gav hende en særlig velsignelse. 
Da Susanne kom hjem den eftermiddag, var hun glad. Hun fortalte sin mor, at 
hun godt kunne lide skolen, og at hendes lærerinde var sød. Susanne var glad 
for, at hendes far havde givet hende en særlig velsignelse, der hjalp hende 
med at føle sig godt tilpas i skolen. 
Forklar, at denne form for velsignelse ofte kaldes en fars velsignelse. Hvis vore 
fædre ikke er i stand til at give os en velsignelse, kan vi bede andre mænd, 
som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, såsom vores hjemmelærere, 
andre familiemedlemmer eller biskoppen eller grenspræsidenten om at give os 
en velsignelse, når vi har brug for det. 

Sammenfatning 
Tilbageblik ved hjælp af billederne 
• Hvornår kan vi have behov for eller ønske en præstedømmevelsignelse? 

Vis hvert enkelt billede, efterhånden som børnene nævner den ordinanse, som 
det illustrerer. Lad børnene sammen sige navnet på hver ordinanse eller 
velsignelse højt. Nævn, at dette blot er noget af det, som præstedømmets 
myndighed og kraft kan gøre for os. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om din egen taknemmelighed over, at vi har præstedømmet 
blandt os - denne samme myndighed, som Jesus har - til at hjælpe os i vores 
liv. 

Motivér børnene til at bede deres far om en præstedømmevelsignelse (eller en 
anden bærer af Det Melkisedekske Præstedømme), når de har behov for en 
velsignelse. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet giver udtryk for 
taknemmelighed for præstedømmets velsignelser. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Få din primaryspræsidentindes tilladelse til at indbyde forældre til et barn i 

din klasse til at fortælle om navngivningen og velsignelsen af deres barn. 
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Bed også forældrene fortælle, hvad de følte, da de klædte det nyfødte 
barn i pænt tøj, samt hvor specielt det var at hjemmelærere, familie og 
andre nære venner så på eller deltog. Bed faderen eller moderen fortælle, 
hvad faderen følte ved at være i stand til at benytte præstedømmets kraft 
til at give det lille barn et navn og en velsignelse. 

2. Lad børnene opføre historien fra Mark 4:35-41. 
3. Giv børnene papir, farver eller blyanter, og lad hvert eneste barn tegne et 

billede af en præstedømmeordinanse, såsom uddeling af nadveren. Skriv 
ordinansens navn nederst på tegningen. 

4. Syng eller fremsig en eller flere af følgende sange om præstedømmets 
ordinanser: "Med præstedømmets kraft" (iBørnenes sangbog, nr. 60), "Når 
nadveren bli'r omdelt" (Syng med mig, C-2), "Jeg elsker Herrens tempel", 
(Børnenes sangbog, nr. 99), "Dåb", (Børnenes sangbog, nr. 54), 
"Helligånden" (Børnenes sangbog, nr. 56). Teksten til "Dåb" og 
"Helligånden" findes bagest i kursushæftet. 

Med præstedømmets kraft 
Med præstedømmets kraft 
Guds sandhed kom til jord. 
Ja, Gud har talt til dem påny, 
som ærligt på ham tror. 

Når nadveren bli'r omdelt 
Når nadveren bli'r omdelt med fred så fyldes jeg, 
jeg ved, at Jesus kom til jord, og led for mig. 
Så tænker jeg på alle de børn som Jesus så omkring sig 
da på jord han gik, jeg kan forstå. 

Jeg brødet ta'r og vandet, og prøver så at bli' 
et barn som Jesus holder af, og vær' ham lig. 

Jeg elsker Herrens tempel 
Jeg elsker Herrens tempel, der skal jeg til en dag, 
og føle Helligånden, jeg lytter og jeg be'r. 
For Guds tempel det er Herrens hus, 
hvor kærligheden virker. 
Jeg gør mig parat, mens jeg er barn. 
Det er min hellige pligt. 
Jeg elsker Herrens tempel, der skal jeg hen en dag. 
Jeg hører der min Fader, og jeg vil lyde ham. 
For Guds tempel er et helligt sted, 
hvor vi vil bli' beseglet. 
Som Guds kære barn har jeg jo lært: 
"Familien, den er evig." 

(© 1980 Janice Kapp Perry. Anvendt med tilladelse). 
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Bønner besvares til vores 
bedste 
Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vor himmelske Fader altid hører vore 

bønner og besvarer dem til vores bedste. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 1:5-17. Se også Håndbog i evangeliske principper 
(31110.110) kapitel 8. 

2. "Når min moder kalder" (Børnenes sangbog, nr. 71). Teksten til denne 
sang er medtaget bagest i kursushæftet. 

3. Forbered dig på at fortælle en personlig oplevelse, hvor vor himmelske 
Fader hjalp dig som svar på en bøn. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Billede 2-34, Johannes Døber får navn. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi kan bede om hjælp 
Syng eller fremsig alle tre vers af "Når min moder kalder" sammen med 
børnene. 
• Hvorfor bør vi adlyde vores forældre og vor himmelske Fader? (Fordi de 

kan hjælpe os til at gøre det, som er bedst for os). 
Fortæl følgende historie: 
Mette havde en ond drøm en nat. Hun drømte, at hun var faret vild, og at hun 
var bange. Da hun vågnede, begyndte hun at græde. 
• Hvad ville I gøre, hvis I var Mette? 
Mette kaldte på sin far, og han kom ind og holdt hende ind til sig. Mette fik det 
bedre og faldt hurtigt i søvn igen. 
• Hvorfor kaldte Mette på sin far? (Hun havde brug for hjælp, og hun vidste, 

at han ville hjælpe hende). 
• Hvem kalder I på, når I har brug for hjælp? (Svarene kan omfatte vor 

himmelske Fader, forældre, andre familiemedlemmer og venner). 
• Hvordan påkalder vi vor himmelske Fader og beder om hans hjælp? 

(Gennem bøn). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Historie 
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Beretning 

Aktivitet (valgfrit) 

Samtale 

Fortæl børnene følgende beretning om John A. Widtsoe, som blev et medlem 
af De Tolv Apostles Kvorum: 

Johns far døde, da John var lille, og hans mor arbejdede hårdt for at forsørge 
sine børn. John ville gerne have et job, så han kunne hjælpe hende. Det var 
ikke let at finde et job efter skoletid, men til sidst fandt han et. En dag betalte 
manden, som han arbejdede for, ham et 5 dollars guldstykke, og fortalte ham, 
at han havde gjort et godt stykke arbejde. 

John sagde: "Fem dollars! Det var mange penge! Jeg var lykkelig! Jeg ville give 
min mor halvdelen. Jeg ville købe en ny bog og spare resten op. Den 
flunkende nye guldmønt gled ned i min bukselomme, og så løb jeg hjem for at 
fortælle min mor om mit held. 

På vejen hjem puttede jeg hånden i lommen for at føle ... mønten. Den var der 
ikke! Jeg følte igen i lommen. Men guldmønten var der ikke. Men der var et hul 
i lommen, som mønten var faldet ud igennem. Det var forfærdeligt! Jeg var så 
ulykkelig, at jeg satte mig ned på diget og græd." 

John gik tilbage ad den vej, han var kommet, og kiggede efter guldstykket. 
Fortovet, han var gået på, var lavet af planker, og han kiggede i enhver revne 
og sprække. Men han kunne ikke finde den. Han blev til sidst klar over, at 
mønten var helt væk. 

Få børnene til at lege, at de er John, der leder efter sin tabte mønt, og gå 
langsomt rundt i klasselokalet et øjeblik og lade som om, de søger efter den. 
Bed dem derpå sætte sig ned igen. 

• Hvis I var John, hvad ville I så gøre? 
John sagde: 'Så kom jeg i tanke om, at Herren vidste, hvor den guldmønt var, 
og at hvis han ville hjælpe mig, så ville det ikke vare længe, før den viste sig. 

Jeg knælede derfor ned bag et stort træ og fortalte Herren om alle mine 
bekymringer, og bad ham hjælpe mig med at finde guldmønten, hvis han 
mente, det var det bedste for mig. Da jeg rejste mig, havde jeg det meget 
bedre. Jeg var sikker på, at Herren havde hørt min bøn. 

Det var ved at blive mørkt. Man kunne ikke se noget ret meget på jorden, især 
ikke et lille stykke guld. Men jeg gik raskt frem, ikke så langsomt som før, for 
jeg vidste, at Herren hjalp mig. Næsten halvvejs henne ved næste gade lå min 
gulddollar - lige midt i græsset... Jeg råbte næsten af glæde. Hvor ville min 
mor dog blive glad, og hvor ville jeg nyde den bog, jeg havde bestemt mig til at 
købe. Jeg lænede mig op at et rækværk og sagde: Tak Herre, fordi du fandt 
mine penge for mig.' 

Lige siden den tid har jeg vidst, at Herren hører bønner. Og lige siden den dag 
har jeg passet på ikke at have hul i mine lommer." (fra John A. Widtsoe, "The 
Lost Gold Piece," Children's Friend, september 1947, s. 369). 

• Hvor mange gange bad John om sin mønt? 
• Hvad bad John om første gang? (At vor himmelske Fader ville hjælpe ham 

med at finde sine penge). 
• Hvad var svaret på Johns bøn? 
• Hvorfor bad John den anden gang? (For at takke vor himmelske Fader for 

hjælpen). 
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Lektion 10 

• Hvordan har vor himmelske Fader hjulpet jer, når I har bedt? 
Fremhæv over for børnene, at vor himmelske Fader elsker os og ønsker at 
hjælpe os på samme måde som vor jordiske forældre gør. Når vi beder om 
hjælp hører vor himmelske Fader os. Fortæl børnene om et tidspunkt, hvor vor 
himmelske Fader har hjulpet dig som svar på en bøn. 
Bønner besvares på forskellige måder 
Hold Bibelen frem og fortæl børnene, at den næste beretning kommer fra 
Bibelen. 
Vis billede 2-34, Johannes Døber får navn, og fortæl beretningen, som den 
findes i Luk 1:5-17. 
Forklar, at Zakarias og Elisabeth begge var retskafne mennesker, og at de 
havde bedt om at få et barn i mange år. Nu var de begge gamle, og de havde 
stadig ikke fået noget barn. 
Forklar, at Zakarias blev overrasket og en lille smule bange, da han første gang 
så englen i templet. Læs det højt, som englen sagde til Zakarias fra Luk 1:13-
14. Forklar, at det som englen lovede, skete, og Zakarias og Elisabeth fik en 
lille dreng. 
Fremhæv, at vor himmelske Fader havde hørt alle Zakarias' og Elisabeths 
bønner. Men det var endnu ikke tid for deres barns fødsel. Englen fortalte 
Zakarias, at baby Johannes ville vokse op og blive en stor profet, Johannes 
Døber. Johannes blev født på det tidspunkt, hvor han kunne forberede mange 
mennesker til at tro Jesus Kristus og følge ham. 

Forklar, at vi på samme måde som Elisabeth og Zakarias beder om noget, 
som vil være godt for os senere, men ikke nu. Vor himmelske Fader hører alle 
vore bønner og besvarer dem på måder og tidspunkter, hvor det er bedst for os. 

Mind børnene om, at da John Widtsoe bad om sin tabte guldmønt, huskede 
han, at vor himmelske Fader vidste, hvor mønten var og ville hjælpe ham med 
at finde den "hvis han mente, at det var det bedste for mig." John fandt 
mønten med det samme, fordi det var bedst for ham at finde den. 
Forklar, at vi af og til beder vores forældre om noget, som de ved ikke er godt 
for os, og de må sige "nej". Vi kan på samme måde bede om noget, som vor 
himmelske Fader ved ikke vil være rigtigt for os, og han må sige "nej." 

Historie Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
Det sneede rigtigt for første gang den vinter, men Michael var slemt forkølet og 
måtte ikke komme ud. Michael tiggede og plagede sin mor, om han ikke nok 
måtte lege ude i sneen, men hun sagde "nej". Hun var bange for, at hans 
hoste ville blive værre. 

Michael ville virkelig gerne lege ude i sneen, så han bad vor himmelske Fader 
om at få hans mor til at ændre mening. Da hans ven Søren kom og spurgte, 
om han kunne lege ude i sneen, sagde Michael, at han skulle spise frokost, 
men at han ville kunne lege bagefter, fordi han havde bedt om, at hans mor 
ville lade ham lege ude i sneen. 

Efter frokost spurgte Michael igen sin mor, om han måtte lege udenfor. Han 
fortalte hende, at han havde bedt om, at hun ville lade ham gå ud. Michaels 

Lærerens 
præsentation 

Beretning fra 
skriften 

Lærerens 
præsentation 

9 3 



mor så ulykkelig ud. Hun spurgte Michael, om han mente, at vor himmelske 
Fader virkelig ønskede, at han skulle gå ud og lege i sneen i dag, hvor han 
kunne blive mere syg af det. 
• Tror I, at vor himmelske Fader hørte Michaels bøn? 
• Hvordan besvarede vor himmelske Fader bønnen? 
Da Søren kom tilbage, sagde Michael, at han ikke kunne komme ud. Søren 
sagde, at vor himmelske Fader ikke havde besvaret Michaels bøn. Michael 
svarede, at vor himmelske Fader besvarede hans bøn, men at svaret var "nej." 
Sammenfatning 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd for børnene, om at vor himmelske Fader ved, hvad der er 
bedst for hver enkelt af os, og at han altid vil besvare vore bønner på den 
bedste måde. Somme tider siger han "ja", somme tider "nej" og somme tider 
beder han os vente lidt, før vi modtager det, som vi har bedt om. 

Tilbageblik • Hvordan besvarede vor himmelske Fader John Widtsoes bøn? 
• Hvordan besvarede vor himmelske Fader Elisabeths og Zakarias' bønner? 
• Hvordan besvarede vor himmelske Fader Michaels bøn? 
Motivér børnene til at acceptere vor himmelske Faders svar på deres bønner, 
selv om svaret er "nej" eller "ikke nu." 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Fortæl børnene, at de skal forstille sig, at de er forældre og beslutte, hvad 
der er bedst for deres børn. Bed dem svare "ja", "nej" eller "ikke nu" til 
hver eneste anmodning, som deres børn kommer med. Beskriv, hvad 
børn fx kan bede om, idet du benytter de situationer, som er skitseret 
herefter eller selv har lavet. Tal om, hvilket svar, som er det bedste for hver 
enkel situation. 

a. Det er næsten spisetid. Dit barn har det varmt og er sulten og vil 
hellere have en ispind. 
• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 

b. Det er en kold, regnfuld dag. Dit barn vil have badetøj på og gå ud at 
lege. 
• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 

c. Dine børn er færdige med alle deres opgaver. Det er først på 
eftermiddagen. De spørger, om de kan gå ud og lege. 

• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 
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Lektion 10 

d. Dit barn har sparet penge op til et stykke legetøj og har endelig nok. 
Han vil i byen med det samme for at købe det. Du (som forælder) skal 
i byen om nogle minutter. 
• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 

e. Dit barn elsker heste og beder om at få en hest selv. Hun er kun fem 
årgammel. 
• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 

f. Dine børn passer ikke godt på deres legesager eller bøger. De vil købe 
nyt i stedet for at passe på det legetøj og bøger, som de har. I 
forretningen ser de en af deres yndlingsbøger, og spørger om de må 
få den. 

• Hvad vil I sige? 
• Hvorfor siger I det? 

Forklar, at forældre ønsker det bedste for deres børn. Vor himmelske 
Fader ønsker også at gøre det, som er bedst for sine børn. Vor himmelske 
Fader hører altid vores bønner, og han besvarer dem på den måde, som 
er bedst for os. På samme måde som vores jordiske forældre af og til 
siger "ja", af og til siger "nej", og af og til "ikke nu", således besvarer også 
vor himmelske Fader vore bønner af og til med "ja", af og til med "nej", og 
af og til med "ikke nu". 

2. Få primarypræsidentindens godkendelse til at invitere nogle få gæster til at 
synge "Barnets bøn" (Børnenes sangbog, nr. 6) for børnene. 

3. Syng eller fremsig teksten til "Lad mig, oh Gud" (Børnenes sangbog, nr. 
75) eller "Min himmelske Fader hjælper mig" (Syng med mig, B-60). 
Lad mig, oh Gud 
Lad mig, oh Gud det høre af din mund, 
hvordan jeg lyde skal i denne stund. 
Lær mig, oh Gud, din vilje her på jord. 
Min pande salv, så jeg forstår dit ord. 
Med kærlig hånd du lede vil min vej, 
du er mig nær, du følger altid mig. 
Hører jeg røsten, lyder jeg den trygt, 
den styrker mig, bortjager al min frygt. 

Min himmelske Fader hjælper mig 
Min Fader i himlen 
han hjælper mig hver dag, 
Han ønsker, 
jeg skal vælge at gå på rette vej. 
Han ønsker, 
jeg skal vælge at gå på rette vej. 

9 5 



Lektion 

11 Jesus Kristus elsker mig 

Formål At hjælpe hvert barn til at føle, at Jesus Kristus elsker og velsigner alle børn. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Mat 25:34-40, Mark 10:13-16 og 3 Nephi 17. 
2. Hvis det er muligt, så lav følgende materialer til tilbageblikslegen: 

a. Klip en papircirkel ud på størrelse med en middagstallerken. Farv en 
tredjedel rød, en tredjedel gul og en tredjedel blå. 

b. Lav tolv farvede kort eller stykker papir: fire røde, fire gule og fire blå 
(det kan være nødvendigt med flere kort til en større klasse). 

c. Skriv et tilbagebliksspørgsmål på hvert kort såsom et af de følgende: 
Hvem elsker Jesus Kristus? 

Hvordan ved I, at Jesus elsker jer? 
Hvad mente Jesus, da han sagde: "Lad de små børn komme til mig"? 
Hvad forsøgte Jesu disciple (hjælperne) at gøre, da forældre bragte 
deres børn hen for møde Jesus? 

Hvordan viste Jesus, at han elskede de syge og sårede mennesker i 
Amerika? 

Hvad gjorde Jesus, efter at han velsignede børnene i Amerika? 
Hvorfor velsignede Jesus børnene? 
Hvordan kan vi vise vores kærlighed til Jesus? 

d. Anbring kortene i en lille æske eller pose med et spørgsmålstegn 
udenpå. 

e. Anbring en knap eller en mønt, som kan kastes ind på den farvede 
cirkel. 

3. Forbered at synge eller fremsige begge vers af "Jeg tænker, når jeg læser" 
[Børnenes sangbog, nr. 35). Teksten til denne sag er medtaget bagest i 
kursushæftet. 
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4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel samt Mormons Bog. 
b. Billede 2-35, Kristus og børnene (Evangelisk kunst, 216; 62467); 

billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Jesus Kristus elskede og velsignede små børn 
Vis æsken eller posen, som indeholder kortene til tilbageblikslegen. Fortæl 
børnene, at de ved afslutningen af lektionen skal lege en leg. Det er 
nødvendigt, at de lytter opmærksomt til lektionen, så de kender svarene til 
legens spørgsmål. 
Syng eller fremsig begge vers af "Jeg tænker, når jeg læser" sammen med 
børnene (Hvis børnene ikke kender sangen, så lær dem den, eller syng den for 
dem). Tal om teksten i sangen, og lad børnene forestille sig, hvor vidunderligt 
det vil være for dem, at Jesus Kristus lægger sin arme om dem eller lægger 
sine hænder på deres hoved. 

Vis billede 2-35, Kristus og børnene, og vis Bibelen frem. Forklar, at den 
beretning, som du vil fortælle, findes i Bibelen. Fortæl dem den beretning, som 
findes i Mark 10:13-16. 

Forklar, at disciplene var bange for, at børnene ville forstyrre eller afbryde 
Jesus, mens han underviste. Men Frelseren ønskede, at børnene skulle 
komme til ham. Læs det højt, som Jesus siger i Mark 10:14 (begynd med Lad 
de små børn komme til mig). 

• Hvad gjorde Jesus, da de små børn kom til ham? 
Læs Mark 10:16 højt. Mind børnene om, hvad de lærte om præstedømmet i 
lektion 17 for at hjælpe dem med at forstå det, som Jesus gjorde. Forklar, at 
de velsignelser, som vore fædre eller andre præstedømmebærere giver os, er 
som de velsignelser, som Jesus ville give os. 

• Hvorfor ønskede Jesus, at børn skulle komme til ham? (Fordi han elskede 
dem og ønskede at velsigne dem). 

Påpeg, at selv om Jesus havde travlt med at undervise voksne, tog han sig tid 
til at omfavne og velsigne små børn på grund af sin store kærlighed til dem. 
Bær dit vidnesbyrd om, at Jesus elsker børn. I kan evt. atter synge "Jeg 
tænker, når jeg læser" sammen med børnene igen. 

Vis billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn. Lad børnene se på 
billedet og fortælle, hvad de ser på det. Vis Mormons Bog frem. Forklar, at 
Jesus Kristus underviste mennesker både i Amerika såvel som i det hellige 
land, og hans besøg i Amerika er beskrevet i Mormons Bog. Fortæl 
beretningen, som findes i 3 Nephi 17. 
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Forklar, at da Jesus Kristus afsluttede sin undervisning af menneskene i 
Amerika, ville de ikke have, at han forlod dem. Jesus elskede folket meget, så 
han velsignede dem og helbredte alle syge, tilskadekomne eller handicappede 
(se 3 Nephi 17:7-10). 

Derpå bad Jesus om, at alle små børn blev bragt til ham. Han samlede dem 
omkring sig og bad en vidunderlig bøn (se 3 Nephi 17:11-15). 
Forklar børnene, at Mormons Bog fortæller, at ordene i denne bøn var så 
storslåede og vidunderlige, at de ikke kunne nedskrives (se 3 Nephi 17:15). 
Forklar, at Jesus tog de små børn, et efter et, og velsignede dem og bad til vor 
himmelske Fader for dem. Da forældrene så på, kunne de se engle sammen 
med børnene (se 3 Nephi 17:21 -24). Alle mennesker der var til stede kunne 
føle Jesu store kærlighed til dem. 

Samtale • Hvordan tror I, at børnene havde det, da Jesus velsignede dem og bad for 
dem? 

• Hvordan har I det, når I tænker på Jesus? 
Jesus Kristus elsker os 

Samtale Forklar, at selv om Jesus Kristus ikke er her personligt lige nu, så elsker han os 
lige så meget, som han elskede de børn, som var på jorden, da han var her. 
• Hvordan ved vi, at Jesus elsker os? (Svarene kan omfatte: Han skabte 

jorden til os; han gav os befalinger at leve efter; han gav sit liv for os; han 
leder Kirken og taler til os gennem sine profeter; han er et godt eksempel 
for os). 

Børnenes deltagelse Mind børnene om, at Jesus Kristus under vor himmelske Faders ledelse 
skabte jorden og alle planter og dyr på den. 

Bed hvert barn om nævne det dyr eller den plante, som de bedst kan lide. 
Mind børnene om, at når de ser det, som Jesus skabte, så vil det minde dem 
om, at Jesus elsker dem. 

Billede og samtale Vis igen billede 2-35, Kristus og børnene, og billede 2-36, Jesus velsigner de 
nephitiske børn. 

• Tror I, at disse børn er glade, fordi Jesus elsker dem? 
• Er du glad for, at Jesus elsker dig? 
Vi kan vise Jesus Kristus, at vi elsker ham 
Forklar, at selv om Jesus Kristus ikke er på jorden, så vi kan vise ham, at vi er 
taknemmelige for hans kærlighed til os, og at vi elsker ham. Forklar, at en 
måde, vi kan vise Jesus, at vi elsker ham, er ved at holde hans befalinger. 
Læs Matt 25:40 højt, og fortæl børnene om en anden måde, hvorpå vi kan 
vise Jesus, at vi elsker ham. (Forklar, at Kongen er et andet navn for Jesus 
Kristus). Forklar, at Frelseren i dette skriftsted fortæller os, at hvis vi er venlige 
over for andre mennesker, er det det samme som at være venlig over for ham. 
Når vi behandler andre venligt, viser vi Jesus, at vi elsker ham. 

Leg følgende leg for at hjælpe børnene med at huske, hvad de har lært i 
klassen i dag. (Hvis det ikke er muligt at forberede alle materialerne, så tilpas 
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Lektion 10 

legen, som det er nødvendigt, eller læs spørgsmålene, som er angivet i 
forberedelsesafsnittet, og lad børnene på skift besvare dem). 

Fjern kortene fra æsken eller posen og læg dem med forsiden nedad på gulvet 
eller på bordet i bunker i henhold til deres farve. Anbring den farvede cirkel ved 
siden af kortene. 

Lad et barn kaste en knap eller mønt på cirklen og derpå vælge et kort i 
samme farve, hvor knappen/mønten lander. Læs spørgsmålet på kortet højt, 
og lad barnet besvare spørgsmålet. Lad hvert barn prøve. 
Hvis barnet, som trækker kortet, ikke kan besvare spørgsmålet, kan du eller 
de andre børn hjælpe efter behov. Hvis tiden tillader det, så spil spillet igen 
uden at give nogen hjælp. Ros børnene for at vide så meget om Jesus og 
hans kærlighed til dem. 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Fortæl børnene, at Jesus Kristus elsker hver eneste af dem og altid vil elske 

dem. Jesus elsker at være sammen med børn og ønsker at hjælpe og velsigne 
dem. Bær dit vidnesbyrd om, at Jesus elsker og værdsætter hvert eneste barn 
i din klasse. 

Motivér børnene til i løbet af ugen at tænke på alt det, som Jesus har gjort for 
dem, fordi han elsker dem. Du kan lade børnene lave en liste over eller tegne det, 
som de har tænkt på og tage listen eller tegningerne med til Primary næste uge. 
Mind børnene om, at de kan vise Jesus, at de elsker ham ved at adlyde 
befalingerne og være venlige mod andre. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå barnet at udtrykke 
taknemmelighed for Jesus Kristus og hans kærlighed. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Medbring et lille spejl til klassen, som er fastgjort på et stift stykke papir. Lad 

ikke børnene se spejlet. Hold bagsiden af spejlet frem og fortæl din klasse, 
at du har et hemmeligt billede af én, som Jesus Kristus elsker meget. Giv 
børnene mulighed for at komme frem én ad gangen for at se "billedet." Bed 
dem om ikke at sige, hvem der er på billedet, indtil alle har haft mulighed for 
at se. Mind børnene om, at Jesus elsker hver eneste af dem. 

2. Hjælp eleverne med at udføre følgende aktivitetsvers: 
Jesus elsker alle børn 

Jesus elsker alle børn (hold armene udstrakte), 
de små er stadig meget små (brug hænderne til at vise børn, der er i 
knæhøjde), 
babyen i vuggen (lav en vugge med dine arme), 
de som er store og høje (løft hænderne højt over hovedet). 
(Fra Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon. 
© 1949 by Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Anvendt med 
tilladelse). 
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3. Forbered at synge eller sige teksten til "Jesus siger: elsk enhver" 
(Børnenes sangbog, nr. 39) eller "Min Frelser elsker mig", (Børnenes 
sangbog, nr. 42). Teksten til disse sange er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

4. Tag en kopi af billedet af Kristus med børnene (findes til sidst i lektionen) til 
hvert barn. Lad børnene tegne børnenes ansigter på billedet og lad dem 
farvelægge børnene på billedet. Hvis du ikke kan lave en kopi til hver 
eneste barn, så lav en kopi, og lad hvert barn i klassen farvelægge et af 
børnene på billedet. 

Fortæl børnene, at hvis de havde været der på det tidspunkt, hvor Jesus 
Kristus levede på jorden, så ville han også have taget dem i sin favn og 
velsignet dem. Mind dem om, at selv om Jesus ikke er på jorden lige nu, 
så elsker han stadig alle mennesker på jorden. 
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Lektion 

11 Jesu Kristi lærdomme 
har stor værdi 

Formål At styrke hvert barns ønske om at lære mere om Jesu lærdomme. 

Forberedes 

Historie 

b. 
c. 

Fang 
opmærksomheden 

1. Studér bønsomt L&P 19:23-24 og JS-H 1:14-20. Se også Matt 3:13-16; 
4:1-11; 6:9; Mark 10:13-16; 3 Nephi 18:19. Se også Håndbog i 
evangeliske principper (31110.110) kapitel 10. 

2. Skriv Jesu Kristi lærdomme har stor værdi på et stykke papir. Fold papiret 
og læg det i en lille æske eller kasse. Gem æsken i klasseværelset, og 
vær sikker på, at den let kan findes. (Hvis børnene i din klasse ikke kan 
læse, så gem et billede af Jesus eller et eksemplar af Bibelen eller 
Mormons Bog i stedet for). 

3. Nødvendige materialer: 
a. Skrifterne. 

En bønnepose eller en anden blød genstand. 
Billede 2-37, Bjergprædikenen (Evangelisk kunst, 212; 62166); billede 
2-38, Det første syn (Evangelisk kunst, 403; 62470); billede 2-39, 
Profeten Joseph Smith (Evangelisk kunst, 401; 62002); billede af den 
levende profet (fra Stjernen eller kirkebygningsbiblioteket). 

Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Hvis du bad børnene i sidste uge om at lave en liste over eller billeder af ting, 
som Jesus har gjort for dem, fordi han elsker dem, kan du kort tale om disse 
lister eller billeder. 

Vi har mange skatte 
Vis børnene den ting af personlig værdi, som du har taget med. Fortæl nogle 
få detaljer om denne ting, hvor den bruges, hvor du fik den, eller hvor længe 
du har haft den. Fortæl, hvorfor den er vigtig for dig, eller hvor ked af det du vil 
blive, hvis den gik tabt, blev stjålet eller gik i stykker. Forklar, at denne 
genstande er en af dine skatte. 

• Hvad er en skat? (Noget, der har stor værdi). 
Fortæl en historie om et barn, som havde en skat. Du kan benytte følgende 
historie: 

En af Rebeccas skoleveninder havde en medaljon, som hun havde på hver 
dag i skolen. Rebecca syntes, at det var den smukkeste medaljon, som hun 
nogen sinde havde set. Hun ønskede, at hun også havde sådan én. 
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Samtale 

Skattejagt 

Skriftsted 

Lærerens 
præsentation 

Da det blev Rebeccas fødselsdag, gav hendes mor hende en gave om 
morgenen. Det var en lille æske, som var indpakket i smukt papir og med 
sløjfe omkring. Rebecca åbnede den og fandt en smuk guldmedaljon i æsken. 
Den var formet som et hjerte med en glinsende lyserød sten i midten. Rebecca 
kunne ikke tro sine egne øjne. 
• Hvad tror I, at Rebecca mente om medaljonen? 
• Hvad er nogle af jeres skatte? (Du kan evt. have behov for at foreslå nogle 

ideer, såsom et kæledyr, et favoritlegetøj eller et stykke tøj). 
Jesu ord har stor værdi 
Forklar, at der findes en skat, som vi alle kan opnå, og som er af større værdi 
end (nævn nogle af de ting, som børnene har nævnt som deres skatte). Denne 
skat er af langt større værdi end noget, vi kan eje. Denne skat kan ikke købes 
for penge, og den kan ikke gå i stykker eller blive stjålet. Denne skat er så 
værdifuld, at mange mennesker er villige til at opgive alt, hvad de har, for at få 
den. Nogle er endog villige til at opgive livet for den. 
Fortæl børnene, at de skal på en skattejagt for at finde ud af, hvad denne store 
skat er. Forklar, at du har skjult en skat i lokalet. Bed børnene om stille at lede 
efter skatten. 
Når børnene har fundet æsken eller beholderen, så lad et barn åbne den og 
læse budskabet højt. Lad derpå børnene gentage teksten i budskabet 
sammen med dig. (Hvis du har skjult billedet af Jesus eller et af 
standardværkerne, så forklar, at det repræsenterer Jesu lærdomme. Fortæl 
børnene, at Jesus Kristi lærdomme er en stor skat for os). 

• Hvorfor er Jesu lærdomme en stor skat for os? 
Fremhæv, at Jesu lærdomme er en skat for os, fordi de viser os, hvordan man 
kan blive lykkelig ved at følge vor himmelske Fader og Jesus. 
Læs første del af L&P 19:23 (til og med ord) højt. Forklar, at det var Jesus 
Kristus, som sagde dette. Han ønsker, at vi skal lære om ham og hans 
lærdomme. 
Vi kan lære Jesu lærdomme fra skrifterne 
Vis billede 2-37, Bjergprædikenen. Lad børnene beskrive, hvad der sker på 
billedet. 
Forklar, at da Frelseren var på jorden, gik han fra by til by og underviste 
mennesker i, hvordan de burde leve for at være lykkelige og for en dag at 
kunne vende tilbage til at leve sammen med vor himmelske Fader. Mange 
mennesker elskede at høre hans lærdomme og fulgte ham overalt, hvor han 
gik. Af og til samledes tusindvis af mennesker omkring ham for at lytte og lære. 
• Hvad tror I folk følte, når de lyttede til Jesus? 
Forklar, at Jesu disciple (hjælpere) forsøgte at sende mennesker væk, fordi 
Jesus var træt og behøvede ro. Jesus fortalte dem, at de altid skulle lade 
mennesker blive for at høre hans lærdomme. Han ønskede, at alle mennesker 
skulle høre og lære, så de kunne opnå den glæde og lykke, som varer evigt. 
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Vis et eksemplar af skrifterne. Forklar, at vi kan lære mange af Jesu lærdomme 
fra skrifterne. Slå op på titelbladet Jet Nye Testamente. Forklar, at nogle af de 
ting, som Jesus underviste i, mens nan var på jorden, står skrevet i Det Nye 
Testamente. 

Forklar, at da Jesus var på jorden, underviste han mange mennesker ved sit 
eksempel. Han ønsker, at vi skal følge hans eksempel og gøre det, som han 
gjorde. Leg legen "Jeg tænker på ..." sammen med børnene for at hjælpe dem 
med at huske nogle af de ting, som Jesus gjorde og belærte om. 
For at kunne lege legen må I læse følgende beskrivelser af hændelser i Jesu 
Kristi liv og stille spørgsmålene ét ad gangen. Lad børnene række hånden i 
vejret, når de kender svaret på et spørgsmål. Kast en pose med bønner eller 
en anden blød genstand til det barn, som har rakt hånden i vejret og bed 
derpå barnet besvare spørgsmålet. Giv hvert barn mulighed for at besvare 
mindst et spørgsmål. 

1. Jeg tænker på et tidspunkt, hvor Jesus stod i Jordan-floden sammen 
med Johannes Døber (se Matt 3:13-15). 
• Hvad skete der med Jesus i Jordan-floden? 
• Hvordan blev Jesus døbt? (Ved nedsænkning). 
• Hvordan har vi lært, at vi skal døbes? (Ved nedsænkning). 

2. Jeg tænker på en, som er meget speciel, og som var til stede, da 
Johannes Døber døbte Jesus. Han kunne ikke ses af nogen, men Jesus 
og Johannes vidste, at han var der (se Matt 3:16). 
• Hvem tænker jeg på? (Helligånden). 
• Hvad har vi lært, at vi skal gøre for at modtage Helligånden? (Blive 

døbt og bekræftet). 
3. Jeg tænker på et tidspunkt, hvor Jesus ikke havde spist eller drukket i 40 

dage og 40 nætter (se Matt 4:1 -11). 
• Hvem prøvede at friste Jesus? 
• Hvad gjorde Jesus? (Han valgte det rette og befalede Satan at forlade 

ham). 
• Hvad har vi lært, at vi skal gøre, når vi bliver fristet? (Vælge det rette). 

4. Jeg tænker på et tidspunkt, hvor Jesu disciple forsøgte at sende børnene 
væk (se Mark 10:13-16). 
• Hvad sagde Jesus til sine disciple? (At han ønskede, at børnene skulle 

blive, fordi han elskede dem.) 
• Hvilke mennesker elsker Jesus? (Han elsker alle). 
• Hvorfor underviser Jesus os? (Han elsker os og ønsker, at vi skal være 

lykkelige). 
5. Jeg tænker på tidspunkter, hvor Jesus lærte mennesker at bede (se Matt 

6:9 og 3 Nephi 18:19). 
• Hvem lærte Jesus os at bede til? 
• Hvordan lærte Jesus os, at vi skal afslutte vore bønner? 
• Hvordan bør vi bede? (Acceptér alle svar og mind børnene om, at vi 

kan bede, når som helst vi ønsker at føle vor himmelske Faders 
nærhed, takke ham eller bede om hans hjælp). 

Leg 
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Lektion 10 

Vi kan lære Jesu lærdomme gennem den levende profet 
Forklar, at vi kan lære mange af Jesus lærdomme ved at læse skrifterne, men 
at skrifterne ikke indeholder alle Jesu lærdomme. Jesus ophørte ikke med at 
undervise os, da han forlod jorden. Han underviser os nu gennem profeterne. 
Jesus taler til sin profet og fortæller ham det, som vi har behov for at vide. 
Profeten videregiver derefter Jesu lærdomme til os. 

Vis billede 2-38, Det første syn, og lad børnene hjælpe dig med at fortælle den 
beretning, som findes i Joseph Smith - Historie 1:14-20. 
Fremhæv, at Joseph Smith blev forberedt af vor himmelske Fader til at være 
profet og undervise i sandheden. Vor himmelske Fader og Jesus viste sig for 
Joseph og fortalte ham, at ingen af kirkerne på jorden dengang var sande. 
Joseph hjalp Jesus med at bringe den sande Kirke tilbage. 
• Hvad er navnet på Jesu Kristi Kirke i dag? (Jesu Kristi Kirke af Sidste 

Dages Hellige). 
Lad børnene sige navnet sammen. 

Billede og samtale Vis billede 2-39, Profeten Joseph Smith. Forklar, at Joseph Smith blev den 
første profet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han hjalp de første 
medlemmer af Kirken med at vide, hvad Jesus ønskede, at de skulle gøre. 
Vis billedet af den levende profet ved siden af billedet af Joseph Smith. 
• Hvem er det? 

Forklar, at Jesus Kristus taler til den levende profet på samme måde, som han 
talte til Joseph Smith. Når vi hører profetens ord, hører vi Jesu lærdomme. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvor vidunderligt det er at have en profet. Bær vidnesbyrd 
om, at den nuværende profet er en sand profet, som underviser os i Jesu 
lærdomme. 
Jesu lærdomme er vigtige for os 

Historie Fortæl børnene, at vi af og til glemmer, hvor vidunderligt det er at være 
medlem af Kirken og have Frelserens lærdomme hos os. Vi må huske, hvilken 
stor skat Jesus lærdomme udgør. 

Fortæl en historie om en eller anden, som du kender, og som har vist 
betydningen af at lære Jesu lærdomme og af at være medlem af hans kirke. 
Hvis du ikke kender til en sådan historie, så benyt følgende historie: 
Alice havde talt med missionærerne og vidste, at de underviste i Jesu Kristi 
lærdomme. Hun ønskede at blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige, men hendes far ville ikke have, at hun blev døbt. Han forstod ikke, hvor 
meget det betød for Alice at lære Jesus lærdomme og blive medlem af Jesus 
kirke. Han bad hende om at vente. Alice ventede, men hun forsatte med at 
komme i Kirken og blev ved med at bede om, at hende far en dag ville forstå, 
hvor meget det at blive medlem af Kirken betød for hende. 

Alices far spurgte hende, hvad hun ønskede sig til jul. Hun fortalte ham, at det 
eneste hun ønskede sig, var hans tilladelse til at blive døbt. Hendes far 
besluttede, at hvis dåben betød så meget for Alice, så ville han give sin 
tilladelse. Alice blev døbt juleaften. Det var den eneste gave, hun fik, men det 
var en stor skat, som bragte hende stor glæde. 

Lærerens 
præsentation 

Billede og beretning 

105 



• Hvilken gave ønskede Alice sig? 
• Hvorfor var denne gave så betydningsfuld? 
Sammenfatning 

Samtale Tal med børnene om, hvor taknemmelige vi kan være for Jesu lærdomme. Vi 
bør være taknemlige fordi -

• vi kan blive døbt på samme måde, som Frelseren blev. 

• vi kan modtage Helligåndens gave, efter vi er blevet døbt. 

• vi kan bede, når vi har behov for hjælp. 

• vi kan lære, hvordan vi skal vælge det rette. 

• vi ved, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os. 

• vi har skrifterne og en profet til at undervise os. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at dette er Jesu Kristi sande kirke, og fortæl børnene, 
hvor taknemmelig du er for at være medlem og være i stand til at lære Jesu 
lærdomme. 
Indbyd hvert eneste barn til at rejse sig op og udtrykke sin taknemlighed over 
Jesu lærdomme. (Tving ikke nogen til det). Hjælp børnene efter behov. 

Påpeg, at det at udtrykke taknemmelighed for Frelseren og hans lærdomme er 
en måde at bære vidnesbyrd på. Fortæl børnene, at de netop har delt deres 
vidnesbyrd med hinanden. 

Motivér børnene til at dele deres vidnesbyrd sammen med deres familie 
derhjemme. Foreslå, atQde også kan bære deres vidnesbyrd ved faste- og 
vidnesbyrdmøder, når Ånden tilskynder dem, og fortælle det, som de ved om 
Jesus lærdomme og om Jesu Kristi sande kirke. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Tag kopier til hvert barn af siden med tegninger i slutningen af lektionen. 

Forklar, at nogle mennesker bevarer deres yndlingsejendele i en 
værdiboks, der ligner den på side 108. 

• Hvad vil du lægge i en værdiboks? 

Mind børnene om, at noget af det mest værdifulde, vi har, kan vi ikke 
lægge i en værdiboks, såsom Jesu Kristi lærdomme. Tal om Jesus 
lærdomme, således som de er repræsenteret i de fire tegninger (dåb, bøn, 
nadver og kærlighed). 

Lad børnene tegne linier fra tegningerne om lærdomme til værdiboksen, 
og lad dem derpå farvelægge tegningerne. 
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Lektion 10 

2. Lad børnene på skift opføre det, som Jesus lærte os at gøre. Lad de 
andre børn gætte, hvilken lærdom, der bliver opført. Eksemplerne kan 
omfatte bøn, at være ærbødig, betale tiende, hjælpe sine forældre eller 
være venlig over for sine brødre og søstre. 

3. Syng eller fremsig ordene til "Jeg prøver at bli' som Jesus" [Børnenes 
sangbog, nr. 40) eller "Jesus siger: elsk enhver" (Børnenes sangbog, nr. 
39) eller "Et solskinsbarn" (Børnenes sangbog, nr. 38). Teksten til denne 
sag er medtaget bagest i kursushæftet. 
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Jeg kan være ærbødig Lektion 

11 
Formål At motivere hvert barn til at vise ærbødighed over for vor himmelske Fader og 

Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 2:1 -6 og 3 Nephi 17:11 -12, 21 -24. 
2. Klip billeder af læber, øjne, ører, hænder og arme ud fra mønsteret sidst i 

lektionen. Læg udklippene i en pose. 
3. Lav følgende ordstrimmel: 

Ærbødighed 

4. Forbered dig på at synge eller fremsige "Ærbødigt, roligt" (Syrig med mig, 
A-9 og "Jeg vil lære ærbødighed" (Børnenes sangbog, nr. 13). 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen og Mormons Bog. 
b. Billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn. Billede 2-40, 

Ærbødigt barn; billede 2-41, Jesu fødsel (Evangelisk kunst, 200; 
62116). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Fang Syng eller fremsig "Ærbødigt, roligt" før bønnen, 
opmærksomheden 

Kære Gud hør på mig, 
kærligt jeg tænker på dig. 
Roligt vi, stemmer i blidt vor lille melodi. 
Stille nu, beder vi med ærbødigt sind: 
Lad din Helligånd da gå i vort hjerte ind. 
Vis billede 2-40, Ærbødigt barn. Fortæl børnene, at barnet på billedet gør sig 
klar til at tale med vor himmelske Fader i bøn. 
• Hvordan gør vi os klar til bøn? (Vi folder vores arme, lukker øjnene og 

bøjer hovedet). 
• Hvorfor folder vi vores arme, lukker øjnene og bøjer hovedet for at gøre os 

klar til bøn? 
Påpeg, at når vi gør dette, er det lettere for os at føle vor himmelske Faders 
nærhed, når vi beder. Forklar, at ligesom det er vigtigt at vide, at vore jordiske 
forældre lytter, når vi taler med dem, er det også vigtigt, at vor himmelske 
Fader er os nær, når vi beder. 
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Bed et barn om at indlede med bøn. 
Udtryk efter indledningsbønnen kort din taknemmelighed for en kærlig 
himmelsk Fader og for det privilegium at kunne tale med ham i bøn. 

Ærbødighed er en føleise af kærlighed og respekt 
Ordstrimmel og Anbring ordstrimlen "Ærbødighed" ved siden af billedet med det ærbødige 
samtale barn. Læs ordet på ordstrimlen, og lad børnene gentage det. 

• Hvad er ærbødighed? 
Fremhæv, at ærbødighed betyder mere end blot at være stille. Ærbødighed er 
en særlig følelse af kærlighed og respekt for vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 

Bed børnene om at tænke på, hvordan de har det, når deres forældre hjælper 
dem med at bede eller læser beretninger om Jesus for dem, eller når de ser 
eller hører de smukke ting, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus har 
skabt. Forklar, at disse varme, fredelige følelser også er en ærbødig følelse. 
Disse følelser hjælper os til at vide, at vor himmelske Faders ånd er nær. 

Billede og samtale Vis billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn. Lad børnene fortælle dig 
om billedet (se 2 Nephi 17:11-12, 21 -24). 

• Hvad tror I, at de nephitiske børn mente om Jesus Kristus? 

Vis billede 2-41, Jesu fødsel, og bed børnene om at fortælle beretningen om 
Jesu fødsel (se Luk 2:1-16). Bed dem se omhyggeligt på menneskene på 
billedet. 

• Hvad tror I, at disse mennesker følte, da de så den nyfødte Jesus? 
• Hvordan tror I, at I ville have følt, hvis I havde set den nyfødte Jesus? 

Forklar, at når vi tænker på vor himmelske Fader og Jesus på en kærlig måde, 
så er vi ærbødige. 

Vi viser ærbødighed gennem vore gerninger 
• Hvordan viser vi vores ærbødige følelser (kærlighed og respekt) for vores 

himmelske Fader og Jesus Kristus? 

Forklar, at det er vigtigt at være ærbødig, uanset hvor vi er, men at vi især bør 
huske at være ærbødige i Kirken. Kirken er vor himmelske Faders hus, og når 
vi er ærbødige i vor himmelske Faders hus, ved vor himmelske Fader, at vi 
elsker ham. 

Syng eller fremsig sangen "Jeg vil lære ærbødighed." 
Jeg elsker Gud i himlen 
og håber, 
at jeg lærer mer' ærbødighed for Gud, 
så Herren er mig nær. 

Vis posen med udklippene i. Tilbyd et barn ad gangen at tage et udklip fra 
posen, vis de andre børn det og spørg:"Hvad bør I gøre med jeres (det, som 
er vist i udklippet) for at vise ærbødighed i vor himmelske Faders hus?" 

Samtale 

Sang 

Aktivitet 
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Lektion 21 

Mulige svar: 
Mund - tale stille, smile, synge sange, bede, være lukket, når andre taler. 
Øjne - se på læreren eller taleren, lukke dem under bønnen. 
Hænder og arme - holde dem i ro, række hånden i vejret for at svare, folde 
dem under bøn. 
Fødder og ben - gå stille, holde dem i ro. 
Ører - høre efter, hvad der bliver sagt. 

Aktivitet Hjælp børnene til at sige teksten og gøre bevægelserne i den følgende aktivitet: 

Jeg er altid ærbødig 
fra mit hovede (læg hænderne på hovedet) 
til mine tæer (rør ved tæerne). 
Når jeg går (gå stille på stedet), 
går jeg stå stille. 
Når jeg taler, 
lyder ordene blidt (læg fingeren over læberne), 
ikke højt og lydt (drej hovedet fra side til side). 
Når jeg lytter (læg hånden til øret), 
forbliver mine læber lukket f lyn læberne i"), 
og mine arme jeg folder (fold armene). 
Når jeg beder, 
bøjer jeg mit hoved (bøj hovedet), 
og mine øjne jeg lukker (luk øjnene). 
Jeg er altid ærbødig 
fra mit hovede (læg hænderne på hovedet) 
til mine tæer (rør ved tæerne) 
(Tilpasset fra Diana Eckersell Janson, "I'm Always Reverent," Friend, 
september 1993, s. 32). 
Vi kan hjælpe andre med at være ærbødige 

Lærerens Mind børnene om, at deres gerninger påvirker andre omkring dem. Det er en 
præsentation anden god grund til at være ærbødig i Kirken. 

• Hvordan har I det, når nogen i nærheden af jer larmer i Primary? 

Påpeg, at hvis nogen omkring os larmer, så er det svært at tænke på vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi kan på samme måde gøre det svært for 
andre mennesker at være ærbødige, når vi larmer eller gør andre ting, som 
ikke er ærbødige. Motivér børnene til at optræde på en måde, som vil hjælpe 
dem selv og andre med at være ærbødig. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som du ved, har hjulpet en ven til at være mere 
ærbødig eller fortæl følgende historie: 
Pia var en meget glad pige. Hun elskede at smile, le og synge. Men mest af alt 
holdt hun af at snakke. Hun havde altid en masse at fortælle og snakkede til 
alle, der ville høre på hende. Pias bedste veninde var Mette, der holdt næsten 
lige så meget af at snakke som Pia. 
En søndag var Pia på besøg i Mettes primaryklasse. Under 
åbningsprogrammet begyndte Pia at fortælle Mette om sine nye sko, men 
Mette rystede bare på hovedet og gav tegn til Pia om at være stille. 
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Da der ikke var nogen, der ville høre på Pia, blev hun snart interesseret i den 
historie, som læreren fortalte. Hun tærte om Frelseren og nød at være i 
Primary. 

Da pigerne gik, takkede læreren dem, fordi de havde været så ærbødige i 
klassen. Efter klassen forklarede Mette Pia, hvorfor hun ikke ville svare hende 
under Primary. Mette sagde, at hun elskede vor himmelske Fader og Jesus, og 
at hun derfor altid forsøgte at være ærbødig i Kirken. 

Samtale • Hvorfor ønskede Mette at være ærbødig i Primary? 
• Hvordan hjalp Mette Pia med at være ærbødig? 
• Hvordan kan du hjælpe andre med at være ærbødige? 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om, at når man er ærbødig, vil man lære mere om 

vor himmelske Fader og Jesus Kristus og føle kærlighed til dem. Du kan 
fortælle en personlig oplevelse, hvor du oplevede en speciel ærbødig følelse 
for vor himmelske Fader og Jesus. 

Lad børnene få mulighed for at udtrykke deres kærlighed til og respekt for vor 
himmelske Fader og Jesus. 

Motivér børnene til at være ærbødige, når de deltager i andre kirkemøder, eller 
når de forlader kirkebygningen efter Primary. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg: 

Stille som et snefnug (ræk hænderne højt op og før dem ned igen, idet I 
flagrer med fingrene), 
stille som blomster, der vokser (knyt hånden og åben derpå langsomt 
fingrene som en blomst, der folder sig ud). 
Stille som en sommerfugl (sammenkæd tommelfingrene og vift med 
fingrene som vinger), 
blødt passerer de forbi. 
Det er sådan, jeg vil være stille (læg en hånd over hjertet) 
når jeg kommer til Primary (fold armene). 

2. Kast en pose med bønner eller en anden blød ting til et barn, og bed 
barnet om at fortælle, hvordan han eller hun kan vise ærbødighed 
(svarene kan omfatte at sidde ordentligt på stolen, lytte, tænke på Jesus, 
række hånden i vejret, gå stille, vise respekt for andre, og folde armene). 
Lad derpå barnet kaste posen med bønner tilbage til dig. Fortsæt, indtil 
hvert barn har prøvet flere gange. Motivér børnene til at tænke på mange 
måder, hvorpå de kan vise ærbødighed. 

3. Hjælp børnene med at spille flere situationer, der handler om ærbødighed. 
Benyt følgende ideer eller nogle af dine egne: 
• I ønsker at fortælle jeres primarylærer noget i løbet af klassen. 

j . 0 Hvordan kan I gøre det ærbødigt? 
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• Du kender ikke den sang, som din klasse synger. Hvad kan du gøre 
for at vise ærbødighed? 

• Din lillebror taler til dig under nadveren. Hvad kan du gøre for at hjælpe 
ham med at være ærbødighed? 

• Du går ind i et værelse, mens man beder. Hvordan kan du vise 
ærbødighed? 

4. Hjælp børnene med at lege følgende fingerleg: 
Her er kirken (fold fingrene og hænder sammen med fingrene inderst). 
Her er spiret (stik pegefingrene opad for at lave et spir). 
Åbn døren (åbn hænderne, hold fingrene sammen), 
og se alle menneskene (vrik med fingrene). 
Luk døren (luk igen hænderne med fingrene inderst) 
og hør dem bede. 
Åbn døren (åbn hænderne, hold fingrene sammen), 
og se dem alle gå bort (adskil hænderne). 
Efter denne fingerleg kan du fortælle en historie om et barn, som benytter 
denne fingerleg under nadvermødet. Når barnet ser sig omkring og lægger 
mærke ti!, at alle andre sidder til stille, beslutter barnet at fingerfolket skal 
være ærbødigt, og anbringer dem derpå stille i sit skød. 

5. Syng eller fremsig "Når jeg vil ære min himmelske Fader" {Børnenes 
sangbog, nr. 12) eller "Ærbødighed", (Børnenes sangbog, nr. 10). 
Når jeg vil ære min himmelske Fader 

Når jeg vil ære min himmelske Fader, 
så bliver jeg stille og blid. 
Jeg tænker med glæde 
på det, han har givet 
til mig i den sidste tid, 
men hvis jeg vil ham ære, 
da skulle det ske, 
ja både i gerning og ord. 
Jeg føler ham nær, 
når ærbødig jeg er, 
mens jeg lever mit liv 
her på jord. 
(© 1987 Maggie Olauson. Anvendt med tilladelse). 

Ærbødighed 
Fader jeg ærbødigt står, 
og i dit hus jeg stille går; 
folder hænder under bøn, 
og tænker stille på din Søn; 
lytter til dit ord især, 
for i dit hus jeg er dig nær. 
Må min tanke til dig gå, 
så jeg ærbødigt tale må. 
Fader jeg ærbødigt står, 
og i dit hus jeg stille går. 
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Salige er de, som stifter fred 

Formål At motivere hvert barn til at være fredsstifter i sit hjem. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 5:1 -12 (eller 3 Nephi 12:1 -12) og 7:1 -5, 12 (eller 3 
Nephi 14:1-5, 12). 

2. Lav en stor kopi af følgende illustration til hvert barn i klassen og til dig selv 
(gem din kopi til lektion 26). 

® 
3. Hvis det er muligt, så fremskaf nogle billeder af familier, som nyder at være 

sammen om noget. 
4. Skriv Salige er de, som stifter fred øverst på et stykke papir, som gives til 

hvert barn i klassen. 
5. Forbered dig på at synge eller fremsige "Et surt og muggent ansigt" 

[Børnenes sangbog, nr. 128). 
6. Nødvendige materialer: 

a. Bibelen eller Mormons Bog. 
b. Blyanter eller farver 
c. Billede 2-37, Bjergprædikenen (Evangelisk kunst, 212; 62166; billede 

2-42, Familiesjov. 
7. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Der kan enten være lykkelig eller trist følelse i vores hjem 

Fang Giv hvert barn et ansigt af papir. Lad børnene synge eller fremsige "Et surt og 
opmærksomheden muggent ansigt", idet I vender papiret til sur eller smil alt efter ordene. 

Samtale Vis billede 2-42, Familiesjov, og andre billeder, som du har fået af familier, der 
gør noget sjovt sammen. Bed børnene om at vende deres papiransigter til at 
vise, hvordan de mener menneskene på billederne har det. 
• Hvorfor tror I, at alle disse mennesker er glade? 

115 

Lektion 

11 



Bed børnene om at vende ansigterne, så de viser, hvordan de mener, familien 
vil have det, hvis de skændes og slås. 

• Hvorfor gør skænderi og strid familiens medlemmer kede af det? 
Aktivitet Lad eleverne vende det sure ansigt opad, og lad hvert barn fortælle, hvad der 

kan gøre en familie ked af det. Lad derpå børnene vende deres papiransigter 
til det glade ansigt og fortælle, hvad der gør deres familie glad. 

• Hvad kan I bedst lide? Når familien er glad eller ked af det? 
Saml papiransigterne sammen, så de ikke distraherer børnene. Giv dem 
tilbage til børnene efter lektionen er færdig, så de kan tage dem med hjem. 

Jesus Kristus lærte os at være fredsstiftere 
Samtale Vis billede 2-37, Bjergprædikenen, og lad børnene fortælle, hvad de ved om 

billedet. Forklar, at Jesus Kristus gik op på en bjergside og underviste folket i 
mange vigtige ting, herunder hvordan vi kan skabe glæde i vores hjem. 
Læs Matt 5:9 (eller 3 Nephi 12:9). Forklar, at Jesus lærte folket om at være 
fredsstiftere. Lad børnene gentage ordet fredsstifter sammen med dig. 

• Hvad er en fredsstifter? 
Forklar, at en fredsstifter er et menneske, som hjælper andre med at være 
glade i stedet for at være vrede. Fred betyder ro og lykke, så en fredsstifter er 
én, som er med til at gøre et hjem til et roligt og lykkeligt sted at være. 
Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus er fredsstiftere, og at hver 
eneste af os ligeledes kan være en fredsstifter. Jesus har fortalt hvordan. 
Læs Matt 7:12 (eller 3 Nephi 14:12) højt. Hjælp børnene med at forstå, at de 
bør behandle andre, som de selv ønsker at blive behandlet. De vil da være 
fredsstiftere og hjælpe med til at tilvejebringe lykke i deres hjem. 

Sitiuationsspil Beskriv nogle situationer for børnene, og hjælp dem med at tænke over samt 
vise, hvordan en fredsstifter vil reagere i enhver af disse situationer. Hjælp 
eleverne med at tænke på, hvordan alle, der er involveret i situationen, kan 
blive glade. Brug situationerne, som er vist herefter, eller lav dine egne: 
1. Du sidder fredeligt og læser i en bog, da din søster kommer og tager 

bogen ud af din hånd, fordi hun vil læse i den. 

• Hvordan kunne du tænke dig at blive behandlet? 
• Hvad vil du sige eller gøre, hvis du er en fredsstifter? 

2. Du går ud i køkkenet for at hente din yndlingsmåkage. Din bror kommer 
løbende hen til kagedåsen, tager den sidste småkage og spiser den. Du 
er vred. 

• Hvordan kunne du tænke dig at blive behandlet? 
• Hvad vil du sige eller gøre, hvis du er en fredsstifter? 

3. Du og din ven sidder og tegner. Hun driller dig, fordi du farver et træ lilla. 
Du er såret, og tænker på at kalde hende noget ondskabsfuldt. 

• Hvordan kunne du tænke dig at blive behandlet? 
• Hvad vil du sige eller gøre, hvis du er en fredsstifter? 
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Læs igen eller fortæl Matt 7:12 med dine egne ord (eller 3 Nephi 14:12) til 
klassen. 
Vis VDR-skiltet. Fortæl børnene, at når de behandler andre på den måde, som 
de selv ønsker at blive behandlet på, følger de Jesus Kristus og vælger det 
rette. Lad børnene sige ordene på skiltet sammen med dig. 
Vi kan alle være fredsstiftere 
Fortæl følgende historie om nogle fredsstiftere med dine egne ord: 
En biskop bad nogle unge mennesker om at hjælpe sig. Han ønskede, de 
unge skulle være fredsstiftere hjemme hos dem selv i en hel måned, uden at 
fortælle nogen, hvad de var i færd med. Han bad dem være venlige, 
betænksomme og gode eksempler. Han bad dem hjælpe til med at standse 
skænderier, og finde udveje til at vise familiens medlemmer kærlighed. De 
unge mennesker skulle så komme tilbage til biskoppen, når der var gået en 
måned, og fortælle, hvad der var sket. 
En måned efter kom de alle tilbage og fortalte, hvad de havde gjort. Alle de 
unge sagde, at der var mere glæde i deres hjem, fordi de havde forsøgt at 
være fredsstiftere. (Se Franklin D. Richards, Ensign, november 1974, s. 106). 
• Hvad bad biskoppen de unge mennesker om at gøre? 
• Hvad skete der, da de gjorde det? 

• Hvordan kan du være en fredsstifter i dit eget hjem? 
Tegneaktivitet Giv hvert barn et stykke papir, hvorpå du har skrevet Salige er de, som stifter 

fred. Læs ordene øverst på papiret højt, og lad børnene gentage dem 
sammen. Giv børnene blyanter eller fan/er og lad dem tegne billeder af deres 
familie, der er glad. 
Motivér børnene til at hænge deres billeder op et sted i deres hjem, hvor de 
minder dem om at være fredsstiftere. 
Sammenfatning 

Sang Uddel papiransigterne og syng eller fremsig "Et surt og muggent ansigt" igen. 
Mind børnene om, at de ved at være fredsstiftere kan hjælpe med til at vende 
vrede til smil. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi 
skal være fredsstiftere. Mind børnene om, at de og deres familie kan være 
lykkeligere, når de forsøger at være fredsstiftere i hjemmet. 
Motivér hvert eneste barn til at forsøge at være fredsstifter i hjemmet i løbet af 
den kommende uge. Bed børnene om at være rede til at fortælle om deres 
erfaringer i klassen i næste uge. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå barnet at bede vor himmelske 
Fader om at hjælpe klassens medlemmer til at være fredsstiftere i hjemmet. 

Skriftsted 

VDR-skilt 

Historie 

Samtale 
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Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Vis billede 2-3, Jesus Kristus, eller et andet billede af Jesus. Bed børnene 

forestille sig, at Jesus Kristus kommer for at besøge deres hjem. Bed dem 
tænke på, hvor spændte de ville være, hvis Jesus kom og besøgte dem. 
• Hvordan vil I gøre jer klar? 
• Hvordan vil I opføre jer, når Jesus kommer? 

Lad børnene opføre noget af det, som de ville gøre, hvis Jesus kom for at 
besøge dem. Forklar, at hvis Jesus kom til deres hjem, så ville de prøve 
meget hårdt på at være fredsstiftere ved at dele med hinanden, være 
venlige over for hinanden og ikke slås. De kunne da nyde den gode 
følelse, som Jesus ville bringe med til deres hjem. 

Fortæl børnene, at de kan finde ud af, hvordan de kan være fredsstiftere, 
ved at tænke på, hvordan de ville opføre sig, hvis Jesus besøgte deres 
hjem. 

2. Syng eller fremsig "En glad familie" (Børnenes sangbog, nr.104). Ordene til 
denne sang er medtaget sidst i lektionen. 

Mind børnene om, at når de er fredsstiftere, hjælper de deres familier med 
at være lykkelige. 

3. Syng eller sig ordene til "Hvis du er i godt humør" (Børnenes sangbog, nr. 
125), idet du erstatter teksten du skal klappe med de bevægelser, som 
børnene foreslår. 

Du skal klappe, 
hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe, 
hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe hele dagen, 
så det høres helt til Skagen, 
du skal klappe, 
hvis du er i godt humør. 

4. Lad to børn stå med ansigterne mod hinanden for at vise børnene, at de 
kan styre deres reaktioner på det, som andre gør. Lad det ene barn 
forsøge at se udtryksløs ud, mens det andet barn forsøger at få ham eller 
hende til at smile, le eller på anden måde vise et udtryk i ansigtet. Lad alle 
børn, som ønsker at deltage, på skift tage del i denne aktivitet. 

Hjælp børnene med at forstå, hvordan de bør søge at kontrollere deres 
egen reaktion, når en eller anden gør noget, som forstyrrer freden i større 
eller mindre grad i deres hjem. Fx når en bror eller søster råber ad dem, er 
den første tanke måske at råbe igen, men hvis de begge søger at være 
fredsstiftere, kan de finde en bedre måde at reagere på. 
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Jesus Kristus er 
den gode hyrde 

Lektion 11 

Formål At motivere hvert barn til at forstå, at hvert eneste menneske er af betydning 
for Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 15:1 -7 og Joh 10:1 -18. 
2. Lim billede 2-44, Det tabte får, på et kraftigt stykke papir. Skær det derpå 

ud til puslebrikker, idet du sikrer dig, at hele fåret også findes på samme 
brik. (Gem disse puslebrikker til fremtidige klasser.) Inden klassen gemmer 
du puslespillet med fåret på et sted i klasseværelset, hvor det ikke let kan 
findes. 

3. Brug mønstret i slutningen af lektionen til at tegne et lam til hver eneste 
person i klassen, herunder dig selv. Skriv hver persons navn på lammet. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Billede 2-43, En hyrde. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. Du 
kan evt. lade børnene fortælle om deres oplevelser med at forsøge at være 
fredsstiftere i deres hjem. 
Hyrder passer på deres får 

Fang Vis billede 2-43, En hyrde, 
opmærksomheden 

• Hvem er denne mand? 
Forklar, at manden på billedet er en hyrde, ligesom dem, som levede, da Jesus 
Kristus var på jorden. 
• Hvad har han på? 
Peg på hyrdens kappe. Forklar, at denne kappe, lavet af fåreskind eller uld, 
beskytter hyrden mod den varme ørkensol og de kolde nætter. Hans 
hovedbeklædning beskytter ham også mod solen. Hyrden medbringer en 
vandbeholder og en kæp, som kaldes en stav. 
Fortæl, at en hyrde passer på får. Fårene kender hyrdens røst, og de følger 
ham, hvor han leder dem hen. Påpeg, at hyrden ikke leder fårene bagfra. Han 
går foran dem for vise dem, hvor de skal gå hen. Hyrden leder sine får til 
grønne marker, hvor de kan finde godt græs. Han leder dem også hen til 
vandet. Om aftenen leder han dem tilbage til folden, som er et område med en 
mur eller et hegn omkring eller en hule, hvor fårene er i sikkerhed fra vilde dyr 
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og tyve. Hyrden står på vagt ved indgangen til fårefolden og beskytter sine får. 
Hyrden tæller sine får for at sikre sig, at ikke et eneste får går tabt. 

Hvert eneste lam er vigtigt for hyrden 
Historie Forklar, at alle hyrder, uanset om det er på Jesu tid eller i dag, bekymrer sig for 

samt beskytter deres får. Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
Camilla og Jan boede på en gård. Deres familie opdrættede får, og Camilla og 
Jan havde deres egen lille fåreflok. De passede godt på deres får. De var gode 
hyrder. 

En nat blev det et frygteligt stormvejr. Vinden blæste en del af indhegningen 
ned, hvor Camillas og Jans lam opholdt sig. Et tordenskrald gjorde lammene 
bange, og de løb alle ud fra indhegningen. 

Da det blev morgen, løb Camilla og Jan ud for at se til deres lam. Men 
lammene var væk. Camilla og Jan blev urolige. De begyndte at følge 
lammenes spor på den våde jord. Og snart fandt Camilla og Jan alle fårene 
undtagen et. 

• Hvad tror I, at Camilla og Jan gjorde? 

Camilla og Jan ledte fårene tilbage til indhegningen og begyndte derefter at 
lede efter det tabte får. De lagde mærke til, at et af sporene gik i en anden 
retning end de øvrige. De begyndte at følge dette spor. 

Camilla og Jan fandt til sidst lammet. Dets ene ben sad fast i et hul, og det var 
træt og svagt. De bar blidt lammet hjem, og Jan holdt det, mens Camilla 
rensede sårene på dets ben. Camilla og Jan var meget glade for at finde alle 
deres lam. 

• Hvorfor forsatte Camilla og Jan med at lede efter det tabte får, efter de 
havde fundet de andre? 

Anbring stykkerne til puslespillet, som du har lavet, på gulvet eller bordet, og 
hjælp børnene med at samle puslespillet. 

Når børnene forstår, at der mangler et stykke, så fortæl, at den manglende brik 
har et billede af et får på sig. 

• Hvad gør en god hyrde, når et får farer vild? 
Hold Bibelen frem og fortæl, at Jesus Kristus i Bibelen fortæller os, hvad en 
god hyrde gør, når et får farer vild. Forklar, at Jesus, mens han var på jorden, 
ofte underviste mennesker ved at fortælle historier. En af hans historier 
handlede om en hyrde og hans tabte får. Læs Luk 15:4 højt. 

• Hvad siger Bibelen, at en god hyrde bør gøre? 
Bed børnene forestille sig, at de er hyrder. Lad hver eneste af dem lade som 
om, de tager en kappe på og bærer på en stav. Bed dem søge efter den 
manglende puslebrik med fåret på. Når puslespilsbrikken er fundet, roser du 
alle hyrderne og kalder dem sammen for at lægge puslespillet færdigt. 

Spørg børnene, hvordan de havde det. 

Fortæl, hvordan hyrden i lignelsen havde det, da han havde fundet sit får, 
således som den fortælles i Luk 15:5-6. Sammenlign det, som børnene 
oplevede, med det, som Jesus sagde, at en god hyrde ville gøre og føle. 

Puslespilsaktivitet 

Beretning fra 
skriften 

Dramatisering 

Skriftsted 

120 



Lektion 21 

Jesus Kristus er den gode hyrde, og vi er hans lam 
Skriftsamtale Læs Joh 10:14 højt. 

• Hvem er den gode hyrde i dette skriftsted? 
Forklar, at ordene i dette skriftsted er Jesu Kristi egne ord. Han er den gode 
hyrde. 
• Hvem var fårene i Jesu fold? (Forklar, at ordet fold betyder en gruppe af får). 

Hjælp børnene med at forstå, at de er nogle af fårene i Jesu fold. Forklar, at 
Frelseren sammenligner sig selv med en hyrde, fordi han elsker og bekymrer 
sig for enhver af os, på samme måde som hyrden bekymrer sig for fårene. 
Han ønsker, at vi alle skal være i sikkerhed og være glade. Jesus kender hver 
eneste af os på samme måde, som hyrden kender hvert eneste får. Vi er alle 
betydningsfulde for ham. 

Aktivitet Vis lammene med børnenes navne på. Hold et lam op og sig: "(Barnets navn) 
er et af fårene i Jesu fold." Vis derpå lammet, og anbring det på bordet eller 
gulvet. Fortsæt med denne aktivitet, indtil alle er blevet nævnt, herunder dig 
selv. Når du kommer til et barn, som ikke er til stede, så sig noget i denne 
retning: (Barnets navn) er et af fårene i Jesu fold, og Jesus ved, at hun ikke er i 
Primary i dag. Han ønsker, at alle hans får er her." 
Efter denne aktivitet samler du alle lammene sammen, og lade børnene tælle 
dem sammen. Påpeg, at dette er, hvor mange børn, der bør være i klassen 
eller hvor mange får, der bør være i folden. Sammenlign dette antal med 
antallet, der er til stede i klassen i dag. Fortæl børnene, at du håber, at de alle 
vil komme hver uge, medmindre de er syge eller bortrejste, fordi du ønsker at 
passe på dem og undervise dem. Fremhæv hvor vigtigt det er for Jesus, at alle 
hans lam kommer til Primary. 

Foreslå børnene at være hyrder, som finder de tabte får - børn, som ikke 
kommer i Primary i dag - og hjælper dem tilbage til Primary. 
Sammenfatning 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at hvert eneste barn er af betydning for Jesus Kristus, og 
at Jesus elsker og bekymrer sig for hver eneste af dem. 
Giv hvert barn lammet med sit navn på. Motivér børnene til at tage deres lam 
med hjem og fortælle deres familie, hvad de har lært om hyrder og om den 
gode hyrde. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 
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Supplerende 
aktiviteter Brug riogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Lad børnene skrive en besked eller tegne et billede, der skal gives til et 

barn, som ikke er i Primary i dag. Teksten kan evt. lyde således: "Vi 
savnede dig i Primary" eller "Kom og vær med sammen med os i Primary." 

2. Lad børnene farve deres lam eller lime bomuldstotter på lammene for at 
gøre dem lådne. 

3. Hjælp børnene til at udføre aktivitetsverset "Jesus elsker alle børn": 

Jesus elsker alle børn (hold armene udstrakte), 
de små er stadig meget små (brug hænderne til at vise børn, der når til 
knæet), 
babyen i vuggen (lav en vugge med dine arme), 
de som er store og høje (løft hænderne højt overhovedet). 
(Fra Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon. 
© 1949 by Standard Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Anvendt med 
tilladelse). 

4. Forbered dig på at synge eller fremsige "Jesus siger: elsk enhver" 
(Børnenes sangbog, nr. 39) eller "Min Frelser elsker mig", (Børnenes 
sangbog, nr. 42). Teksten til disse sange er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

5. Syng eller fremsig det første vers af "Hyrden hos fårene våger" (Salmer og 
sange, nr. 144). 

Hyrden hos fårene våger, 
elsker hvert lam i sin fold, 
varsomt han hjemad dem fører 
skærmer mod fare og vold. 
Op han af dybet dem løfter, 
læger og tor deres sår, 
kærligt i favnen dem trykker, 
tillidsfuldt med ham de går. 
Bort ud i ørknen de vandrer, 
vejen er øde og kold; 
ud for at frelse han iler 
bringer dem hjem til sin fold. 
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Jeg kan være taknemlig 

Formål At motivere hvert barn til at føle taknemlighed for vor himmelske Fader og 
udtrykke denne taknemmelighed til ham. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 17:11 -19 og 1 Thess 5:18. 
2. Forbered dig på at synge eller fremsige "Børn over hele verden", 

(Børnenes sangbog, nr. 4). 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. En lille kop, en stor ske, en beholder med vand og en skål eller flad 

tallerken, der er stor nok til at koppen og vandbeholderen kan stå på 
den. 

c. Farver og papir til hvert barn. 
d. Tavle, kridt og tavleklud. 
e. Billede 2-45, De ti spedalske, (Evangelisk kunst, 221; 62150). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi har fået mange velsignelser 

Fang Vis den tomme kop, skeen og vandbeholderen. Bed børnene tænke på de 
opmærksomheden mange velsignelser, vor himmelske Fader har givet dem, og forklar, at hver 

gang de nævner en velsignelse, kan de tage en skefuld vand fra beholderen 
og fylde den i koppen. 

Sæt koppen og vandbeholderen op i en skål eller på en tallerken for at undgå 
at spilde på bordet. Anbring skålen eller tallerkenen på en flad overflade såsom 
et bord eller gulvet. Du kan bruge følgende spørgsmål til at hjælpe børnene 
med at tænke på deres velsignelser: 

• Hvilke smukke skabelser har vor himmelske Fader givet os? 
• Hvilke særlige mennesker har han velsignet os med? 
• Hvad kan vores vidunderlige legeme gøre? 
Lad børnene på skift nævne velsignelser og hælde en skefuld vand for hver i 
koppen, indtil koppen flyder over. Forklar, at vor himmelske Fader elsker os og 
har givet os mange velsignelser. Når vi tænker på disse velsignelser, er vi 
taknemmelige og fuld af kærlighed til vor himmelske Fader. Vor himmelske 
Fader har givet os så mange velsignelser, at vi ikke kan rumme al den 
kærlighed på samme måde, som koppen flød over med vand. 
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VI bør føle og vise taknemmelighed 
Historie og samtale Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Lindas fødselsdag stod lige for døren, og Lindas bedstemor ønskede at give 
hende en særlig gave. Selv om bedstemors syn var blevet dårligt og selvom 
det var blevet svært at sy med hånden, så besluttede hun sig alligevel til at 
lave en dukke til Linda. Hun tilbragte mange timer med at lave en dukke med 
fletninger, et broderet ansigt og en smuk blondekjole. Bedstemor pakkede 
dukken ind på Lindas fødselsdag og tog den med til Linda. 
Fortæl børnene, at du vil fortælle dem to forskellige slutninger på historien. Bed 
dem lytte omhyggeligt og beslutte sig til, hvilken afslutning, som er den bedste. 
Første afslutning 
Linda var meget glad på sin fødselsdag for sine gaver. Hun åbnede dem alle 
hurtigt. Da hun kom til bedstemors gave, åbnede hun pakken, så på dukken 
et øjeblik, hvorpå hun lagde dukken til side og rakte ud efter den næste gave. 
• Tror du, at Linda kunne lide dukken? 
• Hvordan tror du, at Lindas bedstemor havde det? 
Anden afslutning 
Linda var meget glad på sin fødselsdag og for sine gaver, og hun åbnede dem 
alle forsigtigt. Da hun åbnede pakken fra bedstemor, fyldtes hun af en varm 
følelse. Hun rørte blidt ved dukkens omhyggeligt flettede hår, det broderede 
ansigt, og blondekjolen. Så løb hun hen til bedstemor og gav hende et stort 
knus. -Åh. mange tak, bedstemor," hviskede hun. 

• Tror I, at Linda kunne lide dukken? 

• Hvad tror I, at Lindas bedstemor følte? 
• I hvilken afslutning viste Linda sin kærlighed til sin bedstemor og sin 

taknemmelighed for de mange timer, som hendes bedstemor havde 
tilbragt med at lave dukken? 

Samtale Skriv ordet taknemmelighed på tavlen og sig det sammen med børnene. 
Forklar, at taknemmelighed er at modtage med tak. Når vi er taknemmelige for 
noget, som en eller anden har gjort for os eller givet os, bør vi vise vores 
taknemmelighed. 
• Hvordan viste Linda sin taknemmelighed for dukken i den anden 

afslutning af historien? 
Forklar, at når vi føler taknemmelighed og viser den, så er vi lykkelige. Og den 
person, som vi takker er også lykkelig. Tal om den følelse af kærlighed og 
lykke, som Linda og hendes bedstemor oplevede sammen, fordi Linda følte og 
viste sin taknemmelighed. 

Beretning fra Vis billede 2-45, De ti spedalske, og fortæl beretningen, som findes i Luk 
skriften og samtale 17:11-19. 

Forklar, at spedalskhed er en hudsygdom, som ødelægger dele af legemet. 
Mennesker var bange for spedalske, fordi de troede, at de ville blive smittet af 
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Skriftsted og 
samtale 

Sang 

Samtale 

de spedalskes sygdom, så derfor måtte de spedalske holde sig væk fra familie 
og venner. 

Fremhæv, at da de spedalske gjorde det, som Jesus bad dem gøre, blev de 
helbredt for deres spedalskhed. De var igen i stand til at leve sammen med 
deres familie og venner. 

• Hvordan ville I have det, hvis Jesus Kristus havde udført dette store 
mirakel for jer? 

Bed børnene om at lytte godt efter, mens du læser Luk 17:15-17 for at finde 
ud af, hvordan de spedalske viste deres taknemmelighed. 

• Hvor mange spedalske blev helbredt? 
Lad børnene vise ti fingre. 

• Hvor mange spedalske vendte tilbage for at takke Jesus? 
Bed børnene om kun at vise en finger frem. Fremhæv, at kun en mand ud af ti, 
viste sin taknemlighed til Jesus for dette store mirakel. 

• Hvorfor tror I, at kun en af disse mennesker vendte tilbage for at takke 
Jesus? 

Vi kan takke vor himmelske Fader i vores bøn 
Læs 1 Thess 5:18 højt for børnene. 

• Hvad siger dette skriftsted, at vi bør gøre? 
Mind børnene om, at vor himmelske Fader har givet os alle mange 
velsignelser. Han glædes, når vi takker ham for vores velsignelser. 

• Hvordan kan vi takke vor himmelske Fader for de mange velsignelser, som 
han giver os? 

Syng eller fremsig "Børn over hele verden." 
Når dagen er sluttet, vi knæler ned, 
alle verdens børn i taknem'lighed. 
På denne måde hvert barn på vor jord 
siger tak, tak med hver sine ord. 
"Gracias." "Malo." "Wir danken dir." 
(grasias) (Mahloh) (vir danken dir) 
Fra hele vor jord hør's et børnekor. 
No'n si'r "thanks", andre "merci", 

(zanks) (mersi) 
"Kansha shimasu," de stemmer i. 
Vor himmelske Fader hør' dem; 
for han forstår hvert sprog. 
Vor himl'ske Fader kender dem, 
han dem elsker, elsker 
hver og én. 

• Hvomår beder vi? 
Tal om de forskellige gange, vi beder og om det, vi kan takke vor himmelske 
Fader for i hver eneste bøn. Vi beder fx før vi spiser, og her kan vi takke vor 
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himmelske Fader for at give os mad, som vi kan spise. Fremhæv betydningen 
af at huske at takke vor himmelske Fader i alle vore bønner. 
Vi kan vise vores taknemmelighed gennem vores gerninger 

Samtaleaktivitet Forklar, at vi også kan vise vores taknemmelighed gennem vores gerninger. 
Når vi adlyder befalingerne og gør det, som vor himmelske Fader har bedt os 
om at gøre, viser vi, at vi elsker vor himmelske Fader og er taknemmelig for 
det, som han har givet os. 
Beskriv nogle situationer, hvor en person kan vise taknemmelighed gennem 
sine gerninger. Bed børnene om at fortælle, hvordan hver eneste person kan 
vise taknemmelighed ved at være lydig over for vor himmelske Fader. Brug 
følgende situationer, eller lav dine egne: 
1. Maria er det ældste barn i familien. Hun har to mindre brødre og to mindre 

søstre. Hun er taknemmelig for sin familie. 
• Hvordan kan Maria vise vor himmelske Fader, at hun er taknemmelig 

for sin familie? (Ved at vise kærlighed og venlighed mod hver eneste 
medlem af familien). 

2. John løb ærinder for sin nabo for at tjene ekstra penge. Han er 
taknemmelig for, at vor himmelske Fader har hjulpet ham med at finde 
jobbet. 
• Hvordan kan John vise vor himmelske Fader, at han er taknemmelig? 

(Ved at betale tiende af de penge, som han har tjent). 

3. Karen elsker at spille fodbold. Hun er vor himmelske Fader taknemmelig 
for at han har givet hende et stærkt og sundt legeme. 
• Hvordan kan Karen vise vor himmelske Fader, at hun er taknemmelig 

for sit legeme? (Ved at adlyde visdomsordet; spise sundt og sørge for 
sit legeme). 

4. Missionærerne underviste Lees families i evangeliet, og familien blev døbt. 
Lee er meget taknemmelig for missionærerne. 
• Hvordan kan Lee vise vor himmelske Fader, at han er taknemmelig? 

(Ved at forberede sig til at udføre en mission, når han er ældre). 

5. Anna glæder sig til hver søndag. Hun elsker at komme i Primary. Hun er 
taknemmelig for Kirken. 
• Hvordan kan Anna vise vor himmelske Fader, at hun er taknemmelig? 

(Ved at komme til alle sine møder og være ærbødig i Kirken). 
Sammenfatning 

Tegneaktivitet Giv børnene papir og farver og lad dem tegne billeder af det, som de er 
taknemmelig for. Motivér børnene til at fortælle klassen om deres tegninger. 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvor taknemmelig du er for at være deres lærer. Fortæl, 
hvordan du viser vor himmelske Fader, at du er taknemmelig for denne 
velsignelse. Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader har givet os mange 
velsignelser, og at han glædes, når vi føler taknemmelighed og takker ham for 
vore velsignelser. 
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Motivér børnene til at huske at takke vor himmelske Fader for deres 
velsignelser i deres bønner og gerninger i løbet af den kommende uge. 
Bed børnene i deres forberedelse til afslutningsbønnen tænke på, hvad de kan 
takke vor himmelske Fader for i klassebønnen. Indbyd et barn til at afslutte 
med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Bed børnene om at fortælle, hvad deres yndlingsdyr, -grøntsag og -frugt 

er. Fremhæv, at vor himmelske Fader lagde planen, og at vor himmelske 
Fader skabte alt, så vi kan glæde os over det. Vi bør huske at vise vor 
himmelske Fader vor taknemmelighed for alt, som er skabt. 

2. Vis billeder af dyr. Tal om den omsorg, som dyr har behov for såsom vand, 
mad og pasning samt kærlighed. Forklar, at omsorg for dyr og andre 
skabelser viser vor himmelske Fader, at vi er taknemmelige for dem. 

3. Syng eller fremsig "Tak til vor Fader", (Børnenes sangbog, nr. 15), "Kan et 
lille barn som jeg" (Børnenes sangbog, nr. 14 eller "Jeg takker dig, Fader" 
(Børnenes sangbog, nr. 9). Teksten til "Jeg takker dig, Fader" er medtaget 
bagest i kursushæftet. 

Fortæl børnene, at vi også kan takke vor himmelske Fader gennem sang. 
Forklar, at lovsange til vor himmelske Fader er som en bøn (se L&P 25:12). 
"Tak til vor Fader" 

Tak til vor Fader, siger vi, 
du som altid står os bi. 

Giver os øjne, ører, fod, 
hænder, tøj og maden god. 
Og du som giver far og mor, 
ja, endog en lillebror. 

Tak til vor Fader, siger vi, 
du som altid står os bi. 

Kan et lille barn som jeg? 

Kan et lille barn som jeg 
ærligt sige tak til dig? 
Ja, oh ja, vær sand og god, 
aldrig gør din Gud imod. 
Elsk kun Herren, gør din pligt, 
lær at sige inderligt: 
Fader i Himlen, 
Fader i Himlen, 
jeg takker dig, 
jeg takker dig. 

128 



Husk at sige "Tak" Lektion 11 

Formål At motivere hvert barn til at huske at takke andre for deres venlighed og 
kærlighed. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 17:11 -19 og L&P 78:19. 
2. Forbered et takkekort som vist: 

Tak. Jeg er glad for, at du er min lærer. 
Kærlig hilsen 
Rebecca 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen og Lære & Pagter. 
b. Blyanter eller farver og papir til hvert eneste barn. 
c. Tavle, kridt og tavleklud. 
d. Billede 2-45, De ti spedalske, (Evangelisk kunst, 221; 62150). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærk: Gør dig en særlig anstrengelse i løbet af denne lektion for at sige 
"tak" til børnene, når det er passende. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi kan bruge et særligt ord 

Opmærksomheds- Fortæl børnene, at der findes et specielt ord, som du vil fortælle dem alle om. 
aktivitet Dette specielle ord kan bruges af alle mennesker, men det bruges ikke 

tilstrækkeligt ofte. Hvisk "tak" til et af børnene, og lad ham eller hende hviske 
"tak" til det næste barn. Fortsæt hermed, indtil alle børnene har hørt ordet. Lad 
det sidste barn rejse sig op og sige ordet højt. 
• Hvornår siger vi "tak"? 
Forklar, at vi alle godt kan lide, når nogen gør noget venligt mod os, men at vi 
af og til glemmer at takke dem. 
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Vis billede 2-45, De ti spedalske, og bed børnene fortælle dig, hvad de husker 
om billedet fra de forudgående lektioner. Du kan evt. lade børnene rollespille 
beretningen om de ti spedalske (se Luk 17:11-19). 

Henvis atter til billedet og peg på den spedalske, der takker Kristus. 
• Hvorfor kom denne mand tilbage til Jesus? 
• Hvad gjorde de andre? 
Mind børnene om, at Jesus Kristus helbredte alle ti spedalske, men at kun en 
af dem huskede at takke ham. Jesus må have været glad over, at en person 
huskede ham, men ked af, at de andre ikke gjorde det. 

Samtale • Hvad bør vi takke vor himmelske Fader og Jesus Kristus for? 

• Hvem bør vi ellers takke? (Vores familie, lærere, venner og enhver, som 
gør noget venligt mod os). 

Vi kan takke andre 
Historie og samtale Fortæl følgende historie med dine egne ord, idet du illustrerer den med enkle 

tegninger på tavlen (såsom en fiskestang, en fisk og en kage): 

Casper holdt meget af lejrliv og fiskeri, og han holdt meget af at tilbringe 
næsten hver lørdag med at fiske i et nærliggende vandløb. Men hans far døde, 
og mange ting ændrede sig for Casper. Han havde ikke længere nogen, som 
tog ham med ud at fiske. 

Casper var ked af det og følte sig ensom. Hans lærer i Primary, bror Thomsen, 
lagde mærke til, at han var ked af det, og han ville gerne gøre ham glad igen. 
Bror Thomsen inviterede Casper med ud at fiske. 

Casper blev meget glad over at skulle ud og fiske igen. Han var klar i god tid 
og ventede, da bror Thomsen kom for at hente ham. Casper og bror Thomsen 
havde en vidunderlig dag sammen ved vandløbet. De fangede adskillige fisk, 
og den aften fik de fisk til aftensmad sammen med Caspers mor og hans 
brødre og søstre. 

Casper ville gerne takke bror Thomsen, fordi han havde taget ham med ud at 
fiske. 

• Hvad kunne Casper gøre for at takke bror Thomsen? 
Når børnene har svaret, takker du dem for deres forslag og fortæller dem, 
hvad Casper besluttede sig til at gøre: 

Casper besluttede sig til, at han ville takke bror Thomsen ved at gøre noget 
godt for ham. Casper hjalp sin mor med at bage en kage, og næste dag tog 
han denne kage med over til bror Thomsen. Casper gav bror Thomsen kagen 
og sagde; "Tak fordi du tog mig med ud at fiske." 

• Hvordan tror I, at bror Thomsen havde det, da Casper kom med kagen? 
• Hvordan tror I, at Casper havde det? 
Læs L&P 78:19 højt. Forklar, at dette skriftsted siger, at vi vil være lykkelige, 
hvis vi er taknemmelige. 

• Hvordan har du det, når du siger "tak" til andre? 
• Hvordan har du det, når andre siger "tak" til dig? 

Beretning fra 
skriften 

Skriftsted 
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Lektion 21 

Børnenes deltagelse Indbyd børnene til at fortælle om nogen, som har takket dem for noget, som 
de har gjort, og forklare, hvordan de havde det med at blive takket. Du kan 
evt. fortælle om en personlig oplevelse. 
Vi kan sige "tak" på mange måder 

Historie Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
Søster Jensen var lærer i Primary. Hun kunne godt lide at undervise og 
elskede børnene i sin klasse. Hun forsøgte at forberede en god lektion til hver 
søndag. Hun elskede vor himmelske Fader og Jesus Kristus, og hun fortalte 
børnene om sit vidnesbyrd, og hvor meget Jesus elskede hver eneste af dem. 
Hun var kærlig og opmærksom over for børnene i sin klasse. Hun huskede 
altid deres fødselsdage og andre mærkedage. 
En søndag efter kirke, bankede det på søster Jensens dør. Det var Rebecca, 
en af pigerne i hendes klasse. Rebecca gav søster Jensen noget i en smuk 
lyserød konvolut. 

• Kan I gætte, hvad der var i konvolutten? 
Vis det takkekort, som du har forberedt, og læs det højt for klassen. 
• Hvordan tror I, at søster Jensen havde det, da hun læste dette kort? 

Samtale • Hvordan sagde Rebecca "tak" til sin lærer? 
• På hvilke andre måder kan vi udtrykke vores tak? 

• Hvad betyder venlige ting for jer? 
Skriv børnenes svar på det sidste spørgsmål op på tavlen. Når alle eleverne 
har haft mulighed for at svare, så henvis til listen på tavlen og spørg elverne, 
hvad de kan takke hver enkelt for. Du kan fx spørge børnene: 

• Hvad kan I takke medlemmerne af biskoprådet for? 
• Hvad kan I takke dirigenten eller pianisten i Primary for? 

Tegneaktivitet Giv børnene blyanter eller farver og papir til at lave takkekort med. Skriv eller 
hjælp dem med at skrive Tak på deres kort, og lad dem dekorerer kortene 
med deres blyanter eller farver. 
Forklar, at de kan give dette takkekort til en eller anden, som de ønsker at 
takke. Lad børnene fortælle, hvem de vil give deres kort til. Mind børnene om, 
at det ikke kun gør andre glade, når vi takker dem, det gør også os glade. 

Sammenfatning 
Lærerens Tak lige før klassen slutter hver eneste barn for et eller andet, de har gjort godt 
præsentation i Primary. Vær oprigtig og specifik. Du kan takke et barn for at -

• sidde ærbødigt under klassen. 
• lytte til lektionen. 
• bede åbningsbønnen. 
• være venlig mod andre. 
• synge med i åbningsprogrammet. 
• række hånden op, før de siger noget. 
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• svare på spørgsmål. 
• se glad ud i klassen. 

Vidnesbyrd Udtryk din taknemmelighed for hvert barn i klassen. Mind børnene om, hvor 
glad et enkelt "tak" kan gøre et andet menneske. 
Motivér børnene til at se, hvor mange gange de kan benytte det særlige ord 
"tak" sammen med deres familie og venner i løbet af ugen. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Bed børnene om at rejse sig op og sætte deres stole, så de har plads til at 

gå rundt om dem. 

Hjælp børnene med at synge eller fremsige første vers og koret i "Jeg har 
to ører" (fiktivitetssange og vers, s. 42), idet du bruger de angivne 
bevægelser: 

Jeg ører har at høre med (peg på ørene), 
to øjne som kan se (peg på øjnene). 
på fødderne løber jeg afsted (løb på stedet), 
og glad jeg er for det (gå rundt om stolen). 

Kor: 
Jeg prøver derfor 
om jeg klogt dem bruge kan (lad som om du/l spiller med en bold). 
Jeg takker Gud i Himlen 
han skabte mig sådan (sæt jer ned, fold armene og bøj hovedet). 

2. Træk en knap eller ring på en stykke snor eller garn, som er langt nok til at 
alle børnene kan holde det, og bind derpå enderne på snoren sammen. 
Lad børnene sidde i en rundkreds og lukke hånden omkring snoren. Lad 
dem skubbe knappen eller ringen fra barn til barn, indtil du siger: "Stop." 
Barnet, som har knappen eller ringen på dette tidspunkt siger: "Jeg er 
taknemmelig for (personens navn) fordi (noget)." Fortsæt spillet, indtil hvert 
barn har haft mulighed for at svare mindst en gang. 

3. Lav en saltdej til børnene, som de kan forme til noget, som de er 
taknemmelige for (en saltdejsopskrift findes på side 43). Bed dem om at 
tage det, de har lavet, med hjem og anbringe det i nærheden af, hvor de 
beder. De vil således blive mindet om at takke vor himmelske Fader for 
deres velsignelser, når de beder. 

4. Fortæl beretningen om jarediterne i deres fartøjer, sådan som den står i 
Ether 2:16-18 og 6:4-11. Du kan evt. illustrere disse fartøjer ved at 
anbringe to ens skåle sammen kant mod kant. 

Bed børnene forestille sig, at Herren har fortalt dem og deres familie, at de 
skal bygge skibe som jarediternes. Bed dem forestille sig, at de har været 
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Lektion 21 

ude på havet i disse små fartøjer i næsten et år. De er blevet kastet frem 
og tilbage på havet og har til tider været helt forsvundet under vandets 
overflade. De har også mange dyr med i fartøjerne. 

• Hvordan ville I have det med at tage på sådan tur? 
Læs Ether 6:9 højt for at se, hvordan jarediterne havde det på deres tur. 
Hjælp børnene med at forstå, at selv når vi gennemgår en vanskelig tid, 
har vi mange ting at være taknemmelig for. Hvis vi fx er syge, kan vi takke 
de mennesker, som passer på os. Hvis vi altid søger efter noget, som vi 
kan være taknemmelige for, vil vi se vores mange velsignelser. 

5. I løbet af næste uge kan du sende takkekort til børnene i din klasse, hvor 
du fortæller hver eneste af dem, hvor taknemmelig du er for at have ham 
eller hende i din klasse. Nævn noget særligt, som hver barn har gjort, og 
som har hjulpet klassen. 
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Lektion 

11 At vælge det rette giver 
mig en følelse af lykke 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at når vi gør det, som er rigtigt, er vi glade, og 
at når gør det, som er forkert, gør det os kede af det. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

1. Studér bønsomt Luk 15:11 -24. 
2. Forbered at synge eller fremsige "Et surt og muggent ansigt" {Børnenes 

sangbog, nr. 128) og "Vælg det rette" {Børnenes sangbog, nr. 82). Teksten 
til disse sange findes bagest i kursushæftet. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. En lille sten eller bønne til hvert barn. 
c. Det smilende og sure ansigt fra lektion 22. 
d. En blyant eller farve til hvert barn. 
e. En stor papircirkel til hvert barn. 
f. Billede 2-46, Den fortabte søn, (Evangelisk kunst, 220; 62155). 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærk: Husk, at børn, som ikke er fyldt 8 år, ikke er ansvarlige og ikke 
behøver at omvende sig fra synd. Motivér børnene til at gøre det, som er 
rigtigt, men lad dem ikke føle sig skyldige for det, de har gjort. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Forkerte valg gør os beklemte 
Bed et barn om at tage en sko af og lægge en lille sten eller en bønne inden i. 
Bed barnet tage skoen på igen og gå nogle få skridt rundt i værelset. Bed 
barnet fortælle de andre børn, hvordan hans eller hendes fod har det nu. 
Påpeg, at vi har det ubehageligt eller er beklemte, når tingene ikke, som de 
skal være, og vi tænker meget på det, som er forkert. 
Bed barnet om at tage stenen eller bønnen ud igen og om at gå rundt i lokalet 
igen. Bed barnet fortælle klassen, hvor meget bedre fødderne har det nu. 
Giv en sten eller en bønne til hvert barn, og lad dem, som vil deltage, lægge 
stenen eller bønner i skoen. Bed dem rejse sig op og tage nogle få skridt for at 
føle, hvor ubehageligt føles. Saml stenene eller bønnerne sammen. Bed derpå 
børnene om at rejse sig igen for at se, hvor godt fødderne har det nu, da 
genstanden er væk. 

Sammenlign stenen eller bønnen med en forkert gerning. Når vi har gjort noget 
forkert, har vi det ikke godt eller er beklemte. Men når vi er kede af det, som vi 
gør forkert, og prøver at rette vores forkerte valg op, er det som at tage stenen 
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eller bønnen ud af vores sko. Den ubehagelige følelse forlader os, og vi er 
glade igen. 
Forklar, at dagens lektion handler om at erstatte ubehagelige følelser med 
glade følelser. 
Vi kan erstatte ubehagelige følelser med glade følelser 
• Hvordan har I det, når I gør noget, som er forkert? 

Historie og samtale Fortæl med dine egne ord følgende historie om en pige, som gjorde noget 
forkert og var ked af det. Bed børnene om at lytte efter for at finde ud af, hvad 
hun gjorde for at erstatte sine ubehagelige følelser med en glad følelse. 
Annes ven Maria har noget dejligt legetøjsmad, som bestod af små frugter og 
grøntsager. Anne elskede at lege med denne mad og ønskede, at det var 
hendes. En dag, da Maria ikke så det, stak Anne en håndfuld af de små frugter 
og grøntsager i lommen. Anne tog dem med hjem uden af fortælle nogen om 
det. 
• Tror I, at Anne havde det sjovt, når hun legede med den legetøjsmad, som 

hun havde taget? 
Anne kunne ikke lege åbent med legetøjsmaden, fordi hun ikke ønskede, at 
hendes mor fandt ud af, at hun havde taget det. Hun gemte frugterne og 
grøntsagerne under sengen, og måtte kravle ind under sengen, når hun ville 
lege med dem. Anne var ked af det, selv om hun nu havde det legetøj, som 
hun ønskede sig. 
• Hvad kunne Anne gøre for at slippe af med den ubehagelige følelse? 

Ros børnene for deres passende forslag, og forklar derpå, hvad Anne gjorde: 

Annes mor lagde mærke til, at Anne legede under sengen, og spurgte, hvad 
hun lavede. Anne viste sin mor legetøjsmaden og forklarede, hvor ked af det, 
hun var. Annes mor hjalp hende med at forstå, hvad hun måtte gøre for at blive 
sig glad igen. Anne gik tilbage til Maria med legetøjet og fortalte Maria, at hun 
var ked af at have taget det. Da Anne have afleveret legetøjsmaden, følte hun 
sig glad igen og lettet. Hun var glad for, at hun kunne ændre sit forkerte valg. 
• Hvad gjorde Anne, der var forkert? 

Samtale Vis tegningen med det smilende/sure ansigt. Vis det sure ansigt og derpå det 
glade ansigt. 
• Hvilket ansigt viser, hvordan Anne havde det, da hun tog legetøjsmaden? 

(Bed et barn om at dreje tegningen, så den viser det sure ansigt). 
• Hvad gjorde Anne for at rette på sit forkerte valg? 
• Hvilket ansigt viser, hvordan Anne havde det, efter hun afleverede 

legetøjsmaden? (Bed et barn om at dreje tegningen, så den viser det 
glade ansigt). 

Fortæl børnene, at alle somme tider gør ting, som er forkerte. Når vi gør det 
forkerte, bliver vi kede af det. Men når vi siger, at vi et kede af det og forsøger 
at rette vores forkerte valg, kan vi føle os glade igen. 

135 



Jesus Kristus ønsker, at vi skal være lykkelige 
Lærerens Forklar, at det at sige, at vi er kede af det og forsøge at rette på vores forkerte 
præsentation valg er to af skridtene i omvendelse. 

Lad børnene gentage ordene omvendelse nogle få gange. 
Forklar, at Jesus Kristus ønsker, at vi skal vælge det rette, men han ved, at vi af 
og til vil gøre forkerte ting. Han har gjort det muligt for os at omvende os, når vi 
gør noget, som er forkert. Han har lovet, at hvis vi omvender os, vil vi blive 
tilgivet for vore fejl og blive lykkelige igen. Omvendelse er en vigtig del af at 
være medlem af Jesu kirke. 

Mind børnene om, at hvis vi gør noget, som er forkert, er det som at have en 
sten i skoen. Vi har det ubehageligt. Omvendelse er som at tage stenen ud af 
skoen. Det føles dejligt, når problemet er væk. 

Beretning fra Vis Bibelen og forklar, at Frelseren i denne hellige skrift fortæller en beretning 
skriften m en søn, som gjorde noget, der var meget forkert, og derpå omvendte sig og 

gjorde det, som var rigtigt. Bed børnene om at lytte efter, hvad sønnen gjorde, 
og hvordan hans far hjalp ham. 

Fortæl med dine egne ord beretningen, som findes i Luk 15:11-24. Vis billede 
2-46, Den fortabte søn, på et passende tidspunkt. 
Forklar børnene, at ordet fortabte her betyder, at han spildte sit liv. Forklar, at 
den unge mand ville have sine penge, fordi han ikke længere ville arbejde 
hårdt. Han ville gøre ligesom han lystede. Og da han fik sin penge, spildte han 
dem. Han brugte dem på ting, som ikke var gode. 

Forklar, at da sønnen løb tør for penge, forstod han, at han havde opført sig 
dumt, og havde handlet forkert. Han besluttede at vende tilbage til sin far og 
fortælle ham, at han var ked af det. Han følte, at han ikke længere var god nok 
til at blive kaldt sin fars søn, men han besluttede sig alligevel for at vende hjem 
og bede om at blive en af sin fars tjenere. 

• Hvordan tror I, at sønnen havde det, da han forstod, at han havde handlet 
forkert? 

Læs Luk 15:20-24 højt. 

• Hvad gjorde denne far, da hans søn kom hjem? 

• Hvordan tror I, at sønnen havde det, da hans far bød ham velkommen. 
Forklar, at på samme måde som denne unge mands far var glad, da den unge 
mand holdt op med at gøre det forkerte og begyndte at gøre det rigtige, så 
bliver vore forældre og vor himmelske Fader glade, når vi forsøger at rette op 
på vores forkerte valg. Vi er også glade, når vi vælger at gøre det, som er 
rigtigt. 

Vi kan føle os glade, når vi retter vores forkerte valg 
Aktivitet Giv hver barn en papircirkel og en blyant eller farve. Lad børnene tegne deres 

eget smilende/sure ansigt. Vis det færdige smilende/sure ansigt, så de kan 
kopiere det, og hjælp dem efter behov. 

136 



Lektion 21 

Beskriv nogle situationer, hvor et menneske har truffet et forkert valg. Lad 
børnene holde deres papiransigter frem for at vise, hvordan et menneske har 
det, efter man har truffet et forkert valg. Spørg derpå, hvordan man kan rette 
op på sit forkerte valg, og bed børnene dreje papiransigterne for at vise, 
hvordan et menneske så har det. Brug følgende eksempler, eller lav dine egne: 

1. Thomas kravlede over hegnet på vej hjem fra skole og rev sine bedste 
bukser i stykker. Han vidste, at mor ville blive ked af det, for hun havde 
mange gange bedt ham om ikke at kravle over hegnet i sit skoletøj. 

• Hvad bør Thomas gøre? 

2. Karins mor gav hende to stykker slik, et til Karin og et til hendes søster. 
Mens søsteren var væk, spiste Karin begge stykker slik. 
• Hvad bør Karin gøre? 

3. Benjamin gik over til sin vens hus for at lege, men vennen var ikke 
hjemme. Da Benjamin gik, så han noget af sin vens legetøj i haven. 
Benjamin tog det med hjem og legede med det. 
• Hvad bør Benjamin gøre? 

4. Rachel fandt en pung på vej hjem fra skole. Hun svarede senere "Nej", da 
en pige spurgte, om hun havde set pungen. 
• Hvad bør Rachel gøre? 

5. Frederik legede omme i baghaven med sin bror. Broderen gjorde noget, 
som Frederik ikke kunne lide. Frederik slog ham og fik ham til at græde. 
• Hvad bør Frederik gøre? 

Sang Bed børnene om at holde deres smilende/sure ansigter op og synge eller 
fremsige "Et surt og muggent ansigt" og dreje ansigtet, så det passer. 
Sammenfatning 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om, at vi kan være glade, når vi vælger det rette. 
Vi kan også være glade, når vi retter op på vores forkerte valg. Forklar, at 
efterhånden som vi lærer at følge Jesu Kristi lærdomme i højere og højere 
grad, vil vi træffe færre og færre forkerte valg. 

Foreslå, at børnene tager deres papiransigter med hjem og fortæller deres 
familie om det, de har lært om ulykkelige og lykkelige følelser. 

Sang Syng eller fremsig "Vælg det rette" sammen med børnene. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. Mind barnet om at bede vor himmelske 
Fader om at hjælpe børnene med at erkende samt rette deres forkerte valg. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Brug de situationer, som du beskrev i afsnittet "Vi kan føle os glade, når vi 

retter vores forkerte valg", og hjælp børnene med at tænke på, hvordan 
man kan undgå forkerte valg. Lad dem rollespille deres løsninger. 
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2. Syng eller fremsig "Hvis du er i godt humør" (Børnene sangbog, nr. 125). 
Fx: 

Du skal klappe, hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe, hvis du er i godt humør, (klap, klap) 
Du skal klappe hele dagen, så det høres helt til Skagen, 
du skal klappe, hvis du er i godt humør, (klap, klap) 

Andre muligheder: 
Tal kun sandhed (rør munden to gange) 
Del med andre (hold en hånd frem, og derpå den anden) 
Bed dine bønner (fold armene og bøj hovedet) 

Du kan slutte af med at synge et sidste vers, hvor alle dine ideer er med: 
Du skal klappe, hvis du er i godt humør (klap, klap) 
Tal kun sandhed (rør munden to gange) 
Del med andre (hold en hånd frem, og derpå den anden) 
Bed dine bønner (fold armene og bøj hovedet). 

3. Bed børnene om at sætte sig i en rundkreds. Stil et tilbagebliksspørgsmål, 
og kast derpå en ærtepose eller en anden blød genstand hen til det barn, 
som du vil stille et spørgsmål til. Når barnet har svaret, så lad ham eller 
hende kaste ærteposen tilbage til dig. Fortsæt hermed, indtil hvert barn 
har besvaret mindst et spørgsmål. 

Mulige spørgsmål: 
• Hvordan havde din fod det, da du havde en sten eller bønne i din sko? 
• Hvordan har du det, når du gør noget forkert? 

• Hvorfor var Anne ikke glad for at lege med det stjålne legetøj? 

• Hvad gjorde Anne for at komme af med sin ulykkelige følelse? 

• Hvordan har vi det, når vi forsøger at rette op på et forkert valg? 
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Jeg kan hjælpe andre med at være 
lykkelige ved at dele med dem 

Lektion 11 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vi hjælper andre med at være lykkelige ved 
at dele med dem. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Mark 6:30-44 og Joh 6:1-13. 
2. Tag lidt slik med til hvert barn og til dig selv. Hvis det er fastesøndag, så 

vælg noget andet end slik, og pas lektionen til efter behov. 
3. Forbered at synge eller fremsige tredje vers af "Giv sa'e den lille bæk" 

(Børnenes sangbog, nr. 116). Teksten til denne sang er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Adskillige ting, som kan deles, som en bold, en bog, en appelsin. 

Anbring disse ting i en papirs- eller tøjpose. 
c. Billede 2-47, Bespisningen af de fem tusinde (62143); billede 2-48, 

Spring over et reb (62523); billede 2-49, Drenge, der deler en kage; 
billede 2-50, Børn, der deler byggeklodser. 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du i sidste uge motiverede dem til at gøre noget. 
Vi kan dele 

Fang Vis en efter en de ting, som du har medbragt i papirs- eller tøjsækken, og tal 
opmærksomheden om dem med baggrund i disse spørgsmål: 

• Hvor mange mennesker kan have glæde af denne/dette (genstandens 
navn), hvis jeg kun selv bruger den/det? 

• Hvordan mange mennesker kan have glæde af den, hvis jeg deler den/det 
med andre? 

• Hvordan kan jeg dele den/det? 
Samtale Efter du har drøftet alle genstandene med børnene, så spørg: 

• Hvad har I, som I kan dele med andre? Hvordan kan I dele det? 
Motivér børnene til at nævne nogle bestemte ting og fortælle, hvem de kan 
dele dem med og hvordan. 
Hvis børnene ikke allerede har nævnet disse ting, så foreslå, at vi også kan 
dele vores tid, vore talenter og evangeliet med andre. 
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• Hvordan kan vi dele ud af vores tid? 
• Hvordan kan vi dele vores talenter med andre? 
• Hvordan kan vi dele evangeliet med andre? 
Jesus Kristus lærte os at dele 

Beretning fra Vis Bibelen frem og forklar, at den indeholder en beretning om en lille dreng, 
skriften og samtale som hjalp Jesus Kristus og mange andre ved at dele det, han havde med 

dem. Fortæl beretningen, som findes i Joh 6:1-13 (se også Mark 6:30-44). Vis 
billede 2-47, Bespisningen af de fem tusinde, på et passende tidspunkt. 
• Hvor mange brød og fisk havde den lille dreng? (se Joh 6:9). 
• Hvor mange mennesker tror I, at fem brød og to fisk vil bespise? 

• Hvor mange mennesker bespiste Jesus? (Se Joh 6:10). 
Hjælp børnene med at forstå, at der var tale om mange mennesker. Det vil 
være mere forståeligt for børnene, hvis du sammenligner det antal, som blev 
bespist og som var 5000, med fx: "Jesus bespiste lige så mange mennesker, 
som bor i vores by" eller "Jesus bespiste lige så mange mennesker, som kan 
være på det lokale stadion"). 

Forklar, at drengen kunne have spist maden selv. Men da han var villig til at 
dele, udførte Frelseren en mirakel, som hjalp tusindvis af mennesker. 

• Hvordan tror I, at disse 5000 havde det, da drengen delte det, som han 
havde med dem? 

• Hvordan tror I, at den lille dreng havde det? 
Sang Syng eller fremsig tredje vers af "Giv sa'e den lille bæk." 

Mind børnene om, at Jesus Kristus har delt mange ting med os og ønsker, at 
vi skal dele med andre mennesker. 

Vi kan gøre os selv og andre lykkelige ved at dele med andre 
Billede og samtale Fortæl børnene, at på samme måde, som den lille dreng på Jesu tid fandt en 

måde at dele på, kan vi også finde måder at dele på og hjælpe andre til at 
blive lykkelige. Vis billederne af børn, som deler (2-48, 2-49 og 2-50). Vis et 
billede ad gangen, og stil følgende spørgsmål til hvert billede: 
• Hvad gør børnene på dette billede? 
• Hvad deler de? 

• Hvordan tror I, at de har det med at dele? Hvorfor? 

Børnenes deltagelse Giv børnene mulighed for at tale om tidspunkter, hvor de har delt noget med 
andre og fortælle, hvordan de har det, når de deler. 
Påpeg, at når vi deler med andre, så hjælper vi ikke kun andre med at føle sig 
lykkelige, men også os selv. 

Ros børnene, hvis de har vist sig villige til at dele; tal derpå med dem om de 
gode følelser, som det at dele kan give alle. Fremhæv, at vi bliver lykkelige, når 
vi deler med andre. 
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Lektion 21 

Historie Fortæl en historie om et barn, som var glad og gjorde andre glade, fordi han 
eller hun delte med andre. Du kan fortælle følgende historie: 

David havde en ny æske farver og var i gang med et vidunderligt billede, da 
mor kom ind på værelset med lillesøster. Mor bad David om at dele sine farver 
med Annette og hjælpe hende med at farve. David havde ikke lyst til at dele. 
Annette var ikke god til at farvelægge, og han var bange for, at hun ville 
knække hans farver. Han gav hende en farve, som han ikke selv kunne lide. 
David fik snart brug for netop den farve, som han havde givet Annette, og 
derfor forsøgte han at få den tilbage. Annette begyndte at græde. David havde 
det dårligt med, at han havde fået sin søster til at græde, og han blev klar over, 
at hun også kunne lide at farve, selv om hun ikke gjorde det særlig godt 
endnu. David så på sine farver og besluttede sig til, at der var nok til dem 
begge. Han lod Annette vælge en farve, og hun farvelagde med stor glæde sit 
papir. David var også glad. (Tilpasset fra Majorie A. Parker, "Inside the Lines," 
Friend, februar 1993, s. 28-29). 
• Hvorfor blev Annette glad? 
• Hvorfor blev David glad? 
Sammenfatning 

Aktivitet Vis det slik, som du har taget med. 

• Hvordan ville I have det, hvis jeg nu selv spiser al det slik? 
• Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre med slikket? 
Del slikket op mellem to børn og sig: 

• Hvad ønsker Jesus, at I skal gøre med jeres slik? 
Lad de to børn dele det, som de har med alle i klassen. Fortæl børnene, 
hvordan du har det med at dele, og hvordan du ville have haft det, hvis du selv 
havde beholdt alt slikket. 
Spørg de to børn, som delte ud af deres slik, hvordan de havde det med at 
dele, og indbyd derpå resten af børnene til at fortælle, hvordan de havde det 
med, at slikket blev delt med dem. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om, at det at dele med andre bringer lykke. Du 
kan fortælle om en gang, hvor det at dele med andre gjorde dig lykkelig. 
Motivér hvert eneste barn om at dele noget med nogen i løbet af denne uge. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Mind barnet om at bede vor himmelske 
Fader om at hjælpe børnene med at være villige til at dele. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Fortæl børnene, at vi som Kirke har en trosartikel, som siger, at vi tror på 

at være velgørende. At være velgørende betyder, at vi deler med andre 
mennesker og gør gode gerninger, som viser vores kærlighed til dem. 
Hjælp børnene med at lære en del af den 13. trosartikel udenad: "Vi tror, 
at vi må være ... velgørende". 
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2. Syng eller fremsig "En bøn" [Syng med mig, A-7). Mind børnene om, at 
vor himmelske Fader har givet os mange vidunderlige velsignelser, og at 
det glæder ham, når vi deler vores velsignelser med andre. 
Fader i Himlen i dag ber' jeg dig, 
lad mig være venlig og glad i min leg, 
hjælp mig, så ærligt og ret jeg må gå, 
hjælp mig at glæde og trøste de små. 

3. Tag saltdejen med til børnene, og hjælp dem med at lave en ting, som de 
kunne tænke sig at dele med deres venner eller familiemedlemmer (en 
saltdejsopskrift findes på sinde 43). 

4. Vis en æske med blyanter eller farver. Forklar, at du kun har én æske med 
blyanter eller fan/er, men at du gerne vil have, at alle børnene tegner et 
billede. Giv æsken til et barn. 

• Hvad kan (barnets navn) gøre med farverne (eller blyanterne), så alle 
kan tegne? 

Giv hvert barn et stykke papir, og lad børnene deles om 
farverne/blyanterne og tegne billeder af dem selv, når de deler med andre. 

5. Lad børnene opføre en pantomime, hvor de spiller missionærer (banker 
på døre, læser i skrifterne, underviser og missionerer på anden vis). 

• Hvad deler missionærerne med andre? 
• Hvordan tror I, at missionærerne har det, når de deler evangeliet med 

andre? 
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Jeg kan være venlig Lektion 

11 
Formål At motivere hvert barn til at være venlig over for andre. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 10:25-37 og Joh 13:34-35,15:12. Se også Matt 
22:36-40 og Håndbog i evangeliske principper (31110.110) kapitel 30. 

2. "Jesus siger: elsk enhver" (Børnenes sangbog, nr. 39). Teksten til denne 
sang er medtaget bagest i kursushæftet. 

3. Nødvendige material er: 
a. Bibelen. 
b. Udklip 2-1, såret mand; udklip 2-2, præst; udklip 2-3, levit; 2-4, 

samaritan. 
4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. Du 
kan evt. bede dem fortælle om, hvordan de har delt med andre i løbet af ugen. 
Jesus Kristus lærte os at være venlige mod alle 

Fang Vis børnene kortet med det hellige land, som findes i slutningen af lektionen, 
opmærksomheden • Hvad er dette? (Et kort). 

Hvis børnene ikke kender til kort, så forklar, at et kort en tegning af et område 
som fx et land eller en by. Mennesker bruger kort til at finde ud af, hvordan 
man kommer fra et sted til et andet. Peg på nogle punkter på kortet, det kan 
være land, vand og vandløb. 
Forklar, at dette kort viser det hellige land, hvor Jesus Kristus boede, da han 
var på jorden. 
Peg på Judæa. Forklar, at de mennesker, som boede i denne del af det hellige 
land, blev kaldt jøder. 
Peg på Samaria. Forklar, at de mennesker, som boede i Samaria, blev kaldt 
samaritanere. 
Forklar, at jøder og samaritanere på Jesu tid ikke forstod eller kunne lide 
hinanden. Jøderne mente, at de var bedre end samaritanerne. Jøder ville ikke 
spise i en samaritaners hjem eller spise mad, som var forberedt af 
samaritanere. Jøderne brød sig så lidt om samaritanerne, at hvis de skulle 
rejse til Galilæa (peg på Galilæa) ville de rejse hele vejen rundt om Samaria, 
selv om det var kortere at rejse gennem Samaria. Vis hvor meget længere det 
var at rejse rundt om Samaria i stedet for at rejse gennem Samaria, når man 
skulle til Galilæa. 
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Beretning og udklip Forklar, at Jesus ofte, mens han var på jorden, fortalte historier for at hjælpe 
folk med at forstå hans lærdomme. En af de historier, han fortalte, handlede 
om en samaritaner. 

Fortæl beretningen om den gode samaritan, som den findes i Luk 10:30-37. 
Bed nogle af børnene hjælpe dig med at holde udklippene op på de rigtige 
tidspunkter. 

Fremhæv følgende punkter, når du fortæller beretningen: 
1. Den sårede mand var på rejse fra Jerusalem til Jeriko (peg på de to byer 

på kortet). 

2. Den første mand, som kom forbi uden at standse, var en jødisk præst. 
Præsterne arbejdede i templet og blev anset for retskafne og hellige 
mænd. 

3. Den anden mand, som kom forbi uden at hjælpe, var en levit. Levitterne 
arbejdede også i templet, og var betydningsfulde i den jødiske religion. 

4. Den tredje mand var en samaritaner. Han standsede op for at hjælpe den 
sårede mand. 

Forklar, at fordi denne samaritan var så god, kaldes han den gode samaritan. 
Bed børnene om at returnere udklippene til dig. 

Rollespil Bed nogle få børn om at opføre historien om den gode samaritan, eller lad 
børnene spille "Følg mig til Jeriko" ved at gøre følgende: 

Bed et barn om at ligge på gulvet eller sidde på en stol og lade som om han er 
såret. Du og de andre børn lader som om, I er på vej til Jeriko. Bed børnene 
følge efter dig og gøre, som du gør. 

Først er I præsten, som går på vejen. Begynd at gå rundt i værelset. Pludselig 
ser I nogen, som ligger i vejsiden. Han er hårdt såret. 

• Hvad gjorde præsten? 

Gå over på den anden side af vejen, og vis dermed, at I ikke vil hjælpe den 
sårede mand. 

Derpå er I levitten. Gå rundt i værelset. I ser én, som ligger på vejen. Hans tøj 
er stjålet, og han er hårdt såret. 

• Hvad gjorde levitten? 
Stands op, og se på den sårede person. Gå derpå videre på jeres rejse uden 
at hjælpe ham. 

Nu er I den gode samaritan. Gå rundt i værelset. I ser et menneske, som er 
hårdt såret liggende i vejsiden. 

• Hvad gjorde samaritaneren? 
Udfør de venlige handlinger, som samaritaneren gjorde. (Hvis klassen er stor, 
kan du give forskellige børn til opgave at mime de forskellige tjenesteger-
ninger). Foregiv at rense mandens sår, anbring ham på æselet, tage ham hen 
på kroen samt lov at betale kroejeren for, hvad manden måtte have behov for. 
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Lektion 21 

Samtale 

Historie 

Samtale 

Skriftsted 

Fortæl børnene, at når de har sørget for den sårede mand, skal de vende 
tilbage til deres stol igen. De skal sætte sig ned og stille ligge hænderne i 
skødet. 
• Hvem af mændene var venlig? 
• Hvilken mand gjorde det, som Frelseren ønskede, at han skulle gøre? 
Forklar, at efter Jesus havde fortalt denne historie, sagde han, at vi skulle gøre 
som den gode samaritaner og være venlig mod alle. 

Vi kan behandle andre venligt 
Forklar, at det at være venlig mod andre ikke altid er let, især når nogen får os 
til at føle os skidt tilpas eller behandler os uvenligt. 
Fortæl med dine egne ord følgende historie om en pige, der lærte en vigtig 
lektie, da et andet barn behandlede hende uvenligt. Bed børnene om at lytte til 
hendes løsning på dette problem. 

Louise og Tom var venner og holdt meget af at lege sammen. En eftermiddag 
kom de dog op at skændes. Louise talte nedsættende til Tom, og Tom 
skubbede til hende, så hun faldt. Da hun begyndte at græde, skar han 
ansigter ad hende. 
• Hvad ville I gøre, hvis I var Louise? 

Louise ledte efter sin far. Hun vidste, at han ville hjælp hende. Louise fortalte 
sin far, hvordan Tom havde skubbet til hende og været ond mod hende. Hun 
bad sin far gå ud og straffe Tom. 
Louises far sagde til hende, at det at straffe Tom måske ikke var det bedste at 
gøre. Han bad Louise om i stedet at gå ind i køkkenet og smøre to 
syltetøjsmadder. Derefter bad han hende om at give den ene mad til Tom. 
Louises far sagde, at hvis hun gjorde det, ville hun få en ven i stedet for en 
Ijende. 

Louise gjorde, som hendes far sagde. Da hun gik ud igen og tilbød 
syltetøjsmadden til Tom, så han et øjeblik på hende og tog derpå imod gaven. 
Tom og Louise smilede til hinanden og satte sig ned for nyde deres 
syltetøjsmadder. De var blevet venner igen. (Tilpasset fra Lucille C. Reading "A 
Piece og Bread and Jam," Children's Friend, april 1967, s. 13). 
• Hvad havde Louise lyst til at gøre, da Tom havde skubbet hende? 
• Hvad er vores første reaktion, når nogen er uvenlig mod os? 
• Hvad skete der, da Louise var venlig mod Tom? 
• Hvad kunne der være sket, hvis Louise ikke havde været venlig mod Tom? 
Mind børnene om, at Jesus ønsker, at vi skal være venlige, selv om andre ikke 
er venlige mod os. 

Vis Bibelen frem og læs Joh 15:12 højt. Forklar, at dette er Jesu Kristi egne 
ord. Han har befalet os at elske hinanden. Når vi er venlige mod hinanden, 
viser vi vores kærlighed. 
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Sang 

Samtale 

Tilbageblik 

Skriftsted 

Vidnesbyrd 

Syng eller fremsig "Jesus siger: elsk enhver" sammen med børnene. Forklar, at 
denne sang kan minde os om at være venlige og gøre det, som Jesus ønsker, 
vi skal gøre. 

Beskriv nogle situationer, hvor børnene kan vælge at være venlige, og spørg 
børnene, hvad de ville gøre i hver enkel situation. Mind dem om at tænke på 
sangens tekst, hvis de har brug for hjælp til at beslutte, hvordan de skal 
reagere. Brug følgende situationer eller lav dine egne: 

1. Du går ned ad gaden og ser en, som er faldet af sin cykel. Da du kommer 
nærmere, kan du se, at det er den dreng, som altid driller dig. Hans 
bukseben sidder fast i kæden. Han kan ikke komme fri uden hjælp. 

• Hvad kan du gøre for at være venlig mod drengen? 
2. Du har planlagt en særlig fest til din fødselsdag i næste uge, og du vil 

gerne invitere alle de børn, der bor i nærheden, undtagen en. Hun er lige 
flyttet til. Hun smiler aldrig og er ikke særlig sjov at lege sammen med. 

• Hvad kan du gøre for at være venlig mod denne pige? 
3. Du falder, mens du leger med dine venner. En af dine venner kalder dig 

kluntet og griner ad dig. Nu er din ven også faldet og græder. 

• Hvad kan du gøre for at være venlig mod din ven? 
4. En dreng i klassen bruger benstøtter for at kunne gå. Når alle børnene 

løber ud for at lege, bliver han ladt tilbage, fordi han går langsomt. Han 
sidder ofte alene og ser på alle de andre, der spiller bold. 

• Hvad kan du gøre for at være venlig mod denne dreng? 
Sammenfatning 
Lad børnene opsummere lektionen ved at svare på følgende spørgsmål: 

• Hvad har vi lært i dag? 

• Hvorfor er det vigtigt at være venlig? 

• Hvis eksempel følger vi, når vi viser venlighed? 
Læs Joh 13:34-35 højt. Forklar børnene, at når vi elsker andre og er venlige 
mod dem, så viser vi, at vi er Jesu Kristi disciple (tilhængere). 
Bær vidnesbyrd for børnene om, at Jesus ønsker, at vi skal vise vores 
kærlighed til andre mennesker ved at være venlig. Mind børnene om, at de bør 
være venlige mod alle, selv mod dem, som ikke behandler os venligt. Bær 
vidnesbyrd om betydningen af at følge Jesus ved at vælge at være venlig. 

Motivér børnene til at gøre sig en særlig anstrengelse for at være venlig mod 
andre i løbet af den kommende uge. Mind dem om at tænke på teksten i 
sangen "Jesus siger: elsk enhver", når de har brug for at huske på, hvordan 
man bør behandle andre. Bed dem om at lægge mærke til, hvad der sker, når 
de vælger at være venlige. Foreslå, at de kommer næste uge forberedt på at 
fortælle om deres oplevelser. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 
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Lektion 21 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Giv børnene papir og farver eller blyanter, og bed dem tegne billeder af, 
hvordan de kan vise kærlighed mod andre ved at være venlige. Giv hvert 
barns tegning titlen: Jeg kan være venlig mod andre. 

2. Hjælp børnene med at synge eller fremsige "Venlighed begynder med 
mig" (Børnenes sangbog, nr. 83). 

Jeg ønsker at være god og rar, 
det er den rette vej. 
Så jeg si'r til mig selv, 
at venlighed begynder her med mig. 
Hjælp børnene med at tænke på mennesker, som de kan være venlige 
mod (såsom familien, venner eller klassekammerater) og måder, hvorpå 
de kan vise venlighed mod disse mennesker. Hjælp børnene med at forstå 
betydningen af at være venlig mod mennesker, som ikke er venlige mod 
os, eller som synes at være anderledes end os. 

3. Syng eller fremsig "En særlig gave" (Syng med mig, B-1) sammen med 
børnene. 

En særlig gave: venlighed, 
gir lykke, hvor den når. 
Hvis jeg er venlig, 
jeg en glæde får. 

Når I har sunget eller sagt sangen, binder du et stykke garn eller snor 
omkring en finger eller håndleddet på hvert barn. Forklar børnene, at 
denne snor skal minde dem om at være venlige mod alle, og foreslå dem, 
at de beholder snoren på i resten af tiden i Primary. 
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Jeg kan være et godt 
eksempel 

Lektion 11 

Formål At motivere børnene til at lade deres lys skinne som Jesu Kristi tilhængere. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 5:14-16. 
2. Kopiér og klip fire papirlys og fire papirkurve ud, idet du bruger mønstret i 

slutningen af lektionen. Skriv følgende navne på papirlysene: 
Susan 
José 
Erik og Peter 
? 

Vis, inden klassen begynder, de tre lys med navne på, og dæk hvert lys 
med en papirkurv. Gem det fjerde lys ("?") og papirkurven til senere brug. 

3. Brug lysmønstret for at lave et papirlys til hvert barn. 
4. Forbered dig på at synge eller fremsige "Vælg det rette" (Børnenes 

sangbog, nr. 82) samt "Et solskinsbarn" (Børnenes sangbog, nr. 38). 
Teksten til disse sange er medtaget bagest i kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Et stearinlys og en lysestage. 
c. En kurv eller æske, som kan dække stearinlyset helt. 
d. VDR-skiltet, se lektion 1. 
e. Blyanter eller farver. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærk: Tænd ikke stearinlyset, som du bruger i løbet af lektionen. Det er 
imod Kirkens retningslinier at tænde stearinlys i kirkebygningen. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Opmærksomheds-
aktivitet 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. Du 
kan evt. bede dem fortælle om de oplevelser, de har haft med at vise 
venlighed. Hvisk, mens du taler med børnene. 
Jesus Kristus lærte os: "Således skal jeres lys skinne for mennesker" 
Fortsæt med at hviske til børnene, og spørg dem, hvad de har lavet i løbet af 
denne uge, eller hvad de godt kan lide ved Primary, indtil nogle af børnene 
begynder at hviske tilbage. Forklar efter nogle få minutter, at du hvisker som 
del af et eksperiment, der skal vise, at mennesker ofte gør det, som andre 
omkring dem gør. Påpeg, at børnene begyndte at hviske, fordi du hviskede til 
dem. De fulgte dit eksempel. 
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Fortæl børnene, at på samme måde, som de netop har fulgt dit eksempel, 
følger deres venner ofte deres eksempel. Jesus Kristus ønsker, at vi skal være 
gode eksempler. 

• Hvad vil det sige, at være et godt eksempel? 
Forklar, at vore venner ofte gør det, som de ser os gøre. Hvis de ser os gøre 
noget godt og vælge det rette, vil det være lettere for dem også at vælge det 
rette. 

Bed børnene om at løse følgende gåde: 
Jeg er lavet af voks. 
Indeni har jeg en væge. 
Mit formål er at lyse. 
En tændstik kan tænde mig. 
Hvad er jeg? 

Når børnene har løst gåden viser du det stearinlys, som du har bragt med og 
taler om, hvad man bruger stearinlys til. 

Forklar, at da Jesus Kristus levede på jorden, var der ikke noget elektrisk lys. 
Når solen gik ned og mørket faldt på, brændte folk ofte stearinlys i deres hjem, 
så de havde lys til at se ved. 

Fortæl børnene, at Jesus en dag underviste sine disciple i at være et godt 
eksempel for andre (se Matt 5:14-16). Jesus sammenlignede menneskets 
gerninger med et lys for at hjælpe disciplene med at forstå, hvordan deres 
gerninger kan hjælpe andre. Læs det højt, som Jesus fortalte til sine disciple, 
og som står i Matt 5:15. 

Sæt lyset under en kurv eller æske. 

• Hvad vil der ske, hvis det var mørkt, og vi tænder lyset, men skjuler det 
med en kurv (æske)? (Ingen ville kunne se lyset). 

Fjern kun/en eller æsken, og sæt lyset i en lysestage. 

• Hvad vil der ske, hvis det var mørkt, og vi satte lyset i et lysestage og 
derpå tændte det? (Lyset ville lyse værelset op, og alle ville være i stand til 
at se). 

Forklar, at Jesus ønskede, at hans disciple skulle være som lyset og give lys til 
andre. Hvis disciplene fulgte Jesu lærdomme og var gode eksempler, så ville 
andre mennesker se, hvad de burde gøre. 

Læs højt fra Matt 5:16 om, hvad Jesus sagde til sine disciple. Forklar, at Jesus 
ønsker, at vi også skal følge denne instruktion. 

• Hvad betyder Således skal jeres lys skinne i dette skriftsted? (Vær et godt 
eksempel). 

• Hvad kan der ske, når vi er gode eksempler for vore venner og mennesker 
omkring os? 

Børn kan være gode eksempler 
Fortæl børnene, at vi alle kan følge Jesu Kristi vejledning om at lade vores lys 
skinne ved at være et godt eksempel for andre. Når vi vælger at følge Jesus, 
kan andre mennesker lære om ham ved at se på os. 

Gåde 

Beretning fra 
skriften 

Illustration 

Samtale 
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Lektion 21 

Bed et barn om at tage et papirlys ud af den papirpose, som det ligger i. Læs 
navnet eller navnene på lyset. Fortæl derpå fortællingen, som følger med lyset. 
Gentag det med de to andre to papirposer og lys, idet du fortæller de andre to 
historier. 

Historie om Susan Susan var blevet inviteret til en fødseldagsfest hos sin veninde, Camilla. Hun 
glædede sig til festen og var sikker på, at det ville blive alletiders. Men da hun 
kom hjem, så hun slet ikke så glad ud, som da hun tog af sted. Susans mor 
spurgte hende, hvordan festen var gået. 
Susan forklarede, at der blev serveret isté ved festen. Camillas mor havde 
sagt, at det var en fest, ligesom de voksne plejede at have. 
• Hvad tror I, at Susan gjorde, da hun blev tilbudt te? 
Susan fortalte Camillas mor, at hun ikke drak te og forklarede, at hun var blevet 
undervist af sine forældre og lærere i Primary om, at te ikke var godt for 
hendes legeme. 
Susans mor var stolt af Susan, fordi hun ikke havde drukket te. Hun forklarede, 
at Camilla og hendes mor ikke var medlemmer af Kirken og ikke troede på det 
samme, som Susans familie gjorde. 

Nogle få måneder senere modtog Susan og hendes mor et brev fra Camillas 
mor. Camillas mor forklarede, at Camillas familie, efter at Susan havde 
forsvaret det, som hun troede på ved festen, havde besluttet at finde ud af 
mere om Kirken. De blev undervist af missionærerne. Camillas mor sagde, at 
hun håbede, at hun kunne være et godt eksempel for andre på samme måde, 
som Susan havde været det for hende. 
• Hvordan lod Susan sit lys skinne? 

Historie om José José og hans familie var netop flyttet. Josés første ven var en dreng, der hed 
Paolo, og som ikke var medlem af Kirken. José og Paolo elskede begge 
fodbold. En dag inviterede Paolo José til en fodboldkamp den næste søndag. 
José vidste, at han ikke kunne overvære en fodboldkamp om søndagen, men 
han var bange for at såre Paolos følelser, hvis han ikke tog med. 
• Hvad ville I gøre, hvis I var José? 

José besluttede sig til at gå i kirke i stedet for at gå til fodboldkampen, og han 
inviterede Paolo med i kirke. Paolo sagde ja til at komme i kirke med José. 
• Hvordan var José et godt eksempel? 
En dag kom en kvinde for at besøge nogle missionærer i Holland. Hun bad 
søstrene om at undervise hende i, hvordan man skal bede. Kvinden forklarede, 
at hendes sønner Erik og Peter, havde været i Primary og vældig godt kunne 
lide det. I Primary lærte de, hvordan de skulle bede. 
Kvinden forklarede, hvordan hendes lille pige havde været meget syg for nogle 
få dage siden. Hun forlod værelset et øjeblik, og da hun kom tilbage, så hun 
Erik og Peter knæle ved barnets seng. Peter bad vor himmelske Fader om at 
velsigne spædbarnet og gøre hende rask. Moderen blev meget glad over, at 
hendes sønner i Primary havde lært, hvordan man skal bede, og hun ønskede, 
at missionærerne også skulle lære hende at bede. Missionærerne underviste 
kvinden i, hvordan man skal bede. De var glade for, at Erik og Peter have være 
så gode eksempler for deres mor. 

Historie om Erik 
og Peter 
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• Hvordan lod Erik og Peter deres lys skinne? 
Børnenes deltagelse Når du har læst alle historierne, så vis "?"-lyset, dækket med en papirkurv. Bed 

et barn om at fjerne kurven. Forklar, at"?" på lyset står for de børn, som har 
været et godt eksempel. Indbyd børnene til at fortælle om tidspunkter, hvor de 
har været gode eksempler. 

Vi kan lade vores lys skinne 
Skriftsted Læs Matt 5:16 højt igen. Mind børnene om, at Jesus beder os om at lade 

vores lys skinne. Fremhæv betydningen af at lade vores lys skinne ved at være 
et godt eksempel. Påpeg, at vi som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige bør følge Jesus lærdomme og hjælpe andre med at gøre det 
samme. 

Sang Syng eller fremsig "Et solskinsbarn" sammen med børnene. Hjælp dem til at 
forstå, at det at være et solskinsbarn for Jesus betyder, at vi lader vores lys 
skinne på samme måde som skriften siger. 

Aktivitet Fortæl børnene, at du vil beskrive nogle situationer, og give dem to valg, som 
de kan træffe i hver situation. Bed børnene om omhyggeligt at lytte til hvert 
valg. Hvis valget er godt, skal børnene række fingeren højt i vejret for at 
repræsentere deres lys på en lysestage. Hvis valget ikke er godt, bør de 
dække fingeren med den anden hånd for at repræsentere, at de skjuler deres 
lys under en "skæppe". Tal efter hver situation om, hvilket valg, som er det 
bedste, og hvorfor det er et eksempel på at lade vores lys skinne. 

Brug følgende situationer, eller lav dine egne: 
1. Du har leget hele morgenen med nogle venner i nabolaget og har haft det 

rigtigt sjovt. Efter frokost kommer en pige, som besøger familien lige over 
for på den anden side af vejen ud og ser ud som om, hun vil lege med 
dig. Hvad vil du gøre? 

a. Eftersom du og dine venner ikke kender pigen, og hun ikke ved, hvad 
I leger, så siger I ikke til hende, at hun kan lege med. 

b. Du siger til dine venner: "Lad os invitere den nye pige med til at lege 
med os. Hun ser ud, som om hun vil lege." 

2. Du spiller bold med dine venner. Du rammer bolden hårdt, den rammer 
naboens vindue, som går i stykker. Hvad vil du gøre? 

a. Fortælle naboen, at I spillede bold, og at du ramte bolden så hårdt, at 
den ramte vinduet og slog det i stykker. Du forklarer, at du er ked af 
det, og tilbyder at betale for det ituslåede vindue. 

b. Du går hen for at se på den smadrede rude. Da det ikke er gået særlig 
meget i stykker, siger du til dine venner, at det er der ikke nogen, som 
nogen sinde vil lægge mærke til. I fortsætter med at spille og forsøger 
at være mere forsigtige. 

3. Du står i en kø og venter i kantinen på skolen (eller venter på at gå til din 
Primaryklasse). Nogle af børnene bliver rastløse og begynder at lege. 
Barnet bagved dig skubber til dig. Hvad gør du? 

a. Står i køen uden at skubbe til nogen. 
b. Skubber til den, som skubbede til dig. 
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Mind børnene om, hvor vigtigt det er at være et godt eksempel ved at vælge 
det rette. 
Sammenfatning 

VDR-skilt Peg på VDR-skiltet, og mind børnene om, at vi vælger det rette, hvis vi følger 
Frelserens lærdomme. 
Motivér børnene om at være et godt eksempel for andre, på samme måde 
som Susan, José, Erik og Peter var gode eksempler. 

Stearinlysaktivitet Giv hvert barn et papirlys. Skriv, eller lad børnene skrive deres navn på deres 
lys. 

Hjælp børnene med at tænke over, hvordan de kan lade deres lys skinne ved 
at være et godt eksempel i hjemmet, i skolen og i Kirken. 
Bed hvert barn om at fortælle en måde, hvorpå de vil være et godt eksempel 
denne uge. 

Lad børnene tage deres lys med hjem for at minde dem om at lade deres lys 
skinne ved at være gode eksempler. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om vigtigheden af være et godt eksempel. Du kan 
evt. fortælle om en personlig oplevelse, hvor du har været et godt eksempel, 
eller hvor en andens gode eksempel har hjulpet dig med at lære om Jesus 
Kristus. 

Sang Syng eller fremsig "Vælg det rette" sammen med børnene. 

Bed et barn om at afslutte med bøn og bede vor himmelske Fader om at 
hjælpe børnene med at være gode eksempler for andre. 

Bed børnene, når de forlader klassen, om at gå stille ud med deres papirlys 
foran sig. (Hvis børnene skal vente på, at en eller anden skal hente dem fra 
klassen, så bed dem vise deres lys til den person, som kommer og henter 
dem). 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Lad børnene opføre de gode løsninger på de situationer, som de har talt 

om i afsnittet "Vi kan lade vores lys skinne". Børnene kan også rollespille 
historierne om Susan, José, Erik og Peter. 

2. Syng eller fremsig "Prøv nu at synge" (Syng med mig, D-22). Teksten til 
denne sang er medtaget bagest i kursushæftet. Lad børnene på skift lede 
sangen ved at vise en bevægelse, som de andre børn skal gentage. 
Eller lad børnene lege "Følg lederen", og lad hvert barn på skift være leder. 
Påpeg, at i denne sang eller leg, følger alle lederens eksempel. Mind 
børnene om, at de ved at vælge det rette er et godt eksempel for de 
mennesker, der omgiver dem. 
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3. Syng eller fremsig "Mit lys" (Børnenes sangbog, nr. 96). 
Mit lys er blot et lille et, 
mit lys af tro og bøn, 
men som vor sol det skinner blidt, 
det tændtes hos Guds Søn. 
Kor: 

Strål ud! Strål ud! 
Strål ud himmelskær! 
Strål ud! Strål ud! 
Daggry er nær. 

Jeg skjuler ej mit lille lys, 
thi så mig Herren bød; 
det gaves mig at løfte højt, 
at hver må se dets glød. 

Kor 
4. Stil hver barn et tilbagebliksspørgsmål, idet du hvisker, som du gjorde i 

Fang opmærksomheden. Lad børnene svare hviskende. Ros dem for at 
lytte og tænke omhyggeligt. 
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Jeg kan være lydig 

Formål At motivere hvert barn til at følge Jesus Kristi eksempel ved at være lydig. 

Forberedes 1. Studér bønsomt 2 Mos 20:12; Mat 26:36-46, Joh 8:28-29 og Kol 3:20. 
Se også Håndbog i evangeliske principper (31110.110) kapitel 35. 
2. Lav følgende ordstrimmel: 

Lydig 

3. Tryk Jeg kan adlyde på et papirskilt til hvert barn. Tag klæbestrimmel eller 
knappenåle med til at fastgøre skiltet på hvert barns skjorte eller kjole, eller 
medbring garn til at hænge skiltene rundt om børnenes hals. 

4. Forbered at synge eller fremsige alle tre vers af "Når min moder kalder" 
(Børnenes sangbog, nr. 71). Teksten til denne sang findes bagest i 
kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Billede 2-51, Gæs med gæslinger; billede 2-52, Jesus beder i 

Getsemane have (Evangelisk kunst, 227; 62175). 
6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
Bemærkning til læreren for større børn: Du kan evt. benytte supplerende 
aktivitet 1 som "Fang opmærksomheden". 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. Du 
kan evt. bede børnene fortælle om måder, hvorpå de har været gode 
eksempler i løbet af ugen. 

Lydighed bringer lykke 
Fang Vis billede 2-51, Gæs med gæslinger. Bed et barn om at holde billedet frem, 
opmærksonheden mens du fortæller følgende historie med dine egne ord om ældste Theodore 

M. Burton, som var generalautoritet i Kirken: 
Da Theodore M. Burton kun var fem år gammel, besøgte han sin bedstemor 
på hendes gård. Theodore kunne godt lide at lege uden for på gården. Ved 
dette besøg advarede Theodores bedstemor ham om, at han ikke måtte 
komme for tæt på hønen med kyllingerne, eftersom hønen måske ville tro, at 
han ville gøre hendes kyllinger fortræd. Theodore lovede, at han ikke ville gå for 
tæt på. 
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Samtale 

Ordstrimmel 

Beretning fra 
skriften 

Men da Theodore så de dunede gule kyllinger, måtte han bare røre ved en af 
dem. Kyllingen løb bort, men hønen løb hen mod Theodore og hakkede ham i 
hånden med sit hårde næb. Theodore løb grædende ind til sin bedstemor. 

Theodores bedstemor holdt ham ind til sig, indtil han holdt op med at græde, 
og forklarede derpå, at hønen troede, at Theodore ville gøre hendes kyllinger 
fortræd. Hun forsøgte at beskytte sine kyllinger, da hun hakkede ham. 
Bedstemor sendte Theodore ud igen, og mindede ham om at blive væk fra 
hønen. Hun advarede ham om heller ikke at komme for nær til gåsen, da hun 
også havde gæslinger. Gåsen var større end hønen, så hun kunne virkelig 
skade den, som rørte ved hendes gæslinger. Theodore lovede, at han ikke ville 
røre ved gæslingerne. 

Theodore holdt sig væk fra hønen, men da han så gåsen og hendes 
gæslinger, gik han tættere på for bedre at kunne se dem. Hun spredte sine 
vinger ud og strakte hals og hvæsede ad ham. Theodore blev bange og løb 
tilbage til huset. (Se Theodore M. Burton, "Friend til Friend: Grandmother's 
Lesson," Friend, oktober 1973, s. 18-19). 

• Hvorfor fortalte Theodores bedstemor ham, at han ikke skulle gå hen til 
hønen eller gåsen? 

• Hvad følte Theodore, da han var ulydig over for sin bedstemor? 
• Hvorfor følte han det på den måde? 
• Hvad tror I, at Theodore lærte af denne oplevelse? 
Fortæl børnene, at Theodores bedstemor fortalte ham, at han havde 
mennesker til at beskytte sig på samme måde, som hønen og gåsen beskytter 
deres små. Forklar, at vore forældre, familier, vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus våger over og beskytter os. De vil lære os, hvad vi skal gøre for at være 
i sikkerhed og glade. Det er vigtigt, at vi lærer at adlyde dem. 

Vis ordstrimlen "Lydig." Lad børnene sige ordet højt nogle få gange. Forklar, at 
vi er lydige, når vi gør det, som vor himmelske Fader, vores forældre og vore 
ledere ønsker, at vi skal gøre. 

Sig ordet adlyde, og lad klassen gentage det. Forklar, at adlyde betyder det 
samme som at være lydig. 

Vi kan adlyde vor himmelske Fader, som Jesus gjorde 
Forklar, at Jesus Kristus i Bibelen underviste i, at det er vigtigt at adlyde vor 
himmelske Fader. Læs følgende sætninger højt fra Joh 8:28-29: "...jeg [gør] 
intet af mig selv; men som Faderen har lært mig ... for jeg gør altid det, der er 
godt i hans øjne." 

Forklar, at dette er Jesu Kristi egne ord, og at de betyder, at Jesus altid gjorde 
det, som vor himmelske Fader ønskede, at han skulle gøre. Han gjorde kun 
det, som han vidste ville gøre vor himmelske Fader glad. 

Vis billede 2-52, Jesus beder i Getsemane have, og fortæl kort beretningen, 
som findes i Matt 26:36-39. 

Læs det højt, som Jesus sagde i sin bøn: "Min fader, hvis det er muligt, så lad 
dette bæger gå mig forbi" (Matt 26:39). Forklar, at Jesus ikke ønskede at lide 
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og dø, hvis der var en anden måde at hjælpe os med at vende tilbage til vor 
himmelske Fader. 

Læs det højt, som Jesus derefter sagde: "Dog, ikke som jeg vil, men som du 
vil" (Matt 26:39). Forklar, at det betyder, at Jesus var villig til at gøre det, som 
vor himmelske Fader ønskede, selv om det ikke var let. Forklar, at vi ikke vil 
blive bedt om at gøre noget, som er lige så vanskeligt, som det Jesus gjorde. 
Men vi bør imidlertid adlyde vor himmelske Fader i alt, hvad han ønsker, vi skal 
gøre. 
• Hvad har vor himmelske Fader bedt os om at gøre? (Svarene kan omfatte 

bøn, elske hinanden, blive døbt og bekræftet samt være ærlig). 
Vi kan adlyde vores forældre 

Skriftsted og Forklar, at hvis vi adlyder vor himmelske Fader, vil vi også adlyde vores 
samtale forældre. (Hvis nogle af børnene i din klasse ikke bor sammen med deres 

forældre, så tilpas denne samtale efter behov. Børn bør fx også adlyde deres 
bedsteforældre). Påpeg, at et af de Ti Bud siger, at vi skal adlyde vores 
forældre. Læs første del af 2 Mos 20:12: "Ær din far og din mor." Forklar, at 
det at adlyde vores forældre er en måde at ære dem på. 
• Hvorfor bør vi adlyde vores forældre? 
Læs Kol 3:20 højt (mind børnene om, at Herren er et andet navn for Jesus 
Kristus). Hjælp børnene med at lære første del af verset udenad: "Børn, adlyd 
jeres forældre i alt." 

• Hvordan har I det, når I adlyder jeres forældre? 
• Hvordan har jeres forældre det, når I adlyder dem? 

Sang Bed børnene om at rejse sig og synge eller fremsige alle tre vers af "Når min 
moder kalder." 
Motivér børnene til nu at beslutte sig, at de vil adlyde vor himmelske Fader og 
deres forældre. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som var glad, fordi han eller hun adlød sine 
forældre. Du kan benytte følgende historie: 
Karin elskede at lege i sin veninde Anjas hus. Karins mor havde sagt, at Karin 
kunne lege en time. Da Anjas mor sagde, at tiden var gået, var det svært for 
Karin at gå. Hun ønskede at lege den leg færdig, som Anja og hun legede. 
Karin tænkte sig om et øjeblik og besluttede sig til at gå hjem, som hendes 
mor havde sagt, at hun skulle gøre. Hun sagde hurtigt farvel til Anja og løb 
hjem. 

Da Karin kom hjem, ventede hendes bedstemor på hende. Bedstemor ville 
gerne have, at Karin ville komme over og tilbringe aftenen og natten i hendes 
hus, men hun havde travlt og skulle hjem. Hvis Karin ikke var kommet hjem, da 
hendes mor havde sagt, hun skulle komme, ville hun være gået glip af 
muligheden for at besøge sin bedstemor. 

• Hvordan tror I, at Karin havde det? 

157 



Fremhæv, at vi ikke altid får en spændende belønning, når vi er lydige, men vi 
vil have en glad og fredfyldt følelse. Denne følelse kommer gennem at vide, at 
vi har valgt at gøre det, som er rigtigt. 

Sammenfatning 
Børnenes deltagelse Bed børnene om en ad gangen at fortælle om et tidspunkt, hvor de var lydige, 

og hvordan de havde det med det, eller om en måde, hvorpå de fremover kan 
være lydige (såsom at holde en af vor himmelske Faders befalinger, spørge far 
og mor om lov til at gå ud og lege, hjælpe med til at gøre rent hjemme eller 
komme første gang far eller mor kalder). 

Giv, efter hvert barn har deltaget heri, ham eller hende et "Jeg kan være lydig"-
skilt. Motivér børnene til at anbringe deres skilte et sted, hvor de ofte kan se 
det, så skilte vil hjælpe dem at huske at være lydig. Foreslå, at børnene 
forklarer om deres skilt til deres familie og fortæller, hvad de har lært af dagens 
lektion. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, hvordan det at adlyde vor himmelske Fader og dine 
forældre har velsignet dit liv. Du kan fortælle om et tidspunkt, hvor lydighed har 
gjort dig glad. 

Motivér børnene til at adlyde deres forældre i løbet af den kommende uge. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Tegn en stor cirkel på tavlen med to små cirkler indeni (se illustration). 

Forklar, at formålet med denne aktivitet er at lave et X indeni den mindste 
cirkel, mens man har et bind for øjnene. Bed en frivillig om at gøre det. Giv 
den frivillige bind for øjnene, og giv ham eller hende et stykke kridt. Drej 
personen med bind for øjnene rundt to eller tre gange, og placér ham eller 
hende foran tavlen. Bed derpå barnet om at sætte et X på tavlen. Bed 
derpå barnet om at lave endnu et X efter at have fået at vide, hvor han 
eller hun skal placere dette X. Lad et andet barn give personen med bind 
for øjnene instruktioner som "højere", "lavere", "til venstre" eller "til højre." 
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Se på de to markeringer, og drøft, hvor meget bedre personen med bind 
for øjnene klarede sig, da han eller hun adlød det andet barns instruktioner. 
• Hvorfor klarede (navnet på barnet med bind for øjnene) sig bedre ved 

placeringen af X, da hun (han) adlød instruktionerne? 
Giv hvert barn, som ønsker at deltage, bind for øjnene og forsøge at sætte 
etXi cirkelen, mens et andet barn giver instruktioner. 

Påpeg, at børnene med bind for øjnene havde støre held med at 
placerede krydset i cirkelen, når de fulgte de instruktioner, som en anden 
gav, der kunne se cirkelen bedre. Forklar, at vor himmelske Fader og 
vores forældre kan se ting i vores liv bedre, end vi kan. De giver os 
instruktioner for at hjælpe os. Når vi adlyder vor himmelske Fader og vores 
forældre, vil vi være glade. 

2. Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Mads elskede tændstikker. Hvis der skulle tændes et stearinlys eller et bål, 
ville han altid hjælpe til. Af og til lod far og mor ham tænde en tændstik, 
men de stod altid i nærheden for at være sikker på, at han passede på. 
En dag, da hans forældre ikke var hjemme, så Mads en æske tændstikker 
på bordet. Han tænkte, hvor sjovt det kunne være selv at tænde hver 
eneste tændstik. Han var sikker på, at han nok ville passe på. 

Da tænkte Mads på, hvordan hans mor havde fortalt ham, at tændstikker 
ikke var legetøj, og at han aldrig måtte bruge dem uden tilladelse. Mads 
vendte sig stille bort fra tændstikkerne og gik ud for at lege. 

Tal med børnene om de mulige konsekvenser, hvis Mads havde taget 
tændstikkerne. Fremhæv, at det at Mads var lydig var en stor hjælp for 
familien, selv om ingen af dem var klar over det. 
Du kan fortsætte samtalen ved at spørge: 
• Hvad bør Mads gøre, hvis hans storebror siger, at han skal tage 

tændstikkerne med ind på deres værelse, så de kan lege med dem? 
Forklar, at når nogen fortæller os, at vi skal gøre noget, som vi ved er 
forkert, bør vi ikke adlyde. Vor himmelske Fader forventer ikke, at vi 
adlyder, når vi får at vide, at vi skal gøre noget forkert. 

3. Forbered papirstykker med enkle instruktioner såsom følgende: 
• Visk tavlen ren. 
• Tryk alle klassens medlemmer i hånden. 

• Syng eller fremsig "Prøv nu at synge." 
• Sig noget venligt om hver eneste elev. 
• Fortæl fem ting, som du er taknemmelig for. 
• Opfør noget, som du vil gøre for et familiemedlem i løbet af ugen. 
Anbring papirstykkerne i en beholder. Lad børnene på skrift vælge et papir 
og adlyde de instruktioner, som er skrevet på papiret. 
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4. Inden klassen gemmer du nogle spor til en lille skattejagt i dit 
klasseværelse. Hvert eneste spor bør lede børnene til det næste spor, 
indtil det sidste spor leder til skatten. Du kan sørge for et lille stykke slik 
eller en lille gave, som skatten ved afslutningen af skattejagten. 

Tal med børnene om, hvordan de må adlyde instruktionerne til hvert spor 
for at finde skatten. Læs det første spor højt for at begynde skattejagten. 
Når børnene er færdige med skattejagten, så hjælp dem med at forstå, at 
hvis vi adlyder vor himmelske Fader, vil han give os den største af alle 
gaver: Han vil lade os leve sammen med ham for evigt. 

5. Gennemgå historien om Noa og arken, som den findes i 1 Mos 6-8. 
Forklar, at fordi Noa var lydig, blev han og hans familie reddet fra 
syndfloden. Motivér børnene til at adlyde vor himmelske Faders og Jesu 
Kristi befalinger, som Noa gjorde. 

Giv hvert barn en kopi af uddelingsmaterialet ved afslutningen af lektionen. 
Lad børnene farve billedet af arken og derpå tegne et billede, der viser, 
hvordan de kan være lydige. 
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Lektion 

11 Jeg vil adlyde loven 

Formål At hjælpe hvert barn med at forstå vigtigheden af at respektere og adlyde 
landets love. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 22:15-22 og Trosartiklerne 1:12. 
2. Lav tilstrækkelig med saltdej til, at hvert barn kan få et stykke. En 

saltdejsopskrift kan findes på side 43. (Hvis det ikke er muligt at lave 
saltdej, så medbring farver og papir til børnene). 

3. Skriv nogle situationer op på papiret med love og regler, som børnene 
kender. Beskriv mindst en situation for hvert barn i klassen og nummerér 
situationerne. Brug de efterfølgende situationer, eller brug andre, og mere 
passende sitiuationer for børnene i din klasse: 
• Du er ved at komme for sent i skole. Hvis du krydser gaden midt på 

vejen i stedet for ved fodgængerovergangen, vil du kunne komme 
hurtigere i skole. Hvad vil du gøre, hvis du adlyder loven? 

• Du er ude at handle ind med din far, og beder om noget slik. Din far 
siger nej, men mens han har travlt med at betale for varerne, ser du 
din chance til at stikke et stykke slik i lommen, uden at nogen ser det. 
Hvad vil du gøre, hvis du adlyder loven? 

• Du er ude at lufte hunden, der er i snor. Du kommer til en park og får 
lyst til at standse op og lege, men der er et skilt, hvor der står "Hunde 
ikke tilladt." Du kan ikke se nogen voksne i nærheden, og du kan 
binde hundens snor til et træ, mens du leger. Hvad vil du gøre, hvis du 
adlyder loven? 

• Du går over gaden ved et trafikreguleret kryds. Der kommer ingen 
biler, og der er ingen andre på stedet. Men lyset er rødt for dig. Hvad 
vil du gøre, hvis du adlyder loven? 

• Du er på biblioteket og har fundet en bog, som du vil låne, men du har 
glemt dit lånerkort derhjemme. Bibliotekaren står ikke ved lånedisken 
og vil ikke opdage det, hvis du går med bogen. Hvad vil du gøre, hvis 
du adlyder loven? 

4. Lav samme antal stykker papirer, som du har situationer. Nummerér 
papirstykkerne, og læg dem i en skål eller kurv. 

5. Lav et papirskilt til hvert barn: 
Vi tror, at vi skal adlyde loven. 

6. Lav følgende ordstrimmel: 
Vi tror, at vi skal adlyde loven. 
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7. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En mønt (med et billede af dronningen på, hvis det er muligt). 
c. Knappenåle, tape eller garn til at fastgøre skiltene på børnenes tøj. 
d. Billede 2-53, Giv kejseren. 

8. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Regler og love kan hjælpe os 

Fang Giv børnene noget saltdej, og lad dem hver lave et dyr fra en gård. (Hvis det 
opmærksomheden ikke er muligt at lave saltdej, eller denne aktivitet er for vanskelig for børnene i 

din klasse, så brug farver og papir, så børnene hver kan tegne et dyr fra en 
gård. Tilpas samtalen herefter). 

Placér alle dyrene på bordet eller gulvet. Forklar, at landmændene må passe 
godt på deres dyr og give dem foder, vand og sørge for deres sikkerhed. Hvis 
dyrene kommer bort, farer de måske vild eller bliver skadede. 
• Hvad kan vi gøre for at hindre disse dyr i at komme bort? (Bygge et hegn). 

Rul et stykke dej ud på bordet, og lav et langt reb. Lav en ring omkring dyrene 
med det, så det danner et hegn. Forklar, at et hegn er godt, fordi det hjælper 
med at bevare dyrene i sikkerhed. (Lad dyrene være fremme under resten af 
lektionen. Lad børnene tage deres dyr med hjem efter lektionen). 

Forklar, at vi også har ting, som bevarer os i sikkerhed. Disse ting kaldes love 
og regler. Love og regler er som et hegn, fordi de forhindrer os i at gøre noget, 
som er farligt, eller som vil gøre os selv eller andre kede af det. Når vi adlyder 
love og regler, hjælpe de os med at forblive sikre og glade. 

Samtale Vælg en enkel leg, som alle børn i klassen kender, såsom kryds og bolle. Bed 
børnene om at fortælle dig legens regler, og tal sammen om, hvad der sker, 
hvis man forsøgte at lege legen uden at adlyde reglerne. Hjælp børnene med 
at se, at regler er nødvendige i et spil, hvis det skal være en succes og sjovt at 
spille. 

• Hvilke andre regler findes der udover spilleregler? 
• Hvilke regler findes der i jeres hjem? 
Lad hvert barn fortælle om en regel, som hans eller hendes familie følger, 
såsom "Ryd legetøjet væk, når du er færdig med at lege." Spørg, efterhånden 
som hvert barn nævner en regel: 
• Hvordan hjælper den regel dig? 
Når hvert barn har fortalt om en familieregel, så påpeg, at vi har regler andre 
steder uden for vores hjem. 

• Hvilke regler findes i skolen? I Primary? 
• Hvordan hjælper disse regler jer? 
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Vores land giver os love 
Historie og samtale Forklar, at på samme måde som vi har regler i hjemmet, i skolen og i Primary, 

så har vi også regler for vores by og vores land. Disse regler kaldes love. Love 
hjælper og beskytter os på samme måde som reglerne i hjemmet, skolen og i 
Primary gør. Fortæl en historie om et barn, som lærte, hvordan love beskytter 
og hjælper os, når vi adlyder dem. Benyt historien nedenstående, eller lav din 
egen: 

Jan havde altid ønsket sig en hund, så han blev meget glad, da fik en smuk 
hundehvalp til sin fødselsdag. Han kaldte den Puk. Jan og Puk havde det 
meget sjovt sammen. 

I Jans by sagde loven, at alle hunde skulle være i snor, hvis de ikke var i en 
indhegnet gård. En dag besluttede Jan at tage Puk med til en vens hus. Han 
kunne ikke finde Puks snor, og hans ven boede kun nogle huse borte. Puk løb 
ud på vejen og blev ramt af en bil. 

Med tårer i sine øjne tog Jan sin hund op og bar ham hjem. Jans mor tog dem 
til dyrlægen, som tog sig af Puks brækkede ben. 

Da de kom hjem, fortalte Jans mor ham, at Puk kunne være blevet slået ihjel. 
Jan blev klar over, at hvis han havde adlydt loven og holdt sin hund i snor, ville 
Puk ikke være blevet ramt. Jan blev klar over, at loven var der for at beskytte 
ham og hans hund, og han besluttede, at han aldrig ville bryde loven igen. 

• Hvorfor tror I, at man i Jans by havde en lov om, at hunde skulle være i 
snor? 

• Hvordan kunne Puks ulykke være undgået? 
• Hvorfor har vi love og regler, som vi må følge? 

Samtale Forklar, at love er til for at hjælpe og beskytte os. Bed børnene om at nævne 
nogle almindelige love i jeres land. Tal om hver enkelt lov, og hvorfor den er 
blevet lavet. Hjælp børnene med at se, hvordan hver eneste lov er til hjælp. 
Du kan bruge nogle af de følgende ideer, hvis de gælder i dit område: 
Trafiklove 

• Stop ved alle stopskilte. Det hjælper med at undgå ulykker. 
• Overhold hastighedsbegrænsningerne. Fartsgrænserne er fastsat, så folk 

kan køre sikkert, så de kan være i stand til at standse hurtigt i et 
nødstilfælde. 

Love om dyr 
• Hold dit kæledyr i snor, når den er uden for haven. Loven om dyr i snor 

beskytter dyrene fra at komme til skade (ligesom Jans hund, Puk) og 
beskytter folks ejendom fra at blive skadet af hunde og andre dyr. 

• Vær ikke grusom mod dyr. Denne lov beskytter dyr mod at blive 
mishandlet. 
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Lektion 21 

Love vedrørende personlig ejendom 
• Du må ikke stjæle. Hvis vi tager ting, som tilhører andre, vil alle blive kede 

af det. 
• Du må ikke smide affald. Hvis alle smider affald overalt, vil vores by blive 

grim og beskidt. Vores forældre skal måske betale (gennem skat) for at få 
gjort rent. 

Jesus Kristus ønsker, at vi skal adlyde loven 
Samtale • Hvad er skatter? 

Forklar, at skat er de penge, som vi giver til staten eller kommunen for at 
hjælpe med til at betale for det, som gavner alle, såsom politi, brandmænd, 
veje og skoler. Tal kort om, hvordan det vil være ikke at have disse ting. Forklar, 
at vi har skattelovene for at sikre, at alle hjælper med til at betale for disse ting. 

Beretning fra skriften Forklar, at folk på Jesu tid også havde skattelove. Vis billede 2-53, Giv 
kejseren, og fortæl beretningen, som findes i Matt 22:15-22. 
Forklar, at folk spurgte Jesus, om de skulle betale skat til deres land. 
Vis den mønt, som du har medbragt. Forklar, at Jesus bad folk vise ham en 
mønt. Han påpegede, at mønten havde et billede af Cæsar på sig, landets 
leder. (Hvis den mønt, som du har med har et billede af landets leder, så peg 
på det). Læs det højt, som Jesus fortalte folket, og som står i Matt 22:21 
(begyndende med Da sagde han til dem:). Forklar, at Jesus fortalte folket, at 
de skulle adlyde deres lands love og vor himmelske Faders love. Jesus 
belærte folket om, at det var vigtigt at adlyde landets love. 
Vi tror, at vi må adlyde loven 

Ordstrimmel Læs ordstrimlen højt. Forklar, at dette er en del af den 12. trosartikel, en af 
Kirkens grundsætninger. 
Lad klassen gentage sætningen nogle få gange. 

Leg Placér listen over situationer og skålen eller kurven med tal på bordet eller 
gulvet. Fortæl klassen, at de nu skal spille "Adlyd loven"-legen. Sæt dig derpå 
tilbage og vent et øjeblik eller to. Hvis ingen svarer, så spørg: 
• Hvorfor er der ikke nogen, der leger legen? (Ingen kender reglerne). 

Hvis børnene har forsøgt at skabe orden i situationen, måske ved at anbringe 
de nummererede papirer i orden, så ros dem for at prøve, og spørg derpå: 
• Leger I "Adlyd loven"-spillet? 
• Hvorfor ikke? 
Påpeg, at regler og love hjælper os og giver os en retningslinie at gå efter. 
Forklar spillets regler: 

1. Tag et tal fra skålen (eller kurven). 
2. Tag tur på skift, begyndende med den person, som tog nummer et. 
3. Stå op under hele din tur. 
4. Giv dit nummer til læreren, og besvar derpå lærerens spørgsmål uden 

hjælp fra de andre børn. 
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5. Sid stille på din stol før og efter din tur. 

Leg legen, og lad hvert barn tage et nummer fra skålen eller kurven. 
Læs den situation for barnet, som passer til hans eller hendes nummer. 
Når hver barn har besvaret et spørgsmål, så giv skiltene til børnene. Ros 
børnene for deres gode ideer og svar. 

Sammenfatning 
Børnenes deltagelse Spørg børnene, hvad de vil sige, når deres familier spørger om deres skilte. 

Når de svarer, så fremhæv betydningen af at adlyde lovene, så vi kan leve 
lykkeligt sammen. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at lovene er vedtaget til gavn for os. Du kan fortælle en 
personlig oplevelse, hvor du har været taknemmelig over, at du adlød loven. 
Mind børnene om at adlyde vor himmelske Faders og landets love. 
Motivér hvert barn til at vælge en lov, som de vil adlyde omhyggeligt i løbet af 
denne uge. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 
benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Hjælp eleverne med at lære den 12. trosartikel udenad: "Vi tror, at vi må 
være loyale over for konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner 
og adlyde, ære og holde lovene." Forklar alle de ord, som børnene ikke 
kender. 

Mindre børn kan lære den del af trosartiklen, som er skrevet på deres 
badge: "Vi tror, at vi må adlyde lovene" 

Du kan evt. synge "Trosartiklerne" (Flere børnesange, nr. 33) for at hjælpe 
børnene med at lære trosartiklerne udenad. 

2. Bed klassen om at tænke på 5 regler, som familier måske har for hjælpe 
med til at bevare familiens medlemmer i sikkerhed. Lad hvert barn række 
en finger i vejret, når en regel nævnes. Når de fem regler er blevet nævnt, 
og hvert barn har alle fem fingre i vejret, så aftegn hvert barns hånd på 
tavlen. Skriv barnets navn ned under hver barns håndaftegning. Tak 
børnene for deres hjælpende hånd, og motivér dem til at huske samt 
adlyde deres egen families regier. 

Supplerende 
aktiviteter 

166 



3. Leg følgende fingerleg med børnene: 
Jeg stopper (sæt begge hænder foran dig med håndfladerne fremefter, 
som om du stopper noget). 
Jeg kigger (sæt hænderne over øjnene, som om de skygger for dem). 
Jeg lytter (sæt hånden skålformet bag øret). 
Og nu ved jeg helt sikkert (bevæg pegefingeren frem og tilbage), 
at jeg (peg på dig selv) kan komme frem og tilbage i sikkerhed, 
uanset hvor jeg går (sæt hænderne ud til siderne, og antyd plads). 
Jeg går kun over gaden (kryds armene foran dig) ved trafiklys, 
og ikke flere meter derfra (ryst på hovedet), 
jeg ser mig for (sæt hænderne over øjnene, som om du skygger), 
jeg tænker mig om (peg på hovedet) 
og så bruger jeg mine fødder (bevæg dem, som om du går). 
Mind børnene om vigtigheden af at adlyde færdselslovene. 

167 

Lektion 21 



Lektion 11 Elsk hinanden 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at de kan følge Jesus Kristi eksempel og vise 
kærlighed ved at hjælpe andre. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Det er vigtigt at blive elsket 
Vis børnene det store papirhjerte. 

• Hvad tænker I på, når I ser et hjerte? (Kærlighed). 
• Hvordan ved I, at et menneske elsker jer? 
Lad børnene fortælle om mennesker, som elsker dem (såsom familiens 
medlemmer, venner og lærere i Primary), og hvordan disse mennesker viser 
deres kærlighed. 

• Hvordan har I det, når mennesker viser, at de elsker dig? 
• Hvordan tror I, at andre mennesker har det, når I viser, at I elsker dem. 
Påpeg, at vi alle har behov for at vide, at vi er elskede. 
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1. Studér bønsomt Mark 6:34-44; Luk 17:11-19; Joh 13:15, 34-45 og 3 
Nephi 17. 

2. Klip et stort hjerte ud af papir til "Fang opmærksomheden. 

3. Tag en kopi til hvert barn af "Som jeg har elsket jer"-uddelingsmaterialet 
og hjerte-puslespillet, som findes sidst i lektionen. Hvis det er muligt, så 
kopiér puslespillene på farvet papir. Klip puslespillene ud langs de 
markerede linier. 

4. Forbered dig på at synge fremsige "Elsker hverandre" (Børnenes sangbog, 
nr. 74) og "Jesus siger: elsk enhver" (Børnenes sangbog, nr 39). Teksten til 
"Elsker hverandre" er medtaget bagest i kursushæftet. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og Mormons Bog. 
b. Lim eller klister. 
c. Billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn; billede 2-45, De ti 

spedalske (Evangelisk kunst 221; 62150); billede 2-47, Bespisningen 
af de fem tusinde (62143); billede 2-54, Den sidste nadver (Evangelisk 
kunst 225; 62174). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 



Jesus lærte os at elske hinanden 
Lærerens Forklar, at før Jesus Kristus levede på jorden, levede folk efter reglen "øje for 
præsentation øje." Dette betød, at hvis mennesker var onde eller uvenlige mod dig, kunne 

du være ond eller uvenlig mod dem. Forklar, at da Jesus kom til jorden, lærte 
han menneskene en anden måde at leve på. 

Beretning fra skriften Vis billede 2-54, Den sidste nadver. Forklar, at lige før Jesus blev korsfæstet, 
mødtes han med disciplene og nød den sidste nadver sammen med dem. 
Dette måltid blev kendt som den sidste nadver. Frelseren fortalte under denne 
nadver sine disciple, at han snart ville forlade dem, hvorfor han gav dem nogle 
instruktioner. 

Vis Bibelen og læs Joh 13:34-35 højt. Forklar, at dette er Jesu ord. Læs igen 
første del af vers 34 (til og med det første [I skal] elske hinanden). 
• Hvad er et bud? 

Påpeg, at Jesus i dette skriftsted ikke blot foreslog, at vi skal elske hinanden; 
han gav os et bud om at elske hinanden. Hvis vi følger Jesus, vil vi elske andre. 

Sang Syng eller fremsig "Jesus siger: elsk enhver", idet I gør følgende bevægelser: 

Jesus siger: elsk enhver (stræk armene ud), 
mod dem kærlig vær (vend dig mod personen ved siden af, og giv denne 
hånden)\ 
Alle elsker dig igen (læg hænderne over hjertet), 
når du kærlig er (omfavn dig selv). 

Jesus Kristus viste kærlighed til andre ved at hjælp dem 
Skriftsted Læs Joh 13:15 højt. 

• Hvad vil det sige, at være et eksempel? 
• Hvem har sat et godt eksempel for os? 
Fortæl børnene, at Jesus Kristus sagde de ord, som vi netop har læst i 
skriften. Forklar, at Jesus satte et eksempel på en måde for os ved at elske 
andre mennesker og være venlig mod dem. 

Beretninger fra Vis billede 2-45, De ti spedalske. Bed børnene om at fortælle den 
skriften og samtale beretning, som billedet illustrerer (se Luk 17:11-19). 

• Hvad gjorde Jesus for at hjælpe de ti spedalske? 
• Hvorfor helbredte han dem? 

Vis billede 2-47, Bespisningen af de fem tusinde, og bed børnene fortælle 
beretningen, som illustreres på billedet (se Mark 6:34-44). Hjælp dem, hvis det 
er nødvendigt. 

• Hvad gjorde Jesus for at hjælpe mennesker? 
• Hvorfor hjalp han dem? 
Vis billede 2-36, Jesus velsigner de nephitiske børn, og fortæl beretningen, 
som findes i 3 Nephi 17. Forklar, at Jesus var klar til at forlade nephiterne i 
Amerika og vende tilbage til vor himmelske Fader, men nephiterne ønskede 
ikke, at han skulle forlade dem (se 3 Nephi 17:4-5). Jesus blev lidt længere og 
helbredte alle de syge mennesker og velsignede alle børnene. 
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• Hvorfor blev Jesus hos nephiterne? 
• Hvorfor helbredte Jesus de syge og velsignede børnene? 

Påpeg, at Jesus Kristus i hver af disse beretninger hjalp mennesker, fordi han 
elskede dem. Vi kan også vise mennesker, at vi elsker dem ved at hjælpe dem. 
Vi kan følge Jesu Kristi eksempel ved at hjælpe andre 

Skriftsted Læs igen Joh 13:35. Forklar, at vi viser vores kærlighed til andre mennesker 
ved, at vi følger Jesu Kristi eksempel. 

Sang Syng eller fremsig "Elsker hverandre." 
Historie Forklar, at vi kan følge Jesu Kristi eksempel og vise vores kærlighed til andre 

ved at hjælpe dem. Fortæl en historie om et barn, som var venlig over for et 
menneske ved at vise sin kærlighed til denne person. Du kan benytte følgende 
historie: 

Thomas blev meget syg og måtte blive i sengen i lang tid. Han savnede at 
gøre alt det sjove, som han og hans venner kunne lide at gøre. Mens han var 
syg, kom nogle af hans venner for at besøge ham en gang eller to. Men hans 
ven Jan kom ofte for at besøge ham. Mens de andre drenge legede udenfor, 
sad Jan ved Thomas' seng og talte og lo med ham og fik ham til at føle sig 
bedre tilpas. 

• Hvad gjorde Jan for at vise, at han elskede Thomas? 

• Hvordan tror I, at Thomas' følelser var for Jan? Hvad tror I, at Jans følelser 
var for Thomas? 

Forklar, at der findes mange måder, hvorpå vi kan vise andre vores kærlighed 
ved at hjælp dem. Vi kan gøre venlige gerninger for vores venner, familier, 
naboer, ældre mennesker, syge eller andre, som har behov for vores hjælp. 

Aktivitet Bed børnene lytte, mens du fortæller første del af en situation, som kunne ske 
for dem. Bed dem slutte hver situation af ved at fortælle, hvad de ville gøre for 
at vise kærlighed. Du kan lade børnene rollespille en eller flere situationer. Brug 
følgende situationer, eller lav dine egne: 

1. Du og din far sidder på hjørnet og venter på, at bussen kommer. Du ser 
en ældre mand, som skynder sig for at nå bussen. Han går med stok, og 
kan ikke gå særlig hurtigt. Bussen standser og døren går op. Da du går 
op i bussen, ser du, at han nok ikke kan nå bussen i tide. 

• Hvad kan du gøre for at vise din kærlighed for denne mand? 
2. Søndag morgen går du i kirke. Du ser en ung mor med et barn på armen 

og hænderne fuld af bøger. 

• Hvad kan du gøre for at følge Frelserens eksempel og vise denne 
kvinde venlighed? 

3. Du kommer hjem fra skole og ser, at din mor forsøger at sy. Din lillebror 
græder og forstyrrer, fordi han vil have, at mor skal læse for ham. 

• Hvad kan du gøre for at vise din mor og din lillebror, at du elsker dem? 
4. En søndag i Primary møder du en ny pige fra et andet land. Hun er meget 

genert og taler ikke meget. Du ser hende senere stå og græde ved 
indgangen til kirkebygningen. 
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Lektion 21 

• Hvad kan du gøre for at vise venlighed og hjælpe den nye pige? 
Sammenfatning 

Puslespilsaktivitet Giv hvert barn et udklippet hjerte og et hjerte-puslespil. Hjælp børnene med at 
samle puslespillet, og lim derpå puslespillet fast på det uddelte hjerte. Sig 
ordene på puslespillet og uddelingsmaterialet højt sammen med børnene. 

Bed børnene tage deres uddelingsmateriale med hjem. Motivér børnene til at 
fortælle deres familie, hvad de i dag har lært om at vise andre kærlighed. 
Hvis tiden tillader det, så bed hvert barn om at nævne en person, som han 
eller hun elsker og fortælle om en måde, hvorpå han eller hun kan vise 
kærlighed til denne person. Motivér børnene til at vise andre kærlighed ved at 
hjælpe dem. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi 
skal elske hinanden. Fortæl børnene, hvordan du har det, når du viser andre 
kærlighed. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå barnet, at han eller hun beder vor 
himmelske Fader om at hjælpe børnene med at vise andre kærlighed, sådan 
som Frelseren gjorde. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Bed børnene hver skrive et brev til en, som de elsker, hvor de forklarer, 
hvor meget de holder af denne person. Mindre børn kan tegne et billede til 
de mennesker, som de elsker. Motivér børnene til at give deres breve eller 
tegninger til de mennesker, som de har lavet dem til. 

2. Fortæl følgende beretning om et tidspunkt, hvor John Taylor, som blev 
Kirkens tredje præsident, udviste kærlighed. 

Da John Taylor var en lille dreng, døde hans ven, Robert West, af en 
alvorlig sygdom. Drengens far, Allee West, flyttede bagefter bort fra 
landsbyen og blev hyrde. John vidste, at Allee af og til var meget ensom, 
så han spurgte sine forældre, om han måtte besøge Allee. Johns forældre 
gav ham lov og lavede en madkurv, som John kunne tage med. 
Det tog hele dagen for John at gå ud til Allees hus og tilbage, så han tog 
afsted tidligt om morgenen. Turen var trættende, og der var mange 
bakker, som skulle krydses. John blev fristet, da han engang hvilede sig, til 
at spise maden i kurven. Han rejste sig i stedet op og gik resten af vejen 
så hurtigt som muligt. 

Allee blev utrolig glad for at se John. De spiste maden sammen og talte 
om gamle dage. (Se Deta Petersen Neely og Nathan Glen Neely, A Child's 
Story of the Prophet John Taylor [Salt Lake City: Deseret News Press, 
1960], s. 12-18). 

• Hvad gjorde John Taylor for at vise sin kærlighed til sin vens far? 
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• Hvad tror I, at Allee West mente om det, som John Taylor gjorde? 
• Hvordan tror I, at John Taylor havde det? 
Mind børnene om, at når vi viser andre kærlighed, bliver dem vi hjælper 
glade, og vi bliver også glade. 

3. Hjælp børnene med at sige ordene og gøre bevægelserne til følgende 
aktivitetsvers: 

Jesus elsker alle børn 
Jesus elsker alle børn (hold armene udstrakte), 
de små er stadig meget små (brug hænderne til at vise børn, der når til 
knæet), 
babyen i vuggen (lav en vugge med dine arme), 
de som er store og høje (løft hænderne højt over hovedet). 
(Fra Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon. © 1949 by Standard 
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Anvendt med tilladelse). 

Gentag legen så mange gange, som børnene ønsker det. 
4. Bed to børn om at stå frem for klassen. Tal med klassen om de mange 

måder, hvorpå disse to børn er ens, såsom to øjne, to ører, kan lide at 
gøre det samme eller er medlemmer af Kirken. Tal derpå om de mange 
måder, hvorpå de er forskellige, såsom forskellig hårfarve, forskellige 
hobbier eller forskellig størrelse familie. Påpeg, at der ikke findes to 
mennesker, som er præcis ens. Vi er alle forskellige på en eller anden 
måde. 

Forklar, at mennesker ofte er forskellige på en måde, som gør os usikre 
over for, hvordan vi skal behandle dem. De taler måske et andet sprog, 
har et handicap eller er forskellige fra os på en eller anden måde. Forklar, 
at Jesus Kristus elsker alle, og at han ønsker, at vi også skal elske alle. Vi 
bør elske og hjælpe mennesker, som virker forskellige fra os, såvel som 
dem, som ligner os. 

Du kan bede børnene om at synge eller fremsige "Jeg går med dig", 
{Børnenes sangbog, nr. 78). 

Jeg går med dig 
Hvis du ikke går helt li'som jeg, 
mon jeg så vil gå væk fra dig? 
Nej, stop nu! Stop nu! 
Hvis du ikke taler li'som mig, 
mon jeg vil gøre nar af dig? 
Nej, stop nu! Stop nu! 
Jeg går med dig, jeg taler med dig. 
Jeg viser kærlighed til dig. 
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Lektion 21 

Jesus gik ej væk fra no'n, 
var kærlig imod hver og en. 
Ja, husk det! Husk det! 
Jesus hjalp enhver på vej, 
hvorefter han sa\ "Kom følg mig". 
Jeg gør det! Gør det! Gør det! Gør det! 
Jeg går med dig, jeg taler med dig. 
Jeg viser kærlighed til dig. 
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Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at vi viser vores kærlighed til vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus, når vi betaler tiende. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Mark 12:41 -44; se også Håndbog i evangeliske 
principper, kapitel 32 samt Jesus Kristus, s. 584-585. 

2. Lav to skilte, idet du bruger to foldede stykker papirer, som vist: 

Tiende 

3. Lav en sparebøsse for at illustrere historien om Mark. Du kan benytte en 
lille æske med et låg, der er opdelt i to afdelinger. Se følgende 
instruktioner og illustrationer om, hvordan du kan lave en adskiller, hvis det 
er nødvendigt. 

Klip et stykke karton, der er i samme højde som boksen, men 3 cm 
længere end æskens bredde. Sæt en afmærkning 1,5 cm inde på hver 
ende af denne strimmel karton, og fold siderne for at lave fligene. Kom lim 
på fligene og kom strimlen indeni æsken, så den opdeles i to rum, hvoraf 
det ene et større end det andet. 

Skriv på siden af æsken eller ovenpå låget: "Tiende" ved det lille rum og 
"Til at bruge eller . oare op" ved det store rum. 
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Lektion 

33 Jeg kan betale tiende 

. Til at bruge eller spare op 

a. 
1,5 cm æskens 
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æskens 
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b. Fold ved den punkterede linie. 
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Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Tiende er en tiendedel af det, som vi tjener 

Fang Hold de ti mønter i din hånd, og vis dem til børnene. 
opmærksomheden , , , . „ , . •• . ~ 

• Hvad ville I gøre med disse mønter, hvis I havde tjent dem? 
Lad hvert barn svare, og kommentér hvert svar positivt. Der findes ikke noget 
rigtigt eller forkert svar. Når hvert barn har svaret, så fortsæt samtalen. 
Hvis et barn nævner, at han eller hun vil betale sin tiende, så sig, at han eller 
hun har nævnt noget meget vigtigt, som vi bør gøre, når vi tjener penge. Hvis 
ingen nævner det at betale tiende, så fortæl dem, at du gerne vil hjælpe dem 
med at lære noget meget vigtigt, som de bør gøre, når som helst de tjener 
penge. 
Forklar, at vor himmelske Fader har befalet, at vi skal betale tiende af de 
penge, som vi tjener. Når vi betaler tiende, giver vi noget af de penge, som vi 
har tjent, til Kirken for at hjælpe med til at betale for det, som hjælper 
mennesker med at lære om vor himmelske Fader, Jesus Kristus og evangeliet, 
såsom templer, kirkebygninger, kursushæfter og andre materialer. 
Læg skiltet "Til at bruge eller spare op" ved siden af "Tiende"-skiltet. Læs, eller 
bed børnene om at læse, ordene på skiltet. 

• Hvis dette var de penge, som I havde tjent, hvor mange mønter ville I så 
have lagt tilbage til at bruge eller spare op, efter I har betalt tiende? 

Bed et barn om at lægge 9 mønter frem foran skiltet "Til at bruge eller spare 
op" en mønt ad gangen efterhånden som klassen tæller dem. 
Peg på mønterne foran "Til at bruge eller spare op"-skiltet, og forklar, at de 
penge, som vi betaler i tiende, er en lille del af de penge, som vi tjener. 
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4. Klip to små cirkler ud af brunt papir i samme størrelse som vist: 

5. Fremskaf en tiendeseddel og tiendekuvert til hvert barn. 
6. Forbered at synge eller fremsige "Jeg giver Gud en tiende" {Syng med 

mig, B-47). 

7. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Ti mønter (eller sedler) af lige stor værdi. 
c. Billede 2-55, Enkens skærv. 

8. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 



Forklar, at vi bør betale tiende af alle de penge, som vi tjener. Du kan benytte 
forskellige mønter eller sedler til at hjælpe børnene med yderligere at forstå 
begrebet at betale en tiendedel af alle de penge, som de tjener, i tiende. 
Vi vælger det rette, når vi betaler tiende 

Historie Læg ni mønter i 'Til at bruge eller spare op"-siden af sparebøssen, og fortæl 
med dine egne ord historien om Mark og hans valg om at betale tiende. 
Sidste gang Mark var i forretningen, havde han set noget legetøj, som han 
ønskede at købe. Mark havde arbejdet for sin mor og sparet penge op til at 
købe sit legetøj. Han havde tjent 90 kroner. Nu manglede han kun 10 kroner 
mere for at kunne købe sit legetøj. Mor fortalte ham, at hun ville betale ham, 
hvis han gjorde et stykke arbejde for hende. 

Tidlig lørdag morgen stod Mark op og spiste morgenmad, hvorefter han gjorde 
det, om hans mor ønskede, at han skulle gøre. Da han var færdig, fortalte 
hans mor ham, at hun var meget glad for det arbejde, som han havde udført. 
Hun gav Mark en ny skinnende 10-krone. Mark var glad, fordi han nu havde 
nok til at købe sit legetøj. 

Mark løb hen til sin sparebøsse og smed 10-kronen i den. (Læg en til mønt i 
"Til at bruge eller spare op"-siden af æsken. Derpå gik han og mor hen til 
forretningen. 

Da de kom derhen, fandt Mark sit legetøj. Han var meget glad for, at det ikke 
var blevet solgt. Han kiggede meget omhyggeligt på det. Han kunne næsten 
ikke vente til at lege med det. 

Da Mark skulle til at betale for legetøjet, smilede butiksassistenten og sagde, at 
den koste 100 kroner. Mark tog låget af sin sparebøsse og begyndte at tælle 
sine penge. (Tag låget af sparebøssen, og tæl mønter op fra "Til at bruge eller 
spare op"-siden). Da han nåede til 100, huskede han det. En tiendedel skulle 
gå til tiende. 

Mark vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han ønskede sig virkelig dette legetøj. 
Han kunne få det, men kun hvis han betalte alle 100 kroner til butiksassisten-
ten. Mark så på butiksassistenten, så på legetøjet og derpå på de 10 kroner, 
der skulle betales i tiende. 

• Hvad ville I gøre, hvis I var Mark? 

Mark smed 10-kroner over i tiende-siden af sparebøssen. (Læg en mønt i 
"Tiende"-siden af sparebøssen). Han lagde de 90 kroner tilbage i "Til at bruge 
eller spare op"-siden af æsken og gik ned til hylden, hvor han lagde legetøjet 
tilbage på hylden. 

Marks mor sagde ikke noget, men lagde sin arm omkring Mark og trykkede 
ham ind til sig. Mark viste, at han havde gjort det rigtige. 

Den næste dag i Kirken, gav Mark sin tiendekuvert til biskoppen. Biskoppen 
trykkede Mark i hånden og fortalte, at vor himmelske Fader blev glad, når han 
betalte sin tiende. Mark var også glad. Han vidste, at han havde truffet det 
rigtige valg. (Tilpasset fra Marshall T. Burton, "The Little Red Car," Instructor, 
april 1966, s. 158-159). 
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Lektion 21 

• Hvilket valg måtte Mark træffe? 
• Hvorfor var det et svært valg for ham? 
• Hvordan havde Mark det med hensyn til det valg, som han havde truffet? 

Hvorfor? 
• Hvem udover Mark var glad over hans valg? 

Når vi betaler tiende, viser vi vores kærlighed til vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus 
Forklar, at når vi betaler tiende, viser vi vores kærlighed til vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus. 
• Hvilke velsignelser har vor himmelske Fader og Jesus Kristus givet jer? 
Påpeg, at en tiendedel af det, vi tjener, ikke er meget at give for at takke vores 
himmelske Fader og Jesus for de mange velsignelser, som de har givet os. 

Beretning fra skriften Vis børnene de små udklippede cirkler af brunt papir, idet du peger på, hvor 
små de er. Forklar, at de har samme størrelse som de mønter, man kaldte en 
skærv på Jesu tid. En skærv var ikke meget værd. 

Vis billede 2-55, Kvindens skærv, og forklar, at selv om en skærv ikke var ret 
stor og ikke var meget værd, så brugte en kvinde dem til vise sin kærlighed til 
vor himmelske Fader. Fortæl beretningen, som findes i Mark 12:41-44. 
Forklar, at tiende og offerydelse på Jesu tid blev indsamlet i templet i store 
beholdere, der var åbne i toppen. (Peg på beholderen på billedet). En dag så 
Jesus til, mens mennesker kom og lagde deres penge i beholderen. Da Jesus 
så enken lægge sine penge i, kaldte han på sine disciple. Han fortalte 
disciplene, at enken havde udført en stor gerning, fordi hun elskede vor 
himmelske Fader nok til at give, selv om hun ikke havde ret mange penge. 

Læs det højt, som Jesus sagde til disciplene. Det står i Mark 12:43. Forklar, at 
enken kun havde givet et lille beløb sammenlignet med det, som nogle rige 
mennesker betalte, men Jesus vidste, at hun gav det, som hun havde, fordi 
hun elskede vor himmelske Fader. Vi kan også vise vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus vores kærlighed ved at betale vores tiende, selv om det kun er et 
lille beløb. 

Mind børnene om, hvordan Mark viste vor himmelske Fader og Jesus sin 
kærlighed ved at vælge at betale sin tiende i stedet for at købe legetøjet. Det 
var vanskeligt for Mark, men han var glad, da han havde truffet det rette valg. 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige teksten til "Jeg giver Gud en tiende." 
Gentag sangen nogle få gange, så børnene kan lære teksten. 
Jeg giver Gud en tiende af, 
hvad jeg tjener ind, 
jeg ved, at det behager Ham, 
at se et villigt sind. 
Ved tiende viser jeg 
min kærlighed til Gud, 
og gennem Hans velsignelser 
Hans godhed lyser ud. 

Samtale 

Samtale 

Lærerens 
præsentation 
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Aktivitet 

Tilbageblik 

Vidnesbyrd 

Mind børnene om, at når vi betaler vores tiende, viser vi, hvor meget vi elsker 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus. 
Hvordan vi betaler tiende 
Mind børnene om, at da Jesu var på jorden, betalte mennesker deres tiende 
og andre offerydelser i form af penge i beholdere i templet. Forklar, at vi i dag 
betaler tiende til biskoppen (eller grenspræsidenten) eller en af hans rådgivere. 
Giv en tiende- og offerydelsesseddel og tiendekuvert til hvert barn. Forklar, at vi 
bruger disse formularer og kuverter, når vi betaler tiende. Vis børnene, hvordan 
man udfylder formularen. Hvis børnene er interesserede, så forklar kort de 
andre bidragskategorier, som er nævnt på formularen. Forklar, at vi lægger 
formularen og pengene i kuverten og giver den til vores biskop (eller 
grenspræsident) eller en af hans rådgivere. 
Sammenfatning 
Vis de ti mønter igen. 
• Hvis I havde tjent disse ti mønter, hvor meget tiende ville I så lægge i 

konvolutten? 
Bed et barn om at tage det passende beløb og lægge det i kuverten sammen 
med formularen. 
• Hvad gør vi med tiendekuverten? 
Bær vidnesbyrd om, hvordan vi viser kærlighed til vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus ved at betale vores tiende. 
Motivér børnene til at betale tiende af alt, hvad de tjener, uanset hvor lille 
beløbet er. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Tal med børnene om noget af det, som tiende bruges til, såsom at bygge 

tempier og kirkebygninger, missionere og trykke undervisningshæfter. Tal 
om, hvordan disse ting gavner os og andre. 

Giv børnene papir og farver eller blyanter, og lad hvert barn tegne et 
billede af en de ting, som I har talt om. 

2. Syng eller sig ordene til "Jeg betaler tiende" (Syng med mig, B-44). 
Min Gud i Himlen gi'r mig alt, hvad jeg trænger til, 
en sol, der skinner, regn der faldt og fuglefløjtespil. 
Jeg gi'r med glæde ti'nde af alting, som jeg får 
til Herrens Kirke her på jord, så Herrens værk består. 

Tal om betydningen af at have den rigtige indstilling, når vi betaler tiende 
på samme måde som med enhver anden befaling, som vor himmelske 
Fader giver os. 

3. Lad hvert barn dekorere en beholder, såsom en æske, dåse eller kuvert til 
tiende. Bring selv disse beholdere med, eller kontakt børnene i løbet af 
ugen før denne lektion for at bede dem medbringe deres egne beholdere. 
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Fortæl altid sandheden Lektion 

33 
Formål At styrke hvert barns ønske om at fortælle sandheden, selv når det ikke er let. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Mark 14:53-65 samt Trosartiklerne 1:13. Se også 
Håndbog i evangeliske principper, kapitel 31. 

2. Forbered dig på at synge eller fremsige "Jeg viser, jeg valgte det rette" 
(sunget til melodien "Hvis du er i godt humør" (Børnenes sangbog, nr. 
125). 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En flaske, som børnene kan snurre rundt, som fx en sodavandsflaske. 
c. VDR-skiltet (se lektion 1). 
d. Billede 2-56, Jesus forhøres. 

4. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi kan fortælle sandheden 

Fang Fortæl følgende historie med dine egne ord: 
opmærksomheden , , , 

En dag var Anne ude at fiske med sin bedstefar. Anne havde en god dag, og 
var især glad, da hun fangede en fisk. 

Da Anne kom hjem, tog hun hen for at se sin ven David. Han inviterede hende 
indenfor og tog hende ud i køkkenet, hvor han viste hende en fisk, som han 
havde fanget. Davids fisk var meget støre end den fisk, som Anne havde 
fanget. 

Anne var glad på Davids vegne, men var også skuffet. Sammenlignet med 
Davids fisk, var hendes fisk meget lille. Hun ønskede ikke, at David skulle vide, 
hvor dårligt hun havde det, så hun fortalte ham, at hun havde været ude at 
fiske med sin bedstefar og fanget en fisk, der var så stor, at hun og bedstefar 
måtte tage et net til hjælp for at trække den ind. Anne fortalte David, at hendes 
fisk var meget større end hans. 

Samtale • Hvad gjorde Anne, der var forkert? 

• Hvad skulle Anne have gjort? 
• Hvad vil det sige at fortælle sandheden? 
Forklar, at det at fortælle sandheden er en del af at være ærlig. Når vi fortæller 
sandheden, fortæller vi om tingene, præcis som de skete. 
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• Hvorfor er det vigtigt at fortælle sandheden? 
Du kan evt. bede børnene fortælle om tidspunkter, hvor de har fortalt 
sandheden. 

Trosartikel Mind børnene om, at Trosartiklerne er udtalelser om det, som Kirkens 
medlemmer tro på. Fortæl børnene, at en del af den 13. trosartikel siger: "Vi 
tror, at vi må være ærlige [og] sandfærdige. Lad dem gentage udtrykket nogle 
få gange. 

Jesus Kristus fortalte sandheden 
Beretning fra skriften Vis billede 2-56, Jesus forhøres. Lad billedet stå fremme under resten af 

lektionen. Fortæl børnene, at Jesus Kristus altid fortalte sandheden, og fortæl 
beretningen, som står i Mark 14:53-65. 
Forklar, at soldaterne førte Jesus til den jødiske højpræsts hjem, hvor de 
jødiske ledere stillede ham mange spørgsmål. Læs et af de spørgsmål, som 
de stillede ham, højt fra Mark 14:61. "Er du Kristus?" 

Forklar, at Jesus vidste, at hvis han sagde, at han var Kristus, vor himmelske 
Faders særlige Søn, ville lederne ikke lade ham gå. Læs det højt fra Mark 
14:62, som Jesus sagde, da han svarede højpræsten: "Jesus svarede: Det er 
jeg." Påpeg, at Jesus altid fortalte sandheden, selv hvis hans liv var i fare. 
Forklar, at Jesus ønsker, at vi altid skal fortælle sandheden, selv hvis det er 
svært at gøre. 

VDR-skilt Peg på VDR-skiltet, og bed børnene gentage ordene på det. Lad derpå 
børnene gentage efter dig "Jeg vil følge Jesus Kristus og fortælle sandheden." 

Sang Hjælp børnene med at synge eller fremsige "Jeg viser, jeg valgte det rette." 

Jeg siger sandhed, 
og se, jeg vaigte det ret. 
Jeg siger sandhed, 
og se, jeg valgte det ret. 

Jeg kender Frelserens veje 
og ses i det, som jeg siger 
Jeg siger sandhed, 
og se, jeg valgte det ret. 
Syng eller sig teksten nogle få gange for at hjælpe børnene med at lære dem. 
Vi kan fortælle sandheden, selv når det ikke er let 

Samtale Påpeg, at det ikke altid er let at fortælle sandheden. Det er somme tider lettere 
for os at sige noget, som ikke er sandt eller slet ikke sige noget. 
• Hvorfor er det somme tider svært at fortælle sandheden? (Svarene kan 

omfatte det, at vi ikke vil gøre nogen vrede, eller fordi vi kan blive straffet). 
Historie Fortæl en historie om et barn, som ikke fortalte sandheden og som blev ked af 

det. Du kan benytte følgende historie: 

Joan var ved et uheld kommet til at brække sin mors sysaks. Hun havde gemt 
den i en skuffe, så hendes mor ikke fandt ud af, hvem det var, der havde 
knækket den. Joans mor ledte efter saksen, og hun spurgte, om der var 
nogen som havde set den. Joan fortalte sin mor, at hun ikke havde set saksen. 
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Lektion 21 

Joan havde det ikke godt, efter hun havde sagt det. Hun vidste, at hun havde 
gjort noget forkert ved at lege med saksen, når hun ikke måtte, og nu havde 
hun gjort endnu en forkert ting ved at lyve om det. Joan følte sig dårlig tilpas. 

Da Joan kom til familiebøn, lukkede hun hurtigt sine øjne. Hun ville ikke se på 
sin mor. Da Joans far bad bøn, hørte Joan ham sige: "Giv os mod til at gøre 
det, som er rigtigt, så vi kan have fred i sindet og altid glæde os." Joan vidste, 
at hvis hun skulle blive glad igen, måtte hun fortælle sandheden om saksen. 
Joan kom med den ødelagte saks til sin mor og fortalte hende sandheden. 
Hun var meget ked af, at hun havde ødelagt saksen og løjet, og hun ønskede 
at gøre det rigtige. (Tilpasset fra Margery Cannon, "A miss and a Mistake," 
Children's Friend, marts 1962, s. 14). 

• Fortalte Joan sandheden, da hendes mor første gang spurgte hende om 
saksen? 

• Hvordan havde Joan det, da hun ikke fortalte sandheden? 
• Hvordan tror I, at Joan havde det, da hun fortalte sin mor sandheden? 

• Var det klogt af Joan at fortælle sandheden? 
Forklar, at selv om det var svært for Joan at fortælle sandheden, fordi hun var 
bange for, at hun ville blive straffet for at have ødelagt saksen, var hun gladere, 
da hun fortalte sandheden. 

Leg spillet "Fortæl sandheden" sammen med børnene. Bed børnene om at 
sætte sig i en rundkreds, og læg flasken på gulvet midt i rundkredsen. Forklar, 
at du vil snurre flasken rundt, og at det barn, som den peger på, vil få chancen 
til at besvare et spørgsmål om at fortælle sandheden. Når barnet har svaret, 
skal dette barn snurre flasken for at vælge den næste person. (Hvis flasken 
peger på et barn, som allerede har svaret på et spørgsmål, så bed barnet om 
at snurre flasken rundt igen). 

Brug følgende situationer og spørgsmål til legen, eller lav nogle mere passende 
situationer for børnene i din klasse (hvis din klasse er stor, er det måske 
nødvendigt at lave flere situationer): 
1. Du leger inde og kommer til at ødelægge en lampe. 

• Hvad bør du gøre? 
2. Din far beder dig skynde dig ned til forretningen og købet noget, han har 

brug for. Han siger, at du ikke må standse op på vejen og lege. Da du 
kommer forbi din nabos hus, giver hun dig nogle breve med til at sende 
for hende. På vejen hjem fra forretningen standser du op for at se på din 
vens nye cykel. Pludselig husker du, at din far venter og skynder dig hjem. 
Din far er vred, og du vil gerne fortælle ham, at du er sent på den, fordi du 
sendte nogle breve for naboen. 
• Hvad bør du gøre? 

3. Du ser en tallerken småkager på bordet. De ser så dejlige ud, at du tager 
en ti! dig selv og en til din lillebror. Da din mor kommer for at tage 
småkagerne ind til sin veninde, ser hun din bror spise en kage og 
begynder at skælde ham ud. 

Samtale 

Leg 

183 



• Hvad bør du gøre? 
4. Du tager noget af din lillesøsters legetøj fra hende, hvorefter hun begynder 

at græde. Da hun hører din bedstemor komme, giver du hende hurtigt 
legetøjet tilbage, men din lillesøster vil ikke holde op med at græde. Din 
bedstemor spørger, hvorfor din søster græder. 

• Hvad bør du gøre? 
5. Du og dine venner spiller bold uden for naboens hus. Du sparker til bolden 

og rammer en blomsterpotte uden for din nabos dør. 
• Hvad bør du gøre? 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om vigtigheden af at tale sandt, selv når det er svært. Mind 

børnene om, at Jesus Kristus altid fortalte sandheden, og at han ønsker, at vi 
altid fortæller sandheden. Du kan evt. fortælle om et tidspunkt, hvor du var 
glad for at fortælle sandheden, selv om det var svært for dig. 
Mind børnene om, at de altid bør, forsøge at vælge det rette. Når de fortæller 
sandheden, vælger de det rette. 

Motivér børnene til at fortælle deres familie om det, som de har lært i Primary i 
dag. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder vor himmelske 
Fader om at hjælpe hvert eneste elev i klassen til at fortælle sandheden, selv 
når det ikke er let. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Syng eller fremsig "Vælg altid ret", (Børnene sangbog, nr. 80), "Vælg det 
rette", (Børnene sangbog, nr. 82) eller "Jeg tror jeg skal være ærlig" 
(Børnenes nadvermødeprogram, 1987). Teksten til "Vælg altid ret" og 
"Vælg det rette" findes bagest i kursushæftet. 

Jeg tror jeg skal være ærlig 
Ja, jeg tror jeg skal være ærlig, 
for at man kan tro på mig, 
og ærlighed begynder, 
når jeg taler sandt til alles gavn. 
Men gode vaner må jeg have, 
holde hvad jeg lover dig. 
Og jeg vil kæmpe for det rette, 
så jeg ære kan mit navn. 

2. Bed et barn om at stå frem for klassen og holde begge hænder oppe. 
Bind en snor løseligt omkring barnets håndled og hold godt fast i snoren. 
Forklar, at snoren er som en lille løgn. Bed barnet om at bryde fri (hold 
garnet løst nok til at barnet kan bryde fri). 
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Lektion 21 

Sno derpå snoren omkring barnets håndled en halv snes gange, samtidig 
med at du fortæller, at en løgn kan føre til mange flere, når vi forsøger at 
skjule vores løgne. Når vi lyver, bliver vi ofte nødt til at fortælle flere løgne 
for at hindre, at andre finder ud af, at vi har løjet. Når vi fortæller mange 
løgne, er det sværere at frigøre sig. Bed barnet om at bryde fri. Hvis det 
lykkes, kan du forsøge med at sno snoren endnu flere gange om 
håndleddene. Forklar, at jo mere vi lyver, jo vanskeligere bliver det at vælge 
det rette og fortælle sandheden. 
• Hvordan kan man bryde fri af disse løgne? 
Brug en saks for at klippe snoren over, og frigør barnets hænder. Forklar, 
at vi for at være fri for løgn, altid må fortælle sandheden. Hvis vi allerede 
har fortalte en løgn, må vi omvende os ved at fortælle sandheden til den 
person, som vi har løjet overfor. Når vi fortæller sandheden, kan vi være 
lykkelige. 

3. Tag en kopi til hvert barn af "det hemmelige budskab", som findes i 
afslutningen af lektionen. Giv hver eneste barn en kopi af budskabet og en 
blyant. Forklar, at en af Jesu lærdomme findes i det hemmelige budskab. 
Fortæl børnene, at de kan opdage det hemmelige budskab ved at finde 
det bogstav, som hører til hvert enkelt symbol og skrive det i firkanten 
under symbolet. Skriv et bogstav som et eksempel, og hjælp børnene 
efter behov. 

Bed børnene folde deres arme og smile, når de ved, hvad det hemmelige 
budskab er. Når alle børnene har opdaget budskabet, så bed dem læse 
teksten i det hemmelige budskab sammen med dig: "Tal sandt." 

4. Bed børnene om at opføre nogle af de "Tal sandt"-situationer, som 
benyttes i lektionen og vise det rette valg i hver situation. 
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Jeg har talenter Lektion 

33 
Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at vor himmelske Fader har givet talenter til 

os alle. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 25:14-29. Se også Håndbog i evangeliske 
principper, kapitel 34. 

2. Kontakt i ugens løb hvert barns forældre og bed dem fortælle dig, hvilke 
talenter de har opdaget hos deres barn. Foreslå nogle mindre synlige 
talenter, hvis det er nødvendigt, såsom at være venlig, hjælpsom, 
tilgivende, god og flittig til at bede. Lav en liste over hvert barns talenter. 
Skriv også de talenter, du selv har opdaget hos hvert barn. 

3. Lav udfra din liste et stykke papir som følgende til hvert barn. Skriv 
barnets navn på et stykke papir. Fold papirerne en gang sammen. På den 
ene halvdel skriver du barnets talenter, som du vil tale om i løbet af 
lektionen. Lad den anden halve side stå blank. 

(Barnets navn) j 
Spørg mig om mine talenter j 
1. i 

2. i 
3. i 
4. i 
5. i 

Sørg for, at hvert enkelt barns papir har samme antal talenter, og at hvert 
barns liste indeholder mindst et talent, som kan demonstreres, såsom 
synge, sjippe eller læse. 

4. Forbered dig på at vise et af dine talenter, eller medbring noget som kan 
vise et af dine talenter. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Farver eller blyanter. 
c. Billede 2-57, Heber J. Grant. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 
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Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Talenter er gaver fra vor himmelske Fader 
Vis et af dine talenter, eller vis det, som du har medbragt, og forklar, at det 
viser et af dine talenter. 

• Hvad er et talent? 
Hvis du har medbragt en ting, så fortæl om denne ting og forklar, hvorfor det 
talent, som den repræsenterer, er vigtigt for dig. Hvis du har vist et talent, så 
forklar, hvorfor du nyder at bruge dette talent. 

Forklar, at vor himmelske Fader har givet talenter til hvert eneste af sine børn. 
Nævn nogle mennesker i wardet eller grenen, som har et talent børnene 
kender, så som at synge, spille eller gøre mennesker glade. 

Mind børnene om, at de alle er et barn af vor himmelske Fader, så derfor har 
hver eneste af dem også talenter. Forklar, at vi alle har forskellige talenter. 
Hver eneste af os har mange forskellige talenter 

Historie og samtale Fortæl følgende historie med dine egne ord om et barn, som fandt ud af, at 
hun havde talenter: 

Vivi så til, mens hendes søster, Susan, tegnede et smukt billede af bjergene 
bag deres hjem. Vivi var ked af, at hun ikke kunne tegne så godt som Susan 
gjorde. Susan spillede også klaver og var dygtig i skolen. Vivi tænkte på alle de 
ting, som Susan var god til. Hun spekulerede på, hvorfor hun ikke kunne gøre 
de ting lige så godt. 

• Hvordan tror I, at Vivi havde det, når hun tænkte på Susans talenter? 
En dag bad Vivis lærer hende om at tale i Primary. Hun arbejdede hårdt på 
talen og holdt en god tale. Biskoppen hørte Vivi tale og fortalte hende, hvor 
meget han nød hendes tale. Han fortalte Vivi, at hun var meget talentfuld. 
En varm følelse skyllede ind over Vivi. Biskoppens ord hjalp Vivi til at finde ud af 
noget meget vigtigt om sig selv. 

• Hvad hjalp biskoppen Vivi til at finde ud af? (At hun besad et talent for at 
holde gode taler). 

Vivi fandt snart ud af, at hun også havde andre talenter. Hun blev hurtigt 
venner med andre, og andre børn ønskede altid at være sammen med hende. 
Hun elskede at læse og skrive. Når hun kom til kirke, var hun ærbødig og 
lyttede til sin lærer. Vivi havde aldrig tænkt på, at det også var talenter, 
eftersom de ikke var de samme som Susans talenter. Nu var Vivi klar over, at 
hun også havde talenter, men at hendes talenter var anderledes end hendes 
søsters. 

• Hvilke talenter havde Vivi? 
Fremhæv over for børnene, at vi alle har forskellige talenter, og at alle talenter 
er vigtige. 

Fang 
opmærksomheden 
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Lektion 21 

Aktivitet 

Talent-
illustration 

Beretning fra 
skriften 

Lærerens 
præsentation 

Fortæl børnene, at de nu skal lære om mange forskellige talenter hos børnene 
i deres egen primaryklasse. Bed børnene om at lytte omhyggeligt efter, når du 
læser hver liste over talenter. Fortæl børnene, at når de ved, hvem du 
beskriver, skal de række hånden i vejret, men ikke sige noget. 
Begynd med: "Jeg tænker på en, som har disse talenter." Læs derpå de 
talenter, som du har forberedt for hvert barn. 
Når du er færdig med at læse hver liste, lader du børnene gætte, hvilket barn 
du netop har beskrevet. Hvis børnene ikke kan gætte rigtigt, så giv dem nogle 
helt tydelige spor, såsom at beskrive det tøj, som barnet har på eller fortælle, 
om barnet er en dreng eller pige. 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader har givet dem disse talenter. Tilbyd 
hvert enkelt barn til at vise et talent fra sin liste. (Beslut dig inden klassen for, 
hvilke talenter på børnenes lister, der let kan illustreres i klassen, såsom at 
synge en yndlingssang, læse, sjippe eller hinke). 
Jesus Kristus har lært os, at vi skal bruge vores talenter 
Fortæl børnene, at Jesu Kristus lærte os, at vi skal bruge vores talenter. Fortæl 
kort beretningen, som findes i Matt 25:14-29. Forklar, at Jesus fortalte denne 
beretning til sine disciple for at hjælpe dem at forstå, hvad de skal gøre for at 
leve sammen med ham og vor himmelske Fader igen efter dette liv på jorden. 
Fremhæv følgende punkter, når du fortæller historien: 

1. På Jesu tid var talenter pengestykker. 
2. Den tjener, som fik fem talenter, brugte dem klogt og tjente snart fem 

talenter til. 

3. Den tjener, som fik to talenter, brugte dem klogt og tjente snart to talenter til. 
4. Den tjener, som fik en talent, skjulte den og brugte den slet ikke. 
5. Tjenernes herre vendte tilbage og spurgte tjenerne, hvad de havde gjort 

med deres talenter. 

Læs højt i Matt 25:21 det, som tjenernes herre sagde til den tjener, som havde 
fået fem talenter og tjent fem til. 

Forklar, at herren sagde det samme til den tjener, som fik to talenter og tjente 
to til. Herren var tilfreds med disse to tjenere, fordi de havde brugt deres 
talenter klogt. 

Forklar, at herren fortalte den tredje tjener, at hans talent ville blive taget fra 
ham, fordi han ikke havde brugt den, og at han ikke ville få den igen (se Matt 
25:26-29). 

Hjælp eleverne med at forstå, at vi bør være som de første to tjenere i 
lignelsen. Selv om vi benytter ordet talenter til at omtale ting, som vi kan gøre, 
snarere end om penge, så bør vi stadig benytte vore talenter klogt. 
Forklar, at vi som åndelige børn af vor himmelske Fader har modtaget særlige 
talenter eller gaver, som vi kan benytte og udvikle her på jorden. Når vi benytter 
vore talenter, gør vi os selv og andre glade. Lige som herren i lignelsen ønsker 
vor himmelske Fader heller ikke, at vi skjuler vores talenter og måske mister 
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dem. Han ønsker, at vi bruger vore talenter, så de vokser. Vi vil da være rede til 
at leve sammen med vor himmelske Fader og Jesus Kristus igen. 

Vi udvikler vores talenter ved at øve os 
Historie og samtale Vis billede 2-57, Heber J. Grant. Forklar, at du vil fortælle en historie om Heber 

J. Grant, som senere blev profet og præsident for Kirken, og hvad han gjorde 
for udvikle sine talenter: 

Da Heber J. Grant var dreng, ønskede han at spille bold. Men han kunne ikke 
kaste bolden ret langt. De andre drenge gjorde grin med ham, når han 
prøvede at kaste. 

Heber besluttede sig til at lære at spille bold så godt, at han ville blive udvalgt 
til at spille på det bedste hold. Dag efter dag øvede han sig ved at kaste 
bolden op mod en ladedør. Af og til gjorde hans arm så ondt, at han næsten 
ikke kunne sove om natten. Men han blev ved med at øve sig. I løbe af nogle 
få år spillede han på det bedste hold, som vandt turneringen. 

• Hvilket talent ønskede Heber sig? 
• Hvad gjorde Heber for at udvikle dette talent? 
• Hvad skete der, da Heber øvede sig i at spille bold? 
Heber ønskede senere et job som bogholder i en bank. Men en bogholders 
håndskrift skulle være pæn og letlæselig. En af Hebers venner fortalte ham: 
[Din] håndskrift ligner kragetæer." En anden ven sagde: "Det ser ud, som lynet 
har ramt blækflasken." 

Heber tilbragte mange timer med at øve sig i at forbedre sin håndskrift. Nogle 
år senere blev han belønnet for den bedste håndskrift i staten. Han underviste 
også i håndskrift og bogholderi på et universitet. 

• Hvilket talent ønskede Heber sig? 
• Hvad gjorde Heber for at udvikle dette talent? 
• Hvad skete der, da Heber øvede sin håndskrift? 
Da Heber var lille, ønskede hans mor, at han skulle lære at synge. Da han var ti 
år, begyndte han at tage sanglektioner. Læreren forsøgte at undervise Heber i 
at synge, men gav til sidst op og fortalte Heber, at han aldrig ville lære at 
synge. Flere år senere talte Heber med en ven, som underviste i sang. Heber 
nævnte, at han ville være meget glad, hvis han kunne synge nogle få salmer. 
Vennen fortalte ham, at det ville kræve tid og anstrengelse, men at han kunne 
gøre det. Heber var villig til at bruge masser af tid på at øve sig, og han lærte 
at synge Kirkens salmer. (Se Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in 
the Life of a Great Leader [ Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951],s. 37-42, 
45-49). 

• Hvilket talent ønskede Heber sig? 
• Hvad gjorde Heber, som hjalp ham med at lære at spille bold, forbedre sin 

håndskrift og lære at synge? 

Forklar børnene, at vi udvikler vore talenter ved at øve os, som Heber gjorde. 
Jo mere vi gør noget, jo bedre bliver vi til det. Heber opøvede sine talenter 
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gang efter gang, så han blev bedre til dem. Vor himmelske Fader glæder sig, 
når vi træner de talenter, som han har givet os. 
Sammenfatning 

Aktivitet Gennemgå hvert barns talenter, som blev omtalt tidligere i lektionen. Giv 
børnene deres liste over deres egne talenter samt blyanter eller farver. Bed 
børnene tegne et talent, som de har eller gerne vil have, på den blanke side af 
deres papir. 

Lad børnene fortælle hinanden om deres tegninger og tale om, hvordan de 
kan udvikle de talenter, som de har tegnet. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader har givet hver af os forskellige 
talenter. Mind børnene om, at Jesus Kristus og vor himmelske Fader ønsker, at 
vi skal udnytte vores talenter. Når vi bruger vore talenter, kan vi gøre os selv og 
andre glade, og vi kan udvikle vores talenter. 
Læs ordene på hvert barns liste højt eller lad børnene læse dem: "Spørg mig 
om mine talenter." Motivér børnene til at vise deres liste til familien og fortælle 
deres familie om, hvad de har lært om talenter. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet takker vor himmelske 
Fader for hvert klassemedlems talenter og beder vore himmelske Fader hjælpe 
børnene med at bruge deres talenter godt. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Bed børnene sætte sig i en rundkreds. Nyn, syng eller spil noget indspillet 
musik, mens du lader ærteposen eller en anden blød genstand, gå rundt i 
rundkredsen. Når musikken holder op, står det barn, som holder 
ærteposen frem i midten af rundkredsen, og viser et talent. Børnene kan 
lave en pantomime over de talenter, som ikke kan vises i klasseværelset, 
såsom at vise venlighed eller sparke til en bold. Bed børnene om at 
klappe stille, efterhånden som hvert barn har fremført et talent. 

Fortsæt hermed, indtil hvert eneste barn har haft mindst en mulighed for 
at vise et talent. 
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2. Giv hvert barn farver og et stykke papir, hvorpå du har tegnet en stjerne 
(Se nedenstående stjernemønster). Bed børnene om at farve deres 
stjerner på usædvanlige måder. 

Hjælp børnene med at forstå, at på samme måde som deres stjerner er 
forskellige er de alle forskellige, fordi de har forskellige talenter og evner. 
Mind børnene om, at talenter er velsignelser fra vor himmelske Fader. 

3. Undervis børnene i, at en enkel færdighed kan udvikles til et talent, såsom 
at dirigere eller lave et kunsthåndværk. 
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Det er klogt at vælge 
det rette 

Lektion 

33 
Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at vi gør klogt i at adlyder Jesu Kristi 

lærdomme. 

Forberedes 

3. Forbered at synge eller sige ordene til "Den kloge mand og den ukloge 
mand" (Børnenes sangbog, nr. 132) og "Vælg det rette" (Børnenes 
sangbog, nr. 82). Teksten til "Vælg det rette" findes bagest i kursushæftet. 

4. Skriv nogle kloge og ukloge gerninger på små stykker papir. Gør det, som 
siges herefter og tilføj andre, som er passende for din klasse. Placér 
papirstykkerne i en lille beholder såsom en æske, skål eller taske. 

Bed din bønner. 
Adlyd dine forældre. 
Vær ærbødig i Primary. 
Vær venlig mod andre. 
Del med andre. 

Fortæl sandheden. 
Skænderi. 
Sig et surt ord. 
Vær selvisk. 
Lyv. 
Vær uvenlig. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En hat, et par handsker og et par sko, (eller tre andre stykker tøj, som 

børnene i klassen går med). 
c. VDR-skilt (se lektion 1). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
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Klog Uklog 

1. Studér bønsomt Matt 7:24-27. 
2. Lav to skilte, idet du bruger foldet papir som vist: 



Vi kan træffe kloge valg 
Fang Vis hatten, handskerne og skoene (tilpas denne aktivitet, efter behov, hvis du 
opmærksomheden bruger andre klædningsstykker). Anbring handskerne øverst på hovedet. 

• Er det sådan vi benytter handskerne? Hvorfor? 
• Hvad skal vi bruge handsker til? 
Påpeg, at det vil være dumt at lægge handskerne oven på hovedet, fordi de 
da ikke kan varme dine hænder. 

Bed et barn, om at vise den fornuftige måde at bruge handskerne på. 
Anbring hatten på fødderne. 

• Er det sådan vi bruger en hat? Hvorfor? 
• Hvad skal vi bruge hatte til? 

Påpeg, at det vil være dumt at anbringe en hat på dine fødder, fordi den så 
ikke kan varme dit hoved. 

Bed et andet barn om at vise den fornuftige måde at bruge en hat på. 
Anbring skoene på hænderne. 

• Er det sådan vi bruger sko? Hvorfor? 
• Hvad skal vi bruge sko til? 

Påpeg, at det vil være dumt at anbringe skoene på dine hænder, fordi de så 
ikke kan beskytte dine fødder. 

Indbyd et barn til at vise den fornuftige måde at bruge sko på. 
Påpeg, at det kun er meget få mennesker, som tager handsker, hatte eller sko 
på, på de forkerte dele af legemet. Man kan enten vælge klogt eller uklogt i sit 
valg af tøj. Tal kort med børnene om det vil være klogt eller uklogt at gå med 
forskellige stykker tøj (det vil fx være klogt at gå med handsker, når man går ud 
i kulden, og at det vil være uklogt at have sko på, når man tager et bad). 

Forklar, at vi træffer mange valg hver dag. Ukloge valg kan skade os og gøre 
os ulykkelige. Kloge valg hjælper os med at være trygge og lykkelige. 

Jesus Kristus ønsker, at vi er kloge og adlyder hans lærdomme 
Beretning fra skriften Forklar, at Jesus Kristus ofte benyttede historier som kaldtes lignelser, for at 

undervise mennesker. Han fortalte en lignelse om en mand, som traf et uklogt 
valg, og en mand, som traf et klogt valg. Fortæl børnene, at du vil læse denne 
lignelse fra Bibelen. Læs Matt. 7:24-27 højt. 

Samtale • Hvordan tror I, at manden, som byggede sit hus på sand, havde det, da 
stormen kom og slog hans hus omkuld? 

• Hvordan tror I, at manden, som byggede sit hus på klippegrund, havde 
det, da stormen ikke skadede hans hus? 

Forklar, at Jesus sammenlignede os med mændene i lignelsen. Hvis vi følger 
Jesu lærdomme, er vi som den kloge mand, der byggede sit hus på 
klippegrund. Vi vil være lykkelige. Hvis vi ikke følger Jesu lærdomme, er vi som 
den ukloge mand, der byggede sit hus på sand. Vi vil være ulykkelige. 
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Lektion 21 

Sang Hjælp klassen med at synge eller fremsige "Den kloge mand og den ukloge 
mand", samtidig med at I udfører de herefter angivne bevægelser: 
En klog mand bygged' hus på klippegrund (sæt den højre knytnæve solidt i 
venstre hånd), 
en klog mand bygged' hus på klippegrund (sæt den højre knytnæve solidt i 
venstre hånd), 
en klog mand bygged' hus på klippegrund (sæt den højre knytnæve solidt i 
venstre hånd), 
og regnen strømmed' ned (løft armene højt op i luften, før dem ned igen og 
bølg fra side til side). 

Og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
men huset det stod fast (sæt den højre knytnæve solidt i venstre hånd). 
En uklog bygged' hus på sandet jord (vift med fingrene, og bevæg armene 
frem og tilbage foran kroppen), 
en uklog bygged' hus på sandet jord (vift med fingrene, og bevæg armene 
frem og tilbage foran kroppen), 
en uklog bygged' hus på sandet jord (vift med fingrene, og bevæg armene 
frem og tilbage foran kroppen), 
og regnen strømmed' ned (løft armene højt op i luften, før dem ned igen og 
bølg fra side til side). 

Og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
og regnen strømmed' ned og stormen peb (løft hænderne højt op i luften, og 
lad fingrene spille ned som regn), 
og huset skylled' bort (vift med fingrene og "stød" hænderne væk fra kroppen). 
Vi er kloge, når vi vælger det rette 

Beretning og Forklar, at alle mennesker træffer valg hver eneste dag. Vi kan træffe kloge valg 
samtale eller ukloge valg. Fortæl følgende beretning om B. H. (Harry) Roberts, som 

voksede op og blev generalautoritet. Bed børnene om at bedømme, hvorvidt 
Harrys valg i beretningen er kloge eller ukloge. 
Harry blev født i England for meget længe siden. Hans familie var meget fattig, 
så Harry fik aldrig mulighed for at gå i skole. Han ville så gerne lære at læse og 
skrive. Han tænkte, at hvis han bare kunne få mulighed for at lære, så ville han 
ikke blot læse bøger, men også skrive dem. 

Da Harry var 10 år gammel, kom han til Amerika og var med til at vandre over 
sletterne sammen med sin søster Polly og andre pionerer. 
Harry havde mange eventyrlige oplevelser. En dag hørte han, at hans gruppe 
skulle krydse en stor flod næste dag. Det lød spændende, så derfor sneg 
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Harry sig ud af lejren tidlig næste morgen og for at se på floden. Det var imod 
lejrreglerne. 

• Synes I, at Harrys beslutning om at snige sig ud af lejren var klog eller 
uklog? 

Floden lå længere borte end Harry troede, og han var træt, da han endelig 
nåede frem. Han lagde sig ned og faldt i søvn mellem nogle piletræer. 
Da Harry vågnede var alle vognene kommet over floden. Han løb ned til 
flodbredden, mens han råbte for at gøre andre opmærksom på ham. Han fik 
besked på at svømme over floden, så han tog sin frakke og sko af og 
hoppede ud i floden. Han havde næsten krydset floden, da hans kræfter slap 
op, så gruppens leder måtte på sin hest bringe ham resten af vejen over 
floden. Harry var glad over at være i sikkerhed, men der var ingen måde, 
hvorpå han kunne få sin frakke og sko tilbage. Hver eneste aften ønskede han, 
at han stadig havde sin frakke, og hver eneste dag ønskede han, at han stadig 
havde sine sko. 

Harry måtte gå 1450 kilometer på bare fødder. Det gjorde hans fødder meget 
ømme. Der groede stikkende kaktus langs hele vejen, hvor de gik. Harry var så 
sulten, at han ofte samlede kaktus for at få noget at spise. De spidse 
kaktuspigge borede sig ind i hans åbne sår på fødderne. Hver aften sad Polly 
og trak kaktuspigge ud, mens de begge to græd - Harry græd, fordi hans 
fødder gjorde ondt, og Polly fordi hun syntes, det var synd for Harry. 

• Hvorfor var Harrys valg at snige sig ud af lejren et uklogt valg? 
• Hvordan havde Harry det omkring sit valg bagefter? 
Da Harry kom til Salt Lake City, fik han omsider mulighed for at komme i skole. 
Da han var 11 år gammel, tog en lærer ham ind i sin skole og lærte ham 
alfabetet. Den eneste bog, som Harry havde, var Bibelen, som han læste igen 
og igen. Han var flittig i skolen og blev en meget dygtig elev. 

• Hvilke valg traf Harry? (Han valgte at lære at læse, og han valgte at 
studere skrifterne). 

• Var disse valg kloge eller ukloge? 
Da Harry voksede op, blev han en meget klog og betydningsfuld mand i 
Kirken. Han elskede at læse og holdt meget af at læse skrifterne. Han skrev 
også mange bøger om Kirken. Mange mennesker har læst hans bøger og lært 
mere om Kirken, (se Church News, 19 juli 1980, s. 8-9 samt Truman G. 
Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts Story [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1980] s. 19-21, 37-40, 56-57). 

VDR-skilt Vis VDR-skiltet og bed børnene gentage ordene sammen med dig: "Jeg vil 
vælge det rette." Forklar børnene, at når vi vælger det rette, træffer vi kloge 
valg. 

Sammenfatning 
Aktivitet Læg kortene med teksten "Klog" og "Uklog" på gulvet eller bordet. Bed 

børnene sige ordet på hvert skilt sammen med dig. Påpeg, at skiltet med 
teksten "Klog" har et glad ansigt, fordi kloge valg gøre os glade. Påpeg, at 

1 9 6 



"Uklog"-skiltet har et surt ansigt, fordi det at træffe ukloge valg gør os kede af 
det. 
Vis beholderen med de små stykker papir, og lad børnene på skift vælge et 
stykke papir fra beholderen. Læs eller bed det barn, der har valgt et stykke 
papir, om at læse det, som man skal gøre og som står på sedlen. Bed barnet 
bedømme, hvorvidt denne gerning er klog eller uklog, og bed barnet lægge 
sedlen ved det skilt, som viser det valg, de har truffet. 
Motivér børnene til at gøre de gerninger, som de synes er kloge valg. 

Tilbageblikssamtale • Hvilke former for valg gør os glade? 
• Hvis lærdomme bør vi følge, for at kunne være kloge og glade? 
• Hvorfor er det uklogt at være ulydig over for Jesus Kristus og handle 

forkert? 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om, at vi vil blive glade, når vi træffer kloge valg. 
Giv udtryk for din taknemmelighed for Jesus Kristus og det, som han har lært 
os for at hjælpe os med at være glade. 
Motivér børnene til at gøre sig en særlig anstrengelse denne uge for at tænke 
på deres valg og for at træffe kloge valg. 

Sang Syng eller fremsig "Vælg det rette" sammen med børnene. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder om, at alle 
klassemedlemmerne handler klogt og vælger det rette. 

Supplerende Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 
aktiviteter benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 

vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Vis billede 2-7, De vise mænd, og bed børnene fortælle dig om billedet. 

Mind børnene om, at de vise mænd kom for at lede efter Jesus, efter at 
han var født (se Matt 2:1 -12). Forklar, at disse mænd var vise, ikke blot 
fordi de havde stor kundskab, men fordi de også søgte og tilbad Jesus 
Kristus. De traf kloge valg for at følge Jesus. 
Du kan evt. lad børnene rollespille historien om de vise mænd, der søger 
efter Jesus. 

2. Bed hvert barn om at fortælle dig om et klogt valg, som han eller hun har 
truffet for nyligt (giv forslag om nødvendigt). Skriv hvert barns svar på 
særskilte stykker papir, og bed børnene om at tegne et billede af sig selv 
på deres papir. Mind børnene om at lade ansigterne smile, fordi kloge valg 
gøre os glade. 

3. Demonstrér følgende illustration (øv dig hjemme, inden du prøver den i 
klassen). 

197 

Lektion 21 



Nødvendige materialer: 
a. 8-10 byggeklodser til at bygge to enkle huse som vist: 

b. To bageforme i samme størrelse. 
c. En stor flad sten til at lægge i den ene form. 
d. Noget sand til at lægge i den anden form. 
e. Vand i en kande. 

Hæld sandet i en dynge i den ene bageform og glat det ud. Anbring den 
flade sten i den anden bageform. 

Vis byggeklodserne og forklar, at du vil bruge dem til at bygge to huse. 
Det ene hus vil blive bygget på sandet og det anden på stenen (klippen). 
Du kan evt. bede børnene hjælpe dig med at bygge huset på stenen. 
Huset bør ligne det hus, som du bygger på sandet. 

Efter husene er bygget, beder du børnene forestille sig, at der kommer en 
storm og pisker på husene. Det regner hårdt, og stormen rusker. 

• Hvad tror I, at stormen vil gøre ved disse to huse? 

Lad børnene svare, uden at du kommenterer det. Hæld omhyggeligt vand 
på huset, der er bygget på sand, indtil sandet skrider væk, og huset falder 
sammen. Hæld den samme mængde vand over huset bygget på stenen, 
og lad børnene se, at huset ikke falder sammen. 

Hjælp børnene med at se, at det var uklogt at bygge et hus på sand, 
mens det at bygge et hus på klippen var klogt. 

Læs første del af Helaman 5:12 (til og med: grundvold) højt. Påpeg, at 
dette skriftsted sammenligner Jesus Kristus med en klippe. Mind børnene 
om, at når vi følger Jesu lærdomme, er det som at bygge på klippegrund. 
Det er klogt. 
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Jeg kan holde sabbatten 
hellig 

Lektion 

33 
Formål At styrke hvert barns ønske om at holde sabbatten hellig. 

Forberedes 1. Studér bønsomt 2 Mos 20:8-11 samt Matt 12:10-13. Se også Håndbog i 
evangeliske principper, kapitel 24. 

2. Aftegn eller kopiér kalenderen, som findes sidst i lektionen. Farv sabbatten 
rød. Du kan evt. nummerere dagene i henhold til den måned, vi er i lige nu. 

3. Forbered følgende ordstrimmel: 

"Husk sabbatsdagen, og hold den hellig." 

4. Tag en kopi af begge sabbatsdagsaktivitetskort (findes sidst i lektionen) til 
hvert barn. Klip siderne ud langs de stiplede linier til de mindre børn. 
Medbring sakse til de større børn, så de selv kan klippe siderne ud. 

5. Forbered at synge eller fremsige "Lørdag", (Børnenes sangbog, nr. 105). 
6. Nødvendige materialer: 

a. En Bibel. 
b. Fan/er. 
c. En hæftemaskine til at hæfte aktivitetskortene sammen. 
d. Billede 2-58, Jesus helbreder manden med den visne hånd. 

7. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Lærerens 
præsentation 

Skriftsted og 
ordstrimmel 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Sabbatten er en hellig dag 
Vis børnene kalenderen og forklar, at den viser alle månedens dage. Tal kort 
om, hvad kalendere kan benyttes til. 
• Hvad usædvanligt er der ved denne kalender? 
• Hvilken dag er farvet rød? 
• Hvorfor er dette en særlig dag? (Det er sabbatten). 
Fortæl børnene, at lige siden verdens begyndelse er der fastsat en dag hver 
uge til at lære om og tænke på vor himmelske Fader og Jesus Kristus samt 
gøre godt for andre. Denne dag kaldes sabbatten. 
• Hvilken dag i ugen er sabbat? 

Læs 2 Mos 20:8 højt og vis ordstrimlen. Hjælp børnene med at gentage dette 
skriftsted i kor. Fortæl dem, at det er en befaling. 
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Forklar, at det at holde sabbatten hellig betyder, at vi gør ting, som minder os 
om vor himmelske Fader og Jesus Kristus, såsom at gå i kirke, læse i 
skrifterne og gøre andre ærbødige gerninger. 

Vi kan holde sabbatten hellig 
Samtale Tal med børnene om hvilke aktiviteter, der er passende på sabbatten. Spørg 

dem, hvad de har gjort i dag for at holde sabbatten hellig. Hjælp dem med at 
forstå, at vi bl. a. kan gå i kirke, holde taler ved Kirkens møder, lære om Jesu 
lærdomme samt nyde nadveren for at holde sabbatten hellig. 
Forklar, at vi ikke bør arbejde om søndagen, hvis det er muligt, og at vi ikke bør 
gøre noget, som afholder os fra at tænke på vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 

Aktivitet Beskriv nogle aktiviteter, som børnene kan deltage i. Bed børnene om at smile, 
hvis aktiviteten er noget, som vi bør gøre på sabbatten og rynke på panden, 
hvis aktiviteten er noget, som vi ikke bør gøre på sabbatten. Brug eksemplerne 
herefter eller andre passende eksempler for børnene i din klasse. 

• Gå i kirke. 
• Gøre rent hjemme. 

• Besøge slægtninge. 
• Handle ind. 
• Gå i biografen. 
• Læse i skrifterne eller andre gode bøger. 
• Bede. 
• Se eller deltage i sportsaktiviteter. 
• Skrive breve. 

• Gå en tur. 

• Lege skriftstedslege. 
• Besøge en, der er syg. 
Jesus Kristus holdt sabbatten hellig 
Fortæl børnene, at det ikke er let at vide, hvorvidt en aktivitet er noget, som vi 
bør gøre på sabbatten. Den bedste måde at vide, hvad man skal gøre, er at 
følge Jesu Kristi eksempel. 

Beretning fra Vis billede 2-58, Jesus helbreder en mand med en vissen hånd, og fortæl 
skriften beretningen, som findes i Matt 12:10-13. 

Forklar, at farisæerne var mennesker, som ikke kunne lide Jesus Kristus og 
det, som han gjorde. De forsøgte at fange ham i at sige noget, som var forkert 
eller imod loven. De spurgte ham, om det var forkert at helbrede på sabbatten. 
De ønskede, at han skulle sige ja. 

Fortæl børnene, at Jesus påpegede, at hvis farisæerne havde et får, som faldt i 
grøften på sabbatten, ville de hjælpe det ud. Og da mennesker er vigtigere end 
får, er det en god ting at hjælpe dem på sabbatten. Læs anden del af Mat 
12:12 (fra Derfor). 
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Lektion 21 

Mind børnene om, at hvis en aktivitet er noget, som Jesus ville gøre, såsom at 
hjælpe eller være venlig mod andre, er det en god ting at gøre på sabbatten. 
At holde sabbatten hellig kræver forberedelse 

Samtale Påpeg, at hvis vi skal holde sabbatten hellig, er der visse ting, vi er nødt til at 
gøre før sabbatten for at kunne være forberedt. 
• Hvad bør du og din familie gøre for at være rede til sabbatten? (Svarene 

kan omfatte at vaske og stryge det tøj, som I skal have på i kirke, 
forberede sabbattens måltider, finde sine skrifter frem og andre ting til 
brug i kirken næste dag). 

• Hvornår bør I gøre disse ting? 

Sang Syng eller fremsig "Lørdag." Hjælp børnene med at lave en pantomime over 
de ting, som er nævnt i sangen. 
Lørdag er nu en særlig dag, 
for da gør vi os rede til søndag, 
vi går på indkøb, og vi ordner hus, 
så vor sabbatsdag bliver en skøn dag. 
Vi vasker tøj, og vi pudser sko, 
og vi kalder den for en "gør køn dag," 
klipper negle, vasker vort hår rigtigt flot, 
så vi er parate til søndag. 
Motivér børnene til at forberede sig i næste uge, så de vil være rede til at holde 
sabbatten hellig. 
Sammenfatning 

Aktivitet Giv hvert barn en kopi af sabbatsdagsaktivitetskortene. Hjælp børnene til 
sammen med dig at læse titlen på kortene: "Min sabbatsdagsbog." Hjælp 
børnene med at klippe siderne ud, hvis du ikke allerede har klippet dem ud. 

Læs følgende sætninger for at beskrive passende sabbatsaktiviteter, og hjælp 
børnene med at vælge det billede, som viser hver aktivitet. 
• På sabbatten går vi i kirke for at ære vor himmelske Fader og Jesus 

Kristus og lære om dem. 
• Sabbatten er en god dag at studere evangeliet sammen med vores 

familie. Vi kan læse i skriften og andre gode bøger. 
• Sabbatten er en dag til bøn. Vi beder i Kirken, sammen med vore familie 

og alene. 
• På sabbatten kan vi synge salmer og lytte til god musik. 
• På sabbatten kan vi skrive i vores dagbog og skrive breve eller tegne 

billeder til vore slægtninge, venner samt til missionærerne. 

• Sabbatten er en god dag at besøge familiemedlemmer eller mennesker, 
som er syge eller ensomme. 

Giv børnene farver og lad dem farvelægge billederne. Bed dem, på den blanke 
side, tegne et billede af noget, som de vil gøre for at holde sabbatten hellig. 
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Hjælp børnene med fæstne eller samle siderne i deres bog. 
Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om vigtigheden af at holde sabbatten hellig. Du kan evt. 

nævne en eller to ting, som du kan lide at gøre på sabbatten og fortælle, 
hvordan du har det, når du gør disse ting. Fremhæv, at sabbatten bør være en 
glad dag, hvor vi tænker på og lærer om vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 

Motivér børnene til at vise deres bog til deres familie samt fortælle dem, hvad 
de har lært i dag. Foreslå børnene at opbevare bogen et sted, hvor den kan 
minde dem om at holde sabbatten hellig. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder vor himmelske 
Fader om at hjælpe klassen med at holde sabbatten hellig. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 

1. Syng eller fremsig første vers af "Når jeg til kirke går" (Syng med mig, B-
52). Bed børnene om at rejse sig og gøre det, der står i sangen, mens de 
synger: 

Jeg altid føler mig så glad, 
når jeg til kirke går (placér hænderne over hjertet, og smil). 
Mens orglets toner kalder blidt (læg ørene bag øret, som om du lytter), 
så går jeg stille til min plads (list stille på stedet og læg fingrene over 
læberne), 
jeg nikker venligt til enhver (tryk stille personen ved siden af dig i hånden) 
når jeg til kirke går (sæt dig på stolen). 

2. Tegn et par øjne, et par ører, en mund og to hænder på tavlen. Bed 
børnene om at fortælle dig, hvad disse legemesdele kan gøre for at holde 
sabbatten hellig. 

Eksempler: 

Øjne - læse i skrifterne, se på talerne og lærerne i kirken. 
Ører - lytte til opløftende musik eller historier samt lytte til undervisningen i 
Primary. 

Mund - synge salmer eller primarysange, sige venlige ord til familien og 
venner. 

Hænder - tegne et billede til familiemedlemmer, som bor langt væk eller 
skrive i sin dagbog. 
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Sabbatsdagen er en hellig dag 

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 



2 0 4 

Min 
sabbatsdagbog 





Lektion 

33 Jeg vil tænke på Jesus 
Kristus under nadveren 

Formål At inspirere hvert barn til at tænke på Jesus Kristus under nadveren. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 22:7-20 samt L&P 20:75-79. Se også Håndbog i 
evangeliske principper, kapitel 23. 

2. Forbered at hjælpe børnene med at synge en eller to sange om Jesus 
Kristus, såsom "Jeg tænker, når jeg læser" (Børnenes sangbog, nr. 109) 
og "Jesus siger: elsk enhver", (Børnenes sangbog, nr. 39). Teksten til 
disse sange og andre om Jesus er medtaget sidst i kursushæftet. 

3. Forbered dig på at fortælle en af dine yndlingshistorier om Jesus Kristus, 
idet du bruger et billede, hvis der er et til rådighed. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og Lære & Pagter. 
b. Nadverbakker til brød og vand. 
c. Billede 2-29, Omdeling af nadveren; billede 2-54, Den sidste nadver 

(Evangelisk kunst, 225, 62174); billede 2-59, Kristus. 
5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra 
skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Jesus Kristus gav os nadveren 

Vis børnene nadverbakkerne. 

• Hvad bruges disse bakker til? 
Lad børnene fortælle, hvad de ved om nadverbakkerne og om nadveren. 
Fortæl dem, at dagens lektion handler om nadveren. 
Vis billede 2-54, Den første nadver. Hvis børnene genkender det, så bed dem 
fortælle, hvad der sker på billedet. Hvis de ikke genkender billedet, så fortæl 
dem, at det er et billede af Jesus Kristus og hans apostle. Bed børnene pege 
på Jesus. 

Fortæl beretningen om den første nadver, således som den findes i Luk 22:7-20. 
Forklar, at Jesus Kristus og hans apostle fejrede en særlig jødisk helligdag, 
som hed påskefesten. Jesus vidste, at denne fest ville blive det sidste måltid, 
som han nød sammen med apostlene. Fortæl børnene, at vi ofte omtaler dette 
måltid som den første nadver. 
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Forklar, at Jesus elskede sine apostle. Han udvalgte disse mænd til at lede sin 
Kirke, efter han havde forladt dem. Han lærte dem mange ting og ønskede, at 
de skulle huske ham og hans lærdomme. 
• Hvorfor var det vigtigt for apostlene at huske Jesus? 
• Hvad gav Jesus apostlene for at hjælpe dem med at huske ham? 

Læs Luk 22:19 højt. Påpeg, at dette skriftsted fortæller os, at Frelseren brød 
noget brød i små stykker, velsignede det og gav det til apostlene, så de kunne 
spise det. Han fortalte dem, at brødet skulle minde dem om hans legeme, og 
at de skulle huske på ham, når de spiste det. 
Fortæl børnene, at Jesus, efter hver af apostlene havde spist et stykke brød, 
velsignede noget vindruesaft og gav det til apostlene. Han fortalte dem, at 
denne drik skulle minde dem om hans blod. Når de drak den, skulle de huske, 
at Jesus døde, så de igen kunne leve sammen med vor himmelske Fader, efter 
de var døde. 
Forklar, at Jesus vidste, at hvis apostlene ville huske ham og hans lærdomme, 
ville det hjælpe dem at vælge det rette. 

• Hvad kalder vi det brød og den drik, som Jesus gav til sine apostle som 
den første nadver? (Nadveren). 

• Hvorfor gav Jesus apostlene nadveren? 

Vi kan tage nadveren for at huske Jesus Kristus 
Samtale Vis billede 2-29, Omdeling af nadveren, og mind børnene om, at vi nyder 

nadveren som Jesu apostle gjorde. (Du kan evt. forklare, at vi benytter vand i 
stedet for den drik, som Jesus gav sine apostle.) 
• Hvornår nyder vi nadveren? 
Påpeg, at det møde, hvor vi nyder nadveren, kaldes nadvermødet, fordi 
nadveren er den vigtigste del af dette møde. 
• Hvorfor nyder vi nadveren? 

• Hvordan kan nadveren hjælpe os med at vælge det rette? 

Skriftsted Mind børnene om, at der bedes nogle særlige bønner, før nadveren deles 
rundt. Bønnerne fortæller vor himmelske Fader, at vi lover at gøre noget 
bestemt. Bed børnene om at lytte omhyggeligt, når du læser den bøn, som 
siges for brødet, så de kan opdage de to løfter, som vi afgiver til vor himmelske 
Fader, når vi nyder nadveren. 
Læs L&P 20:77 højt, og fremhæv udtrykkene "at de må spise til minde om din 
Søns legeme og vidne for dig" og "altid erindre ham og holde hans bud, som 
han har givet dem." 

Fortæl børnene, at "vidne for dig" betyder, at vi afgiver et løfte til vor himmelske 
Fader. 
• Hvilke to ting lover vi at gøre? 
Forklar, at hver gang, vi nyder nadveren, lover vi at huske Jesus og at holde 
hans befalinger. 
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Lærerens 
præsentation 

Vi kan tænke på Jesu Kristi kærlighed til os under nadveren 
Vis billede 2-59, Kristus. Forklar, at billedet viser en statue af Jesus Kristus. I 
baggrunden ses et maleri af nogle planeter og stjerner. Lad børn tale kort om 
billedet. 

Forklar, at vi under nadveren bør tænke på Frelseren og hans kærlighed til os. 
Vi kan tænke på billeder af Jesus, som vi har set, som det, som vi netop har 
set. Vi kan også tænke på beretninger om Jesus. 

Beretning Fortæl en af dine yndlingsfortællinger om Jesus, idet du bruger et billede, hvis 
det er muligt. Forklar, at beretningen viser Jesu kærlighed til mennesker. 

Børnenes deltagelse Bed hvert barn fortælle en historie om Jesus, noget som han eller hun husker 
om Jesus. Mens børnene fortæller, så fremhæv, hvordan Jesu kærlighed til os 
er vist i de historier og gennem det, som børnene kan huske om Jesus. 

Ros børnene for at huske fortællingerne om Jesus. Fortæl dem, at der findes 
mange beretninger, som vi kan tænke på under nadveren. Når vi tænker på 
Jesus under nadveren og på, hvor meget han elsker os, erindrer vi ham. 

Sang Forklar, at vi også kender mange sange om Jesus Kristus. Selv om vi ikke 
synger dem højt, mens nadveren bliver omdelt, kan vi tænke på ordene i 
sangen, hvilket vil hjælpe os med at erindre Jesus. 
Syng en eller to kendte sange om Jesus, sammen med børnene såsom "Jeg 
tænker, når jeg læser" og "Jesus siger: elsk enhver." 

Ærbødighed under nadveren vil hjælpe os med at erindre Jesus 
Kristus 

Samtale 

Aktivitet 

Forklar, at når vi er ærbødige under nadveren, er det lettere at tænke på 
Jesus. 

• Hvordan kan vi være ærbødige under nadveren? 
Sørg for, at følgende ideer nævnes: 
• Lyt til nadverbønnerne, og sig "amen", når de afsluttes. 
• Forstyr ikke jeres forældre eller andre mennesker. De har også behov for 

at tænke på Jesus. 

• Læg blyanter, bøger og andre ting væk før nadveren. 
• Vær stille og bliv siddende. 
• Tænk på Jesus ved at huske beretninger og sange om ham, hans 

kærlighed til os, og det, som han underviste i. 

• Tag det brød eller det vandbæger, der er nærmest. 
• Læg nadverbægret tilbage uden at lege med det. 

Bed børnene om at forestille sig, at de sidder ved nadvermødet, og at det er 
tid til nadveren. Bed dem om at vise svarene til de efterfølgende spørgsmål 
uden at tale: 

• Hvad kan du gøre med din mund for at vise, at du tænker på Jesus? 

• Hvad kan du gøre med dit hoved for at vise, at du er ærbødig? 
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• Hvad kan du gøre med dine arme og hænder for at vise, at du tænker på 
Jesus? 

• Hvad kan du gøre med dine fødder for at vise, at du er ærbødig? 

Bed børnene om at sidde stille i ca. et minut og tænke på Jesus Kristus på 
samme måde, som de bør gøre, mens nadveren bliver omdelt. Bed dem 
derpå fortælle, hvad de tænkte om Jesus. 
Sammenfatning 

Aktivitet Bed børnene om at lytte omhyggeligt, mens du læser nogle udtalelser om 
noget, som de bør gøre eller tænke på under nadveren. Fortæl børnene, at 
hvis udtalelsen beskriver noget, som de bør gøre eller tænke på under 
nadveren, skal de rejse sig op. Hvis udtalelsen beskriver noget, som de ikke 
bør gøre eller tænke på under nadveren, skal de sætte sig ned. 

Brug følgende udtalelser, eller lav dine egne: 
• Huske, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os. 
• Tænke på at lege udenfor. 
• Tænke på, at Jesus gør syge mennesker raske. 
• Hviske eller tale med personen ved siden af dig. 
• Vrikke på stolen. 

• Tænke på nadversalmen eller en anden sang om Jesus. 

• Bede til vor himmelske Fader. 

• Tegne billeder eller lege med et stykke legetøj. 
• Huske historier om Jesus. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om Jesus Kristus. Fortæl børnene, hvad du føler ved at 
være i stand til at nyde nadveren. 
Motivér børnene til at huske Jesus Kristus og være ærbødig under nadveren. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Syng eller fremsig "At tænke på Jesus" (Syng med mig, B-55). 

Det er slet ikke svært at sætte sig ned 
og blot tænke på Jesus 
og alt, hvad han led, 
på alt, hvad han gjorde og gør for mig, 
så skulle det være så let som en leg. 
Det er ikke svært, selv for små børn som os 
kun at tænke på Jesus og ikke slås. 
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Hvis jeg tænker hvor langt, han vandred' omkring, 
på de børn han fortalte de herligste ting, 
så bli'r det jo let nok at sidde i ro 
og så lytte og lære om Jesu tro. 
Det er ikke svært, selv for små børn som os 
kun at tænke på Jesus og ikke slås. 

2. Få din primarypræsidentindes tilladelse til at bede biskoppen (eller 
grenspræsidenten) om at arrangere, at en præst eller diakon besøger 
klassen og kort forklare sine pligter med hensyn til nadveren. 

3. Tag en kopi af billedet af børnene, der sidder ærbødigt (findes til sidst i 
lektionen), farvelæg det, og klip det i fem puslespilsbrikker. Skriv et af 
følgende spørgsmål på bagsiden af hvert stykke: 

• Hvad er det vigtigste, vi kan gøre ved nadvermødet? 

• Hvad gør præsten, når det er tid til nadveren? 

• Hvad gør diakonerne med nadveren? 
• Hvor bør vi sidde under nadveren? 

• Hvad bør vi tænke på under nadveren? 
Spred puslespillet ud på gulvet eller bordet. Bed et barn om at udvælge 
en puslespilsbrik. Stil børnene spørgsmålet på bagsiden af brikken, og 
hjælp dem med at besvare det. Når alle spørgsmålene er blevet besvaret, 
så hjælp børnene med at samle puslespillet. 

4. Hjælp børnene med at sige følgende vers: 

I ydmyghed jeg bøjer mig 
I ydmyghed jeg bøjer mig og sidder stille når, 
brødet og det klare vand i nadveren jeg får. 

Gentag verset nogle gange for at hjælpe børnene med at lære det 
udenad. 

Du kan evt. stille følgende spørgsmål, før du gentager verset: 
• Hvad folder vi? 
• Hvad bøjer vi? 
• Skal vi være stille eller larme under nadveren? 
• Hvem bør vi tænke på under nadveren? 
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Lektion 

33 Jeg kan følge Jesus 
Kristus ved at tjene andre 

Formål At styrke hvert barns ønske om at følge Jesus Kristus ved at tjene andre. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Joh 13:1 -17 samt Trosartiklerne 1:13. Se også Håndbog 
i evangeliske principper, kapitel 28. 

2. Forbered dig på at synge eller fremsige alle tre vers af "Giv sa'e den lille 
bæk" (Børnenes sangbog, nr. 116) samt fjerde vers af "Min Frelser elsker 
mig" (Børnenes sangbog, nr. 42). Teksten til disse sange findes bagest i 
kursushæftet. 

3. Forbered dig på at fortælle om et tidspunkt, hvor du blev velsignet, fordi 
du gjorde noget for en anden. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Papir og blyanter eller farver til hvert barn. 
c. Billede 2-60, Jesus tvætter apostlenes fødder, (Evangelisk kunst, 226, 

62550). 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Sang 

Beretning fra 
skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Jesus Kristus ønsker, at vi skal tjene andre 
Når du begynder lektionen, så tab "ved et uheld" nogle farver, papirer eller 
andre materialer på gulvet i klassen. Vent et øjeblik, før du samler genstandene 
op, for at give børnene en chance for at hjælpe dig. (Hvis ingen af børnene 
melder sig frivilligt, så bed børnene om at hjælpe dig). 

Tak børnene for deres hjælp, og ros dem for at tage initiativ til at tjene. Forklar, 
at når vi hjælper andre uden at bede om noget til gengæld, kaldes det 
tjeneste. Bed børnene om at gentage ordet tjeneste sammen med dig. 

Syng eller fremsig alle tre vers af "Giv, sa'e den lille bæk" sammen med 
børnene. 

Påpeg, at det sidste vers siger, at vi bør give, som Jesus giver. Fortæl 
børnene, at da Jesus var på jorden, tjente han ofte andre mennesker. 
Vis billede 2-60, Jesus tvætter apostlenes fødder, og fortæl beretningen i Joh 
13:1-17. Mind børnene om, at Jesus havde kaldt apostlene, som man kunne 
se på billedet, til at hjælpe sig med at lede sin Kirke. 

Mind børnene om det, de har lært i de forudgående lektioner om det sidste 
måltid. Forklar, at efter Kristus underviste sine apostle om nadveren, underviste 
han dem i, hvor vigtigt det er at tjene andre. 
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Forklar, at det ikke var usædvanligt for mennesker at få deres fødder vasket, 
eftersom de fleste mennesker gik med sandaler, hvorfor deres fødder blev 
meget støvede og beskidte. Men det var normalt en tjener, som udførte dette 
arbejde. Forklar, at Peter ikke ønskede, at Jesus skulle vaske hans fødder, 
fordi han ikke mente, at det var rigtigt, at Jesus skulle optræde som en tjener. 

Fortæl børnene, at Jesus forklarede apostlene, at selv om han var Frelseren, 
betjente han dem stadig. Han ønskede, at de skulle forstå, at de burde betjene 
hinanden. Læs Joh 13:15 højt, og forklar, at Jesus ønsker, at vi skal følge hans 
eksempel og tjene andre. 

Samtale • Hvorfor vaskede Jesus apostlenes fødder? 
• Hvad ønskede Jesus, at apostlene skulle gøre? 
• Hvad ønsker Jesus, at vi skal gøre? 
Forklar, at Jesus Kristus ønsker, at vi skal tjene, når som helst vi kan, selv om vi 
ikke bliver bedt om at hjælpe eller bliver belønnet for vores hjælp. Påpeg, at 
når vi tjener andre mennesker, følger vi Jesus. 
Vi kan tjene andre på mange måder 

Historie Bed børnene om at lytte, mens du med dine egne ord fortæller følgende 
historie om en ung dreng, som fandt på en måde, hvorpå han kunne tjene sin 
familie: 

"Det var så mørkt, at den søvnige syvårige dreng knap kunne finde ned ad 
stien, der førte hen til stalden. Han havde i flere dage tænkt over, hvordan han 
kunne komme ud af sengen, tage sit tøj på, snige sig forsigtigt ned ad 
trapperne, få fat i mælkespanden fra hylden i spisekammeret og komme ud af 
huset uden at vække nogen. 

... [Joseph] havde set sin søster, Mary, malke koen mange gange. Han fandt 
ud af, at det ikke var så let, som han troede, det ville være ... Inden længe 
gjorde det ondt i både fingre og håndled. Han måtte hele tiden stoppe op for 
at hvile hænderne... 

Drengen var så optaget af at malke, at han ikke lagde mærke til, hvor lang tid 
det tog, og han blev overrasket, da han så dagslyset komme ... han forlod 
omsider stalden for at gå ind i huset. Da han kom ind i køkkenet, stod hans 
mor ved komfuret og lavede morgenmad. Hun kiggede op, og spurgte: 'Hvad 
laver du så tidligt om morgenen, Joseph?' 

Han holdt den fyldte mælkespand frem som svar og mærkede, hvordan 
glæden fyldte hans sjæl, da hans mor smilede godkendende. 'Det ser ud til, at 
du er stor nok, så det bliver dit job at malke koen hver morgen,' sagde hun. 
Hun holdt en pause og spurgte derpå: 'Men hvorfor var du så ivrig efter at 
malke den ko?' 

"Joseph løftede hovedet og kiggede alvorligt på sin mor, idet han svarede: 
'Jeg vil blot gerne hjælpe, mens far er på mission. Ser du, Mary har så mange 
andre ting, som hun skal gøre, så jeg tænkte, at hvis jeg tog mig af 
morgenmalkningen, så skulle hun ikke bekymre sig om det!' 

... Hans mor lagde armene omkring ham og holdt ham tæt ind til sig, mens 
hun sagde: 'Hvor bliver din far glad, når jeg skriver til ham, at han har en dygtig 
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Trosartikel 

Aktivitet 

Samtale 

Sang 

Tegneaktivitet 

Vidnesbyrd 

ung mand til at malke koen, mens han er væk!' "(Lucille C. Reading, "The 
Morning Chore," Children's Friend, april 1970, s. 23). 

Fortæl børnene, at denne unge dreng hed Joseph Fielding Smith, og at han 
blev Kirkens 10. præsident, da han blev voksen. 
• Hvordan tjente Joseph Fielding Smith? 
• Hvem tjente han? 

Fortæl børnene, at den 13. trosartikel fortæller, at vi tror på at tjene andre 
mennesker. Bed børnene om at rejse sig op, og hjælp dem med at sige: "Vi 
tror på .. (at) gøre godt mod alle." 

Bed hvert eneste barn, som ønsker at være en Jesu Kristi discipel (tilhænger), 
om at rejse sig op og forblive stående. Mind børnene om, at Jesus ønsker, at 
alle hans disciple tjener andre mennesker. 

• Hvordan kan vi tjene andre mennesker? 
Lad hvert barn sætte sig, efterhånden som han eller hun nævner en måde at 
tjene andre på. 

Hvis et barn har svært ved at tænke på en måde at tjene på, så kan du foreslå 
én af følgende ideer eller andre ideer, som passer sig for børnene i din klasse: 
• Fortæl eller læs en historie for nogen, som er yngre. 
• Tegn et billede til dine forældre eller bedsteforældre. 

• Stil noget legetøj på plads, som din bror ikke har ryddet væk. 
• Dæk bord uden at blive bedt om det. 
Vi er glade, når vi tjener andre 
• Hvem bliver glade, når vi tjene andre? (Svarene kan omfatte de 

mennesker, som vi tjener, os selv samt vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus). 

Fremhæv, at når vi tjener andre, bliver ikke alene de mennesker, som vi tjener 
glade, men det gør vi også selv. 

• Hvorfor bliver man glad, når man tjener andre? 
Syng eller fremsig fjerde vers af "Min Frelser elsker mig" sammen med 
børnene. (Hvis børnene ikke kender det fjerde vers, så kan du evt. selv synge 
eller fremsige verset, og derpå bede børnene om at slutte sig til dig i 
omkvædet). 

Sammenfatning 
Hjælp børnene med at tænke på nogle enkle tjenestegerninger, som de kan 
udføre i dag, uanset om det er i kirken eller hjemme. Giv børnene papir og 
farver eller blyanter, og bed dem om at tegne et billede af en tjenestegerning, 
som de vil udføre i dag. Bed børnene om at vise samt forklare deres tegning 
for hinanden. 

Fortæl børnene om et tidspunkt, hvor du blev velsignet ved at tjene andre. 
Bær vidnesbyrd om, at sand lykke kommer gennem at tjene andre. 
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Lektion 21 

Motivér børnene til at finde måder, hvorpå de kan tjene andre mennesker i 
løbet af denne uge. Du kan evt. bede børnene om næste gang at fortælle om 
deres oplevelser med at tjene andre mennesker. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Arrangér i forvejen at udføre en tjenestegerning sammen i løbet af 

klassetiden (sørg for at denne tjenesteaktivitet passer sig til sabbatten). 
Eksempler: 

• Arrangér med lærerinden i børnehaven, at din klasse synger deres 
yndlingssang i Primary for børnene i børnehaven. 

• Tag materialer med, så børnene kan lave takkekort til sanglederen og 
pianisten i Primary. 

• Hjælp børnene med at gøre det, som er nødvendigt for at forberede 
klasseværelset til næste gang såsom at viske tavlen ren og sætte 
stolene på plads. 

Når børnene er færdige med denne tjenestegerning, så tal med dem om, 
hvad de følte ved at tjene. Mind dem om, at det at tjene andre kan gøre 
os lykkelige. 

2. Lav tre små papirhjerter til hvert barn. Fortæl børnene, at du ønsker at 
oprette en "Hemmelig tjenesteklub". Motivér børnene til at tage disse 
hjerter med hjem og udføre hemmelige tjenestegerninger for deres 
familiemedlemmer og lægge et hjerte, hvor de har gjort en tjeneste-
gerning. De kan fx rede en brors eller søsters seng og efterlade et hjerte 
på puden. Bed børnene om at fortælle næste uge, hvordan de har haft 
det med at tjene andre i hemmelighed. 

3. Syng eller fremsig "Jeg prøver at bli' som Jesus" (Børnenes sangbog, nr. 
40). Teksten til denne sang findes bagest i kursushæftet. 

4. Bed børnene om at sætte sig i en lille rundkreds på gulvet. Kast forsigtigt 
en ærtepose eller anden blød genstand til et barn, og bed ham eller 
hende om at nævne en måde, hvorpå man kan tjene andre. Når et barn 
har svaret, så kan han eller hun kaste ærteposen til et andet barn i 
rundkredsen. Fortsæt, indtil alle har haft mindst en tur til at nævne en 
tjenestegerning. 

5. Bed børnene tale om eller opføre, hvad de vil gøre i hver enkel situation, 
hvis de prøver at tjene andre (tilpas eventuelt situationerne til børnene i din 
klasse): 

• Du er på vej til en fodboldkamp. Du har travlt, men da du er på vej til 
sportspladsen, ser du en gammel dame, som taber sine indkøbsvarer. 

• Du har været ovre at lege i din vens hus. Du er meget træt, men da du 
går ud i haven, ser du din far, som arbejder i haven. 
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• Du kommer ud i køkkenet for at få noget at drikke, og ser din bror 
vaske op. 

• Du går hjem sammen med nogle venner. Du ser en hund vælte en 
affaldsspand i naboens have og sprede alt affaldet. Naboen er ikke 
hjemme, og kommer ikke hjem i flere dage. 

• Du ser en ny pige i skolen og præsenterer dig. Den nye pige spørger, 
hvor du spiser din madpakke. Du har planlagt at spise din madpakke 
med dine venner. 

• Din familie gør sig klar til at gå i kirke. Din far er allerede taget afsted, 
fordi han skal til et møde. Du har adskillige små brødre og søstre, som 
har behov for hjælp til at blive klar. 
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Jeg kan tilgive andre Lektion 33 

Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at lykke kommer, når vi tilgiver andre, som 
Jesus Kristus gjorde. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Luk 23:13-34 samt Joh 18:12-14,19-24; 19:1-5. 
2. Forbered at synge eller fremsige første vers af "Hjælp mig, oh Fader" 

(Børneries sangbog, nr. 52). 

3. Lav følgende ordstrimmel: 

"Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." 

4. Forbered dig på at fortælle om et tidspunkt, hvor du tilgav, og hvad du 
følte, da du tilgav. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. VDR-skiltet (se lektion 1). 
c. Tavle, kridt og tavleklud. 
d. Billede 2-56, Jesus forhøres; billede 2-61, Korsfæstelsen (Evangelisk 

kunst, 230, 62505). 
6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi kan tilgive andre 
Bed børnene om at lytte omhyggeligt, mens du beskriver følgende situation 
(tilpas evt. situationen til børnene i din klasse): 
Du kommer gående med en stor mængde bøger og papirer (eller andre ting) i 
dine arme. Pludselig går en eller anden ind i dig. Du falder og taber det, som 
du bærer på. Dine bøger og papirer spredes ud over det hele. 

• Er noget lignende nogensinde sket for jer? 
• Hvordan havde I det? 

Fortæl børnene, at du vil beskrive to forskellige slutninger på denne situation. 
Bed dem beslutte, hvilken afslutning, som er den bedste. 
Afslutning 1 

Du er ked af, at du faldt og tabte alle dine ting. Den, som løb ind i dig, 
undskylder og tilbyder at hjælpe dig med at samle dine bøger og papirer op, 
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Lærerens 
præsentation 

Beretning fra 
skriften 

Skriftsted og 
ordstrimmel 

og du siger vredt: "Nej!" og skubber ham væk. Du håber, at han i morgen 
kommer gående med favnen fuld, så du kan skubbe ham. 

Afslutning 2 
Du er ked af, at du faldt og tabte alle dine ting. Den, som løb ind i dig, 
undskylder og tilbyder at hjælpe dig med at samle dine bøger og papirer op, 
og du siger: 'Tak." Sammen samler I hurtigt bøgerne og papirerne op. Du 
fortæller ham, at du ved, at han ikke havde til hensigt at slå dig omkuld, og ! 
går begge glade væk. 

• Hvilken er den bedste afslutning på historien af de to? 

• Hvorfor er den anden afslutning bedre end den første? 
• Hvad bør vi gøre, når en eller anden gør noget, som vi ikke kan lide, eller 

sårer os eller gør os vrede? (Vi bør tilgive dem). 

Forklar, at det at tilgive et menneske betyder at føle kærlighed og venlighed 
mod denne person, selv om de har gjort noget, som sårer os eller gør os 
vrede. Af og til betyder det, at vi må ændre vores vrede følelser mod denne 
person til venlige følelser. Når vi tilgiver andre, ønsker vi ikke at såre dem eller 
hævne os på dem. Vi er venlige mod dem, selv om de ikke er venlige mod os. 

Jesus Kristus tilgav andre 
Vis Bibelen, og fortæl børnene, at du vil fortælle en beretning fra Bibelen om, 
hvordan Jesus Kristus tilgav dem, som sårede eller skadede ham. Fortæl 
beretningen om Kristi forhør og korsfæstelse, således som den findes i Luk 
23:13-34 samt Joh 18:12-14, 19-24; 19:1-5. 

Forklar, at efter Jesus og hans apostle havde spist deres sidste måltid 
sammen, gik Jesus ud til Getsemane have for at bede til vor himmelske Fader. 
Efter Jesus havde bedt, kom der nogle soldater, bandt ham og førte ham til 
højpræstens palads, hvor han blev forhørt. 

Vis billede 2-56, Jesus forhøres. 

Påpeg, at soldaterne under forhøret gjorde mange uvenlige ting mod Jesus. 
De slog ham, piskede ham, spyttede på ham, satte en tornekrone på hans 
hoved, og hånede ham. Men Jesus blev ikke vred. 

Vis billede 2-61, Korsfæstelsen. 
Fortæl børnene, at soldaterne efter forhøret førte Jesus til et sted, som hed 
Golgata, og naglede ham til et kors. Forklar, at Jesus ikke var vred på 
soldaterne for det, som de havde gjort mod ham. Han bad i stedet vor 
himmelske Fader om at tilgive soldaterne. 

Bed børnene lytte til det, som Jesus sagde, lige før han døde. Læs første 
sætning af Luk 23:34 højt. 

Vis ordstrimlen, og lad den være fremme resten af timen. Hjælp børnene med 
at gentage Jesu udtalelse sammen med dig. 

Påpeg, at selv om soldaterne var uvenlige mod Jesus, så tilgav han dem og 
bad vor himmelske Fader om at tilgive dem. 
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Lykke kommer, når vi tilgiver andre 
Lærerens Mind børnene om, at vi som Jesu Kristi tilhængere forsøger at gøre det, som 
præsentation han ville have gjort. Jesus tilgav altid mennesker, som var uvenlige imod ham. 

Vi bør ligeledes tilgive mennesker, som er uvenlige mod os. 
Sang Syng eller fremsig første vers af "Hjælp mig, oh Fader." Bed børnene om at 

lytte omhyggeligt til ordene. Påpeg, at ordene er skrevet som en bøn, der skal 
hjælpe os med at føle, hvor vigtigt det er at tilgive andre. 
Hjælp mig, oh Fader, at tilgi' som dig, 
alle som er uvenlig' mod mig. 
Hjælp mig hver dag, Fader jeg be'r, 
hjælp mig at tjene dig, Fader mer'. 

Bed børnene om at rejse sig og synge eller fremsige sangen sammen med 
dig. Motivér børnene til at tænke over ordenes betydning, mens de synger 
dem. 

Fortæl følgende historie om et barn, som vidste, hvordan man tilgiver: 
Kens mor havde bedt ham om at ordne haven. Han rev alle de blade og grene 
sammen, som var faldet fra træerne og buskene i haven. Ken arbejdede hårdt, 
og havde til sidst revet alle bladene og grenene sammen i en stor bunke. I 
samme øjeblik kom Jens hen ad vejen, løb lige ind i bunken og sparkede 
bladene i alle retninger. Kens arbejde var ødelagt på få sekunder. 

• Hvad tror I, at Ken følte, da Jens gjorde dette? 

Kens bror så det, som Jens gjorde. Han mente, at Ken skulle løbe efter Jens 
og banke ham, fordi han havde spredt bunken af blade og grene. 
• Hvad kunne Ken gøre? 
Hjælp børnene med tænke på nogle få forslag. Afslut derpå historien: 
Ken løb efter Jens. Men i stedet for at slå Jens, så spurgte Ken ham, om han 
skulle lave noget arbejde samme dag. Jens nikkede. 

Ken tilbød at hjælpe Jens med at udføre hans opgaver, hvis Jens ville hjælpe 
med at rive bladene sammen igen. Jens sagde ja, og de to drenge nød at 
arbejde sammen. 

Forklar, at hvis vi tilgiver andre og behandler dem venligt, sådan som Ken 
behandlede Jens, så bliver vi glade. Hvis vi ikke tilgiver, vil vi fortsat føle os 
såret eller vrede, og vi vil ikke være glade. Vi må tilgive andre, så vi kan være 
glade. 

Beskriv nogle situationer for børnene, og tal om, hvorvidt barnet i denne 
situation viste tilgivelse eller ej. Hvis barnet, som beskrives, ikke viste tilgivelse, 
så spørg børnene, hvad barnet kan gøre for at vise tilgivelse og være glad. 

Brug de efterfølgende situationer, eller lav dine egne: 
1. Jane var netop færdig med at tegne et smukt billede, da hendes lillebror 

kom ind og skrev med en farve over hele billedet. Jane blev så ked af det, 
at hun råbte op og slog lillebror over hånden. 

Historie og samtale 

Samtale 
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• Viste Jane tilgivelse? 

• Hvordan tror I, at Jane havde det? 

• Hvad kunne Jane gøre for at vise sin bror tilgivelse? 
2. Dorte skubbede til Susanne henne på legepladsen, så hun faldt. Dorte løb 

grinende væk. Næste dag faldt Dorte ned af gyngen og slog sit knæ. 
Susanne løb hen og hjalp hende op. 

• Viste Susanne tilgivelse? 
• Hvordan tror I, at Susanne havde det med sig selv? 

3. Casper stod og ventede på at drikke vand fra en vandhane, da drengen 
foran vendte sig om og begyndte at sprøjte vand på ham. Casper blev 
helt våd i ansigtet, men han vendte sig bare og gik væk uden at sige et 
ord. Næste dag, da Casper stod og drak, gik den samme dreng forbi. 
Casper kunne have sprøjtet vand på ham, men det gjorde han ikke. 

• Viste Casper tilgivelse? 
• Hvordan tror du, at Casper havde det med sig selv? 

Sammenfatning 
Tilbagebliksaktivitet Skriv tallene fra 1 til 8 op på tavlen. Bed børnene på skrift slette et tal og 

besvare tilbagebliksspørgsmålet, som svarer til dette nummer. Hvis du har en 
stor klasse, kan du lave flere spørgsmål. 
1. Hvad vil det sige at tilgive andre? 
2. Hvordan reagerede Jesus Kristus over for soldaterne, som korsfæstede 

ham? 

3. Hvad bad Jesus Kristus vor himmelske Fader gøre for soldaterne? 
4. Hvordan tror I, at Ken havde det, da Jens sparkede til bunken af blade? 
5. Hvordan viste Ken, at han havde tilgivet Jens? 
6. Hvordan tror I, at Ken havde det, da han tilgav Jens? 
7. Hvordan tror I, at Jens havde det, da Ken var venlig mod ham i stedet for 

at søge hævn? 

8. Hvordan har vi det, når vi tilgiver nogen, som har været uvenlig imod os? 
VDR-skilt og ring Vis VDR-skiltet. Bed børnene gentage ordene på skiltet. Hjælp børnene med 

at forstå, at når vi tilgiver andre, som Jesus gjorde, så vælger vi det rette. 

Bed børnene se på deres VDR-ring, hvis de har den på. Fortæl dem, at deres 
ring kan hjælpe dem med at vælge det rette ved at tilgive andre. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vi kan være glade, når vi tilgiver andre og behandler 
dem venligt. Fortæl om et tidspunkt, hvor du valgte det rette og tilgav et andet 
menneske. Forklar, hvordan du havde det med dette menneske, fordi du var 
villig til at tilgive. 

Hvis tiden tillader det, så lad børnene fortælle om tidspunkter, hvor de har 
tilgivet et andet menneske. 
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Lektion 21 

Motivér børnene ti! at gøre sig en særlig anstrengelse for at tilgive andre i løbet 
af denne uge. Foreslå, at børnene taler om tilgivelse med deres familie. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder vor himmelske 
Fader om at hjælpe børnene med at tilgive andre. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Medbring en stor taske og nogle sten. Tal med børnene om, hvor ofte vi 

bliver vrede eller søger hævn, når mennesker har været uvenlige mod os. 
Læg under samtalen, stenene i tasken en efter en. 
Når tasken har mange sten i sig, lader du børnene på skrift bære rundt på 
den. Bed dem om at forsøge at klappe i hænderne eller give en eller 
anden et knus, mens de bærer på tasken. Forklar, at det at være vred på 
andre for de uvenlige ting, som de har gjort mod os, er som at bære på 
en taske fyldt med sten. Det er en tung byrde for os. 

Bed børnene sige "Jeg vil tilgive" nogle få gange, mens du tager stenene 
ud af tasken. Bed dem om at bære på tasken igen. Forklar, at når vi 
tilgiver andre, bærer vi ikke længere på en tung byrde. Vi føler os langt 
mere lykkelige, når vi tilgiver. 

2. Syng eller fremsig "Prøv nu at synge" (Syng med mig, D-22). Teksten til 
denne sang er medtaget bagest i kursushæftet. 

Gentag sangen nogle få gange, og lad børnene på skift vælge noget at 
gøre. Mind børnene om, at når vi følger en eller anden, så gør vi det, som 
de gør. Hvis vi ønsker at følge Jesus Kristus, bør vi gøre det, som han gør, 
herunder at vise tilgivelse til mennesker, som er uvenlige mod os. 

3. Fortæl beretningen og Josef og hans brødre, som den findes i 1 Mos 37 
og 41-45. Du kan evt. bede børnene om at opføre beretningen. Tal med 
børnene om, hvordan Josef tilgav sine brødre (se 1 Mos 45:1-15). 

4. Tag en kopi af tegningen i slutningen af lektionen til hvert barn. Giv 
børnene farver eller blyanter, og lad dem tegne glade ansigter på børnene 
på tegningen. Lad dem derpå farvelægge tegningen. Bed børnene om at 
tage deres tegning med hjem og hænge den op, hvor den vil minde dem 
om at tilgive andre. 

5. Bed børnene om at rollespille historien om Ken og de tre situationer på 
side 219-20 i lektionen (i den første situation beder du børnene vise, 
hvordan Jane kan tilgive sin lillebror). Eller lav andre lignende situationer, 
som er mere passende for børnene i din klasse, og bed børnene om at 
opføre dem. 
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Jesus Kristus er vores Frelser 

Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at alle mennesker vil opstå, fordi Jesus 
Kristus opstod. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 27:45-66, 28:1-18, Luk 24:13-46 samt Joh 19:30, 
20:11 -18.19:1-5. Se også Håndbog i evangeliske principper, kapitel 11 
og 12. 

2. Klip et stykke papir i samme størrelse som billede 2-65, Den opstandne 
Jesus Kristus (Evangelisk kunst, 239; 62187) i 8 stykker. Giv stykkerne 
tallene fra 1 til 8. Tildæk billede 2-65 som illustreret ved omhyggeligt at 
fastgøre stykkerne til billedet med papirclips eller små stykker tape. 

1 | 2 
3 4 _ 
5 6 
7 8 

3. Forbered dig på at synge eller fremsige første vers af "Jesus Kristus er 
opstanden" (Salmer og sange, nr. 121), eller medbring en indspilning af 
denne sang. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Udklip 2-5, Scene fra korsfæstelsen; udklip 2-6, Indsvøbningen af 

Jesu legeme; udklip 2-7, Graven; udklip 2-8, Stor sten; udklip 2-9, 
Vagter; udklip 2-10, Engel; udklip 2-11, Kvinder med salve; udklip 2-
12; Den opstandne Jesus. Læg disse udklip i den rækkefølge, hvori 
de skal benyttes i lektionen. 

c. Billede 2-2, Familie med barn (62307); billede 2-35, Kristus og 
børnene (Evangelisk kunst, 216; 62467); billede 2-62, Maria og den 
opstandne Herre (Evangelisk kunst, 233; 62186); billede 2-63, På 
vejen til Emmaus; billede 2-64, Jesus viser sine sår (Evangelisk kunst, 
234; 62503). 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
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Jesus Kristus gjorde noget for osf som vi ikke kan selv kan gøre 
Fang Vis billede 2-2, Familie med barn. Bed børnene om at tænke på den gang, da 
opmærksomheden de blev født som et lille barn. 

• Hvad gjorde dine forældre (eller andre familiemedlemmer) for dig, da du 
var et lille barn, som du ikke selv kunne gøre? 

Hjælp børnene med at tænke på ting, som forældrene (eller andre 
familiemedlemmer) har gjort for dem. Sørg for, at hver eneste barn får 
mulighed for at nævne mindst en ting. 

• Hvad gør dine forældre (eller andre familiemedlemmer) for dig nu, som du 
ikke selv kan gøre? 

• Hvorfor gør de disse ting for dig? 
Forklar, at vore forældre og andre familiemedlemmer med glæde gør ting for 
os, som vi ikke selv kan gøre, og de gør det, fordi de elsker os og ønsker at 
hjælpe os. 

Samtale Forklar, at der findes en, som elsker os højt, og som var villig til at gøre noget 
for os, som vi ikke selv kunne. 

Vis billede 2-35, Kristus og børnene. 
• Hvem er denne person, som elsker os? 
Forklar, at Jesus, inden vi kom til denne jord, tilbød sig selv som vores Frelser. 
Det betød, at han var villig til at dø og opstå, så vi kan leve igen og vende 
tilbage til vor himmelske Fader. Jesus var den eneste person, som havde magt 
til at gøre dette for os. Vi kunne ikke selv gøre det. 

• Hvad vil det sige at opstå? 
Forklar, at når vi dør, vil vores ånd forlade vores fysiske legeme. Efter Jesus var 
død, blev hans ånd og hans fysiske legeme forenet igen som et opstandent 
legeme, der vil leve for evigt. Eftersom Jesus døde og opstod, vil vi også 
opstå. 

Jesus Kristus opstod 
Forklar, at Jesu Kristi, vor Frelsers, opstandelse var en så vigtig begivenhed, at 
vi fejrer en særlig dag hvert år for at hjælpe os med huske, hvad der skete. 
• Hvad kalder vi denne særlige dag? (Påske). 
Mind børnene om, at de ved påske lærte om Jesu Kristi opstandelse. 
Fortæl beretningen om Jesu Kristi korsfæstelse, begravelse og opstandelse 
(se Matt 27:45, 57-66; 28:1-6 samt Joh 19:30). Bed børnene om at holde 
udklippene op på de passende tidspunkter i lektionen. 
Bed et barn om at holde udklip 2-5, Scene fra korsfæstelsen, op. 

Forklar, at Jesus blev anbragt på korset på et eller andet tidspunkt før middag. 
Ved middagstide blev solen skjult, og mørket dækkede hele landet i tre timer 
(se Matt 27:45). Kristi smerte var større, end vi kunne udholde. Kristus kunne 
have valgt ikke at lide og dø, men han havde lovet vor himmelske Fader, at 
han ville komme til jorden og lide og dø for os. 

Beretning fra 
skriften og udklip 
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Fortæl børnene, at jorden rystede og bævede. De, som så til i dette mørke, 
hørte Jesus råbe ud: "Det er fuldbragt" (Joh 19:30). Hans lidelse var slut. Han 
bøjede sit hoved og døde. Hans ånd forlod hans legeme. 
• Hvordan tror I, at Jesu venner og disciple følte, efter at Jesus var blevet 

korsfæstet? 

Bed barnet om at lægge udklippet med korsfæstelsen ned. 

Bed et barn om at holde udklip 2-6, Indsvøbningen af Jesu legeme, op. 
Forklar, at Jesus venner og disciple forsigtigt Ijernede hans legeme fra korset. 
De svøbte hans legeme ind i fint linned og vellugtende salver, således som det 
var skik på den tid. 

Bed et barn om at holde udklip 2-7, Graven, frem. 
Forklar, at Frelserens venner lagde hans legeme i en gravhule. En gravhule er 
et lille rum, som ofte er hugget ud i en stor klippe, og hvor mennesker kan 
begraves. 

Bed barnet, der holder udklippet med indsvøbningen af Jesu legeme, om at 
lægge det ned. 

Bed to børn om at holde udklip 2-8, Stor sten og udklip 2-9, Vagter, frem. 
Fortæl børnene, at der blev sat en stor sten foran indgangen til graven, og at 
der stod vagter ved stenen. 

• Hvorfor blev der placeret en sten foran graven og udstillet vagter? (Se 
Matt 27:62-66). 

Forklar, at Jesus legeme lå i graven i tre dage. Tidligt den tredje dag, som var 
søndag, rystede og bævede jorden igen (se Matt 28:1-2). 

Lad et barn holde udklip 2-10, Engel, frem. 
Forklar, at en engel kom ned fra himlen og rullede stenen væk fra indgangen til 
graven. 

Bed barnet, der holder udklippet af den store sten, om at lægge det ned. 
• Hvad skete der med de mennesker, som vogtede graven? (Se Matt 28:4). 
Bed et barn om at holde udklip 2-11, Kvinde med salve, frem. 
Forklar, at Maria Magdalene, en tilhænger af Jesus, og den anden kvinde 
besøgte graven (se Matt 28:1). De ønskede at salve Jesu legeme med 
vellugtende salver (det var skikken på den tid). Da de kom hen til graven, 
kunne de se, at stenen var blevet rullet væk. Graven var tom. Jesu legeme var 
væk. 

Forklar, at kvinderne så englen, som fortalte dem, at de ikke skulle være 
bange. Læs det, som englen sagde til kvinderne højt fra Matt 28:5-6. 

Bed alle børnene om at lægge deres udklip ned. Bed et barn om at holde 
udklip 2-12, Den opstandne Jesus, frem. 

Forklar, at da englen sagde: "...han er opstået", fortalte han kvinderne, at Jesu 
Kristi ånd var vendt tilbage til hans legeme, og han levede igen. 
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Sang 

Samtale 

Beretning fra 
skriften 

Lærerens 
præsentation 

Fortæl børnene, at Jesu disciple og venner var meget glade over at høre, at 
han var i live igen. 

Bed barnet om fortsat at holde udklippet med den opstandne Jesus frem, 
mens I synger eller spiller en indspilning af første vers af "Jesus Kristus er 
opstanden." Bed derpå barnet om at lægge udklippet ned. 

Jesus Kristus er opstanden, 
syng om dette glædesbud. 
Graven ham ej mer holdt fangen, 
syng det verden, syng det ud! 
Frygt for døden er forbi, 
Kristus sejred', vi er fri. 

Jesus Kristus viste sig for Maria Magdalene og for disciplene 
Vis billede 2-62, Maria og den opstandne Herre. 

Forklar, at Jesus Kristus viste sig for nogle af sine tilhængere, efter han var 
opstået. Det første menneske, han viste sig for, var Maria Magdalene (se Joh 
20:11-18). Maria stod ved graven og græd, da Jesus kom til hende. 
• Hvad tror I, at Maria følte, da hun så Jesus og vidste, at han levede igen? 

Vis billede 2-63, På vejen til Emmaus, og fortæl historien, som findes i Luk 
24:13-46. 

Forklar, at de to disciple ikke genkendte Jesus, da han begyndte at tale til 
dem. Disciplene fortalte Jesus alt, hvad der var sket den dag ved graven. Da 
Jesus standsede op for at spise sammen med dem, brød han brødet og 
velsignede det og gav det til disciplene. Da forstod de, hvem han var. Jesus 
blev derefter usynlig for dem. 

• Hvordan tror I, at disciplene havde det, da de havde set Jesus? 
• Hvis I havde været en af disciplene og netop havde set Jesus, hvad ville I 

så gøre? 

Forklar, at de to disciple skyndte sig til Jerusalem for at fortælle de andre 
disciple, at de havde set Jesus. Mens de var i færd med at fortælle de andre, 
hvad der var sket, viste Jesus sig for dem. 

Læs Luk 24:36-37 højt. Forklar, at disciplene blev bange, da de så Jesus, fordi 
de troede, at han var en ånd. 

Vis billede 2-64, Jesus viser sine sår. 

Forklar, at Jesus bad disciplene om at røre ved hans legeme, så de kunne 
vide, at han var opstanden. Læs Luk 24:39-40 højt. 
Fortæl børnene, at Jesus også bad om at noget mad, som han kunne spise. 
Han spiste maden for at vise disciplene, at hans fysiske legeme af kød og ben, 
som var blevet forenet med hans ånd igen som et opstandent legeme (se Luk 
24:41-43). 

Fordi Jesus Kristus opstod, vil vi også opstå 
Fortæl børnene, at Jesus Kristus, vores Frelser, lovede, at alle mennesker 
kunne leve igen, efter de er døde. Vi vil alle opstå på samme måde, som Jesus 
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opstod og modtage et vidunderligt opstandent legeme som hans. Fordi Jesus 
elsker os, gjorde han dette muligt. 

Aktivitet Vis billedet, som er tildækket med 8 stykker papir. Forklar, at der skjult bagved 
papiret findes et særligt billede. Bed børnene om på skift at vælge et tal fra 1 til 
8. Stil det tilsvarende spørgsmål, og giv klassen mulighed for at svare (hjælp 
børnene efter behov). Når klassen har bevaret et spørgsmål, fjerner et barn de 
respektive stykker papir, og afslører en del af billedet. 

Benyt følgende spørgsmål til aktiviteten (eller lav dine egne): 
1. Hvem vil opstå? (Alle). 
2. Hvad vil det sige at opstå? (At leve igen, at vores legeme og ånd bliver 

forenet igen efter døden). 

3. Hvad mente englen, da han sagde:".. han er opstået"? (Jesus Kristus 
lever igen). 

4. Hvad gjorde Jesus, efter han var opstået? (Han gik, talte, spiste mad, 
viste sig for Maria Magdalene og for sine disciple og lod disciplene føle 
hans hænder og fødder). 

5. Hvem er vores Frelser? (Jesus Kristus). 
6. Hvem viste Jesus Kristus sig for, efter at han opstod? (For Maria 

Magdalene og mange af sine disciple). 
7. Lever Jesus Kristus nu? (Ja, i himlen sammen med vor himmelske Fader). 

8. Hvorfor var Jesus villig til at dø og opstå for os? (Fordi han elsker os og 
ønsker, at vi skal være i stand til atter at leve sammen med ham og vor 
himmelske Fader). 

Når hele billedet er afdækket, så forklar, at dette er et maleri af den opstandne 
Jesus Kristus. Når vi ser dette billede, kan vi huske, at fordi Jesus opstod, så 
vil alle opstå. 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Fortæl om din kærlighed til Jesus Kristus og bær vidnesbyrd om ham og hans 

opstandelse. Mind børnene om, at budskabet om at "han er opstået" er et 
godt budskab for alle. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet takker vor himmelske 
Fader for at sende sin søn, Jesus Kristus, som gjorde det muligt for os at leve 
igen, efter vi er døde. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Se tilbage på hånd-og-handske-illustrationen fra lektion 3. Fortsæt 

analogien ved at fortælle, at det at dø er som at tage hånden ud af 
handsken. Legemet (handsken) kan ikke bevæge sig, men ånden 
(hånden) lever stadig. Ånden og legemet bliver ved opstandelsen forenet 
igen, og begge lever igen. 
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2. Bed børnene om at rejse sig og gentage den tredje trosartikel sammen 
med dig. Forklar, at vi også vil opstå, fordi Jesus Kristus er død og 
opstået, og hvis vi holder befalingerne, vil vi være i stand til at leve 
sammen med Jesus og vor himmelske Fader igen på et eller andet 
tidspunkt. Du kan hjælpe børnene med at lære denne trosartikel udenad. 

3. Syng eller fremsig "Mon Jesus virkelig opstod" (Børnenes sangbog, nr. 
45). Hjælp børnene med at udføre de angivne bevægelser: 

Mon Jesus virkelig opstod (hold hænderne frem med håndfladerne opad) 
fra graven til vor gavn? 
Ja, tredje dag han den forlod; (hold tre fingre frem, og gå på stedet) 
sa' Marias navn. (hold hænderne rundt om munden) 
Mon Jesus viste sig for folk? 
Javist de så ham glad. (læg hænderne over hjertet) 
De rørte ved hans hånd og fod; (buk jer og rør ved fødderne) 
så ham spise mad. (lad som du spiser) 
Og der var mærker i hans hånd (peg på hånden) 
og et ar fra spyddets stød. (peg på jeres side) 
Mon Jesus virkelig opstod, 
efter han var død? (hold hænderne frem og håndfladerne opad) 
Åh ja, og det skal jeg. (nik med hovedet) 

4. Invitér med godkendelse fra din primarypræsidentinde et medlem af 
wardet eller grenen til at komme i klassen og fortælle om sin kærlighed til 
Frelseren og sit vidnesbyrd om opstandelsen. 

5. Bed børnene om at lukke deres øjne og lade som om, de er blinde. 
Forklar, at når vi opstår, vil der ikke mere findes nogen blindhed eller 
anden form for handicap. Vores legeme vil være fuldkomment. Alle vil 
være i stand til at se, høre og løbe. Ingen vil have fysiske problemer. Ingen 
vil blive syge. Bed børnene om at åbne deres øjne og tale om, hvor 
vidunderligt det vil være at have et fuldkomment og sundt legeme. 
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Jesu Kristi Kirke findes på 
jorden 

Lektion 33 

Formål At hjælpe hvert barn med at forstå, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
er den samme kirke, som den Jesus organiserede, da han var på jorden. 

Forberedes 1. Studér bønsomt L&P 115:4. Se også Håndbog i evangeliske principper, 
kapitel 16 og 17. 

2. Forbered dig på at synge eller fremsige første vers af "Læs en historie om 
Jesus" {Børnenes sangbog, nr. 36) samt "Jesu Kristi Kirke" (Børnenes 
sangbog, nr. 48). 

3. Studér verdenskortet, der findes i afslutningen af lektionen, og find frem til 
nogle få steder, som børnene kender, herunder jeres eget land. 

4. Billederne, der vises på tavlen, væggen eller gulvet under lektionen bør til 
sidst se således ud: 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel og Lære & Pagter. 
b. Tape eller anden form for klisterbånd (valgfrit). 
c. Billede 2-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst, 240; 62572); billede 2-

19, Johannes Døber døber Jesus (Evangelisk kunst, 208; 62133); 
billede 2-20, Dreng døbes (62018); billede 2-47, Bjergprædikenen, 
(Evangelisk kunst, 212; 62166); billede 2-38, Det første syn, 
(Evangelisk kunst, 403; 62470); billede 2-66, Jesus ordinerer 
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apostlene (Evangelisk kunst, 211; 62557); billede 2-67, Jesus 
velsigner den første nadver; billede 2-68, Gengivelsen af Det 
Melkisedekske Præstedømme (Evangelisk kunst, 408; 62371); billede 
2-69, Barn, der nyder nadveren; billede 2-70, Børn fra hele verden. 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Jesus Kristus organiserede sin Kirke i det hellige land 
Vis børnene verdenskortet, som findes sidst i lektionen. 

• Hvad er dette? (Et kort). 
Tal kort om, hvad kort er, og hvad de bruges til. Vis børnene, hvor de bor på 
kortet. Peg på nogle andre steder, som børnene måske kender, såsom hvor 
en missionær kommer fra, eller hvor en missionær tjener, eller hvor en ny 
familie i wardet eller grenen er flyttet til fra. 

Forklar, at der på dette kort er et område, som ofte kaldes det hellige land. 
Peg på dette område. Forklar, at dette er, hvor Jesus Kristus voksede op, 
underviste i evangeliet og organiserede sin Kirke. Mind børnene om, at de i 
Primary i år har lært mange ting om Jesus og hans lærdomme, som han 
underviste folk i det hellige land i. 

Lærerens Vis Bibelen frem, og slå op på Det Nye Testamente. Mind børnene om, at 
præsentation dette hellige skrift indeholder beretninger om Jesus Kristus og menneskene i 

det hellige land. Vi kan læse i Det Nye Testamente, hvordan Jesus 
organiserede sin Kirke i det hellige land. 

Billedeaktivitet Fortæl børnene, at du vil tale om visse dele af Jesu Kristi Kirke, da han 
organiserede den i det hellige tand, da han var på jorden. (Du kan evt. påpege, 
at Jesus organiserede sin Kirke på samme måde blandt nephiterne i Amerika, 
da han besøgte dem efter sin korsfæstelse). 
Vis billede 2-37, Bjergprædikenen, og bed et barn om at anbringe det i øverste 
venstre hjørne på tavlen, væggen eller på gulvet foran klassen. v 

• Hvad viser dette billede? (Jesus Kristus, der underviser folket). 
• Hvilke af Jesus lærdomme, husker I? 
Forklar, at Jesus elskede de mennesker, som han underviste, og at han 
ønskede, at de skulle kende evangeliet og det, som vor himmelske Fader 
ønskede, at de skulle gøre. En af årsagerne til at Jesus organiserede sin Kirke 
var at hjælpe menneskene med at lære evangeliet. Forklar, at ordet organisere 
betyder at samle på en velordnet måde. 

• Hvorfor ønskede Jesus, at menneskene skulle have evangeliet? (Han 
elskede dem og ønskede, at de skulle vide, hvordan de kunne leve 
sammen med vor himmelske Fader igen). 

Fang 
opmærksomheden 
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Vis billede 2-19, Johannes Døber døber Jesus, og bed et barn om at anbringe 
det under billedet af Bjergprædikenen. 

Bed børnene om at fortælle, hvad de ved om billedet. Forklar, at Jesus med sit 
eksempel viste os, hvordan vi skal døbes. Dåb ved nedsænkning af en, som 
bærer præstedømmet, er en vigtig del af Jesu Kirke. 

Vis billede 2-66, Jesus ordinerer apostlene, og bed et barn om at anbringe det 
under billedet af dåben. 
Forklar, at Jesus Kristus udvalgte tolv mænd til at hjælpe sig med at lede hans 
Kirke (ikke alle mændene er med på billedet). Disse mænd blev kaldt apostle. 
Jesus gav dem præstedømmet for at hjælpe dem med at lede sin Kirke og 
tjene menneskene. 

Vis billede 2-67, Jesus velsigner den første nadver, og bed et barn om at 
anbringe det under billedet af apostlene. 
Lad børnene fortælle, hvad de kan se på billedet. Mind børnene om, at Jesus 
Kristus indstiftede nadveren for at hjælpe mennesker med at huske ham. 
Vis billede 2-3, Jesus Kristus, og lad et barn placere det under billedet af den 
første nadver. 

Fortæl børnene, at Jesus ønskede, at alle skal vide, at den sande kirke var 
Jesu Kristi Kirke. 

Sang Bed børnene om at rejse sig op og synge eller fremsige første vers af "Læs en 
historie om Jesus" sammen med dig. 
Læs en historie om Jesus, én jeg har kær, 
en som han ville fortælle, hvis han var her, 
en fra hans vandring på livets vej. 
Læs lidt om Jesus, det elsker jeg. 
Jesus Kristus organiserede sin Kirke for os 

Lærerens Forklar, at apostlene ledte Kirken efter Jesu død. Efter apostlene døde, 
præsentation begyndte menneskene imidlertid at glemme Jesus og apostlene. De adlød 

ikke befalingerne eller fulgte Jesu lærdomme længere. Snart fandtes Jesu 
Kristi Kirke ikke længere på jorden. Der gik flere hundrede år, og der fandtes 
mange forskellige kirker, men ingen af dem havde det sande præstedømme. 

Forklar børnene, at vor himmelske Fader og Jesus stadig elskede alle 
mennesker på jorden. De ønskede, at Jesu Kristi Kirke igen skulle være på 
jorden, så menneskene kunne lære evangeliet. 

Kort Vis verdenskortet igen, og fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus viste sig for Joseph Smith, som boede i staten New York i USA. Vis 
børnene, hvor New York findes på kortet. 

Billedaktivitet Vis billede 2-38, Det første syn, og bed et barn om at placere det ved siden af 
billedet af Bjergprædikenen. 

Bed børnene fortælle, hvad de ved om billedet. Forklar, at Jesus befalede 
Joseph Smith at organisere Jesu Kristi Kirke, ligesom Jesus selv havde 
organiseret den, mens han var på jorden. 
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Vis et eksemplar af Lære & Pagter. Påpec at på samme måde som Det Nye 
Testamente indeholder Jesu lærdomme, mens han var på jorden, indeholder 
Lære & Pagter de lærdomme, som Jesus har givet til Joseph Smith eller andre 
af profeterne i vore dage. 

Vis billede 2-20, Dreng døbes, og bed et barn om at anbringe det ved siden af 
billedet af Jesus, der døbes. 

Lad børnene fortælle om dette billede. Påpeg, at barnet bliver døbt ved 
nedsænkning (fuldstændig dækket med vand) af én, som bærer 
præstedømmet på samme måde, som Jesus blev døbt. 

Vis billede 2-68, Gengivelsen af Det Melkisedekske Præstedømme og anbring 
det ved siden af billedet Jesus ordinerer sine apostle. 
Peg på Peter, Jakob og Johannes i billedet af gengivelsen af Det 
Melkisedekske Præstedømme. Forklar, at Peter, Jakob og Johannes var tre af 
de oprindelige apostle, som modtog præstedømmet af Jesus Kristus. Fortæl 
børnene, at Jesus lod Peter, Jakob og Johannes vende tilbage til jorden og 
give præstedømmet til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Jesus vidste, at vi 
ville få behov for præstedømmet på samme måde, som de oprindelige 
medlemmer af hans Kirke havde brug for det. 

Vis billede 2-69, Barn, der nyder nadveren, og bed et barn om at anbringe det 
ved siden af billedet af Jesus, der velsigner den første nadver. 

• Hvad sker der på dette billede? 
• Hvorfor nyder vi nadveren? 
Påpeg, at Jesus Kristus har givet os nadveren af samme årsag som han gav 
den til apostlene i det hellige land: For at hjælpe os med at huske ham. 
Flyt billede 2-3, Jesus Kristus, så det anbringes mellem de to rækker af billeder. 

Forklar, at vi er medlemmer af Jesu Kristi Kirke, ligesom hans tilhængere var 
det i det hellige land. 

Skriftsted • Hvad er navnet på Jesu Kristi Kirke i dag? 

Læs Lære & Pagter 115:4 højt. Forklar, at sidste dages henviser til den tid, vi 
lever i, og at hellige er mennesker, som følger Jesu lærdomme. 

Bed børnene om at rejse sig op og sige "Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige" sammen nogle få gange. 

Lærerens Sammenlign kort de to rækker af billeder, idet du fremhæver, at Jesu Kirke er 
præsentation den samme i dag, som den var i det hellige land. Jesu har givet os sine 

lærdomme på samme måde, som han gav folket i det hellige land dem. 
Kort Vis verdenskortet igen. Peg på det hellige land igen og forklar, at da Jesus var 

på jorden, fandtes de fleste medlemmer af hans Kirke i det hellige land. 
• Hvor bor medlemmerne af Jesu Kristi Kirke i dag? 

Lærerens Vis billede 2-70, Børn fra hele verden, og forklar, at der bor medlemmer af 
præsentation Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige over hele verden. Påpeg, at børnene 

på billedet kommer fra mange forskellige lande. Forklar, at Jesus ønsker, at alle 
mennesker, ikke blot i et eller to lande, lærer hans evangelium og tilhører hans 
Kirke. 
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Sang Syng eller fremsig "Jesu Kristi Kirke." 
Jeg tilhører Jesu Kristi sande Kirke på jord, 
jeg elsker hans navn og ønsker kun 
at følge i hans spor, 
for jeg tror på vor Frelser Jesus Krist, 
som viste os vej, 
min kundskab om Gud, 
hans kærlige bud, 
jeg dele vil med dig. 
Sammenfatning 

Huskespil Fjern alle billederne undtagen billede 2-3, Jesus Kristus, fra tavlen, bordet eller 
gulvet. Bland billederne, og læg dem med forsiden nedad {eller for mindre 
børn med forsiden opad) på gulvet i to rækker. 

Fortæl børnene, at formålet med denne leg er at passe billederne sammen. 
Bed et barn ad gangen om at vende to billeder. Hvis billederne passer 
sammen (fx passer billedet af Jesus, der døbes, sammen med billedet af 
drengen, der døbes), så bed barnet om at fortælle, hvilken del af Jesu Kristi 
Kirke, billederne repræsenterer. Hvis billederne ikke passer sammen, så bed 
barnet om at lægge dem tilbage på samme sted med forsiden nedad. (Hvis du 
mener, at børnene vil blive distraheret af billedernes bagside, i forhold til de 
billeder, som de skal passe sammen med, så anbring et blank stykke papir 
over bagsiden). 

Forsæt, indtil alle fire billeder er blevet samlet. Hvis klassen er stor, kan du evt. 
blande billederne igen og gentage legen, så alle får mulighed for at lave et billedpar. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den samme 
Kirke, som Jesus organiserede, da han var på jorden. Fortæl børnene, hvad 
du føler omkring de aspekter af evangeliet, som er blevet gennemgået i 
lektionen i dag (dåb, præstedømme eller nadver). 
Motivér børnene til at fortælle deres familie om det, de har lært i dag. Du kan 
evt. stille nogle få spørgsmål for at hjælpe børnene med hurtigt at se tilbage på 
de ting, som du har undervist om i lektionen. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet takker vor himmelske 
Fader for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Hjælp børnene med at lære første del af den sjette trosartikel udenad: "Vi 

tror på den samme organisation som fandtes i den oprindelige kirke." 
Forklar, at den oprindelige kirke betyder Kirken i det hellige land i den tid, 
hvor Jesus var på jorden. 

2. Giv børnene papir og farver eller blyanter, og bed dem tegne et billede af sig 
selv i kirken eller i den bygning, hvor de mødes som Kirke. Hjælp børnene 
med at forstå, at Kirken er mere end blot en bygning. Det er en organisation, 
som hjælper os med at undervise i, hvordan man skal leve, så vi en dag kan 
vende tilbage og være sammen vor himmelske Fader og Jesus Kristus igen. 
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Jesus Kristus vil komme igen 

Formål At hjælpe hvert barn med at ønske at forberede sig til Jesu Kristi andet komme 
ved at følge Jesu lærdomme. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

1. Studér bønsomt Matt 24:36, Luk 24:50-53 samt ApG 1:3, 9-11. Se også 
Håndbog i evangeliske principper, kapitel 43. 

2. Tag en kopi af "Forberede sig til Jesu genkomst"-spillet, som findes på de 
sidste sider i kursushæftet. (Hvis du ikke kan tage en kopi, så fjern siderne 
forsigtigt fra kursushæftet). Lim spillet på et stift stykke karton eller papir. 
Gem spillet til brug i kommende klasser. 
Hvis klassen er stor, kan du tage endnu en kopi af spillet, så to grupper 
kan spille på samme tid. Bed en leder i Primary eller en forælder til et af 
børnene om at komme i klassen og lede det andet spil. 

3. Klip 12 små stykker papir ud til spillet. Skriv et tal på hvert stykke papir, 
idet du bruger tallene fra 1 til 6 to gange. Fold papirerne og læg dem i en 
beholder. 

4. Forbered dig på at fortælle om et tidspunkt, hvor en eller anden i din 
familie har været borte et stykke tid. Planlæg at tale om, hvordan du 
savnede denne person, og hvordan du forberedte dig på, at 
vedkommende skulle komme tilbage. 

5. Forbered at synge eller sige ordene til andet vers af "Når Jesus atter 
kommer her" (Børnenes sangbog, nr. 46). 

6. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille genstand, såsom en knap eller sten til hvert barn. Disse genstande 

skal bruges som markører i spillet. Hver genstand skal være forskellig (i 
farve, form, størrelse), så børnene kan genkende deres egen markør. 

c. Billede 2-62, Maria og den opstandne Herre (Evangelisk kunst, 233; 
62186); billede 2-64, Jesus viser sine sår (Evangelisk kunst, 234; 
62503); billede 2-65, Den opstandne Jesus Kristus (Evangelisk kunst, 
239; 62187); billede 2-71, Jesu himmelfart (Evangelisk kunst, 236; 
62497). 

7. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi forbereder vore kæres genkomst 
Fortæl om et tidspunkt, hvor en eller anden, som står dig nær, rejste væk for 
en tid. Forklar, hvordan du havde det, da denne person rejste, og hvor ivrig du 
var efter, at vedkommende skulle komme tilbage. Fortæl, hvordan du 

2 3 5 

Lektion 

33 



forberedte dig på at han eller hun skulle komme hjem, og hvordan du havde 
det, da du så denne person igen. 

Hjælp børnene med at tænke på et tidspunkt, hvor en eller anden, som de 
elsker, rejste væk for en tid. Det kan være en forælder, som var borte på rejse, 
en mor, der var på hospitalet for at føde, eller når en af deres søskende eller 
andet medlem af familien er rejst på mission. Tal med børnene om de følelser, 
som de oplevede, da disse mennesker rejste væk, og da de kom hjem igen. 
Fremhæv, at vi savner vore kære, når de rejser bort, og vi er glade, når de 
vender hjem. Lad børnene tale om de forberedelser, som de sammen med 
deres familie har gjort til vedkommendes hjemkomst. Det kan være at gøre 
rent eller pynte hjemmet op, lave særlig mad eller tage noget specielt tøj på. 

Jesus Kristus vil vende tilbage 
Lærerens Forklar, at da Jesus Kristus levede på jorden, havde han venner, som elskede 
præsentation ham højt. Disse venner fulgte ham og lyttede til hans lærdomme. Fordi de 

gjorde det, som har underviste dem om, blev de kaldt hans disciple. 
Forklar, at Jesus elskede sine disciple. Han hjalp dem med at lære det, som de 
havde behov for at gøre, for atter at leve med ham og vor himmelske Fader 
igen. Han hjalp dem med at forstå forskellen mellem rigtigt og forkert, så de 
kunne vælge det rette. 

Billeder og samtale Vis billede 2-62, Maria og den opstandne Herre, og billede 2-64, Jesus viser 
sine sår. Mind børnene om, at de for nogle få uger siden (lektion 41) lærte om, 
hvordan Jesus besøgte sine disciple, efter han opstod. Lad børnene tale kort 
om billederne. 

Forklar, at Jesus i 40 dage, efter han var opstået, besøgte og underviste sine 
disciple (se ApG 1:3). Han ønskede, at de skulle vide helt sikkert, at han levede 
igen, samt at de skulle forstå hans lærdomme. Jesus ønskede, at hans disciple 
skulle adlyde hans lærdomme, selv om han ikke længere var sammen med dem. 

Beretning fra Vis billede 2-71, Jesu himmelfart. Fortæl med dine egne ord beretningen om 
skriften Jesu himmelfart, som den er beskrevet i Luk 24:50-53 samt ApG 1:9-11. 

Fremhæv følgende punkter: 
1. Jesus gav disciplene en velsignelse. 
2. Jesus forlod disciplene og opsteg i en sky for at slutte sig til vor 

himmelske Fader i himlen. 
3. Disciplene stod og så på, indtil Jesus forsvandt. 
Fortæl børnene, at mens disciplene stod og kiggede op i himlen, viste to engle 
klædt i hvidt sig ved siden af dem. 

Læs det højt, som englene sagde til disciplene i ApG 1:11 (begyndende med 
Hvorfor står /). 

Forklar, at englene fortalte disciplene, at Jesus Kristus en dag ville komme 
tilbage til jorden på samme måde, som han forlod jorden. Fortæl børnene, at 
det kaldes for det andet komme. 

Påpeg, at vi ikke ved præcis, hvornår Jesus vil komme igen. Kun vor 
himmelske Fader kender det præcise tidspunkt (se Matt 24:36). Men vi ved, at 
Jesus en dag vil vende tilbage til jorden for at leve her. 

236 



Lektion 21 

Samtale Vis billede 2-65, Den opstandne Jesus Kristus. 
Forklar, at når Jesus kommer tilbage igen, vil han bo blandt folk på jorden. Alle 
vil vide, at han er Jesus Kristus, vores Frelser, og vil tilbede ham. 
• Vil I gerne være her, når Jesus kommer igen? Hvorfor? 
Tal sammen med børnene om, hvor vidunderligt det vil være på jorden, når 
Jesus kommer igen. Menneskene vil kunne se Jesus, vandre og tale med ham 
og opleve hans kærlige arme omkring sig. Påpeg, at når Jesus kommer, vil alle 
være venner. Der vil ikke være nogen onde mennesker. Vi vil ikke behøve at 
låse vores dør, for alt og alle vil være i sikkerhed. Der vil ikke være nogen 
sygdomme, der vil gøre os syge eller volde os smerte; og alle dyr vil være 
venner med os og med hinanden. 

Tilbagebliksaktivitet Stil børnene følgende spørgsmål om det andet komme. Bed dem rejse sig, når 
de kender svaret på et spørgsmål. Lad nogle få børn rejse sig, før du beder en 
af dem om at svare på spørgsmålet. Hvis ingen rejser sig, eller hvis børnene 
synes forvirrede eller usikre på svarene, så tag dig tid til at gennemgå 
oplysningerne igen. 

• Hvor mange dage tilbragte Jesus Kristus sammen med sine disciple, efter 
han var opstået? (40). 

• Hvem ved, hvornår Jesus vil komme igen? (Kun vor himmelske Fader. 
Ingen på jorden kender tidspunktet). 

• Vil der være krige eller stridigheder, når Jesus er kommet igen? (Nej. Alle 
på jorden vil være venner). 

• Hvad vil der ske med mennesker, som er syge eller har et handicap, når 
Jesus kommer igen? (De vil blive helbredt. Der vil ikke længere findes 
sygdom eller smerter, når Jesus vender tilbage til jorden). 

• Hvordan vil dyrene være, når Jesus kommer igen? (De vil være venlige 
mod os og hinanden). 

Vi kan forberede os til Jesus Kristi andet komme 
Mind børnene om de forberedelser, som de har gjort, når en af deres kære er 
vendt hjem. Forklar, at vi også må forberede Jesu Kristi tilbagevenden til 
jorden. Vi kan forberede os ved at lære samt følge Jesu lærdomme. 
Påpeg, at vi vil være glade for at se Frelseren, hvis vi er forberedte. Han 
ønsker, at alle skal kunne leve sammen med ham igen, men kun dem, som 
følger hans lærdomme, og vælger det rette, vil være i stand hertil. Jesus hjalp 
sine disciple med at lære det, som de skulle gøre for at leve sammen med 
ham igen, og han har også givet os lærdomme, der skal hjælpe os med at 
være forberedte, når han kommer igen. 

Syng eller fremsig andet vers af "Når Jesus atter kommer her." Hjælp børnene 
med at udføre de foreslåede bevægelser: 
Når Jesus atter kommer her, 
vil jeg så være der? (placér en finger på tindingen) 
Vil han så kærligt se på mig, 
og mon vi sammen be'r? (fold armene som ved bøn) 
Hver dag jeg lydig er mod ham, 
et lys jeg være vil, (hold armene over hovedet i en cirkel) 

Lærerens 
præsentation 

Sang 
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så andre også Jesu lys engang vil søge til. (brug hånden til at skygge for øjnene) 
Den dag bli'r en velsignelse, han kærligt sige vil: (omfavn dig selv) 
"Du tjente mig mit kære barn, kom til mig og vær kun tryg." (stræk armene ud) 

(© 1952,1980, af Mirla Greenwood Thayne. Anvendt med tilladelse.) 
Leg Påpeg, at forberedelsen til Jesu andet komme ikke er noget, vi kan gøre på en 

dag. Vi må forberede os hele livet ved at følge Jesu lærdomme. 

Vis børnene spillet "Forberede sig til Jesu genkomst." Fortæl dem, at dette spil 
vi! hjælpe dem med at huske nogle af de ting, som de kan gøre for at 
forberede sig til at leve med Jesus. 

Vis, hvordan spillet beskriver nogle gode ting, som vi kan gøre for at følge 
Jesus. Disse ting leder hen mod området som hedder "Forberede sig til Jesu 
genkomst." Påpeg, at spillet også viser nogle forkerte ting, som vi kan gøre. 
Disse ting leder hen mod området, som hedder "Forbereder sig ikke til Jesu 
genkomst." 

Giv hvert barn en lille genstand til at bruge som markør i spillet. Forklar derpå 
følgende regler: 

1. Formålet med spillet er at bevæge sig fra pilen, der er markeret "Start" til 
området, der hedder "Forberede sig til Jesu genkomst." 

2. Gå på skift. 

3. Når det er din tur, vælger du et stykke papir fra beholderen og bevæger 
din markør det antal pladser, som er vist på papiret. Fold derpå papiret 
igen, og læg det tilbage i beholderen. 

4. Når du lander på en firkant, læser du eller læreren det højt, som står i 
firkanten. Fortæl noget, som du kan gøre for at følge denne lærdom, eller 
forklar, hvorfor det er vigtigt at gøre det, som er beskrevet i firkanten. Hvis 
du lander på en firkant, som beskriver noget forkert, så forklar, hvad du 
bør gøre i stedet for det, som er skrevet i firkanten. Hvis du få brug for 
hjælp, vil læreren komme med forslag. 

5. Pilen i hver firkant viser, hvilken retning du skal gå næste gang. 
Når et barn lander på en firkant, som peger væk fra "Forberede sig til Jesu 
genkomst", så hjælp børnene med at forstå, at når vi gør noget forkert, 
følger vi ikke Jesu lærdomme, men at vi kan ændre retning ved at gøre 
det, som er ret. 

Spil spillet, indtil alle er kommet hen til "Forberede sig til Jesu genkomst", 
eller indtil klassetiden er næsten forbi. 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus vil komme til jorden igen, selv om vi ikke 

ved hvornår. Fortæl børnene, hvor meget du ønsker at følge Jesu lærdomme, 
så du kan opleve det privilegium at se ham, når han kommer igen. Udtryk dit 
ønske om, at hvert barn i klassen vi! følge Jesu lærdomme, så I alle kan være 
sammen med ham. 

VDR-ring Bed børnene om at se på deres VDR-ringe, hvis de har dem på. Mind børnene 
om, at deres ringe kan hjælpe dem med at huske at vælge det rette og følge 
Jesu lærdomme. 
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Bed hvert barn om at fortælle klassen noget, som han eller hun vil gøre i løbet 
af den kommende uge for at forberede Jesu andet komme. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. Foreslå, at barnet beder vor himmelske 
Fader om at hjælpe klassen med at forberede sig til Jesu Kristi andet komme. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Syng eller fremsig begge vers af "Når Jesus atter kommer her" 

(Børnenes sangbog, nr. 46). 
Når Jesus atter kommer her, vil engle synge da? 
Vil jorden være hvid af sne, måske det forår er? 
Måske en stjerne viser sig, så klart som ingen før, 
vil nat til dag forvandlet bli'? Vil fuglesang ophør'? 
Jeg ved han kalder sine små at sidde på sit knæ, 
engang han sa': "O lad de små komme frit, dem hindre ej!" 
Når Jesus atter kommer her, vil jeg så være der? 
Vil han så kærligt se på mig, og mon vi sammen be'r? 
Hver dag jeg lydig er mod ham, et lys jeg være vil, 
så andre også Jesu lys engang vil søge til. 
Den dag bli'r en velsignelse, han kærligt sige vil: 
"Du tjente mig mit kære barn, kom til mig og vær kun tryg." 
(© 1952, 1980 Mirla Greenwood Thayne. Anvendt med tilladelse). 

2. Forklar, at den tiende trosartikel fortæller om Jesu Kristi andet komme. Hjælp 
børnene med at lære denne sætning udenad: "Vi tror... at Kristus personlig 
vil regere på jorden." Forklar betydningen af dette udtryk for børnene. 

3. Vis børnene en olielampe eller en enkel tegning af en olielampe. Forklar, at 
Jesus lærte os vigtigheden af at forberede sig til hans komme i form af en 
lignelse om 10 brudepiger og deres lamper. Fortæl lignelsen om de ti 
brudepiger, som den står i Matt 25:1-13. Forklar, at olielamper ikke kan 
lyse, hvis de ikke har olie, der kan brænde. Fremhæv, at eftersom de fem 
tåbelige brudepiger ikke forberedte sig, blev de ikke indbudt til brylluppet. 
Forklar, at Frelseren sammenlignede brylluppet med sit andet komme. 
Brudepigernes fremskaffelse af olie til deres lamper kan sammenlignes 
med, at vi forbereder os til at være sammen med Jesus. Hvis vi ikke er 
rede, når han kommer, vil vi ikke være i stand til at leve med ham. 
Bed børnene om at fortælle, hvad de kan gøre for at forberede sig til 
Jesus komme (du kan evt. give dem nogle af forslagene, der er brugt i 
spillet). Hjælp dem med at forstå, at vi ved at vælge det rette forbereder 
os til Jesu Kristi andet komme. 

4. Skriv Jeg forbereder mig til Jesu Kristi genkomst øverst på et badge til 
hvert barn. Bed hvert barn om at bruge farver eller blyanter til tegne et 
billede af sig selv på dette badge, der viser, at han eller hun gør et eller 
andet for at forberede sig på Jesu andet komme. Fastgør disse badges 
på børnene, eller hjælp dem lave et hul øverst i deres badge og trække en 
snor eller et stykke garn igennem, og lav en halskæde. 
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Jeg kan være god mod dyr 

Formål At motivere hvert barn til at vise respekt og venlighed mod alt levende. 

Forberedes 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

1. Studér bønsomt 1 Mos 6:11 -7:24; Es 11:6-9 samt Luk 12:6. 
2. Kopier dyrefirkanterne, som findes sidst i kursushæftet (hvis det ikke er 

muligt at tage en kopi, så fjern forsigtigt siden fra kursushæftet). Klip 
firkanterne ud. Opbevar disse firkanter til brug i kommende klasser. 

3. Forbered dig på at synge eller fremsige omkvædet af "Alt, hvad der er 
kønt og godt" (Syng med mig, B-89). 

4. Forbered at fortælle om et tidspunkt, hvor du var eller så en anden være 
venlig mod dyr. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Papir og farver til hvert barn. 
c. Billede 2-72, Noa og arken med dyrene (Evangelisk kunst, 103; 

62305); billede 2-73, Skabelsen - levende væsner (Evangelisk kunst, 
100; 62483); billede 2-74, Tabernaklet i Salt Lake City (Evangelisk 
kunst, 503; 62490). 

6. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 
Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Dyr er betydningsfulde 
Bland dyrefirkanterne, og læg dem med forsiden nedad i et kvadrat på bordet 
eller gulvet. Indbyd børnene til på skrift at vende to firkanter, en ad gangen, og 
lægge dem med billedesiden opad. Hvis de to dyr passer sammen, så bed 
barnet om at sætte dem sammen i en "dyreparade" ved siden af kvadratet. 
Hvis to dyr ikke passer sammen, så bed barnet om at lægge kortene tilbage 
på det samme sted. Forsæt hermed, indtil alle dyr er passet sammen og 
anbragt i dyreparaden. 

Spørg børnene, om dyreparene i paraden minder dem om en beretning i 
Bibelen. Hvis børnene ikke tænker på beretningen om Noa og arken, så giv 
dem nogle få spor at gå efter som følgende: 

• Herren befalede et menneske at bygge noget. 
• Dyrene kom i par. 
• Det regnede i 40 dage og nætter, og jorden blev oversvømmet. 

240 

Lektion 33 



Beretning fra 
skriften 

Billedesamtale 

Sang 

Skriftsted 

Skriftsted 

Beretning 

Vis billede 2-72, Noa og arken med dyrene, og gennemgå beretningen, som 
findes i 1 Mos 6:11 -7:24. Forklar, at Jesus Kristus ønskede at dyrene blev 
reddet fra syndfloden. Han fortalte Noa, at han skulle anbringe dyrene i arken 
og hjalp Noa til at vide, hvordan han skulle passe på så mange forskellige dyr. 
Jesus Kristus skabte dyrene 
Vis billede 2-73, Skabelsen - levende væsner. 
• Hvilke dyr ser l på dette billede? 
• Hvad kan I lide ved disse dyr? 
Lad børnene tale kort om dyrene. 
• Hvem skabte disse dyr? 
Mind børnene om, at Jesus Kristus skabte alle dyr under vor himmelske 
Faders ledelse. 

Syng eller fremsig omkvædet af "Alt, hvad der er kønt og godt." 
Alt, hvad der er kønt og godt, 
ja alle dyr på jord, 
alt, hvad der er stort og småt, 
blev skabt af Herren stor. 
Mind børnene om, at de i den forudgående lektion lærte om Jesu Kristi andet 
komme. Mind dem om, at alle dyr vil være venlige og fredelige, når Jesus 
kommer igen. Læs Es 11:6-7 højt for at beskrive, hvordan dyrene vil enes, når 
Frelseren atter lever på jorden. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker alle skabninger 
Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at hver eneste 
skabning, uanset hvor små de er, skal være glade. De betragter enhver 
levende skabning som vigtig. 

Læs Luk 12:6 højt. Forklar, at dette skriftsted fortæller os, at selv om en spurv 
er en meget lille fugl, så bekymrer vor himmelske Fader og Jesus sig stadig for 
den. 

Vis billede 2-74, Tabernaklet i Salt Lake City. 

• Har du nogensinde set generalkonferencen på tv eller via satellit i en 
kirkebygning? 

Forklar, at generalkonferencen udsendes fra denne bygning, som kaldes et 
tabernakel. Dette tabernakel i Salt Lake City blev bygget af de sidste dages 
hellige pionerer. 

Peg på det høje tag og de mange døre i Tabernaklet, og fortæl følgende 
historie med dine egne ord: 
En forårsaften blev dørene åbnet i Tabernaklet for at afkøle bygningen. En lille 
fugl fløj ind, uden at nogen lagde mærke til det. Fuglen var stadig indenfor, da 
dørene blev lukket og låst. 

Da arbejderne kom næste morgen for at gøre klar til en koncert, fandt de 
fuglen og brugte flere timer på at fange den. De tilkaldte særligt trænede folk til 
at forsøge at fange fuglen med net på lange stave. 
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Da lederen, bror John, kom, så han alle disse mennesker, der jagede fuglen 
med deres net. Hver gang de løb hen til den ene ende af Tabernaklet med 
nettene, fløj fuglen hen i den modsatte ende. Alle dørene til Tabernaklet blev 
åbnet, så fuglen kunne flyve ud, men den var for rædselsslagen til at lægge 
mærke hertil. 

De særligt trænede mennesker havde medbragt haglgeværer, og de foreslog, 
at bruge geværerne til at skyde fuglen. Bror John kunne ikke lide denne idé. 
Geværet kunne skade bygningen eller udstyret i bygningen. Men hvad 
vigtigere var, så syntes John ikke, at de skulle skyde fuglen. Han huskede en 
tale af præsident Spencer W. Kimball, Kirkens 12. præsident, om ikke at skyde 
små fugle. 

De særligt trænede mennesker foreslog også, man udlagde forgiftet mad til 
fuglen. Bror John ønskede heller ikke, at man gjorde dette. Men han vidste 
også, at fuglen måtte fjernes hurtigt, da der var en vigtig koncert samme aften. 
Bror John vendte sig bort og bad en kort bøn: "Vor himmelske Fader, hvis 
denne spurv er vigtig for dig, vil du så ikke nok lade os vide, hvordan vi kan få 
den sikkert ud?" 

Da bror John var færdig med bønnen, vidste han, hvad han skulle gøre. Han 
bad arbejderne om at slukke lyset i bygningen og lukke alle døre undtagen en. 
Fuglen havde siddet øverst oppe på orgelet, men da de slukkede lyset og 
lukkede dørene, fløj fuglen ned fra orgelet og lige ud af den åbentstående dør. 
(Se Donald D. John, "A Sparrow in the Tabernacle," Ensign, 1989, s. 24-25). 

• Hvad gjorde bror John, som viste, at han bekymrede sig for den lille fugl? 
(Han bad i stedet for at skyde eller forgifte den). 

• Hvordan ved du, at vor himmelske Fader bekymrede sig for fuglen? (Han 
hjalp bror John med at vide, hvordan han skulle få den ud af Tabernaklet). 

Vi kan være venlige mod dyr 
Samtale Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi hver især passer på 

dyrene, som de også gør. 
Bed børnene om at fortælle om de kæledyr eller andre dyr, som de eller deres 
familie har. (Hvis børnene ikke har dyr derhjemme, så kan de fortælle om, 
hvilket slags dyr, de gerne vil have). Bed børnene om at fortælle, hvad de gør 
for at sørge for dyrene, såsom at give dem frisk vand og sund mad, børste 
eller strigle dem og tale venligt til dem. 

Beretning Forklar, at profeten Joseph Smith, Kirkens første præsident, også lærte, at 
man skulle være venlig mod dyr. Fortæl følgende beretning med dine egne ord: 
Profeten Joseph Smith og nogle andre mænd overnattede langs bredden til en 
lille flod. Da profeten slog sit telt op, fandt han tre prærieklapperslanger. De 
andre mænd ville slå slangerne ihjel, men profeten standsede dem og fortalte 
dem, at de ikke skulle skade slangerne. Mændene samlede forsigtigt 
slangerne op på nogle grene og bar dem over på den anden side af floden. 
Profeten fortalte de andre mænd, at de ikke skulle dræbe nogen slanger, dyr 
eller andre fugle, mens de rejste, medmindre de havde behov for dem til mad. 
(se History of the Church, 2:71 -72; se også Spencer W. Kimball, Ensign, 
november 1978, s. 45). 
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Sammenfatning 
Mind børnene om, at Jesus Kristus skabte alle dyr, og at alle jordens dyr er en 
del af vor himmelske Faders plan. 

Aktivitet Bed børnene om at rejse sig og hjælp dem med fremsige og udføre 
bevægelserne til de følgende vers: 
Jesus elsker alle skabninger (hold armene udstrakte): 
elefanter, store og høje (stræk jer med armene over hovedet). 
Fiskene i havet (Iklap i hænderne, og bevæg dem som en fisk, der svømmer), 
de små mus (bøj jer ned). 
Fuglene, som flyver oventil (bevæg armene som vinger). 
Den blide hjort i skoven (sæt tommelfingrene på hovedet med fingrene spredt 
ud som gevir). 
Alle føler de Frelserens kærlighed (sæt hænderne over hjertet). 

Vidnesbyrd Fortæl om et tidspunkt, hvor du var eller så en anden være venlig mod dyr. 
Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker alle 
skabninger på jorden og ønsker, at vi skal være venlige mod dyr. 
Motivér hvert eneste barn til at gøre noget venligt mod et dyr i den kommende 
uge. 

Tegneaktivitet Giv børnene papir og farver, og lad dem tegne billeder af, hvad de kan gøre for 
at være venlige mod dyr. 
Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Fortæl med dine egne ord den beretning, som bror John kunne huske fra 

præsident Spencer W. Kimballs tale: 
"Jeg husker, at jeg mange gange sang med høj stemme: 
'Dræb ikke de små fugle, 
der synger fra busk og træ 
deres sødeste melodi 
hele sommeren igennem 
Skyd ikke de små fugle! 
Jorden er Guds ejendom. 
Og han sørger for føde 
til små såvel som store. 
(Deseret Songs, 1909, nr. 163). 
Jeg havde en slynge og en slangebøsse. Jeg havde selv lavet dem, og de 
virkede udmærket. Det var mit job at trække køerne ud på engen ca. 
halvanden kilometer fra mit hjem. Der var store poppeltræer langs med 
vejen, og jeg husker de små fugle, 'der synger fra busk og træ', for jeg var 
en temmelig god skytte: Jeg kunne ramme en stolpe fra en afstand af ca. 
50 meter eller jeg kunne ramme en træstamme. Men jeg tror, at jeg blev 
holdt tilbage ... jeg kunne ikke se noget sjov ved at få en smuk, lille fugl til 
at falde ned for mine fødder" (Spencer W. Kimball, Den danske Stjerne, 
oktober 1978, s. 80-81). 
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2. Giv hver barn et lille stykke saltdej, hvoraf de kan lave et yndlingsdyr (en 
saltdejsopskrift findes på side 43). Lad børnene tage deres dyr med hjem 
og vise til deres familie. 

3. Giv hvert barn mulighed for på skift at lave en pantomime over et 
yndlingsdyr. Bed de andre børn gætte, hvilket dyr der vises. Hvis de andre 
dyr ikke kan gætte dyret fra bevægelserne, kan barnet give et stikord. 

4. Giv børnene nogle stikord, der fortæller om forskellige dyr. Fortæl 
børnene, at når de kender dyret, som du beskriver, skal de række hånden 
i vejret, men undlade at sige noget. Bed et barn, der har rakt hånden i 
vejret om at sige, hvilket dyr, stikordene henviser til. Brug følgende stikord, 
eller lav dine egne for særlige danske dyr: 
• Jeg har seks ben, og min krop er grå. 

Jeg laver et spind, jeg kan sidde på. (Edderkop). 
• Jeg er lang og snor mig som ingenting, 

når det regner, ser I mig kravle omkring. (Orm). 
• I mosen jeg bor på et mørkegrønt blad, 

jeg kvækker og hopper nok så glad. (Frø). 
• Jeg har pletter og er der, når foråret kommer, 

jeg fløjter så dejligt den hele sommer. (Stær). 
• Mine øjne er store, de si'r jeg er klog, 

jeg elsker mus, læser aldrig en bog. (Ugle). 
• Jeg har hænder to, som det eneste dyr, 

i Zoologisk Have den sjoveste fyr. (Abe). 
• Jeg har fire ben, og min mule er blød 

man rider på mig og si'r jeg er sød. (Hest). 
• Min hale er busket, i skoven jeg bor, 

jeg gemmer mig tit, der hvor koglerne gror. (Egern). 
• Jeg har krølle på halen og bor på en gård, 

jeg grynter, når mad og mælk jeg får. (Gris). 
• Jeg elsker at hoppe på marken omkring, 

jeg mæh-er, men gør ellers ingenting. (Lam). 
(Stikordene er tilpasset efter vers i "Who Am I?" Children's Friend, maj 
1956, s. 208). 

5. Gennemgå historien om Jan i lektion 2. 
• Hvordan var Jan god mod dyr? 

6. Gentag legen fra begyndelsen af lektionen så mange gange, som du og 
børnene har lyst til. 

7. Hjælp børnene med at lave en enkel fuglemad, som de kan tage med 
hjem og hænge op udenfor. Du kan smøre peanutbutter ud på en 
fyrrekogle eller skære et stykke brød ud i en interessant form. Dyp 
fyrrekoglen eller brødet i fuglefrø. Brug en snor til at hænge fuglemaden 
op i et træ, busk eller på en pæl. (Du ved måske, hvordan man kan lave 
en anden og meget enkel form for fuglemad med andre materialer, som er 
til rådighed i dit område). 
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Vi kan fejre Jesus Kristi 
opstandelse (påske) 

Lektion 33 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vi fejrer påske, fordi Jesus Kristus opstod. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 27:57-66; 28:1 -8; Mark 15:16-20, 40-47; 16:1 -11; 
Luk 23:44-46 og Joh 20:1 -18. 

2. Tegn eller fremskaf nogle billeder, der har at gøre med den verdslige 
påskefestligholdelse i dit område, såsom slik, æg, blomster eller flotte 
klæder. Inden klassen stiller du disse ting på bordet, gulvet, eller tavlen. 
Stil udklip 2-12, Den opstandne Jesus, blandt de andre billeder. 

3. Forbered dig på at synge eller fremsige "Mon Jesus virkelig opstod" 
(Børnenes sangbog, nr. 45). 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. En lille pose eller kasse. 
c. Udklip 2-5, scene fra korsfæsteisen; udklip 2-6, indsvøbningen af 

Jesu legeme; udklip 2-7, graven; udklip 2-8, stor sten; udklip 2-9, 
vagter; udklip 2-10, engel; udklip 2-11, kvinder med salve; udklip 2-
12, Den opstandne Jesus. Læg disse udklip i den rækkefølge, de skal 
benyttes i beretningen om den første påske. 

d. Billede 2-65, Den opstandne Jesus Kristus (Evangelisk kunst 239; 
62187). 

5. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Vi husker Jesus Kristus ved påsketide 

Fang Vis de billeder, som du har udstillet på bordet, gulvet eller på tavlen. Bed 
opmærksomheden børnene identificere et billede ad gangen og forklare, hvad disse afbillede ting 

har med den verdslige påskeskik at gøre. 

Når børnene har fortalt om hver ting, spørger du: 
• Er denne ting virkelig grunden til, at vi fejrer påske? (Nej). 

Bed derpå et barn om at fjerne billedet og placere det i en lille pose eller æske. 
Fortsæt med at tale om billederne, indtil det eneste udklip, der er tilbage, er 
det af Jesus Kristus. 

• Er dette den virkelige årsag, til at vi fejrer påske? (Ja). 
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Mind børnene om, at Jesus Kristus er den virkelige årsag til, at vi fejrer påske. 
Jesus gjorde noget meget vidunderligt for os den første påske. 

Jesus Kristus opstod den første påske 
Beretning fra Fortæl med dine egne ord beretningen om den første påske (se Matt 27:57-
skriften med udklip 66; 28:1-8; Mark 15:16-20, 40-47; 16:1-11; Luk 23:44-46 og Joh 20:1-18). 

Lad børnene på skift holde de passende udklip frem, mens du fortæller 
historien. Hvis børnene kender historien, så lad dem hjælpe dig med at fortælle 
den. 

Bed et barn om at holde udklip 2-5, Scene fra korsfæstelsen, frem. 
Forklar, at de onde mennesker, som ikke kunne lide Jesus Kristus, til sidst 
havde fået tilladelse fra deres ledere til at slå ham ihjel. Disse mennesker slog 
Jesus og gjorde grin med ham. De førte ham ud til en høj uden for byen og 
naglede ham til et kors. 

Bed det barn, som holder billedet af korsfæstelsen frem, om at lægge det ned, 
og bed et andet barn om at holde udklip 2-6, Indsvøbningen af Jesus legeme, 
frem. 

Forklar, at efter Jesus var død, viste hans venner deres kærlighed til ham ved 
at sørge for hans legeme. De tog det omhyggeligt ned fra korset. De svøbte 
det ind i ren, ny linned og lagde det i en gravhule, som er en lille hule i klippen 
eller et rum, som er hugget ind i klippen. 

Bed det barn, som holder udklippet af indsvøbningen af Jesus legeme, om at 
lægge det ned, og bed to andre børn holde udklip 2-7, Grav, og udklip 2-8, 
Stor sten, frem. 

Forklar, at Jesu venner, efter de havde lagt hans legeme i graven, rullede en 
stor sten hen foran indgangen. 

• Hvordan tror I Jesu venner havde det denne aften? 

Bed et barn om at holde udklip 2-9, Vagter, frem. 
Fortæl børnene, at nogle af Frelserens fjender senere satte vagter ved graven. 
Det gjorde de, fordi Jesus havde fortalt folket, at han ville opstå i løbet af tre 
dage. Hans fjender troede ikke, at han ville opstå. De troede, at Jesu venner 
ville skjule hans legeme og sige, at han levede igen. 

Bed et barn om at holde udklip 2-10, Engel, frem. 
Forklar, at på morgenen den tredje dag kom en engel og rullede stenen for 
indgangen til graven væk. Vagterne blev meget bange, og de faldt omkuld, 
som var de døde. 

Bed de to børn og lægge udklippene af vagterne og den store sten ned, og 
bed et andet barn om at holde udklip 2-11, Kvinde med salve, frem. 

Fortæl børnene, at den samme dag, som var søndag, kom kvinderne, Jesu 
venner, ud til graven. De havde medbragt vellugtende salve til at salve Jesu 
legeme med. Det var noget, som var skik på den tid for at vise kærlighed til og 
respekt for den person, som var død. 
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Forklar, at kvinderne spekulerede på, hvordan de skulle kunne flytte den tunge 
sten fra graven. Men da de kom ud til graven, så de, at stenen var rullet væk, 
og at Jesu legeme var væk. I nærheden af graven så de en engel. 

• Hvad tror I, at kvinderne følte, da de så, at Jesu legeme var væk? 
• Hvad tror I, at de følte, da de så englen? 
Læs det højt fra Matt 28:5-6, som englen sagde til kvinderne. 
Forklar, at englen også fortalte kvinderne, at de hurtigt skulle gå hen og 
fortælle disciplene, at Jesus Kristus var opstået fra de døde (se Matt 28:7). 

Bed børnene om at lægge alle udklippene ned, og bed et andet barn om at 
holde udklip 2-12, Den opstandne Jesus, op. 
Forklar, at kvinderne gik hen og fortalte det til de andre disciple, og at de andre 
disciple senere så Jesus. Han levede igen. 

• Hvad tror I, at disciplene følte, da de vidste, at Jesus Kristus levede igen? 

Læg alle udklippene med forsiden nedad på bordet eller på gulvet. Bed 
børnene om på skift at vælge et udklip og fortælle netop denne del af historien 
om Jesu opstandelse. 

Påsketiden minder os om, at vi vil opstå 
Vis billede 2-65, Den opstandne Jesus Kristus. 
Forklar, at da Jesus døde, forlod hans ånd det fysiske legeme og for op til 
himlen. Efter tre dage kom hans ånd tilbage til hans fysiske legeme, og hans 
fysiske legeme levede igen. Vi kalder dette at opstå. Bed børnene sige opstå 
flere gange. 

Forklar, at Jesus var den første af vor himmelske Faders børn, som opstod. 
Og fordi han opstod, vil vi alle ligeledes opstå. Vi opstår måske ikke lige efter, 
at vi er døde, sådan som Jesus gjorde, men en dag vil vi opstå. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som var glad, fordi hun tænkte på Jesus Kristus 
og hans opstandelse. Du kan evt. bruge følgende historie: 
Camilla kunne godt lide at lege i sin have nær hendes nabo, bror Sørensens 
have. Når br. Sørensen arbejdede i haven, plejede Camilla at tale med ham. De 
blev gode venner. 

En dag fortalte Camillas mor hende, at bror Sørensen var død af alderdom. 
Hans ånd havde forladt hans fysiske legeme, og hans fysiske legeme levede 
ikke mere. 

Camilla vidste, at hun ville savne bror Sørensen, men hendes mor mindede 
hende om påskeberetningen, og Camilla huskede beretningen om Jesu 
opstandelse. Hun vidste, at Jesus har sagt, at vi alle vil opstå og leve igen, 
efter vi er døde. Camilla vidste, at br. Sørensen også ville opstå. Hun var glad 
for, at Jesus gjorde det muligt for os at opstå. 

Samtale Forklar, at vi omtaler den dag, hvor Jesus Kristus opstod, som den første 
påske. Over hele verden fejrer mennesker, som elsker Jesus, hans 
opstandelse ved påsketid. 

Skriftsted 

Tilbagebliksaktivitet 

249 



• Hvorfor er vi glade ved påsketid? {Vi ved, at vi og alle vore kære vil opstå, 
sådan som Jesus opstod). 

• Hvad kan vi gøre for at huske Jesus Kristus og vise vores glæde ved 
påsketid? (Svarene kan omfatte at tale om Jesus hjemme, synge sange 
om Jesus sammen med vores familier, og deltage i særlige påskelektier, 
-programmer og -sange i Kirken. 

Sammenfatning 
Bed børnene om at rejse sig og synge eller fremsige "Mon Jesus virkelig 
opstod". Hjælp dem med at gøre bevægelserne herefter: 
Mon Jesus virkelig opstod (hold hænder udad med håndfladen opad) 
fra graven til vor gavn (hold tre fingre frem)? 
Ja, tredie dag han den forlod (gå på stedet)-, 
sa' Marias navn (lav en kop med hænderne omkring munden). 

Mon Jesus viste sig for folk (læg hænderne over hjertet)'? 
Javist de så ham glad. 
De rørte ved hans hånd og fod (bøj jer ned og rør ved fødderne)-, 
så ham spise mad (lad som om I spiser). 

Og der var mærker i hans hånd (peg på hænderne) 
og et ar fra spyddets stød (peg på siden af kroppen). 
Mon Jesus virkelig opstod 
efter han var død (hold hænder udad med håndfladerne opadJ? 
Åh ja, og det skal jeg (nik med hovedet). 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om Jesu Kristi opstandelse. Fortæl børnene, hvordan du har 
det med at vide, at du en dag vil opstå sammen med din familie. 
Motivér børnene til at tale om Jesu Kristi opstandelse sammen med deres 
familie. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Læs billedhistorien "Den første påske" (findes sidst i lektionen) sammen 

med børnene. På de rigtige steder hjælper du børnene med at udfylde de 
ord, som billederne repræsenterer. Hvis det er muligt, så tag en kopi af 
historien til hvert barn. 

2. Medbring et billede af et familiemedlem eller en af dine venner, som er 
død. Vis billedet til børnene og tal om nogle af de ting, som du gjorde 
sammen med dette menneske, og hvorfor du beundrer og elsker ham 
eller hende. Udtryk dine følelser for, hvordan det er at vide, at du en dag vil 
være i stand til at se dette menneske igen. 

3. Giv hvert barn et stykke papir med teksten Vi vil alle leve igen. Giv børnene 
farver og bed dem tegne billeder af deres kære, som er døde eller af 
deres familie. Lad børnene fortælle de andre om deres billeder. 
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Mind børnene om, at vi alle vil opstå, efter vi dør, fordi Jesus Kristus 
opstod. Alle vore kære vil ligeledes opstå en dag. 

4. Tal med børnene om nogle af de fysiske eller mentale handicap, som de 
kender eller har set. Hjælp børnene med at forstå, at når vi opstår, vil vore 
legemer blive fuldkommengjort (se Alma 40:23). Ingen vil længere lide af 
noget handicap. Tal om, hvor vidunderligt det vil blive. 

5. Syng eller fremsig "Jesus opstanden" 
Jesus opstanden, Jesus vor ven, 
glæden os fylder, han lever igen. 
Højt vi ham priser, når påske det er. 
Jesus opstanden, Frelser han er. 
Jesus opstanden, Frelser han er. 
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Den første påske 

venner gravhuie sten soldater engel 

Da Jesus døde, var hans meget kede af det. De lagde 

ham i en .De satte en stor foran . Der stod nogle  

i nærheden og passede på, at ingen rullede til side. 

Jesus legeme lå i i dage. Den tredje dag om 

morgenen kom en og rullede bort. Da så 

, blev de bange. 

Samme dag kom Jesu ud til . De så, at var 

rullet bort. Der var en i . sagde: "Han er ikke 

her, han er opstået. 

Jesus døde, så vi alle kan leve igen, når vi er døde. Vi har påsken 

for at minde alle mennesker om den dag, da Jesus opstod fra de 

døde. 



Jesus Kristus er den største 
gave (jul) 

Lektion 33 

Formål At hjælpe hvert barn til at værdsætte den store gave, som vor himmelske 
Fader gav til os, da han sendte Jesus Kristus til jorden. 

Forberedes 1. Studér bønsomt Matt 2:1 -12 og Joh 3:16. 
2. Anbring billede 2-41, Jesu fødsel, (Evangelisk Kunst, 200; 62116) i en 

æske, hvis det er muligt, og pak den ind som en gave. Skriv Joh 3:16 på 
en seddel, som du fastgør til gaven. 

3. Lav et kort til hvert barn ved at folde et stykke papir på midten og skriv 
God jul på forsiden. Hvis det er muligt, så tag konvolutter med til børnene, 
som de kan lægge kortene i. 

4. Tegn eller udklip en papirstjerne til at repræsentere den stjerne, som de 
vise mænd fulgte (et stjernemønster findes sidst i lektionen). 

5. Medbring enkle klædningsstykker (såsom halstørklæder eller lange 
kapper), der kan bruges som kostumer til rollespillet med Maria, Josef og 
de vise mænd. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe kostumerne, så 
medbring et navneskilt til at angive rollerne. Medbring også en dukke til at 
repræsentere Jesus og andre ting (såsom en æske, krukke og en vase) til 
at repræsentere de vise mænds gaver. 

6. Forbered at synge eller fremsige "Han sendte sin Søn" (Børnenes 
sangbog, nr. 20). Teksten til denne sang er medtaget bagest i 
kursushæftet. 

7. Nødvendige materialer: 
a. En Bibel. 
b. Åndelig julemusik (valgfrit). 
c. Blyanter og farver. 
d. Billede 2-7, De vise mænd (Evangelisk kunst 203; 62120). 

8. Forbered de supplerende aktiviteter, du vælger at bruge. 

Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du motiverede dem til at gøre noget i sidste uge. 
Jesus fødsel var en stor gave 

Fang Vis børnene den indpakkede gave. Fortæl, at der findes noget inden i pakken, 
opmærksomheden som repræsenterer en vidunderlig gave fra en, som elsker os meget højt. 

Lad hvert barn på skift holde pakken og gætte, hvad der er indeni. 
Fortæl børnene, at mærkesedlen er en vejledning. Læs Joh 3:16 højt. Spørg 
børnene, om de nu ved, hvad gaven er, og hvem den kommer fra (du kan evt. 
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Samtale 

Sang 

minde børnene om, at Gud er et andet navn for vor himmelske Fader). Bed et 
barn om at pakke gaven ud og holde billedet frem, så alle kan se det. 

• Hvad er gaven? 

• Hvem er gaven fra? 

• Hvorfor er Jesu Kristi fødsel en så vidunderlig gave? 
Hjælp børnene med at forstå, at en af årsagerne til, at Kristi fødsel er en så 
stor gave, er, at Jesus Kristus kom og lærte os den rette måde at leve på. Han 
lærte os, at når vi elsker og hjælper andre, vil vi være glade. Ved at sende 
Jesus til jorden har vor himmelske Fader givet os en gave, som vil hjælpe os 
med at finde lykke, ikke blot ved juletid, men altid. 

Syng eller fremsig "Han sendte sin Søn" sammen med børnene. 

Rollespil 

Beretning 

Beretning fra 
skriften og samtale 

De vise mænd bragte gaver til Jesusbarnet 
Påpeg, at vor himmelske Fader ønskede, at alle skal kende hans gave til os, 
så derfor anbragte han en smuk ny stjerne på himlen. 

Vis billede 2-7, De vise mænd, og bed børnene om at fortælle historien om de 
vise mænd, der fulgte stjernen for at finde Jesus (se Matt 2:1 -12). Hjælp 
børnene med de detaljer, som de har glemt. 

Læs Matt 2:11 højt. 
• Hvilke gaver havde de vise mænd med til Jesus? 
Forklar, at røgelse og myrra var sødligt lugtende dufte, som man benyttede ved 
religiøse ceremonier. Alle tre gaver var værdifulde og vanskelige at få fat i. De 
vise mænd ønskede at bringe Jesus de pæneste gaver, som de kunne finde. 
• Hvorfor bragte de vise mænd disse gaver til Jesus? (For at vise, at de 

elskede og ærede ham). 

• Hvorfor bøjede de vise mænd sig ned og tilbad Jesus, da de så ham? (De 
vidste, at han var Frelseren, vor himmelske Faders Søn). 

Bed børnene opføre historien om de vise mænd. Giv en rolle til hver barn, som 
ønsker at deltage. Børnene kan spille Maria, Josef og de vise mænd (lad der 
være så mange vise mænd, som der er behov for, så alle kan deltage). Du kan 
også bede et barn om at holde papirstjernen. Hjælp børnene med at tage 
kostumerne på eller sætte navneskiltene på. 

Du kan for at styrke præsentationen, evt. spille blid åndelig julemusik i 
baggrunden. 

Fortæl ved at læse udvalgte vers fra Matt 2:1 -2, især vers 2 og 9-11. Du kan 
bede de vise mænd gentage Matt 2:2 sammen med dig. (Hvis det er 
nødvendigt, så forklar, at jødernes konge er et andet navn for Jesus Kristus). 

At give kærlighedsgaver bringer os glæde 
Forklar, at på samme måde, som de vise mænd bragte gaver til Jesus for at 
vise deres kærlighed til ham, kan vi give andre mennesker gaver for at vise 
vores kærlighed til dem. 

Fortæl følgende beretning om en ung mand, der hed S. Dilworth Young, og 
som senere blev generalautoritet: 
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Da S. Dilworth Young var 5 år, så han ved juletid et puslespil med et billede af 
en gammel hestetrukken brandbil. Dilworth ønskede dette puslespil til jul mere 
end noget andet. 
Ældste Young forklarede senere, hvad der skete med dette puslespil til jul: 
"Endelig blev det jul, og der hang en strømpe fuld af gode ting på min stol. 
Men det første, jeg så, var puslespillet. Det var pakket ind i strålende papir, 
men jeg kunne se på formen, hvad det var. Jeg åbnede hurtigt æsken og var 
snart i gang med at lægge puslespillet og havde glemt alt omkring mig. 
Kort efter kom min far ind på værelset og forklarede min lillebror, min storesøster og 
mig, at familien Jensen fra Danmark lige var flyttet ind et stykke ned ad gaden. Han 
sagde, at faderen ikke havde noget arbejde og heller ingen penge, så han foreslog, 
at vi gav dem vores julemiddag. Han bad os også hver især, om at vælge det 
legetøj, som vi holdt mest af, og give det til et af familien Jensens børn... 

Før vi gik hen til familien Jensen, tilbragte jeg tre lykkelige timer med mit dejlige 
puslespil. Jeg havde tænkt på at give noget andet, men jeg vidste inderst inde, 
at der kun var én gave, som jeg kunne give. 
Et kvarter i 12 gik vi alle. Far bar kalkunen på et fad. Mor og min søster Emily 
fulgte efter med kartofler, sovs, dressing, tranebær og dessert. Og jeg bar 
forsigtigt mit fint genindpakkede puslespil under armen. 

Da vi kom til familien Jensens hjem, satte far kalkunen på et lille tomt bord i 
hjørnet, og vi andre fulgte efter. 
Så gav vi efter tur vores gaver. Emily gav sin smukke dukke til pigen. Jeg 
trådte frem og kiggede på drengen på min alder. "Her", sagde jeg, idet jeg 
skubbede puslespillet hen til ham. Han tog imod det og smilede. Dernæst gav 
min bror sin gave til det mindste barn. Og så gik vi hjem igen. 
Det var underligt, for det var som om mine fødder ikke rørte ved jorden, da vi 
spadserede hjem på vejen mellem familien Jensens og vores hus. Jeg følte 
det, som om jeg svævede på glade skyer, for jeg vidste, at jeg havde gjort et 
andet menneske lykkelig. 
Selv vores julemiddag, som bestod af bønner på dåse, brød, smør og henkogte 
frugter, fik en særlig og uforglemmelig betydning denne særlige jul!" (S. Dilworth 
Young, "Friend to Friend: A Special Christmas, Friend, december 1972. s. 20-21). 

Samtale • Hvad gjorde Dilworth, som gjorde ham glad? 
• Hvorfor var han glad efter at have givet sit bedste legetøj væk? 
• Har I nogen sinde givet noget, som har gjort en anden glad? 
Lad børnene tale om tidspunkter, hvor de har gjort andre glade ved at give 
gaver. 

Lærerens Forklar, at når vi giver andre mennesker gaver, så viser vi dem, at vi elsker 
præsentation dem. Vi bliver glade, når vi modtager en gave, men vi bliver også glade, når vi 

giver en gave.Påpeg, at gaver ikke behøver at være dyre for at vise stor 
kærlighed. Nogle af de bedste gaver er tjenestegaver. 

Historie Fortæl en historie om et barn, som gav tjenestegerninger. Du kan evt. benytte 
følgende historie: 
Det var lige før jul, og Bettina ville gerne give sin familie julegaver for at vise 
dem, hvor meget hun elskede dem. Men Bettina havde ingen penge. Hun 255 



troede ikke, at hun kunne give nogen gaver, og hun var meget ked af det. Så 
huskede Bettina, at hendes lærer i Primary havde fortalt klassen, at nogle af de 
bedste gaver er de gaver, som penge ikke kan købe. Bettina besluttede sig til 
at give tjenestegaver. 

Bettina lavede et kort til hvert familiemedlem, og på hvert af kortene skrev hun 
noget, som hun ville gøre for dette familiemedlem. På sin lillesøsters kort skrev 
hun, at hun ville spille et spil, som søsteren kunne lide. På sin storebrors kort skrev 
hun, at hun ville vaske op for ham en aften, når det var hans tur. Sin mor lovede 
hun, at se efter den lille, når mor trængte til et hvil. Og sin far lovede hun, at hun 
ville hjælpe med arbejdet i haven. Hendes favoritgave var til bedstefar: hun lovede 
at give ham et stort knus, som det første hver morgen i en hel måned. 

Da det blev jul, gav Bettina sine gaver til familien. Alle kunne lide Bettinas 
tjenestegaver. De vidste, at Bettina elskede dem, fordi hun havde givet dem så 
dejlige gaver. 

Kortaktivitet Giv hvert barn et kort, en blyant eller nogle farver. Fortæl børnene, at de hver 
især med disse kort kan give en tjenestegerning på samme måde, som 
Bettina gjorde. 

Tal om nogle af de gaver, som børnene kan give, fx dække bord, rede seng for 
en bror eller søster, lege med en lillebror eller lillesøster eller løbe et ærinde for 
far og mor. Hjælp hvert barn med at vælge en tjenestegerning og en person at 
give gaven til. 

Hjælp hvert barn med at skrive Jeg vil øverst på indersiden af kortet og for dig 
nederst på siden. 

Bed hvert barn på midten af siden at tegne et billede af det, som han eller hun 
vil gøre for en anden som en tjenestegerning. 

Hvis du har medbragt konvolutter, så giv hvert barn en konvolut til at lægge 
kortet i. Hjælp barnet med at skrive navnet på modtageren på konvolutten eller 
forrest på kortet. 

Mind børnene om at give deres kort, når familien udveksler gaver. 
Du kan evt. foreslå, at de laver lignende gaver hjemme til andre 
familiemedlemmer eller venner. 

Sammenfatning 
Lærerens Mind børnene om, at Jesus Kristus er den vigtigste gave, som vor himmelske 
præsentation Fader har givet os. Det er fordi, Jesus vil hjælpe os med en dag at vende 

tilbage for at leve sammen med ham og vor himmelske Fader. Forklar, at vi på 
samme måde, som vor himmelske Fader har vist sin kærlighed til os ved at 
sende Jesus til jorden, kan vise vores kærlighed til andre ved at give dem 
særlige gaver. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vores Frelser. Fortæl børnene, 
hvilke følelser, der fylder dig, når du tænker på, hvor meget vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus elsker hver eneste af os. Fortæl også børnene, 
hvordan du har det, når du giver gaver til andre. 

Motivér børnene til at huske vor himmelske Fader og Jesus Kristus, når de 
fejrer jul. 

Bed et barn om at afslutte med bøn. 
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Lektion 21 

Supplerende 
aktiviteter Brug nogle af disse aktiviteter, der virker bedst for børnene i din klasse. Du kan 

benytte aktiviteterne i selve lektionen eller som sammenfatning. Yderligere 
vejledning findes i "Klassetiden" i "Hjælp til læreren." 
1. Syng eller fremsig første vers af "Stille nat, hellige nat" [Salmer og sange, 

nr. 127) sammen med børnene. 
Stille nat, hellige nat, 
tavs er nu livets larm. 
Kun de fromme, de hellige to 
våger kærligt for barnets ro. 
Sov i Marias arm, 
sov i Marias arm. 

2. Syng eller fremsig "Barn Jesus i krybben" [Børnenes sangbog, nr. 26), 
"Marias vuggesang" [Børnenes sangbog, nr. 28) eller "Nu lytter min lille" 
[Børnenes sangbog, nr. 30). Teksten til disse sange findes bagest i 
kursushæftet. 

3. Læs Matt 2:1-2, 9-11 højt. Tal om stjernens betydning for de vise mænd. 
Hjælp hvert barn med at udklippe to trekanter af papir og lime dem 
sammen, så de danner en stjerne (se mønstret herefter). Lad børnene 
tage deres stjerner med hjem. 
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Teksten til sangene 

En glad familie 
Mor, hun er min bedste ven, 
og hun elsker mig igen. 
Vi beundrer vores far, 
sikken et dejligt liv vi har. 
Lillesøster elsker jeg, 
hun er også glad for mig. 
Og vi elsker vores bror, 
det er hos os at lykken bor. 

(© 1948,1975 Pioneer Music Press, Inc. 
Anvendt med tilladelse). 

Barn Jesus i krybben 
Det lille barn Jesus i krybben sov sødt, 
foruden en seng og i fattigdom født. 
Men himmelens stjerner så ned, hvor han lå, 
det lille barn Jesus på leje af strå. 

Sov sødt sov sødt sov sødt sov sødt 
sov sødt barn Jesus i din stald! 
Sov sødt sov sødt sov sødt sov sødt, 
sov sødt min Gud på jord. 
sov sødt min Gud, min Gud på jord. 
Skønt kvæget i stalden forstyrred' hans søvn, 
ej græd eller klaged' vor Herre Guds søn. 
Jeg elsker dig Jesus, fra Himlen se ned, 
og værn om mit leje og skænk mig din fred. 

Jeg be'r dig: O bliv Herre Jesus hos mig. 
Velsign alle små børn og elsk også mig. 
Bevar os som dine, den stund vi er her, 
og tag os til Himlen at bo hos dig der. 

Dåb 
Jesus kom til Jordanfloden 
for at blive døbt engang. 
Han blev sænket ned under vandet 
af Johannes Døberen. 

"Hvorfor det," Johannes spurgte. 
"Lad os gøre, hvad er ret, 
bød min Fader," sagde Jesus Krist. 
Så vi hjem til Gud kan gå. 

Li'som Jesus må vi alle 
være tro mod Herrens ord. 
Blive døbt og være lydige, 
mens vi er på denne jord. 

Vælg det rette 
Hvis vi vælger det rette i livet, 
er vi lyk'lig' hver eneste dag. 
Derfor lyt til hvad Jesus har givet, 
han vil vise os vej med behag. 

Kor: 

Vælg det rette og vær lyk'lig, 
vi vil altid vælge ret. 

Evangeliet om bønnen fortæller, 
have tro, være lydig ej svag. 
Og vi ved, hvis hans lærdom vi vælger, 
da vil vi finde lykke hver dag. 
Kor: 
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Vælg altid ret 
Vælg altid ret, vær altid tro, 
din plads kan du ingen andre betro, 
udfyld den derfor så godt du formår, 
budskabet hurtigt til Himmelen når. 
Kor: 

Vælg, vælg, vælg altid ret. 
Vær, vær, vær altid tro. 
Vær altid tro, vær altid tro. 
Vælg altid ret, vær altid tro, 
om andre fejler gi'r ikke dig ro, 
lyt altid til din samvittigheds bud, 
og om nødvendigt til døden hold ud. 

Prøv nu at synge 
Gør nu som jeg siger, 
følg kun efter mig, 
gør I det rigtigt, 
går det som en leg. 
Noget det går op, og ned, 
se om I kan følge med. 
Prøv nu at synge, 
følg kun efter mig, 
gør I det rigtigt, 
går det som en leg. 

(© 1963 D. C. Heath and Company. Anvendt 
med tilladelse). 

Giv sa'e den lille bæk 
Giv, sa'e den lille bæk, 
giv, oh giv, giv, oh giv, 
giv, sa'e den lille bæk, 
mens den løb til træet hen. 
Jeg er ej ret stor, 
men jeg sikkert tror, 
at det bliver grønt igen. 

Kor: 
Syng med glæde dagen lang: 
"Giv som Gud, ja giv som Gud." 
Syng med glæde dagen lang: 
"Giv og pris vor Gud." 

Giv sa'e den blide regn, 
giv, oh giv, giv, oh giv, 
giv sa'e den blide regn, 
da den faldt på blomster små. 
Kom rejs dit trætte hoved op 
og smil mod himlen blå. 

Kor: 
Giv så, som Herren gi'r, 
giv, oh giv, giv, oh giv, 
giv så som Herren gi'r, 
vi må alle hjælpe til. 
Den glade bæk, de blomster små 
gerne alle glæde vil. 
Kor: 
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Han sendte sin Søn 
Hvordan fortalte Faderen om kærlighed og 
omsorg? 
Han sendte ned sin Søn på jord med fred og 
hellighed. 
Hvordan belyste Faderen den vej, vi skulle 
følge? 
Han sendte ned sin Søn, som foran gik og 
viste vej. 
Hvordan belærte Faderen om offer og om 
død? 
Han sendte ned sin Søn for at dø og atter at 
opstå. 
Hvad beder Faderen os om, og hvad mon 
skriften lærer? 
Hav tro, hav håb, lev som hans Søn, hjælp 
andre på din vej. 
Hvad be'r han om? Lev som hans Søn! 

(© 1982 Mabel Jones Gabbott. Denne sang 
kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-
kommerciel brug i kirke og hjem). 

Jeg er Guds kære barn 
Jeg er Guds kære barn, 
og han har sendt mig her, 
har givet mig et jordisk hjem, 
med far og mor så kær. 

Kor-

Led mig, før mig, gå du med mig, 
hjælp mig finde vej, 
Lær mig hvad jeg gøre må, 
for hjem til Gud at nå. 

Jeg er Guds kære barn, 
med ønsket stærkt og rent: 
at jeg en dag forstår hans ord, 
og før det er for sent! 
Kor: 

Jeg er Guds kære barn, 
velsignelser jeg får, 
hvis jeg hans vilje gør hver dag, 
til ham engang jeg når. 
Kor: 

Jeg er Guds kære barn, 
velsignelser jeg får, 

hvis jeg han vilje gør, 
til ham engang jeg når. 
Kor: 

Jeg er Guds kære barn, 
jeg løfter får af Gud: 
En himmelsk herlighed jeg når, 
hvis blot jeg holder ud. 

Kor: 

Min Frelser elsker mig 
Min Frelser elsker mig, 
det ved jeg, for jeg mærker 
den varme kærlighed, 
han sender til mig ned. 
Kor: 

Han ved, jeg vil følge ham, 
leve mit liv med ham. 
Min Frelsers kærlighed, 
han gi'r mig frit og gerne. 

Kor: 
Min Frelsers kærlighed 
jeg dele vil med andre. 
Den, som med glæde gi'r. 
igen velsignet bli'r. 

Kor: 
(© 1978, 1979 af K. Newell Dayley. Alle 
rettigheder forbeholdt. Anvendt med 
tilladelse). 

Jeg ved min Fader lever 
Jegoved, min Fader lever, elsker mig, 
og Ånden hvisker det til mig 
og siger, det er sandt 
og siger, det er sandt. 
I tro jeg her på jord skal følge Guds plan, 
og Ånden hvisker det til mig 
og siger, at jeg kan 
og siger, at jeg kan. 
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Teksten til sangene 

Jeg takker dig, Fader 
Jeg takker dig, Fader i himmelens hjem, 
du med godhed og kærlighed leder mig frem. 
Jeg takker for venner, forældre og hjem, 
og for alt det gode jeg nyder hos dem. 
Hjælp mig være venlig og kærlig altid 
og lyde min fader og moder med flid. 
Nu jeg beder i Jesu velsignede navn 
beskyt og velsign mig og hold mig i favn. 

Jeg tænker, når jeg læser 
Jeg tænker, når jeg læser de gamle ord 
om Jesus, som stille gik om 
og kaldte de små børn til sig i sin hjord; 
oh, blot også til mig her han kom. 
Jeg ønsker min pande hans hånd havde rørt, 
at hans arme var lagt omkring mig, 
oh, havde hans kærlige røst jeg blot hørt: 
lad kun alle små komme til mig. 

Jeg prøver at bli' som Jesus 
Jeg prøver at bli' som Jesus og vandre den 
vej, han gik. 
Hans kærlighed er det mønster, jeg gennem 
hans gerning fik. 
Men så, når jeg fristes og vælger forkert, 
må jeg høre efter, når den stille røst hvisker: 
Kor: 

"Elsker hverandre, som Jesus har sagt. 
Prøv at vær' venlig i alt, hvad du gør, 
vær kærlig i tanke, i handling og ord, 
som Jesus os lærte på jord." 
Min næste jeg altid elsker, jeg tjener ham 
som min ven. 
Jeg længes med fryd mod dagen, når Jesus 
er her igen. 
Jeg prøver at huske de lektier, han gav, 
mine tanker fyldes af den Helligånds hvisken: 
Kor: 

(© 1980, Janice Kapp Perry. Denne sang må 
kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommerciel 
brug i kirke og hjem). 

Jesus elsker alle børn 
Jesus elsker alle børn, 
både dig og mig, 
Han velsigner alle, 
og ta'r dem ind til sig. 
Han fortalte dem så smukt, 
hvordan man leve kan, 
elsk og hjælp hverandre, 
vær ærlig, tro og sand. 

Jesus siger: elsk enhver, 
Jesus siger: elsk enhver, 
mod dem kærlig vær! 
Alle elsker dig igen, 
når du kærlig er. 

Et solskinsbarn 
Jeg bør et solskinsbarn være 
et solskinsbarn hver dag, 
i al min daglige færden, 
i hjem og vennelag. 

Kor: 

Som solskin, som solskin, 
Gud vil jeg skal være solskin, 
som solskin, som solskin, 
som solskin jeg være vil. 

Kærlig Gud vil jeg skal være 
og god ved alt jeg ser, 
venlig og god og ham ære, 
hans små børn sådan er. 
Kor: 

Elsker hverandre 
Som jeg har elsket, elsker hverandre; 
Jævnt lyd min befaling: Elsker hverandre! 
Derpå skal kendes, om I vil mig følge: 
At I vil elske hverandre! 
(© 1961, fornyet 1989 af Luacine C. Fox. 
Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, 
ikke-kommerciel brug i kirke og hjem). 
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Marias vuggesang 
Sov nu sødt, sov nu sødt, mit kære barn 
sov nu sødt i fred og ro. 
Dit magtfulde liv er nu begyndt, 
og din mor er nær og tro. 
Mens Josef våger nu i nat, 
er på himlen her en stjerne sat. 
Sov nu sødt, sov nu sødt, mit kære barn, 
sov nu sødt i fred og ro. 
Dit hoved vil en krone bær' 
for din plads i himmerig'. 
Dine hænder, som endnu er små, 
snart velsignelser vil gi'. 
"Fred på jord" lød englekorets sang, 
som vi alle stemmer i engang. 
Sov nu sødt, sov nu sødt, mit kære barn, 
sov nu sødt i fred og ro. 

Nu lytter min lille 
Nu lytter min lille, og høre du skal, 
at Herren i krybben begyndte sit kald. 
Han fødtes så ringe i fjerneste land, 
et barn var han, mon det du tænke dig kan. 

Kor: 
Sov sødt min lille, du er mig kær! 
Sov sødt min lille, ej ondt når dig her! 
Sov sødt min lille, du er mig kær. 
Jesus dig skærmer, han barnet er nær. 

Om dette beretter en englenes hær, 
af Himmelens skønhed omstrålet den er. 
En tindrende stjerne blandt andre er klar, 
den viser, hvor barnet sin bolig nu har. 

Kor: 
Og hyrderne finder, som englen har sagt, 
at barnet de søger, i krybben er lagt. 
Hans leje er ringe, hans seng er af strå, 
men han vil os vise den vej, vi skal gå. 
Kor: 

Når min moder kalder 
Når min moder kalder, 
straks så lystrer jeg, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 
Når min fader kalder, 
straks så lystrer jeg, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 

Gud i Himlen elsker 
og velsigner mig, 
for jeg vil gøre, hvad er ret, 
hvad der gavner mig. 

Et surt og muggent ansigt 
Et surt og muggent ansigt må, 
aldrig være til; 
vend op og ned på det 
og giv et rigtig dejligt smil. 
Hvor i verden end du går, 
hvis du glæde vil, 
så vend det sure ansigt bort 
og giv et dejligt smil. 

Helligånden 
Da Jesus gik omkring, 
han sagde disse ord: 
"Den Helligånd jeg sender, 
han skal lede jer på jord." 
Og Helligånden er 
en evig følgesvend, 
som Jesus kaldte Talsmanden 
og vores gode ven. 
Og Helligåndens røst, 
den si'r, hvad jeg ska' gør', 
så jeg kan bo hos Gud igen, 
som jeg har gjort det før. 
En dag jeg møder Jesus, 
Fad'ren jeg skal se, 
måske jeg ser den Helligånd 
og takker alle tre. 
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