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Hjælp til Læreren 

Formål Dette kursushæfte er skrevet for at hjælpe dig med at undervise børnene om, 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. 

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

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

Når du efterlever evangeliets principper, studerer skriften, følger 
præstedømmeledernes råd og kommer Herren nærmere gennem bøn, vil du 
modtage inspiration fra Helligånden om de børn, du underviser. Bær ofte dit 
vidnesbyrd for børnene, og lad Helligånden virke gennem dig i dette vigtige kald. 
Når du gør dette, vil Ånden vejlede dig, så at alt det, du gør i Primary, vil være ting, 
som vor himmelske Fader ønsker for sine børn. 

Oplysning 
om klassen VDR-skiltet, som findes foran i dette kursushæfte, og VDR-ringen bruges i flere 

lektioner. VDR står for "Vælg Det Rette". VDR-ringen nævnes i flere lektioner samt 
i supplerende aktiviteter og tjener som en påmindelse for ejeren om at vælge det 
rette. Bed biskoppen eller grenspræsidenten om at afsætte penge til køb af en 
VDR-ring til hvert barn. 

Klassetid Bøn 

indled og slut hver lektion med bøn. Giv regelmæssigt hvert barn mulighed for at 
bede bønnen. Gør bøn til en betydningsfuld del af lektionen ved at komme med 
instruktioner og forslag til bønnen og ved at spørge børnene om forslag til ting, 
som I kan tage med i bønnen. Fokusér sådanne forslag på klassens behov og 
lektionens budskab. 

Undervisning 

Forbered hver lektion omhyggeligt og under bøn, så børnene forstår og synes om 
den, og så du har Åndens vejledning. Læs ikke lektionen op for børnene. De vil 
reagere på en bedre måde, hvis du underviser med dine egne ord. 

Vælg de materialer i lektionen, som passer til din klasse. Supplerende aktiviteter, 
som står i slutningen af hver lektion, kan bruges i præsentationen af lektionen, 
som du synes passer sig bedst. Ikke alle materialer eller supplerende aktiviteter vil 
passe til din klasse. Vælg dem, som din klasse vil få mest ud af. Hvis du har 
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mindre børn i din klasse, kan du ofte anvende sange og fingerlege i løbet af 
lektionen for at holde deres opmærksomhed fanget. Du kan gentage et vers med 
bevægelser til, hvis børnene synes om det. I stedet for ordstrimler til de mindre 
børn kan du tegne billeder eller klippe nogen ud af blade, som forestiller det, der 
undervises i med ordstrimlerne. 

Hæftet Undervisning - ingen større kaldelse (33043) kan være af betydelig hjælp 
ved undervisning i lektionerne. 

Bær ofte et kort, personligt vidnesbyrd, så eleverne får bedre mulighed for at lytte 
til og reagere på evangeliets budskab ved hjælp af Ånden. 

Musik i klasseværelset 

Musik kan bringe Herrens Ånd ind i klasseværelset. Når klassen synger sammen, 
kan det hjælpe børnene til bedre at huske lektionens indhold og gøre dine 
lektioner mere interessante. 

De sangtekster, der henvises til mere end en gang, findes bag i hæftet. De sange, 
som kun bruges en gang, findes i selve lektionen. Noderne til disse sange står i 
Børnenes Sangbog (34831). 

Du behøver ikke at være en dygtig musiker for at gøre musik i klasseværelset til en 
berigende oplevelse. Øv dig på sangene, og lær dem derhjemme som en del af 
forberedelsen til lektionen. Bed musiklederen eller dirigenten om støtte, hvis du 
har brug for særlig hjælp. 

Især med mindre børn kan du bruge passende bevægelser til sangene. Du kan 
også sige ordene i stedet for at synge dem. 

Trosartiklerne 

Trosartiklerne er en vigtig del af Primarys undervisningsplan. Motivér hvert barn, 
som kan, til at lære hele eller dele af trosartikler, som bruges i en lektion, udenad. 

Skriftsteder 

Tag dine skrifter med til klassen hver uge, og lad børnene se dig læse og 
undervise ud fra skriften. Motivér børnene til at medbringe deres skrifter til klassen 
hver uge, hvis de har deres egne skrifter. Hjælp de større børn til at finde og læse 
vers, som bruges i lektionen. Bær af og til dit vidnesbyrd om værdien af skriften. 

Hjælpemidler til undervisningen 

Billeder. De fleste af billederne, som bruges i lektionerne, er nummererede og 
findes i pakken, som følger med hæftet. Disse billeder skal blive sammen med 
hæftet. Der er opgivet biblioteksnummer for billeder, som sikkert kan fås i 
kirkebygningens bibliotek. Der er også angivet nummer på billeder, som findes i 
mappen Evangelisk Kunst. 

Musik. Se "Musik i klasseværelset" ovenfor. 

Figurer og udklip. Klip disse figurer ud, og brug dem i de lektioner, de passer til. 
Hold dem sammen med hæftet. 
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Mad. Spørg børnenes forældre i forvejen for at sikre dig, at ingen af børnene har 
allergier eller uheldige fysiske reaktioner på grund af maden, når en lektion foreslår 
brug af mad. 

Andre hjælpemidler til undervisningen. Du vil skulle lave andre enkle hjælpemidler 
til undervisningen, som foreslås i lektionerne, såsom ordstrimler, plakater og 
kopier. Gem disse hjælpemidler til senere brug i andre lektioner og i følgende år, 

Fællestidspræsentationer 

Af og til skal din klasse give lette evangeliske præsentationer i Primarys fællestid. 
Sådanne præsentationer bør tilpasses ud fra lektionerne. Tænk over passende 
ideer til fællestiden, når du forbereder og giver lektionerne. Du kan også vælge et 
princip fra børnenes igangværende nadvermødeprogram. 

At få børn til at undervise i et evangelisk princip i fællestiden er en effektiv måde at 
hjælpe med at lære dem at dele dette princip på. Du kan bruge en del af en 
lektion til at forberede præsentationen. 

Sørg for at fællestidspræsentationen er let og ikke kræver megen indøvning. 
Følgende forslag kan hjælpe dig med at give effektive, enkle 
klassepræsentationer: 

1. Spil en historie eller situation fra lektionen. 

2. Vis, og forklar plakaten "At blive medlem af Jesu Kristi Kirke" (se lektion 7). 

3. Lad børnene fortælle deres tanker omkring deres kommende dåb. Hvis et barn 
er fyldt otte år og er blevet døbt, så bed ham eller hende fortælle om sine 
følelser om sin dåb. 

4. Fortæl en historie fra en lektion ved at bruge billeder, ordstrimler eller 
udklippede figurer. 

5. Repetér og forklar en trosartikel. I kan også synge en af trosartikelsangene. 

At dele med børnenes familie 
Motivér børnene til at dele det, de har lært i Primary, med deres familie. Invitér 
forældrene til at besøge og deltage i din klasse af og til for at berige lektionerne. 
Vær modtagelig for forældrenes ideer, som vil hjælpe til at gøre Primary mere 
meningsfyldt for børnene. 

Forberedelse til dåb 

Hvis du har syvårige i din klasse, skal nogle af dem døbes på et tidspunkt det 
pågældende år. Som deres primarylærer kan du støtte børnenes familie og hjælpe 
eleverne med at forberede sig til deres dåb. Overvej følgende forslag som en 
hjælp til at gøre dette: 

1. Giv nogle af lektionerne om dåb (lektion 11, 13, 21, 32 og 33), hvis det er 
muligt, før det første barn i klassen bliver døbt. 

2. Brug et par minutter af klassetiden søndagen før hvert barn skal døbes til at tale 
om denne ordinanses vigtighed. 
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3. Overvær, hvis det er muligt, hvert barns dåb sammen med et medlem af 
Primarys præsidentskab og de elever i klassen, som kan deltage. 

4. Hjælp børnene til at forberede klassepræsentationerne om dåb til fællestiden. 

At forstå børnene Din kaldelse til at undervise børnene i Jesu Kristi evangelium er et helligt hverv, 
som du har fået gennem dit biskopråd eller grenspræsidentskab. Du kan i høj 
grad påvirke disse børn til at følge Frelseren gennem deres liv. Husk, at 
præstedømmets ledere har kaldet dig gennem inspiration fra vor himmelske 
Fader. 

Vis altid klassen en positiv indstilling og kærlighed til børnene. Lær hvert barns 
talenter, interesser og evner at kende. Tilpas lektionens aktiviteter, som kræver 
læse- og skrivefærdigheder, til børnenes færdigheder. 

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

Disse lektioner er skrevet for klasser med børn i en enkelt aldersgruppe eller 
blandede aldersgrupper fra fire til syv år. Det kan dog være nødvendigt at tilpasse 
dem efter den alder, børnene i din klasse har. Lige meget hvordan din klasse er 
sat sammen, så vil forståelse af de karakteristiske træk ved børnenes alder hjælpe 
dig til at undervise mere effektivt. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor 
børnene opfører sig, som de gør, og hvordan de bør undervises, så de bedst kan 
lære. At forstå børnene vil også hjælpe dig til at bibeholde en positiv atmosfære i 
klasseværelset. Læs følgende karaktertræk, når du forbereder lektionerne. Men 
husk, at hvert barn udvikler sig i sit eget tempo. Dette er kun en generel 
vejledning. 

Fireårige 

Fire år er alderen, hvor man undersøger ting. Hvorfor og hvordan er to af de ord, 
som fireårige mest bruger. Fireårige er fulde af handling og meget aktive. Følgende 
er generelle karaktertræk for fireårige: 

1. De kan løbe, hoppe og klatre med større lethed og sikkerhed end treårige. 

2. De kan kaste eller sparke til en bold og bygge et hus af klodser. 

3. De kan lide at sige ting som: "Det har jeg prøvet; nu kan jeg gøre noget 
andet". 

4. De kan lide at lege med andre børn, men er ikke socialt rede til en større 
gruppe. 

5. Selvom de ønsker og har brug for andre børn at lege med, leger de mest for 
sig selv. De løber eller synger måske til musik sammen med gruppen, men de 
lægger ikke mærke til, hvordan de andre børn leger. 

6. Udover at stille mange spørgsmål kan de føre samtaler med et andet barn 
eller en voksen. 

7. Da de har det meste af deres erfaring fra hjemmet, taler de mest om hjemmet 
og familien. Børn på denne alder elsker at fortælle deres lærer om deres 
familie. De foretrækker ofte at fortælle deres egen historie frem for at lytte til 
andre børns historier. De elsker lektioner og aktiviteter, som fokuserer på 
familien. 
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8. De lever fuldt ud i nuet.! går og i morgen har kun lidt betydning. Men de viser 
dog stor spænding for kommende begivenheder, og da de endnu ikke kan 
forstå betydningen af tid, kan de spørge om kommende begivenheder: "Er 
det i morgen?" 

9. De holder af at høre historier og børnevers. De ønsker at høre 
yndlingshistorier om og om igen uden den mindste ændring. Når de har hørt 
historien, kan de lide at agere personerne. 

10. Med lidt hjælp kan de lære at bede. 

Femårige 
Femårige er mere selvsikre og er generelt mere pålidelige. De har lært at gøre, 
hvad der ventes af dem derhjemme. De leger godt med andre børn, men de kan 
også underholde sig selv på mange måder, for eksempel ved at springe rundt eller 
tegne tegninger. Følgende er normale adfærdsmønstre for femårige: 

1. Koordinationen af deres store muskelgrupper forbedres fortsat. Nu kan de 
sjippe, slå kolbøtter og hoppe - selv på et ben. De kan trække en kælk eller 
vogn med større lethed. 

2. Koordinationen af deres små muskelgrupper gør det nu muligt for dem at 
klistre, klippe billeder ud og farvelægge tegninger, selvom det stadig kan være 
svært for dem kun at tegne indenfor stregerne. Mange kan også snøre deres 
sko. 

3. De er mere pålidelige og selvstændige end fireårige. De kan ofte lide at hjælpe 
til i hjemmet og er glade, når de kan arbejde sammen med deres forældre. 

4. De mener det, når de spørger: "Hvad er det til?" eller "Dur det?" De ønsker og 
bør få gennemtænkte, ærlige svar, men ikke med et sprog eller detaljer, som 
de ikke kan forstå. 

5. De elsker deres lærere og synes, det er et privilegium at sidde ved dem. De 
bliver meget glade, når læreren beder dem om at hjælpe med lektionen ved at 
holde et billede eller gøre noget andet for at hjælpe. 

6. De kan lide projekter i små grupper og skuespil om hjem og familie. 

7. De elsker at høre og fortælle historier, og de beder om den samme historie 
om og om igen. Gentagelse er den vigtigste måde, hvorpå de lærer. De kan tit 
fortælle en historie næsten ord for ord, når de vender siderne i en bog. 

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

9. De kan lide at få nye privilegier for at vise, at de er større og ældre. 

10. Med en koncentrationstid på ti til 12 minutter kan de skifte hurtigt fra en 
aktivitet til en anden. De begynder at synes, at fingerlege er for de små og 
ønsker aktiviteter eller øvelser for større børn. 

11. De vil ofte holde fast på, at de har ret til at lege med noget, som et andet barn 
allerede leger med. Prøv at ordne sådanne situationer med forsigtighed. Lær 
børnene at skiftes. 
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12. De er ikke særlig socialt anlagt og foretrækker små grupper frem for store. De 
vil hellere være sammen med deres bedste kammerat end være sammen 
med en gruppe på ti. 

13. De har endnu ikke lært at skelne mellem fantasi og virkelighed. Derfor kan et 
barn sige, at hans ur er af guld, at hans far er større end nogen andens far og 
at den fisk, han har fanget, var enorm lang. Voksne bør være klar over, at 
dette er en normal fase i et barns liv, og at det tager tid at skelne mellem, 
hvad der er virkelighed, og hvad der ikke er. Denne fase går over, efterhånden 
som et barn udvikler sig. 

14. De er ivrige efter at lære. Da vor himmelske Fader er meget virkelig for dem, 
er de meget interesseret i ham og stiller mange spørgsmål om ham. Børn på 
denne alder kan lide at bede og kan måske bede uden hjælp. 

Seksårige 

Seksårige har fået stor kontrol over deres krop og har en masse energi til at bruge 
på at lære nye ting og fuldkommengøre dem, de allerede har lært. De kan for 
eksempel lære at sjippe, drible med en bold, fløjte, lave kraftspring og cykle. 
Seksårige kan stadig have lidt besvær med at bruge deres små muskler, men de 
kan lære at skrive alfabetet, deres eget navn og nogle få andre ord. Følgende er 
generelle karaktertræk for seksårige: 

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

2. De kan lide at bruge hele kroppen, som ved at klatre i træer, bruge ting på 
legepladsen eller løbe om kap. 

3. De kan lide lege og konkurrere. 

4. Lærerens mening er meget vigtig for dem. De vil gerne sidde ved læreren og 
hjælpe med lektionen ved at holde billeder eller bære materialer tilbage til 
biblioteket. 

5. De kan stadig lide at høre historier, lave skuespil over dem og forestille sig 
ting. Mange kan lide at klæde sig ud i voksnes tøj. 

6. De er meget gavmilde, kærlige og medgørlige, indtil de ikke får deres vilje, og 
da kan de være meget trættekære. 

7. De kan lide fester. 

8. De er måske blevet meget bedre til at springe, løbe og hoppe og kan lide at 
bruge disse færdigheder i deres leg. 

9. De går meget op i, hvad der er god og dårlig opførsel. 

10. Deres tro på vor himmelske Fader og Jesus Kristus vokser. De fleste 
seksårige kan selv bede, hvis de har erfaring hermed fra hjemmet eller andre 
klasser. 

Syvårige 

Som syvårige er børnene stadig tæt knyttet til deres forældre og værdsætter 
stadig deres opmærksomhed, kærlighed og sympati, men de begynder at 
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interessere sig mere for mennesker og situationer uden for hjemmet. De har deres 
egen smag og vi! have lov til selv at tage nogle beslutninger. De er livlige, ivrige og 
overordentligt interesseret i livet omkring sig. De udforsker mange aktiviteter og 
kan lide at gentage dem, som de synes om. Følgende er øvrige generelle 
karaktertræk for syvårige: 

1. Børnene har god kontrol over deres store muskelgrupper, og de bliver mere 
graciøse, hurtige og adrætte. 

2. Deres små muskelgrupper er under udvikling. De kan skrive lettere og mere 
nøjagtigt. 

3. Mange kan lide voldsomme lege, og lege det samme om og om igen. 

4. De er fulde af energi, men bliver let trætte. Det er vigtigt med hvileperioder. 

5. De er ofte rastløse og urolige. 

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

7. En syvårigs koncentrationstid øges. Børn på denne alder kan fuldføre et 
projekt, hvis det interesserer dem, selvom det tager fra 20-25 minutter. De har 
stadig behov for afvekslende aktiviteter t næsten hver lektion. 

8. De begynder at være mindre sammen med børn af det andet køn. 

9. De bliver mindre dominerende og mindre besluttet på at få deres vilje. 

10. De bliver mere selvstændige og mere logiske i deres tankegang. 

11. De tænker mere over, hvad der er rigtigt og forkert, og er meget kritiske over 
for dem, som ikke gør, hvad de synes er rigtigt. 

12. De glæder sig til at blive døbt. 

13. De kan selv bede og venter ofte at få svar på deres bønner med det samme. 

14. De er stolte over, at de kan faste mindst et måltid fastesøndag, og over at de 
betaler tiende. 

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

handicappede. 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 hjælp, kan du 
forstå samt undervise de børn, der lider af handicap. Omsorg, forståelse og et 
ønske om så vidt muligt at involvere alle klassens elever i aktiviteterne er en 
forudsætning. 

Børn med handicap kan påvirkes af Ånden, uanset hvor deres forståelsesniveau 
ligger. Selvom nogle børn måske ikke har mulighed for at overvære hele Primary-
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tiden, har de behov for at deltage, om kun kort, for at føle Ånden. 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. 

Elever med handicap kæmper måske med indlæringsproblemer, intellektuelle 
handicap, sprog- eller talevanskeligheder, nedsat syn eller hørelse, 
adfærdsproblemer og social problemer, mentale handicap, motoriske problemer 
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 de har behov for at tjene andre. 

Disse retningslinier kan hjælpe dig, når du skal undervise et barn med handicap: 

• Se længere end blot til handicappet, 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 minde 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 handicap. 

• 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 handicappet barn om at læse, bede 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 handicappede 
barns særlige behov. 

Yderligere materialer om, hvordan man underviser handicappede børn, kan 
skaffes fra Kirkens distributionscentre (se evt. "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 værdifulde 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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Vælg det rette Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene til at lære, at de ved at vælge det rette kan følge Jesus Kristus. 

Forberedelse 1. Lav et blankt navneskilt eller badge til hvert barn og et til dig selv. Skriv dit navn 
på navneskiltet, men skriv ikke på nogen af de andre. 

2. Forbered dig til at synge "Vælg det rette" {Børnenes sangbog, s. 82). Teksten 
findes bag i hæftet. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. En farveblyant eller blyant til hvert barn. 
c. Et stykke tape eller en nå! til hvert barn. 
d. Et VDR-skilt til hvert barn ti! at farvelægge. Skiltet findes foran i hæftet. 
e. En VDR-ring til hvert barn, som ikke har fået en et tidligere år. 
f. Billede 3-1, Johannes Døber døber Jesus (62133; Evangelisk kunst, 208). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Ær dit navn 

Præsentér dig for børnene. Fortæl dem, hvad du hedder, og vis dem dit 
navneskilt. 

Giv hvert barn et navneskilt og en blyant eller en farve, og få dem til at skrive deres 
navn på navneskiltet. Hjælp dem, som ikke kan skrive deres navn. Sæt 
navneskiltet fast med tape eller nåle på børnenes tøj. 

• Hvorfor er navne vigtige? (Hjælp børnene med at forstå, at et mennesker 
kendes ved deres navne). 

Sig navnene højt på flere personer, som børnene kender og respekterer, så som 
deres forældres navne, biskoppen, en missionær og Kirkens præsident. Spørg 
dem, hvad de tænker på, når de hører visse navne, og hvordan deres følelser er 
over for personerne med de navne. Hjælp børnene til at forstå, at et navn 
identificerer en person for andre. Når et barn kender en persons navn, kan han 
eller hun høre navnet og tænke på, hvordan den person ser ud og opfører sig. 

Lad hvert barn sige sit navn højt for klassen. 

• Hvad vil du gerne have, folk skal tænke, når de hører dit navn? 

• Hvordan kan du få dit navn til at stå for noget godt? 
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Lad børnene foreslå flere måder, hvorpå de kan ære eller synes om deres navn, 
som f.eks. at udføre deres opgaver, vise kærlighed, være høflige, være ærlige, 
adlyde deres forældre, adlyde befalingerne og adlyde love og regler. Fortæl 
børnene, at vi har det godt med os selv, når vi vælger det rette, og folk vil tænke 
gode ting, når de hører vores navn. 

At vælge det rette hjælper mig til at synes godt om mit navn 
Aktivitet Vis VDR-skiltet, som finder foran i hæftet. 

• Hvad står VDR for? (Vælg det rette). 

Forklar, at når de vælger det rette, vil børnene synes godt om deres navn. Få dem 
til at gentage vælg det rette sammen med dig. 

Historie Fortæl følgende historie om en dreng, som skulle træffe et meget vigtigt valg: 

Rasmus og hans ven, David, legede i naboens have. Nabofamilien var ikke 
hjemme, og de to drenge havde det sjovt med at lege med noget af børnenes 
legetøj. Da de skubbede hinanden i gyngen, knækkede den og faldt ned på 
jorden. Rasmus og David vidste ikke, hvad de skulle gøre, så de løb deres vej. De 
håbede, at ingen havde set dem der. 

Rasmus havde det dårligt med, at han og David havde ødelagt gyngen. Han 
tænkte meget på det resten af dagen, men kunne ikke finde ud af, hvad han 
skulle gøre. Da Rasmus vågnede næste morgen, kom han i tanke om, hvad VDR 
betyder. Rasmus sagde ordene, som han havde lært i Primary, "Vælg det rette". 
Så kom Rasmus i tanke om naboens gynge. 

Han klædte sig hurtigt på og gik hen til naboens hus. Han stod uden for et stykke 
tid, fordi han var bange for at banke på deres dør. Endelig bankede han på. 

Da moderen åbnede døren, fortalte han, hvad der var sket. Hun lyttede, mens han 
fortalte historien om gyngen, der var gået i stykker. Da han var færdig, lagde hun 
forsigtigt sin hånd på hans skulder og spurgte, hvad han hed. Han fortalte hende, 
at han hed Rasmus. Hun så ham ind i øjnene og sagde: "Rasmus, når jeg ser eller 
hører dit navn, vil jeg tænke på en, som er ærlig." 

• Hvad valgte Rasmus at gøre? 

• Hvad hjalp Rasmus til at træffe sin beslutning? 

Vis børnene VDR-skiltet. 

• Hvordan hjalp det at vælge det rette Rasmus med at have et godt navn? 

Sang Syng "Vælg det rette" sammen med børnene, eller læs ordene højt. 

Jesus Kristus ønsker, jeg skal vælge det rette 

Samtale Forklar børnene, at du tænker på et andet navn. Det er navnet på en, som ønsker, 
at de skal vælge det rette. Lad børnene gætte, hvem du tænker på, idet du giver 
dem ledetråde som: 

1. Han elsker os. 

2. Han har lært os, hvordan vi skal vælge det rette. 
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Lektion 1 

Fortæl børnene, at den person, du tænker på, er Jesus Kristus. Han har lært os at 
altid vælge det rette. Han lærte os også, at vi skal døbes på samme måde, som 
han blev døbt. 

• Hvad kan I huske om, hvordan Jesus blev døbt? 

Billede og samtale Vis billede 3-1, Johannes Døber døber Jesus, Læs første del af Matt 3:16 højt, 
som slutter efter ordene op fra vandet. Forklar, at Jesus blev døbt ved 
nedsænkning, hvilket betyder, at han blev sænket ned under vandet. 

• Hvordan ønsker vor himmelske Fader og Jesus, at I skal døbes? {Ved 
nedsænkning, ligesom Jesus blev). 

Spørg børnene, hvor gamle de er. Pointér, at når børnene fylder otte år, vil de være 
gamle nok til at blive døbt. De vil også være ansvarlige for deres egne valg. Ved at 
blive døbt og adlyde befalingerne, vil de vælge det rette. 

• Hvorfor er det vigtigt at blive døbt? 

• Hvordan viser det at blive døbt, at man har valgt den rette vej? 

Forklar, at når de vælger at blive døbt, vælger de at blive medlemmer af Jesu Kristi 
Kirke og påtage sig hans navn. De vælger at lade deres eget navn repræsentere 
ham. De lover at prøve at biive som ham og at gøre de ting, som han vilie gøre. 
Hjælp børnene til at forstå, at de ved at vælge det rette vil have det godt med 
deres navn og vi! ære Jesu Kristi navn og hans Kirkes navn. 

Lærerens vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd for børnene om vigtigheden af altid at vælge det rette. 

Sang og ring Hjælp børnene med at synge klassesangen "Vælg det rette". Giv da de børn, som 
ikke et tidligere år har fået en VDR-ring, en ring hver. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eiler som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Bed hvert barn fortælle om engang, hvor han eller hun valgte det rette samt at 
forklare, hvordan han eller hun havde det efter at have truffet det valg. 

2. Lad hvert barn farvelægge en kopi af VDR-skiltet, som findes foran i hæftet. 

3. Lad børnene lave tegninger af måder, hvorpå man kan vælge det rette. 

4. Lad børnene skiftes til at lade som om, de udfører en daglig opgave, som deres 
forældre har givet dem, og forklar så, hvordan de dermed vælger det rette. 
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Vor himmelske Fader 
stoler på, at vi vil følge hans plan 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at vor himmelske Fader stoler på, at de hver især 
vil træffe de rette valg. 

Forberedelse 1. Studér Abraham 3:22-28. 

2. Lav en badge til hvert barn og en til dig selv som vist: 

Skriv bogstaverne VDR i midten af hver badge. 

3. Forbered dig til at lære børnene andet vers af "Vælg det rette" {Børnenes 
sangbog, s. 82). Teksten findes bag i dette hæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En farve eller blyant til hvert barn. 
b. En nål eller et stykke tape til hver badge. 
c. VDR-skiltet foran i hæftet. 
d. Kridt, tavle (eller noget andet man kan skrive på) og tavleklud. 
e. Billede 3-2, Vor himmelske Fader gav os sin plan. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, som du ønsker 
at benytte. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

4 

Lektion 

10 

/ / t \ ' -é* ^ \ cP 
c 4 
^ I 



Vi er en stor konges børn 

Fang Fortæl følgende historie om en stor konges søn: 
opmærksomheden D e r v a r e n g a n g e n ^ o n g e hv js s ø r i ! prinsen, blev fjernet og taget langt fra sit hjem. 

Dem, der fangede ham, prøvede at tvinge prinsen til at gøre noget forkert. De 
prøvede at lære ham at være uvenlig mod folk omkring ham. De brugte grimme 
ord og prøvede at få ham til at bande. De prøvede at tvinge ham til at lyve, snyde 
og stjæle. De prøvede endda at tvinge ham til at spise og drikke ting, som ikke var 
godt for hans helbred. Men prinsen gjorde ikke nogen af disse dårlige ting en 
eneste gang. Langt om længe, efter et halvt år med denne frygtelige behandling, 
spurgte de, som havde taget ham til fange, prinsen: "Hvorfor vil du ikke gøre det, 
som vi vil have dig til?" 

Han svarede: "Jeg kan ikke gøre det, som I beder mig om, for jeg er kongesøn, 
og min far har lært mig at gøre det, der er ret. Jeg er født til at blive konge." 

Samtale Forklar, at prinsen vidste, at han var kongesøn, og ventede selv at blive konge, når 
han blev stor. 

Fortæl børnene, at der er et barn af en konge i klassen idag. 

Digt Bed børnene lytte til et digt for at se, hvem denne store konges barn er. Læs, eller 
hjælp et af børnene med at læse følgende digt: 

"Jeg er et barn af kongelig byrd. 
Min Fader er himiens og jordens konge. 
Min Ånd blev født i mit hjem i det høje. 
Et elsket barn, en prinsesse {eller prins) er jeg." 
{Anna Johnson, "I Am a Child of Royal Birth," Children's Friend, Oct. 1959, s. 29} 

• Hvem er det kongelige barn? (Os alle sammen). 

• Hvem er kongen? (Vor himmelske Fader). 

Hjælp børnene til at forstå, at hver enkelt i klassen er prins eller prinsesse. Vi er 
alle børn af den største konge af alle, vor kærlige himmelske Fader. Han ønsker, at 
vi skal gøre det rette, ligesom prinsen i historien gjorde. 

Vor himmelske Fader har tillid til os 

Tavle og aktivitet Skriv ordet tillid på tavlen. 

• Hvad betyder tillid? 

Lad børnene svare. 

Historie Fortæl følgende historie: 

Da Susan var ni år, tog hendes far hende med ud for at udforske en hule i 
nærheden af deres hjem. Susan var bange, da de gik ind i hulen, fordi der var 
mørkt og underligt. Hendes far hjalp hende med at blive rolig ved at tage hendes 
hånd og snakke med hende, mens de gik derinde. Han lærte hende at føle på 
væggene med hænderne og føre fødderne hen over den ujævne jord. 

Langsomt kom de gennem den mørke hule. Susan var bange og ønskede nogle 
gange at vende om, men hendes far var hele tiden i nærheden og opmuntrede 
hende til at fortsætte. 
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Susan så et lys forude. Der var en åbning for enden af hulen. Fuld af mod gik hun 
rask hen til åbningen og var meget stolt over, hvad hun havde gjort. Hendes far 
smilede. Så spurgte han Susan, om hun mente, hun kunne klare turen tilbage 
gennem hulen alene. Susan blev lidt bange ved tanken om at gå alene tilbage, 
men var villig til at gøre det. Susans far sagde til hende, at hun ville være sikker i 
tunnelen og udtrykte stor tillid til, at hun kunne klare det alene. Han forsikrede 
hende også om, at han ville vente på hende for enden af tunnelen. 

Susan gik tilbage ind i hulen med langsomme og forsigtige skridt, mens hun følte 
sig frem på væggene med hænderne og med fødderne på jorden, ligesom 
hendes far havde lært hende. Susan fik en ny følelse af spænding, da hun 
langsomt nærmede sig enden af hulen. Hun var meget glad, da hun gik ud på den 
anden side af hulen, ud i solen og til sin fars ventende arme. 

Fortæl børnene, at ligesom Susans far lærte hende, hvordan hun skulle finde vej 
gennem hulen, lærer vor himmelske Fader os, hvordan vi kan finde vej gennem 
livet og vende tilbage til ham. Da Susans far sendte hende alene tilbage gennem 
hulen, stolede han på, at hun ville føle sig frem på væggene og jorden for at kunne 
finde den rigtige vej ud. Vor himmelske Fader har tillid til, at vi vil træffe de rette 
valg, så vi kan finde tilbage til ham. Han venter på, at vi skal vende tilbage til ham. 

Samtale • Hvor var vi, før vi kom til jorden? (Vi boede hos vor himmelske Fader. Se 
Abraham 3:22-23). 

Forklar, at vi elskede vor himmelske Fader, og vi vidste, at han elskede os. Vi var 
lykkelige der. Vor himmelske Fader fortalte os, at han ønskede, at vi skulle blive 
som ham, og at han havde en plan, som ville hjælpe os til at opnå dette mål. 

Billede Vis billede 3-2, Vor himmelske Fader gav os sin plan, og pointér, at Jesus var der 
sammen med os. Vi var der alle sammen. 

Vor himmelske Faders plan omfattede skabelse af en jord til os. På jorden skulle vi 
lære forskellen mellem rigtigt og forkert og selv vælge, hvad vi ville gøre. Vor 
himmelske Fader vidste, at vi ville begå fejl, men han ville sende Jesus Kristus for 
at hjælpe os med at overvinde dem (se Abraham 3:24-27). 

Forklar, at vor himmelske Fader valgte Jesus til at hjælpe os, fordi han var lydig og 
ønskede at følge vor himmelske Faders plan. Vor himmelske Fader valgte ham til 
at skabe jorden til os. 

Vi havde en anden bror, som hed Lucifer. Han ønskede, at vi skulle følge ham i 
stedet for vor himmelske Fader. Men det ville ikke have været godt for os at følge 
Lucifer. Det vidste vor himmelske Fader, og valgte Jesus til at udføre sin plan. Det 
gjorde Lucifer meget vred (se Abraham 3:27-28). 

• Hvad gjorde Lucifer? (Han overbeviste mange om at følge sig i stedet for vor 
himmelske Fader). 

• Hvem valgte vi at følge? (Vor himmelske Fader og Jesus. Forklar, at kun dem, 
som valgte at følge vor himmelske Fader og Jesus, får et legeme. De, som 
valgte at følge Lucifer, får ikke et legeme). 

• Hvad skete der med Lucifer? (Han blev kastet ud af himlen, og er kendt som 
Satan eller djævelen. Han prøver at friste os til at gøre det forkerte. Forklar, at 
han stadig prøver at få os til at følge ham i stedet for vor himmelske Fader og 
Jesus, ligesom da vi alle sammen boede hos vor himmelske Fader). 
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Lektion 1 

Fortæl børnene, at det var det rigtige valg at følge vor himmelske Fader og Jesus, 
og at vor himmelske Fader og Jesus var glade for vores beslutning. Vor 
himmelske Fader ønsker, at vi skal vælge at følge hans plan her på jorden, så vi 
kan vende tilbage og bo hos ham. 

Vi kan følge vor himmelske Faders plan ved at vælge det rette 

Leg Forklar børnene, at der er mange måder at vælge det rette på hver dag. Hjælp 
dem med at lege legen "Hvad ønsker min himmelske Fader, jeg skal gøre?" 

Giv hvert barn mulighed for at svare på et af følgende spørgsmål. Tilføj flere 
spørgsmål, hvis det er nødvendigt, så hvert barn får mulighed for at vælge, hvad 
han eller hun ville gøre. Tilpas spørgsmålene efter din klasse. 

1. Hvad ville vor himmelske Fader ønske, at jeg skulle gøre, hvis jeg en aften var 
så træt, at jeg ville gå i seng uden at bede? 

2. Hvad ville vor himmelske Fader ønske, at jeg skulle gøre, hvis jeg lovede min 
mor, at jeg ville hjælpe hende, men en kammerat kom og bad mig om at lege i 
stedet for? 

3. Hvad ville vor himmelske Fader ønske, at jeg skulle gøre, hvis jeg fandt noget, 
som tilhørte en anden? 

4. Hvad ville vor himmelske Fader ønske, at jeg skulle gøre, hvis jeg kom til at 
ødelægge min kammerats yndlingslegetøj? 

5. Hvad ville vor himmelske Fader ønske, at jeg skulle gøre, hvis jeg lovede min 
mor, at jeg ville komme hjem til bestemt tid? 

Sang og samtale Fortæl børnene, at andet vers af "Vælg det rette" forklarer nogle måder, hvorpå vi 
kan vælge det rette og vise, at vi er værdige til vor himmelske Faders tillid til os. Få 
dem til at lytte, når du siger ordene i andet vers. 
• Hvad fortæller sangen os, at vi kan gøre for at vælge det rette? (Bede, have tro, 

omvende os og være lydige). 

Skriv disse ord på tavlen. Sig ordene højt sammen med mindre børn, og få dem til 
at gentage ordene sammen med dig. Spørg børnene, hvad disse ord betyder. Tal 
efter behov nærmere om deres ideer: 

1. At bede betyder at tale med vor himmelske Fader. Tak ham for alle de 
velsignelser, han giver dig, og bed ham hjælpe dig med at vælge det rette. 

2. At have tro betyder at tro, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker dig 
og hjælper dig, 

3. At omvende sig vil sige at være ked af det, man har gjort forkert, bede vor 
himmelske Fader om tilgivelse og ikke gøre det igen. 

4. At adlyde vil sige at gøre det, vor himmelske Fader har bedt os om. 

• Hvad siger sangen, der vil ske, hvis vi efterlever Jesu lærdomme? (Vi vil blive 
lykkelige). 

Hjælp børnene med at lære ordene ved at gentage dem flere gange. Syng så 
sangen sammen med børnene, Du kan viske ordene på tavlen ud, efterhånden 
som børnene lærer dem. 
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Sammenfatning 
Badge Giv hvert barn en papirbadge og en farve eller blyant, hvis de kan skrive. Læs 

ordene: "Min himmelske Fader stoler på, at jeg vil højt. 

• Hvad har vor himmelske Fader tillid til, at vi vil gøre? (Vælge det rette). 

Hjælp børnene til at forstå, at når de er otte år gamle, kan de vælge det rette ved 
at blive døbt, fordi de er gamle nok til at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Vor 
himmelske Fader har tillid til, at de vil vælge det rette. 

Vis børnene VDR-skiltet, som findes forrest i hæftet. Du kan også minde dem om 
bogstaverne VDR på deres ringe. 

Lad et større barn skrive bogstaverne på tavlen, som står for "vælg det rette". Lad 
børnene se din badge med bogstaverne i midten. Få dem til at skrive bogstaverne 
på deres egen badge, hvis de kan, og sæt deres badge fast på deres tøj. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, at alle børnene i klassen er vor himmelske Faders børn. 
Han har mere magt end nogen konge på jorden. Vor himmelske Fader har tillid til, 
at de hver især vil gøre det rette, så de kan vende tilbage for at bo hos ham igen. 

Foreslå barnet, som skal bede afslutningsbønnen, at takke for en kærlig himmelsk 
Fader, som har tillid til, at vi vil gøre det rette. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Fortæl børnene, at du vil gå uden for lokalet i et øjeblik, men før du gør det, vil 
du hviske nogle instruktioner til hvert barn. Lad børnene vide, at disse 
instruktioner vil fortælle dem noget, som vil gøre deres himmelske Fader glad. 
Fortæl dem, at hvis de skulle få brug for dig, vil du være i nærheden. Forklar, at 
du vil være glad, hvis de vil følge dine instruktioner. 

Hvisk den samme instruktion til hvert barn, "Fold armene, luk øjnene, og tænk 
på vor himmelske Fader og Jesus Kristus." 

Forlad lokalet, og stå ved døren. Bliv der i nogle sekunder. Tak de børn, som 
fulgte dine instruktioner, når du kommer ind i klassen igen. Forklar, at vor 
himmelske Fader og Jesus har givet os instruktioner, og de ønsker, at vi skal 
følge dem. Hvis vi gør det, vil vi en dag vende sikkert hjem til dem. 

2. Lad hvert barn tegne og farvelægge et billede af noget, som de kunne gøre for 
at følge vor himmelske Faders plan. 
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Lektion 10 Befalingerne hjælper os 
med at vælge det rette 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at vor himmelske Fader har givet os befalinger for at 
hjælpe os med at træffe de rigtige valg. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 2:22 under bøn. 

2. Lav en kopi af uddelingsmaterialet "Befalingsvejskilte" tii hvert barn (findes sidst 
i lektionen). Lav en ekstra kopi, og sæt den fast på et stykke karton. Læs 
skriftstederne, som står på uddelingsmaterialet, og forbered dig til at kunne 
forklare svære ord, som måtte findes deri. 

3. Lav en enkel skattejagt, som lader børnene følge spor, tegn eller små stykker 
papir, som viser hen mod skatten. Skatte kan være en Mormons bog, et billede 
elier en VDR-ring. 

4. Forbered dig til at synge "Vælg det rette" {Børnenes sangbog, s. 82). Teksten 
findes bagest i dette hæfte. Forbered dig også til at synge "Hold Guds 
befalinger" {Børnenes sangbog, s. 68) 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons bog til de børn, som kan læse. Lad de børn i klassen, som kan 

læse, hjælpe med denne lektion. 
b. Kridt, tavle (eller noget andet man kan skrive på) og tavleklud. 
c. Billede 3-3, Det førjordiske liv; billede 3-4, En dreng og hans fodbold. 

6.Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, som du ønsker at 
benytte. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang 
opmærksomheden 

Lærerens 
præsentation 

Befalingerne hjælpe os med at vælge det rette 

Lad børnene finde skatten ved hjælp af de spor, som du har lavet. 

Lad børnene forestille sig, at du sender dem hjem til en eller anden for at hente 
nogle vigtige papirer, som de skal bringe tilbage til dig. Forklar, at personen bor 
langt væk, og at der ikke er nogen, som kan tage med børnene og hjælpe dem 
med at finde vej. 

• Hvad vil hjælpe jer med at finde hen til huset? 

• Kunne I finde vej, hvis vejen var afmærket med skilte eller pile? Fortæl børnene, 
at da vor himmelske Fader sendte os ned på jorden, sendte han os ud på et 
vigtigt ærinde. Han ønsker, at vi skal finde tilbage til ham. 
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Billede Vis klassen billede 3-3, Det førjordiske liv. 

• Hvor boede vi, før vi blev født? (Hos vor himmelske Fader). 

• Hvorfor forlod vi vor himmelske Fader for at komme ned på jorden? 

Forklar børnene, at vi forlod vor himmelske Fader, så vi kunne få et legeme, få 
erfaring og lære at vælge det rette. 

Lærerens Forklar, at da vor himmelske Fader planlagde, at vi skulle forlade ham og bo på 
præsentation denne jord, ønskede han, at vi alle sammen skulle vende tilbage og bo hos ham 

igen. Han vidste, at vi skulle træffe de rigtige valg for at kunne vende tilbage til 
ham, og at det ville gøre os lykkelige at vælge det rette. 

Han har givet os befalinger for at hjælpe os med at vælge det rette. 

• Hvad er befalinger? (Ting, som vor himmelske Fader har sagt, vi skulle gøre). 

• Hvad er nogle af befalingerne? 

Forklar, at befalingerne er som vejskilte, der skal hjælpe os med at finde vej. De 
viser os den rette vej, som vi må følge for at vende tilbage til vor himmelske Fader. 

Sang Syng eller sig ordene til "Hold Guds befalinger" 

Hold Guds befalinger. Hold Guds befalinger, 
thi det giver tryghed, thi det giver fred. 
Han vil velsigne dig; han vil velsigne dig. 
Herrens profet har sagt, 
Hold Guds befalinger, 
thi det giver tryghed og fred. 

Aktivitet Vis plakaten "befalingsvejskilte", som du har lavet. Læs, eller fortæl kort noget om 
skrifterne eller illustrationerne på vejskiltene. Forklar, at du vil beskrive en situation, 
og så skal børnene afgøre, hvilket bud eller vejskilt, som vil hjælpe dem med at 
vælge det rette. Forklar børnene de ord, som måtte være svære for dem at forstå. 
Lad børnene skiftes til at pege på de forskellige befalinger, som viser den rette vej. 

Følgende er forslag til situationer: 

1. Du er på vej hjem fra en kammerat, da en anden kammerat ser dig. Han 
spørger, om du vil med ham hjem og lege. Men din mor har bedt dig komme 
lige hjem, og det har du lovet at gøre. Din kammerat siger, at det ikke vil gøre 
noget at komme lidt for sent hjem. Hvilken befaling vil hjælpe dig med at vælge 
det rette? 

2. Du har tjent penge til at købe en bold ved at lave ekstra arbejde for dine 
forældre. Bolden er på udsalg i forretningen, men du har stadig ikke nok penge, 
medmindre du låner af dine tiendepenge. Hvilken befaling vil hjælpe dig med at 
vælge det rette? 

3. Det er sent, og din familie er lige kommet hjem. Du er træt og vil i seng. Så 
kommer du i tanke om, at din familie har glemt at bede, før i gik i seng. Hvilken 
befaling vil hjælpe dig med at vælge det rette? 

4. Din bedste kammerat inviterer dig med i biografen på søndag. Du har længe 
ønsket dig at se den film. Hvilken befaling vil hjælpe dig med at vælge det rette? 

5. Du leger med dine kammerater. En dreng, som har kaldt dig øgenavne, 
kommer og vil lege med. Hvilken befaling vil hjælpe dig med at vælge det rette? 
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Lektion 1 

6. Du er sammen med nogle kammerater, og nogle af dem vil have dig til at drikke 
noget spiritus, som en af dem har taget med hjemmefra. Dine forældre har lært 
dig, at det er forkert at drikke spiritus. Hvilken befaling vil hjælpe dig med at 
vælge det rette? 

Ros børnene for deres gode svar. 

Når vi vælger det rette, har vi det godt 

Samtale Fortæl børnene, at det kan give dem en god følelse at vælge det rette. 

Gennemgå disse situationer ved at stille flere spørgsmål. For eksempel kunne 
følgende spørgsmål og samtaler komme fra de to første situationer. 

1. Hvordan tror I, at I ville have det, hvis I gik hjem, som jeres mor havde bedt jer 
om, i stedet for at gå hjem til jeres kammerat og lege? 

I kunne have det sjovt med at lege sammen med jeres kammerat. Men selvom I 
ville have det sjovt med at lege, ville I måske have dårlig samvittighed over at 
have brudt jeres løfte til jeres mor. Selvom det er svært at vælge det rette og 
gøre, hvad Jesus Kristus har bedt jer om at gøre, vil I have det godt inde i jer 
selv, hvis I alligevel gør det. I vil have det godt med jer selv med det valg, I har 
truffet. 

2. Hvordan tror I, I ville have det, hvis I købte en ny bold ved at bruge nogle af 
tiendepengene? Ville I have det godt, når I legede med bolden? 

I kunne måske have det sjovt med at lege med jeres kammerater, men I ville 
ikke have det godt med jer selv, fordi I ikke valgte at betale tiende, som vor 
himmelske Fader har befalet. 

Gennemgå de andre situationer på samme måde. Fremhæv den gode følelse, 
som børnene har inde i sig, når de adlyder en af Herrens befalinger - især når det 
er svært at gøre. Forklar, at den gode følelse er Helligånden, som fortæller dem, at 
vor himmelske Fader er tilfreds med deres gerninger. 

Mind børnene om den følelse, de har, når de træffer et forkert valg. Det er for det 
meste en tom, trist følelse. Denne følelse kunne også være Helligånden, som 
fortæller os, at vi skal omvende os og træffe det rigtige valg. 

Billede og historie Vis billede 3-4, En dreng og hans fodbold. 

Lad børnene lytte til historien for at se, hvordan det fik Julio til at føle, da han 
valgte det rette: 

Da Julios tante, Maria, gav ham en fodbold, kunne han næsten ikke tro, at det var 
hans. Han vidste, at tante Maria ikke havde ret mange penge. Men Julio vidste, at 
hun ville blive ked af det, hvis han ikke tog imod bolden. 

"Tak", sagde han stille. "Men hvorfor giver du mig den?" 

"Fordi du hjælper mig så meget", sagde tante Maria. "Du går ærinder for mig og 
hjælper med at rydde op min have. Det eneste jeg vil bede dig om er, at du altid vil 
huske, hvorfor det er din. Gå nu ud og leg." 

Da Julio sparkede til bolden hen ad fortovet, undrede han sig over, hvad tante 
Maria havde sagt. "Husk, hvorfor det er din," havde hun sagt. 
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Julio elskede at spille fodbold, og han var dygtig. Han håbede at komme til at 
spille på det brasilianske landshold en dag. Det ved tante Maria, tænkte han. 
Måske er det derfor, hun gav mig bolden. 

Lidt efter kom Antonio ud for at lege med Julio. Inden længe var der kommet 
andre drenge for at lege med dem, og snart var de nok til at starte en 
fodboldkamp. 

Julio så en mindre dreng, som så på fodboldkampen fra fortovet. "Åh, nej," 
hviskede Antonio til Julio. "Paulo kommer. Du må ikke lade ham spille med! Han 
ødelægger altid spillet. Vi taber, hvis han spiller med!" 

Det var sandt, at Paulo ikke var en god spiller. Men Julio vidste, hvor meget Paulo 
holdt af at spille. 

"Må jeg spille med?" spurgte Paulo håbefuldt. 

• Hvad ville I sige? 

Julio svarede ikke lige med det samme. Han så et øjeblik på tante Marias vinduer, 
og han kunne se, at hun så på ham. Hun så bekymret ud, mens hun afventede 
Julios svar. 

"Husk, hvorfor det er din." Julio kom i tanke om hendes ord. Han så en gang til på 
tante Maria. Han havde givet af sin tid og anstrengt sig for at hjælpe hende, og nu 
tænkte han, om hun forsøgte at fortælle ham, at han skulle blive ved med at dele. 

Julio så væk fra tante Maria, så på Paulo og sagde: "Selvfølgelig kan du spille 
med." Så tilføjede han: "Antonio her er en god spiller, og han vil hjælpe dig med at 
lære mere om spillet." 

Antonio så på Julio og smilede: "Selvfølgelig, det vil også gøre mig glad! Vi vil lære 
dig at blive en god fodboldspiller," sagde han til Paulo. "Det vil gøre os alle 
sammen glade at hjælpe dig med at lære det." 

Alle drengene begyndte at spille igen. Julio så op på tante Marias vinduer. Tante 
Maria smilede. Da vidste Julio, hvorfor hans tante havde givet ham en ny fodbold. 
(Tilpasset efter Sherrie Johnson, "The Soccer Ball", Friend, juni 1973, s. 10-12). 

Samtale • Hvordan havde Julio det, da han valgte at dele? (Han var glad og havde det 
godt med sig selv). 

• Hvad kunne der have sket, hvis han ikke havde delt? (Han kunne have haft det 
dårligt med at afvise Paulo; Paulo ville også have haft det dårligt). 

• Gjorde Julio, hvad vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønskede, han skulle 
gøre? 

Forklar, at vi træffer mange valg i vores liv. Disse valg vil få os til at have det godt 
eller dårligt. At vælge at adlyde befalingerne vil altid give os en god følelse. 

Sammenfatning 

Vis børnene VDR-skiltet. Mind dem om, at deres VDR-ring kan hjælpe dem med 
at huske at vælge det rette. 

Giv hvert barn en kopi af "Befalingsvejskilte". Læs de befalinger sammen, som 
står på vejskiltene. (Forklar vejskiltene for mindre børn, og hvad de betyder). 

VDR-skilt og ring 

Uddelingsmateriale 
og samtale 
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Lektion 1 

Fortæl børnene, at det ikke altid er let at træffe de rigtige valg, og at vi til tider kan 
vælge forkert. Vor himmelske Faders befalinger kan hjælpe os med at finde den 
rigtige vej, vi skal gå, og give os en god følelse, så vi ved, at vi træffer de rigtige 
valg. De vil hjælpe os med at vende tilbage til vor himmelske Fader. Vi vil være 
glade over vores valg, når vi vælger det rette. 

Foreslå børnene at tage deres papir med hjem og læse skriftstederne i Mormons 
bog sammen med deres familie. De kan beholde deres papir til at minde dem om 
nogle af befalingerne. 

Bær dit vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at læse Mormons bog. At læse den vil 
hjælpe børnene til altid at vælge det rette. 

Syng "Vælg det rette" sammen med børnene. 

Bed et barn om at slutte med bøn og takke vor himmelske Fader for at have givet 
os befalinger, som kan hjælpe os til at træffe de rigtige valg. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Bind en ledning, snor eller et reb mellem to ting i jeres klasseværelse (for 
eksempel døren og en stol). Lad børnene skiftes til at bruge ledningen til at 
hjælpe dem med at finde vej gennem værelset med lukkede øjne. Du kan have 
en belønning til hvert barn for enden af ledningen. Forklar, at lige som denne 
ledning leder os gennem værelset, så leder befalingerne os tilbage til vor 
himmelske Fader. 

2. Fortæl kort historien om Lehis drøm, som den findes i 1 Nephi 8-11 (se især 1 
Nephi 8:9-30; 11:1-25), Forklar, at jernstangen repræsenterer Guds kærlighed, 
og tal om, hvordan Guds befalinger hjælper os til at føle hans kærlighed. 

3. Lav et stykke papir, som er stort nok ti! at dække billede 3-5, Adam og Eva 
underviser deres børn. Klip papiret ud i ni lige store stykker, og tape hvert 
stykke på, så de dækker billedet. Forklar, at der et meget vigtigt budskab gemt 
bag papirerne. Hver gang børnene nævner en befaling, som de kan adlyde, 
fordi deres forældre eller en anden voksen har lært dem den, kan de fjerne et 
stykke papir og prøve at finde frem til budskabet. Når alle stykkerne er fjernet, 
så tal om, hvordan forældre, lærere og andre ledere kan hjælpe børnene med at 
adlyde befalingerne. 

Lærerens vidnesbyrd 

Sang 
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BEFALINGSVEJSKILTE 

Hold sabbatten 
hellig 

(Mosiah 13:16) 

Vær venlig 
mod andre 

(3 Nephi 12:44) 

1 4 

Betal tiende 
(3 Nephi 24:10) 

Adlyd mine forældre 
(Mosiah 13:20) 

Bed altid 
(2 Nephi 32:9) 



Joseph Smiths barndom Lektion 10 

Formål At opmuntre børnene til at følge Joseph Smiths eksempel ved at være et godt 
familiemedlem og følge Jesus. 

Forberedelse 1. Studér Joseph Smiths Historie 1:1 -12. 

2. Lav et stykke papir, der et stort nok til at dække billedet af Joseph Smith. Klip 
papiret i flere små stykker, så der er nok til, at hvert barn kan få et stykke til 
puslespillet. Læg papirstykkerne over billedet af Joseph Smith, indtil man ikke 
kan se billedet. (Skriv en ting om Joseph Smith på bagsiden af papiret til de 
større børn). 

3. Lav følgende ordstrimler: 

Adlyde 

Tjene 

Elske 

Læse skrifterne 

Bede 

4. Forbered dig til at synge "Der er skønhed her på jord" (.Salmer og sange, nr. 
190). 

5. Forbered følgende materialer: 
a. Tape. 
b. Billede 3-6, Profeten Joseph Smith (62002; Evangelisk Kunst 401); billede 

3-7, Joseph Smiths familie; billede 3-8, Joseph Smith søger visdom i Bibelen 
(Evangelisk Kunst 402) og billede 3-9, Jesus Kristus (62572; Evangelisk 
Kunst 240). 

6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, som du ønsker 
at benytte. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Forslag til 
lektionens forløb 
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Joseph Smith havde en god familie 
F a n 9 Vis børnene det tildækkede billede af Joseph Smith. Fortæl dem, at der 
opmærksomheden nedenunder er et billede af en, som elskede vor himmelske Fader og fulgte Jesu 

Kristi lærdomme. Fortæl børnene en af følgende ting, og bed et barn om at fjerne 
et stykke papir fra det overdækkede billede. Gentag dette, til alle stykker er fjernet, 
og børnene kan se billedet. (I en klasse med større børn kan du skrive disse ting 
bag på papirstykkerne og lade børnene skiftes til at fjerne et stykke papir og læse 
oplysningerne på bagsiden højt). 

Fakta om Joseph Smith: 

• Han kunne lide at lege. 

• Han havde blå øjne. 

• Han blev født den 23. december. 

• Hans mor hed Lucy. 

• Hans familiemedlemmer var ikke rige, men de var lykkelige. 

• Han arbejdede hårdt. 

• Han fik navn efter sin far. 

• Han var ærlig. 

• Han fik besøg af engle. 

• Hans kone hed Emma. 

• Han var en stærk mand. 

Spørg nu børnene: 

• Hvem er det? 

• Hvad ved I ellers om Joseph Smith? 

Hvis børnene har spørgsmål om Joseph Smith, så tal kort om dem. Forklar, at han 
var den første profet og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 
Han var en meget venlig og kærlig person. Forklar, at børnene vil lære mere om 
Joseph Smith i en senere lektion. 

Billede og historie Vis børnene billede 3-7, Joseph Smiths familie, og fortæl dem følgende historie 
om Josephs barndom: 

Joseph Smith er drengen med den hvide skjorte til højre i billedet. Han havde blå 
øjne og brunt hår. Han havde mange søskende. Joseph var en munter og glad 
dreng, som kunne lide at grine, spille bold, slås, glide på isen og lege. 

Da Joseph var lille, underviste familien børnene hjemme hos sig selv, fordi der ikke 
var nogen skole i nærheden. Senere gik Joseph og hans søskende i skole, hvor 
de lærte mere om at læse, skrive og regne. 

Josephs familie ryddede et stykke af den jord, de var ved at købe, og byggede en 
lille bjælkehytte syd for Palmyra i New York. Bjælkehytten havde små vinduer og 
trægulv. Værelserne blev varmet op af et stort ildsted af sten, som stod i 
køkkenet. Familien Smith fik lys fra en tinlysestage med talg i, fordi der ikke var 
nogen elektricitet. De såede hvede, majs, bønner og hør. Lucy Smith og hendes 
døtre brugte hør til at lave hørlærred af. Mændene ryddede træer på deres jord og 
lagde dem til side for at tørre, så de kunne brænde dem og sælge asken til at lave 
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sæbe af. Familien Smith lavede stole og kurve af trælægter. Lucy sagde, at de 
kunne skabe et komfortabelt, men enkelt hjem, som var nydeligt møbleret med 
møbler, de selv havde lavet. {Ensign, aug. 1985, s. 14-22 og Dale L. Berge, 
"Archaeological Work at the Smith Log House," Ensign, aug. 1985, s. 24-26). 

• På hvilken måde ligner jeres hjem Joseph Smiths? 

• På hvilken måde er jeres hjem forskelligt fra Joseph Smiths? 

Joseph Smiths far lavede mange ting for at tjene penge nok, herunder 
landbrugsarbejde. Joseph arbejdede hårdt sammen med sin far med at dyrke 
korn, frugt og grøntsager. Familien holdt også kvæg, grise og fjerkræ. De lavede 
tønder, spande, gjorde rent, passede mindre børn, lavede ost og smør og 
passede køkkenet, haven og malkekøerne. Et år vandt familien Smith en præmie 
for at lave den bedste ahornsirup i amtet. 

• Hvilken slags arbejde laver jeres familie sammen? 

• Hvad kunne I gøre for at hjælpe jeres familie? 

Da Joseph Smith var lille, fandtes der meget få hospitaler og meget lidt medicin. 
Lægerne rejste hjem til de syge menneske for at hjælpe dem. 

Da Joseph Smith var dreng, blev han meget syg. Josephs ben blev betændt og 
hævet. Det gjorde meget ondt. Det gjorde endnu mere ondt, da lægen måtte 
skære i benet for at rense betændelsen ud. Der var ikke noget hospital i 
nærheden, så operationen foregik i Josephs hjem. Joseph havde ingen medicin til 
at tage smerterne under operationen, så han havde meget ondt. 

Betændelsen kom igen, og Josephs ben blev ved med at gøre ondt og være 
hævet. Til sidst kom lægen frem til, at benet ikke ville hele; han mente, at han blev 
nødt til at skære det af, så betændelsen ikke skulle brede sig til resten af Josephs 
krop og slå ham ihjel. Josephs familie var selvfølgelig meget bekymret. Hans mor 
bad til, at der kunne gøres noget, som ville redde hans ben. Så bad hun lægen 
om endnu engang at prøve at skære det betændte i benet væk. Det gik lægen 
med til. 

Da der ikke fandtes nogen medicin til at tage smerten, ville lægen have Joseph til 
at drikke alkohol for at hjælpe ham med at holde smerten ud. Men Joseph ville 
ikke drikke det. Lægen ville binde Joseph fast i sengen, så han ikke kunne sparke 
under operationen. Men Joseph valgte ikke at blive bundet. I stedet for valgte han, 
at hans far skulle holde ham i armene. Joseph bad sin mor gå udenfor under 
operationen, så hun ikke skulle se på det. Han vidste, at det ville være hårdt for 
hende, og han ville ikke gøre hende ked af det. 

Under den lange smertefulde operation holdt Josephs far ham fast. Da det var 
overstået var Joseph svag og træt, men al betændelsen var væk. Josephs ben 
blev reddet. 

• Hvordan viste Joseph sin familie, at han elskede dem? Hvordan viste de deres 
kærlighed til ham? 

• På hvilken måde ligner jeres familie Joseph Smiths? 

• På hvilke måder ønsker I at blive som Joseph Smith? 
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Joseph Smith adlød Jesu Kristi lærdomme 

Ordstrimmelaktivitet Joseph Smiths familie var sikkert ligesom jeres familie på mange måder. De bad 
ofte sammen. De sang tit, gik i kirke og læste sammen i Bibelen. De prøvede at 
adlyde Jesu lærdomme. 

Læg ordstrimlerne på bordet eller gulvet med forsiden opad. Bed et større barn 
vælge en ordstrimmel og sige ordet højt, eller sæt den fast med tape på tavlen. 
Forklar børnene, at ordstrimlerne beskriver måder, hvorpå Joseph Smith fulgte 
Jesu lærdomme. Fortæl børnene, efterhånden som hver ordstrimmel bliver valgt, 
hvad Joseph gjorde for at følge den lærdom, og tal om, hvordan de også kan 
følge Jesus Kristus. 

Adlyde. Joseph vidste, at der i Bibelen står "ær din far og din mor" (2 Mos 20:12). 
Joseph ærede sine forældre ved at være kærlig og lydig. 

• Hvilke ting kan vi blandt andet gøre for at vise, at vi elsker og adlyder vores 
forældre? 

Tjene. Jesus lærte os, at vi bør tjene andre. Joseph Smith var god til at arbejde og 
prøvede altid at gøre sin del af arbejdet uden at beklage sig. Han tjente sin familie 
ved at være hjælpsom og arbejde hårdt. 

• Hvordan har I tjent jeres familiemedlemmer denne uge? 

Elske. En af Josephs bedste venner var hans bror, Hyrum, som var seks år ældre 
end ham. Alle søskende i Josephs familie legede tit sammen. De prøvede at vise 
hinanden kærlighed. 

Syng eller sig ordene til "Der er skønhed her på jord": 

Der er skønhed her på jord 
i et kærligt hjem; 
der er fryd i hvert et ord 
i et kærligt hjem; 
fred og glæde findes der, 
himlen synes jorden nær; 
skæbnen er så blid og kær 
i et kærligt hjem. 

• Hvornår har du sidst fortalt dine forældre, at du elsker dem? Og dine 
søskende? 

• Hvordan viser du dine familiemedlemmer kærlighed? 

Læs skrifterne. Joseph vidste, at Jesu Kristi lærdomme er vigtige. Han tænkte tit 
på vor himmelske Fader og Jesus. Han ønskede at lære mere om dem, så han 
læste tit i Bibelen og bad. Vis billede 3-8, Joseph Smith søger visdom i Bibelen. 

• Hvorfor er det vigtigt at læse i skrifterne? 

Bed. Da Joseph Smith var syg, bad hans mor til vor himmelske Fader om hjælp. 
Vor himmelske Fader besvarede hendes bøn og hjalp Joseph med at blive rask. 

• Hvad kan I bede vor himmelske Fader om at hjælpe jer med at gøre? 

• Hvad ellers kan I bede til vor himmelske Fader om? 
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Lektion 1 

Sammenfatning 

Billeder Vis børnene billede 3-6, Profeten Joseph Smith. Vis dem også VDR-skiltet, og 
mind dem om deres VDR-ring. Fortæl børnene, at Joseph Smith er et godt 
eksempel på at vælge det rette. Han var god ved sin familie og adlød Jesu 
lærdomme. Vis billede 3-9, Jesus Kristus. Når vi vælger det rette, følger vi Jesus, 
lige som Joseph Smith gjorde. 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at Joseph Smith elskede sin familie og var en stor profet. 
Han valgte det rette og tjente vor himmelske Fader. 

Bed et barn om at slutte med bøn. Bed ham eller hende om at takke vor 
himmelske Fader for Joseph Smiths gode eksempel samt om at bede om hjælp til 
at huske at følge hans eksempel i denne uge. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du kan 

bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se "Klassetid" i 
"Hjælp til læreren". 

1. Lad børnene vælge en måde, hvorpå de kan følge Joseph Smiths eksempel i 
denne uge. Del papir og blyanter ud, mens de beslutter sig. Lad børnene skrive 
deres navn og deres valg øverst på papiret. Hjælp dem efter behov. (For 
eksempel "Jeg vil være venlig i denne uge"). Få dem da til at tegne et billede af, 
hvad de har valgt at gøre for at følge Joseph Smiths eksempel. 

Motivér børnene til at tage deres papir med hjem og vise deres familie det og 
have det på et sted, hvor de ofte vil se det gennem ugen. 

2. Syng "Vælg det rette" sammen. Teksten findes bagest i dette hæfte. 
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Lektion 10 Det første syn 

Formål At hjælpe børnene til at vide, at Joseph Smith så vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 

Forberedelse 1. Studér Jakobs Brev 1:5 og Joseph Smiths Historie 1:7-20 under bøn. 

2. Forbered dig på at synge eller sige ordene til Joseph Smiths første bøn {Salmer 
og sange, nr. 18). Teksten findes bagest i dette hæfte. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen og Lære & Pagter. 
b. Farver og papir. 
c. Billede 3-8, Joseph Smith søger visdom i Bibelen (Evangelisk kunst 402); og 

billede 3-10, Det første syn (62470; Evangelisk kunst 403). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Samtale om skriften 

Joseph Smith så vor himmelske Fader og Jesus Kristus 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vis billede 3-8, Joseph Smith søger visdom i Bibelen. 

• Hvem er det? (Joseph Smith). 

• Hvad laver han? 

• Hvorfor tror I, at han læser i Bibelen? 

Forklar børnene, at da Joseph Smith var 14 år gammel, boede han på en gård 
sammen med sin familie. På det tidspunkt var de, som boede der omkring, 
interesserede i religion. Præsterne i de forskellige kirker afholdt mange møder for 
at forklare, hvad de troede på. Hver præst sagde, at hans kirke var den rigtige og 
prøvede på at få folk til at slutte sig til sin kirke. Da Joseph Smith ønskede at vide, 
hvilken kirke der virkelig var sand, gik han til mange af de forskellige religioners 
møder. Han fandt ud af, at hver præst havde sin egen idé om Gud og skrifterne. 

• Hvordan tror I, at Joseph Smith havde det med alle disse forskellige 
trosretninger? (Forvirret). 

Hvis der er et barn i klassen, som kan læse, så hjælp ham eller hende med at 
læse Joseph Smiths Historie 1:10, eller læs det selv højt. Begynd med ordene: 
"[Jeg sagde] ofte til mig selv ..." 
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Fremhæv, at de mange ideer og meninger forvirrede Joseph. Han spekulerede 
over, hvilken af disse kirker, der var sand, elier om de alle var forkerte. Josephs 
mor, to af hans brødre og en søster sluttede sig til den presbyterianske kirke, men 
Joseph sluttede sig ikke til nogen af kirkerne. 

Vis børnene en Bibel og forklar, at Joseph ofte læste i Bibelen. En dag læste han 
et skriftsted, som gjorde stort indtryk på ham. 

Lad et større barn iæse Jakobs Brev 1:5 højt, eller læs det selv højt. 

• Hvad tror I, det betyder at stå tilbage i visdom? (Vær sikker på, at børnene 
forstår, at det at stå tilbage i visdom vil sige at ikke vide eller forstå en ting). 

• Hvad vil det sige at bede om at få af Gud? (Bede til vor himmelske Fader). 

Læs skriftstedet igen. Forklar, at dette skriftsted betyder, at vi kan bede til vor 
himmelske Fader og bede ham hjælpe os med at forstå og lære noget. 

Joseph vidste, at han stod tilbage i visdom. Han var forvirret. Han vidste ikke, 
hvilken kirke der var den sande, så han besluttede sig for at gøre, som der står i 
Bibelen - bede til vor himmelske Fader. 

Video eller historie Vis Det første syn, eller fortæl følgende: 
fra skriften o En tidlig forårsmorgen gik Joseph ud til en lund i nærheden af sit hjem. Joseph 

knælede ned efter at have kigget sig omkring for at sikre sig, at han var alene. 

Mens han bad, så han et meget skarpt lys i luften over sit hoved. Joseph beskrev 
det, han så, på denne måde: "Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis 
glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften" (Joseph 
Smiths Historie 1:17). 

Billede og samtale Vis billede 3-10, Det første syn. 

En af personerne kaldte Joseph ved navn, pegede på den anden, og sagde: 
"Denne er min elskede Søn. Hør ham!" (Joseph Smiths Historie 1:17). 

• Hvem var de to personer? (Vor himmelske Fader og Jesus). 

Joseph spurgte vor himmelske Fader og Jesus, hvilken Kirke der var sand, og 
hvilken han skulle slutte sig til. Han fik at vide, at han ikke skulle slutte sig til nogen 
af kirkerne, fordi de alle var forkerte. Joseph lærte, at Jesu sande Kirke ikke 
længere fandtes på jorden. 

Det sted, hvor Joseph Smith så vor himmelske Fader og Jesus, bliver nu kaldt 
den hellige lund. 

• Hvad tror I, at Joseph Smith følte efter at have set vor himmelske Fader og 
Jesus? 

Joseph Smith lærte mange ting gennem sit syn 

Spørg børnene, hvad Joseph Smith lærte gennem dette syn. Få følgende punkter 
frem: 

1. Joseph så vor himmelske Fader og Jesus. Han lærte, at de har et legeme af 
kød og ben. 

2. Han lærte, at Jesu sande Kirke ikke længere fandtes på jorden. 
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3. Han lærte, at han ikke skulle slutte sig til nogen af kirkerne. Fremhæv, at ingen 
af kirkerne var sande. (Du kan eventuelt fortælle børnene, at den næste lektion 
vil give en forklaring på, hvordan Joseph Smith hjalp med at bringe Jesu sande 
Kirke tilbage til jorden). 

4. Han lærte, at vor himmelske Fader og Jesus bekymrer sig for os og besvarer 
vore bønner. 

Syng eller sig ordene til "Joseph Smiths første bøn", eller invitér en gæst til at 
synge denne sang for børnene. 

Joseph Smith skrev engang et brev til en mand og forklarede, hvad Kirken belærte 
om. En del af det brev blev kendt som trosartiklerne. 

Hjælp børnene med at gentage den første trosartikel, som siger, at vi tror på vor 
himmelske Fader, Jesus Kristus og den Helligånd. 

Sammenfatning 

Bær dit vidnesbyrd om, at Joseph Smith så Faderen og Sønnen, og giv udtryk for 
din taknemmelighed for Joseph Smith. 

Bær vidnesbyrd om, at Joseph lærte, at løftet i Jakobs Brev 1:5 er sandt. Hvis vi 
står tilbage i visdom, kan vi adspørge vor himmelske Fader og få et svar. 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus elsker os alle. De vil hjælpe 
os med at finde svar på vore spørgsmål, ligesom de hjalp Joseph Smith. Engle vil 
måske ikke vise sig for os, men hvis vi beder oprigtigt, vil vor himmelske Fader 
besvare vore bønner på den måde, som er bedst for os. 

Bed et barn om at slutte med bøn. Bed ham eller hende om at takke vor 
himmelske Fader for Joseph Smith og for hans syn af vor himmelske Fader og 
Jesus. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren" for yderligere vejledning. 

1. Få børnene til at lukke øjnene, mens du læser ordene til sangen "Den hellige 
lund" (Syng med mig, B-50). Bed dem om at tænke nøje over Josephs 
oplevelse, så de kan tegne et billede af den. 

Den lund som Joseph knæled' i, 
stod skøn, mens solen skinned' ned, 
og Joseph bad forventningsfuldt 
og Joseph bad forventningsfuldt. 
Det var en hellig lund. 

Gud Fader og Hans Søn steg ned 
og talte til ham mand til mand, 
de ord de sa' bortjog al frygt 
de ord de sa' bortjog al frygt 
og glæden fyldte ham. 

Lad børnene hver især lave en tegning af Joseph Smith i den hellige lund, og 
skriv "Joseph Smith i den hellige lund" på. 

Sang 

Trosartikel 

Vidnesbyrd 
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Lektion 1 

2. Læs atter Jakobs Brev 1:5 højt for børnene og forklar, hvordan dette lærer os at 
finde svar på vore problemer. Giv børnene eksempler på situationer, hvor de 
kan "stå tilbage i visdom" og have behov for at "bede om at få af Gud". Hjælp 
dem med at komme i tanke om måder, hvorpå vor himmelske Fader kunne 
hjælpe dem med problemer, hvis de vil bede ham om det. Du kan bruge 
situationer som følgende: 

• Du er ked af det, fordi du og din bedste kammerat har skændtes på det 
sidste. Du ved ikke, hvordan du skal gøre det bedre igen. 

• Du føler dig alene og bange i sengen om natten. 

• Din mor er syg og virker ked af det. Du vil gerne hjælpe hende med at blive 
glad igen. 

Vær sikker på at fremhæve, at vor himmelske Fader og Jesus for det meste 
besvarer bønner ved at give os en følelse af fred, som børnene vil lære mere om 
i en anden lektion. Børnene bør ikke vente, at vor himmelske Fader og Jesus 
viser sig for dem for at besvare deres bønner. 
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Lektion 

10 Jesu Kristi Kirke 
er blevet genoprettet 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at Jesu Kristi sande Kirke er blevet genoprettet. 

Forberedelse 1. Studér Amos 3:7. 

2. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Med præstedømmets kraft" 
{Børnenes sangbog, nr. 60). Teksten findes bagest i dette hæfte. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Lære & Pagter samt Bibelen. 
b. En pæn ting eller billede, f.eks. en blomst, muslingeskal eller et pænt billede 

fra kirkebygningens bibliotek. 
c. Kridt, tavle og tavleklud. 
d. Nogle ark papir, der skal rulles som trompeter. 
e. Billede 3-10, Det første syn (62470; Evangelisk kunst 403; billede 3-11, 

Johannes Døber overdrager Det Aronske Præstedømme (62013; Evangelisk 
kunst 407); billede 3-12, Gengivelsen af Det Melkisedekske Præstedømme 
(62371; Evangelisk kunst 408); billede 3-13, Dreng døbes (62018; og billede 
3-14, Pige bekræftes (62020). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb Invitér et barn til at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Den sande Kirke er blevet genoprettet 
Fang Læs Johannes' Åbenbaring 14:6-7 for børnene. Forklar, at englen i dette skriftsted 
opmærksomheden er englen Moroni, som viste sig for Joseph Smith og meddelte, at evangeliet ville 

blive genoprettet. Få børnene til at rulle papirarkene sammen til "trompeter". Lad 
hvert barn få mulighed for at lade som om, han eller hun er englen, der meddeler, 
at Kirken er blevet genoprettet. 

Billede og samtale Vis billede 3-13, Dreng døbes. 

• Hvad ville der ske, hvis der ikke var nogen, som kunne blive døbt? (Ingen kunne 
komme ind i Jesu Kristi Kirke). 

Fortæl børnene, at da Jesus levede på jorden, ønskede han, at folk skulle lære og 
adlyde hans lærdomme. Disse lærdomme ville hjælpe folk til at lære, hvad de skal 
gøre for at vende tilbage og bo hos ham og vor himmelske Fader igen. Jesus 
organiserede sin Kirke for at hjælpe folk med at lære at efterleve hans lærdomme. 
Efter Jesus og hans apostle døde, efterlevede folk ikke det, som Jesus belærte 
om. Folk ændrede lærdommene, så den sande Kirke gik tabt. Jesus fjernede sit 
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Billede og samtale 

Vis en ting 

Samtale 

Samtale 

Skriftsted og 
samtale 

præstedømme fra folk på jorden. Dette betød, at folk ikke længere kunne blive 
døbt med den rette myndighed. Desuden kunne folk ikke modtage Helligåndens 
gave, blive beseglet i templet som en familie eller have en profet, som talte for vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus, uden denne præstedømmemyndighed. 

Vis billede 3-10, Det første syn. 

• Hvem kan I se på dette billede? (Vor himmelske Fader, Jesus og Joseph Smith). 

• Hvad skete der, da Joseph Smith bad for at finde ud at, hvilken kirke der var 
sand? (Vor himmelske Fader og Jesus viste sig for ham. Jesus sagde til ham, at 
han ikke skulle slutte sig til nogen af kirkerne, fordi ingen af dem var sande). 

Forklar børnene, at den sande Kirke ikke fandtes på jorden på den tid. Jesus 
ønskede, at hans lærdomme og hans Kirke skulle genoprettes på jorden. 

• Hvad betyder ordet genoprette? (At bringe noget tilbage til det samme, som det 
var før). 

Giv følgende eksempel, efter at børnene har svaret: 

Vis tingen eller billedet, som du har med. Tal om, hvorfor du føler, at denne ting er 
pæn og værd at have, og bed børnene fortælle, hvad de føler. Bed da barnet om 
at tage tingen og holde den et sted, hvor de andre børn ikke kan se den. 

• Ville I ønske, at vi kunne have denne smukke ting eller billede på et sted, hvor vi 
kan se på den igen? 

Få barnet til at hente tingen frem, så man kan se den, og vise den for klassen 
igen. Forklar, at tingen er blevet genoprettet til dens oprindelige plads. Pointér, at 
genoprette betyder at få noget til at blive, som det var før. Mind børnene om, at 
selvom Jesus havde organiseret sin Kirke på den måde, han ville have den, havde 
folk taget mange sandheder bort, efter at Jesus og apostlene var døde. Jesus 
ønskede, at hans lærdomme, hans Kirke og hans myndighed til at døbe folk skulle 
genoprettes, ligesom de var her, da han var på jorden. 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus valgte en ung mand, 
som var lydig, og som kunne få til opgave at hjælpe ham med at genoprette hans 
Kirke. 

• Hvem var denne unge mand? (Joseph Smith). 

Peg igen på billedet af Det første syn, og forklar, at når den sande Kirke er på 
jorden, vælger Herren en profet til at lede den. Jesus valgte Joseph Smith til at 
blive den første nutidsprofet. 

• Hvad er en profet? 

Forklar, at en profet er en person, til hvem Jesus giver instruktioner angående sin 
Kirke. 

Hjælp et større barn med at læse Amos' Bog 3:7 højt, eller læs det selv. Forklar, at 
"åbenbaret sine planer" vil sige at give sin profet instruktioner gennem syn, 
drømme eller anden åbenbaring. 

• Til hvem giver Jesus instruktioner? (Til den levende profet). 

Forklar, at profeten fortæller folk, hvad Jesus ønsker, de skal gøre. Profeten 
hjælper os med at vælge det rette, så vi kan vende tilbage og bo hos vor 
himmelske Fader og Jesus. 
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Vis børnene et eksemplar af Lære & Pagter. 

Forklar, at Jesus gav Joseph Smith mange af de ord, der står skrevet i denne bog. 
Nogle af disse ord fortalte Joseph om Jesu sande Kirke. Ud fra disse skrifter kan 
vi lære, at Jesus genoprettede den sande Kirke gennem Joseph Smith. 

Joseph Smith modtog præstedømmet 

Forklar børnene, at før Joseph Smith kunne hjælpe med at genoprette Kirken, 
måtte han modtage en særlig magt - retten til at handle på Jesu vegne. 

• Ved I, hvad denne magt kaldes? (Præstedømmet). 

Fortæl følgende historie om, hvordan Joseph Smith modtog præstedømmet: 

Joseph Smith og hans ven, Oliver Cowdery, lærte om dåben, da de oversatte 
Mormons Bog. De ønskede at blive døbt i den sande Kirke. De knælede ned og 
bad til vor himmelske Fader. Snart viste et himmelsk sendebud sig for dem. 

Vis billede 3-11, Johannes Døber overdrager Det Aronske Præstedømme. 

Forklar, at sendebudet var Johannes Døber, den samme person som døbte 
Jesus. Da han viste sig for Joseph og Oliver, lærte han dem om dåben. Han gav 
dem magt til at døbe. Denne magt kaldes Det Aronske Præstedømme. Derefter 
bad Johannes Døber dem om at døbe hinanden på samme måde, som han 
havde døbt Jesus. Joseph døbte først Oliver i en nærliggende flod, og så døbte 
Oliver Joseph. 

Den rette måde at døbe på var blevet gengivet til jorden, nøjagtig som Jesus 
havde belært om. 

Billeder og samtale Vis billede 3-12, Gengivelsen af Det Melkisedekske Præstedømme. 

Forklar, at få uger senere viste tre andre himmelske sendebud sig for Joseph og 
Oliver. Disse mænd var tre af Jesu apostle, da han levede på jorden, og hed Peter, 
Jakob og Johannes. De lagde deres hænder på Josephs og Olivers hoved og gav 
dem Det. Melkisedekske Præstedømme. Dette præstedømme er højere end Det 
Aronske Præstedømme og givér mænd myndighed til at gøre mange vidunderlige 
ting i Jesu Kristi navn, så som at velsigne syge mennesker, give børn en faders 
velsignelse og udføre tempelordinanser. 

Præstedømmets magt giver os ret til at blive døbt og bekræftet som medlem af 
Kirken og få Helligåndens gave. Vis billede 3-13 igen, Dreng døbes, samt billede 
3-14, Pige bekræftes. Denne magt kan også bruges til at helbrede dem, som er 
syge og til at besegle familier i templet, så de kan være familier for evigt, hvis de 
lever på rette måde. 

Sang Syng eller sig ordene til sangen, "Med præstedømmets kraft". 

Bær dit vidnesbyrd for børnene om, at præstedømmet er på jorden igen. Magten 
til at handle på Jesu vegne blev gengivet gennem Joseph Smith. Joseph brugte 
denne magt til at organisere Jesu sande Kirke. Dette præstedømme har været i 
Kirken lige siden. 

• Hvad hedder Jesu Kristi sande Kirke? (Jesu Kristi Kirke af Sidste dages Hellige). 

Få børnene til at gentage Kirkens navn. Forklar, at den hedder Jesu Kristi Kirke af 
Sidste dages Hellige, fordi det er Jesu sande Kirke, som han har genoprettet i de 
Sidste dage. Sidste dage betyder nu, eller den tid vi nu lever i. 

Samtale 

Billede og historie 
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Lektion 1 

Trosartikel 

Tavle og samtale 

Vidnesbyrd 

Sammenfatning 

Forklar, at vi har privilegiet at blive medlem af den samme kirke, som Jesus 
organiserede, da han var på jorden. Nogle gange kalder vi den kirke, som Jesus 
dengang organiserede "den oprindelige kirke" (se Trosartiklerne 1:6). 

Sig den sjette trosartikel, og få børnene til at gentage den sammen med dig. 
Motivér dem, som er i stand til at huske det hele eller noget af den udenad. 

Bed børnene tænke over nogle særlige grunde til, at de ønsker at blive medlem af 
den eneste sande Kirke på jorden. Skriv deres svar op på tavlen, så som 
følgende: 

1. For at adlyde vor himmelske Fader. 

2. For at have Jesu lærdomme til at vejlede os. 

3. For at blive tilgivet for vore synder. 

4. For at modtage Helligåndens gave. 

5. For at vende tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus. 

6. For at blive medlem af Guds rige på jorden. 

Bær dit vidnesbyrd for børnene om, hvorfor du føler, at det er et privilegium at 
være medlem af Jesu sande Kirke. Beskriv den glæde for børnene, som Kirken 
har givet dig i dit liv, og din taknemmelighed over at tilhøre Kirken. 

Bed et barn slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren" for yderligere vejledning. 

1. Fortæl børnene, at fordi Jesu sande Kirke er blevet genoprettet på jorden, kan 
vi lære de samme ting, som Jesus belærte om, da han var på jorden. Vi har alle 
privilegiet at være medlem af hans Kirke. 

Fortæl følgende historie med dine egne ord, eller lad børnene lave et rollespil 
over den: 

"Jeg hedder lla Marie Goodey. Jeg er 14 år gammel, og jeg har haft polio i 11 år 
... Jeg er på Primary Children's Hospital (Primarybørnenes Hospital) i Salt Lake 
City ... 

Lige så langt jeg kan huske tilbage, har mine forældre fremkaldt den tanke i mit 
sind, at det vigtigste i mit liv er min Kirke og min himmelske Fader... Jeg har 
lært at elske Kirken af hele mit hjerte ... 

Mine forældre lærte mig, hvor vigtig dåben er, så jeg så frem med længsel til 
min egen dåb. Da jeg endelig blev otte år, var jeg på hospitalet, og lægen 
mente ikke, at jeg kunne forlade hospitalet bare i den tid det tog at blive døbt. 
Jeg var dybt ulykkelig, og jeg tiggede min far om at lade mig blive døbt, mens 
jeg stadig var otte år. Men det lod til, at jeg blev nødt til at vente, til jeg var rask 
nok til at forlade hospitalet, og ingen vidste, hvornår det ville blive. 
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Så, [før min ni-års fødselsdag], kom mine forældre ... og andre slægtninge og 
venner til hospitalet, og jeg blev døbt... i [vand]bassinet i fysioterapisalen. Jeg 
blev bekræftet som medlem af den Kirke, jeg elskede ... 

Nu, seks år senere, er jeg blevet bedt om at skrive denne beretning for at vise 
andre, hvor yderst vigtigt det var for mig at blive døbt. 

"... Jeg vil gerne ... fortælle jer alle, hvor taknemmelig jeg er for at være medlem af 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige" (Ila Marie Goodey, "I Was Baptized in a 
Hubbard Tank," Children's Friend, jan. 1963, s. 30). 

2. Få børnene til at fortælle om en dåb, som de har overværet, for eksempel en 
storebrors eller storesøsters. 

3. Lad børnene tegne og farvelægge noget, som vil minde dem om Kirkens 
genoprettelse, for eksempel en trompet for at kundgøre genoprettelsen, eller 
Joseph Smith, der beder i en lille skov. 
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Tro på Jesus Kristus Lektion 10 

Formål At hjælpe hvert enkelt barn til at forstå, at evangeliets første princip er at udvikle 
tro på Jesus Kristus. 

Forberedelse 1. Studér under bøn og vær forberedt til at fremlægge og forklare børnene 
følgende skriftsteder: Mark 10:46-52; Matt 3:13-17; 3 Nephi 11:8-17 samt 
Lære & Pagter 76:19-23. 

2. Invitér en med et stærkt vidnesbyrd om Jesus Kristus til at besøge jeres klasse i 
nogle minutter i starten af klassen for at dele sit vidnesbyrd om og følelser for 
Frelseren. Sørg for at få biskoppens eller grenspræsidentens godkendelse, før 
du inviterer nogen, og informér også primarypræsidentinden. 

3. Følg instruktionerne nedenfor for at lave en illustration med titlen "At blive 
medlem af Jesu Kristi Kirke". (Der findes et eksempel i slutningen af lektionen). 
Denne illustration skal bruges i de næste fire lektioner, så du kan eventuelt 
sætte den op på kraftigt papir og farvelægge den. Lav illustrationen stor nok til 
at alle eleverne i din klasse kan se den tydeligt. (Du kan også på et tidspunkt 
bruge tavlen til fællestid). 

a. Lav følgende ordstrimler: 

Helligåndens Gave 

Dåb 

Tro på Jesus Kristus 

Omvendelse 

b. Sæt ordstrimlerne på over trinene, som vist i lektionen. Denne lektion bruger 
kun trinet "Tro på Jesus Kristus". 

4. Skriv "Spørg mig, hvad jeg har lært om at blive medlem af Jesu Kristi Kirke" på 
et lille stykke papir til hvert barn. 

5. Sæt, før klassen begynder, et eksemplar af standardværkerne et sted, hvor 
børnene kan se dem. 

6. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Min Frelser elsker mig", {Børnenes 
sangbog, s. 42); teksten findes bagest i dette hæfte. 

7. Hjælp de børn, som kan, med at lære så meget som muligt af den fjerde 
trosartikel udenad. 

8. Nødvendige materialer: 

a. Bibelen, Mormons Bog, Lære & Pagter samt Den Kostelige Perle. 
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b. Billede 3-9, Jesus Kristus (62572; Evangelisk Kunst 240); billede 3-16, Jesus 
helbreder den blinde (62145; Evangelisk Kunst 213); billede 3-1, Johannes 
Døber døber Jesus (62133; Evangelisk Kunst 208); billede 3-17, Jesus 
underviser på den vestlige halvkugle (62380; Evangelisk Kunst 316); billede 
3-10, Det første syn (62470; Evangelisk Kunst 403) og billede 3-18, 
Præsident Lorenzo Snow. 

9. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

At forstå tro 

Vis billede 3-9, Jesus Kristus. Lad billedet stå fremme under hele lektionen. 

• Hvem er det? 
Gæstens vidnesbyrd Præsentér jeres gæst og fortæl børnene, at du har inviteret denne person for kort 

at fortælle om hans eller hendes følelser for Jesus Kristus. Forklar, at en del af 
ethvert menneske vidnesbyrd omfatter dennes følelser for Jesus. Tak jeres gæst, 
så snart han eller hun er færdig, og lad denne forlade klassen. Stil følgende 
spørgsmål, efter gæsten er gået: 

• Hvem var vores gæst idag? 

• Hvor ved I fra, at gæsten var her? 

Tænk på et barn eller en anden person, som ikke er til stede, stil følgende 
spørgsmål, og indsæt barnets navn på linien: 

• Så vores gæst idag? 

• Hvordan kunne vide, at vi havde en gæst i klassen idag? 

Lærerens 
præsentation 

Tavle 

Hjælp børnene til at forstå, at den person som ikke er til stede, ikke så gæsten 
her. Men hvis klassen forklarede, at gæsten har været der, ville han eller hun 
sikkert tro på det. At have tillid til noget som er virkeligt og sandt, selvom vi ikke 
selv har set det, er at have tro. 

Vis tavlen "Spørg mig, hvad jeg har lært om at blive medlem af Jesu Kristi Kirke". 
Læs overskriften på tavlen sammen med børnene. Få mindre børn til at gentage 
det højt sammen med dig. 

Forklar, at have tro på Jesus Kristus er det første skridt på vej til at blive medlem af 
Jesu Kristi Kirke. Sæt den første ordstrimmel, "Tro på Jesus Kristus", på tavlens 
første trin. (Med mindre børn kan du vise et billede af Jesus sammen med 
ordstrimmelen for at minde dem om, hvad der står). Lad de større børn læse 
ordene sammen med dig. Fortæl børnene, at de i denne lektion vil lære om tro på 
Jesus Kristus. 
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Lektion 1 

Lærerens 
præsentation 

Billede og historie 
fra skriften 

Billede og 
samtale om skriften 

Bibelen og Mormons Bog vidner om Jesus Kristus 

• Selvom vi ikke har set Jesus, hvordan kan vi så tro eller stole på, at han lever og 
elsker os? (Andre mennesker har set Jesus og kan fortælle os om ham). 

Peg på bøgerne på bordet og forklar, at disse bøger kaldes skrifter. Skrifterne 
fortæller om mange mennesker, som har set eller talt med Jesus. 

Hold Bibelen op. Pointér, at en del af Bibelen fortæller om dengang, da Jesus 
levede på jorden, gav folket sine lærdomme og oprettede sin Kirke. Bibelen 
fortæller om de mennesker, som så og kendte Jesus, og om hvordan han hjalp 
mange af dem. 

Vis billede 3-16, Jesus helbreder den blinde. Fortæl børnene historien om 
Bartimæus, en blind mand, som levede på samme tid som Jesus (se Mark 10:46-
52). 

Forklar, at da Bartimæus hørte, at Jesus kom, råbte han på Jesus og bad ham 
forbarme sig over ham. Mange bad Bartimæus ikke ulejlige bror Jesus og være 
stille. Men Jesus hørte Bartimæus, og bad dem bringe Bartimæus hen til sig. 
Bartimæus bad Jesus helbrede sig, så han kunne se. 

Bed børnene om at høre efter, mens du læser Mark 10:52 for at se, hvad der 
skete med Bartimæus. 

• Hvad skete der med Bartimæus? (Jesus helbredte ham. Bartimæus kunne se). 

Jesus sagde, at Bartimæus blev helbredt, fordi han havde tro. Bartimæus troede 
på, at Jesus kunne helbrede ham. 

• Hvad hjælper beretningen om Bartimæus os til at vide om Jesus? (Jesus elsker 
os og vil hjælpe os, hvis vi har tro på ham). 

Sæt billede 3-1, Johannes Døber døber Jesus, over billedet af Bartimæus. 

• Hvad sker der på dette billede? (Johannes Døber døber Jesus). 

Læs Matt 3:17. 

• Hvem talte fra himmelen og sagde: "Det er min elskede søn, i ham har jeg 
fundet velbehag", da Jesus blev døbt? (Vor himmelske Fader). 

• Hvad lærer vi af det, som vor himmelske Fader sagde om Jesus? (Jesus er 
hans Søn). 

Forklar, at vor himmelske Fader bar vidnesbyrd om, at Jesus er hans Søn. 

Hold Mormons Bog op. Forklar, at vi i disse skrifter, som kaldes Mormons Bog, 
kan læse om en stor gruppe nephiter i Amerika, som så Jesus og hørte ham tale, 
efter at han var opstået fra de døde. 

Læs 3 Nephi 11:8. Sæt billede 3-17, Jesus underviser på den vestlige halvkugle, 
over billedet af Jesu dåb. Læs 3 Nephi 11:9-10. Forklar, at Jesus fortalte folket, at 
han var Jesus Kristus, den Frelser, som profeterne havde sagt ville komme. 

Hjælp børnene til at forstå, hvor lykkelige nephiterne må have været over at vide, 
at Jesus var kommet, som han havde sagt, han ville. Jesus bad folket røre ved 
sine hænder og fødder, så de kunne vide, at han var død og var opstået. 

• Hvad kan vi lære om Jesus, da han viste sig for nephiterne? (Han døde og 
opstod. Han lever). 
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Nutidsprofeter vidner om Jesus Kristus 
Billede og samtale Hold et eksemplar af Den Kostelige Perle op. Forklar, at beretningen om Joseph 

Smiths første syn er skrevet i denne bog. Bed børnene om at fortælle så meget, 
som de kan om Josephs første syn. {Vær forberedt til at fortælle historien om det 
første syn, hvis børnene ikke kender den; se Joseph Smiths Historie 1:7-19). 

Placér billede 3-10, Det første syn, over det foregående billede. Fremhæv, at 
Joseph Smith så Jesus hundredvis af år efter, at Jesus opstod. 

Billede og historie Sæt billede 3-18, Præsident Lorenzo Snow, frem. Forklar, at da han var Kirkens 
præsident, fik han personligt besøg af Jesus Kristus i templet i Salt Lake City. 

En dag da Lorenzo Snow gik i templet sammen med sit barnebarn, fortalte han 
hende om oplevelsen. Hun fortalte følgende om deres samtale: 

"Efter at vi forlod hans værelse, og mens vi stadig var i den store korridor [forhal], 
som fører ind til det celestiale værelse, gik jeg adskillige skridt foran bedstefar, da 
han standsede mig og sagde: 'Vent lidt, Allie, der er noget, jeg vil fortælle dig. Det 
var lige her, Jesus Kristus viste sig for mig ved præsident Woodruffs død ...' 

Så kom bedstefar et skridt nærmere, rakte sin venstre hånd frem og sagde: 'Han 
stod lige her, omkring en meter over gulvet. Det så ud som om, han stod på en 
plade af rent guld.' 

Bedstefar fortalte mig, hvilken glorværdig person Frelseren er, og beskrev hans 
hænder, fødder, ansigtsudtryk og smukke hvide klædning; altsammen havde en 
sådan glans af hvidhed og lys, at han næsten ikke kunne se på ham. 

Så gik bedstefar et skridt nærmere hen imod mig og lagde sin højre hånd på mit 
hoved og sagde: 'Nu, mit barnebarn, ønsker jeg, at du skal huske, at dette er din 
bedstefars vidnesbyrd, at han med sine egne læber fortalte dig, at han faktisk så 
Frelseren her i templet og talte med ham ansigt til ansigt'" (Allie Young Pond, 
citeret af Ivan J. Barrett, i "Han lever! for vi så ham," Stjernen, marts 1976, s. 4; 
også i Le Roi C. Snow "Remarkable Manifestation to Lorenzo Snow", i Church 
News, 2. april 1938, s. 8). 

• Hvad hjælper præsident Snows vidnesbyrd jer til at vide om Jesus? (Han lever, 
han har et legeme, og han taler til mennesker i vor tid). 

Vi kan tro på Jesus Kristus 

Samtale Stil flere børn følgende spørgsmål: 

• Har du set Jesus? 

• Hvordan kan du vide, at Jesus er virkelig og lever? 

Lad børnene give udtryk for deres tro på Jesus som et resultat af deres forældres, 
deres primarylæreres og skriftens undervisning. 

Hjælp børnene til at forstå, at vi på grund af skrifterne og sanddru mennesker kan 
have tro på, at Jesus lever og elsker os. Ud fra andres vidnesbyrd ved vi, at -

1. Jesus er Guds Søn. 

2. Jesus elsker os og ønsker at hjælpe os. 

3. Jesus ønsker, at vi skal have tro på ham. 

4. Jesus opstod og lever igen. 
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Lektion 1 

5. Jesus har et legeme og taler til mennesker. 

Mind børnene om, at det første skridt hen imod at blive medlem af den sande 
Kirke er at tro på Jesus Kristus. 

Sang Syng eller sig ordene til "Min Frelser elsker mig". 

Sammenfatning 

Lærerens Du kan eventuelt udvælge et billede blandt dem, som har været brugt i lektionen 
vidnesbyrd og kort fortælle om din tro på Jesus som følge af det vidnesbyrd eller den 

oplevelse, der er skildret på billedet. 

Vis for eksempel billede 3-7, Jesus underviser på den vestlige halvkugle. Forklar, 
at fordi Jesus viste sig for nephiterne efter sin opstandelse og lod dem røre hans 
hænder og fødder, ved du, at han elsker alle mennesker. 

Tag med hjem Giv hvert barn et lille stykke papir med teksten "Spørg mig, hvad jeg har lært om 
at blive medlem af Jesu Kristi Kirke", Motivér dem til at give deres forældre dette 
papir og fortælle deres familie, hvad de ved om tro på Jesus Kristus. 
Få børnene til at gentage følgende: "Vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn 
Jesus Kristus og på den Helligånd" {Den første trosartikel). Hjælp derpå dem, som 
kan, med at lære så meget som muligt af den fjerde trosartikel udenad. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp ti! læreren" for yderligere vejledning. 

1. Hold Lære & Pagter op. Forklar, at den fortæller om en anden gang, hvor 
Joseph Smith så Jesus. Mens Joseph Smith og Sydney Rigdon studerede og 
tænkte på Jesus og hans lærdomme, viste Jesus sig for dem. 

Få børnene til at lytte, mens du læser Joseph Smiths vidnesbyrd. Læs L&P 
76:22 samt ordene "Thi vi så ham" fra vers 23. 

• Hvad kan Joseph Smiths vidnesbyrd lære jer om Jesus? (At Jesus lever). 

Forklar, at det hjælper os til at have tro på Jesus, når vi læser i skrifterne og 
lærer om mennesker, som har set Jesus. Selvom vi måske ikke har set Jesus 
med vore egne øjne, kan vi have tro på, at han iever og elsker os takket være 
vidnesbyrd fra dem, som har set ham og har fortalt os om ham i skrifterne. Vi 
kan vide i vores hjerte, at Jesus er vores Frelser, når vi beder vor himmelske 
Fader om det i vore bønner. 

2. Spørg, om nogle af børnene kunne tænke sig at fortælle om deres følelser for 
Jesus. De kan vælge et billede og fortælle, hvordan begivenheden på billedet 
har styrket deres tro. Hvert billede kan bruges mere end en gang. 

Efter hvert barn har haft mulighed for at fortælle om sine følelser for Jesus, så 
forklar, at de tager et vigtigt skridt, når de forbereder sig til dåben. 

• Hvad er dette skridt? (At udvikle tro på Jesus Kristus). 
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Peg på tavlen, og få børnene til at læse eller gentage ordene "Tro på Jesus 
Kristus" sammen med dig. 

3. Lad børnene tegne en tegning om de beretninger fra skriften, som de har lært 
om idag. 

......—.... ——.—.—„—.....................̂ r................................................................. 

Helligåndens gave I Tro på Jesus Kristus 
Dåb | Omvendelse 
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Jesu Kristi Kirke har 
profeter til at undervise os 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene til at forstå vigtigheden af at lytte til og adlyde profeternes 

lærdomme. 

Forberedelse 1. Studér Lukas 1:70 under bøn. 

2. Bed en bærer af Det Melkisedekske Præstedømme i dit ward eller din gren om 
at komme til klassen og fortælle børnene, at han lader som om, han er kong 
Benjamin. (Han kan tage en badekåbe på eller noget lignende udenpå sit tøj for 
at symbolisere kongens kåbe). Bed han præsentere sig som kong Benjamin. Få 
ham til at forklare børnene, at han var en retfærdig konge, som arbejdede med 
sine hænder for at forsørge sig selv, så han ikke ville være en byrde for sit folk. 
Bed ham om kort at forklare, at han fik bygget et tårn, og at folket kom fra nær 
og fjern for at høre hans budskab. Bed ham om kort at undervise børnene i et 
af de principper, som kong Benjamin belærte om (se Mosiah 2-5). 

3. Skriv følgende af Kirkens profeters og præsidenters lærdomme på hvert sit 
stykke papir, eller lad et billede repræsentere hver enkel lærdom. Læg papirerne 
i en beholder (eller læg billederne på bordet med bagsiden op). Tilføj flere 
lærdomme, hvis det er nødvendigt, så hvert barn kan få tur. 

"Hold familieaften". 

"Studér skrifterne". 

"Gå i kirke hver søndag". 

"Bed dagligt". 

"Tag ikke ting, der tilhører andre". 

"Ær dine forældre ved at hjælpe dem derhjemme". 

"Beta! tiende". 

"Elsk hinanden". 

4. Sæt et eksemplar af Stjernen, som indeholder et budskab fra profeten, på et 
bord eller et andet sted i klassen. Gem nogle stykker papir med spor på rundt 
omkring i klassen, før klassen begynder, for eksempel under en stol, i vinduet 
og på tavlen. Hvert spor skal fortælle børnene, hvor de skal lede efter den 
næste spor. Det sidste spor skal lede dem tilbage til bladet, der står fremme. 
Understreg, eller markér på anden vis et kort budskab fra profeten i bladet, som 
børnene kan forstå. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Et billede af den nuværende profet. 
c. Billede 3-19, Præsident David O. McKay. 
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6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb Invitér et barn til at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Jesu Kristi Kirke bliver ledt af en profet 

Fortæl børnene, at de har en vigtig gæst i klassen idag. Bed dem høre godt efter 
hans budskab, for han vil fortælle dem om en retfærdig konge og profet. Bed 
børnene give ham hånden og takke ham for, at han kom, når han er færdig med 
at tale. 

Samtale om skriften Bed børnene om at lytte til et skriftsted og se, om de kan lære noget om profeter. 
Læs Luk 1:70. Hjælp dem til at forstå, at Herren nogle gange underviser os ved at 
fortælle sine profeter, hvad vi har brug for at vide, og at Kirken altid har en profet, 
som leder den. 

• Hvem var den første profet på denne jord? (Adam). 

• Hvem var den første sidste-dages profet? (Joseph Smith). 

• Hvem er nu vores profet og præsident for Kirken? (Vis et billede af ham, og lad 
børnene øve sig i at sige hans navn). 

• Hvilke profeter fra Bibelen og Mormons Bog kan I nævne? 

• Er der nogen, der kan vælge at blive profet? (Se Joh 15:16). 

Forklar, at ikke alle er kaldet til at være profet. Jesus Kristus vælger selv, hvem 
hans profet skal være. Når Jesus Kristus vælger en profet, giver han ham al den 
myndighed, som han har brug for til at præsidere over Kirken. Denne profet er 
også Kirkens præsident. 

Vor himmelske Fader har givet os profeter til at lede og velsigne os 

Bed børnene lytte grundigt til følgende udtalelser. Hvis de er enige i udtalelsen, 
skal de rejse sig. Hvis de er uenige, skal de sætte sig. Tag dig tid til at forklare 
udtalelser, som børnene ikke forstår. (Få børnene til at sætte sig ned mellem hver 
udtalelse, da alle svarene til følgende spørgsmål er "enig". Aktiviteten i klassen er 
lavet for at give bevægelse og røre de store muskelgrupper). 

1. Vi modtager budskaber fra profeten til generalkonferencen. (Enig. Forklar, at 
profetens rådgivere og de tolv apostle også er profeter). 

2. Vores profet vil aldrig bede os om at gøre noget forkert. (Enig. Forklar, at vi tror, 
at det, som profeten fortæller os, altid vil være det rigtige at gøre). 

3. Præsident (sig navnet) er Kirkens profet og præsident. (Enig). 

4. Vores profet beder os om at gøre ting, som vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, at vi skal gøre, så vi vil være lykkelige og kunne bo hos dem 
igen. (Enig). 

Forklar, at profeten giver os budskaber i Stjernen, taler til møder, og leder og 
underviser andre ledere i Kirken. 

Fang 
opmærksomheden 

Aktivitet 

Lærerens 
præsentation 
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Lektion 1 

Forklar, at Jesus Kristus er den største profet, som har levet på jorden. Han 
underviste i evangeliet og udførte mange mirakler. 

Billede og historie Fortæl børnene, at du vil fortælle dem en historie om præsident David O. McKay, 
en af profeterne i de sidste dage. Forklar, at sidste-dages profeter er dem, som 
har levet efter Joseph Smith, eller tæt på den tid, vi lever i. Vis billede 3-19, 
Præsident David O. McKay, mens du fortæller følgende historie. 

Da præsident David O. McKay var profet, rejste han i det meste af verden for at 
møde og lede Kirkens medlemmer. Engang, da han var i Tyskland, hørte han om 
en mor, som var lam (hun kunne ikke bevæge forskellige dele af sin krop) og ikke 
kunne komme ti! konferencen og høre ham tale. 

Denne mor havde to børn, og hun ønskede, at de skulle tage med til konferencen 
for at se og høre den levende profet. Med stor tro sagde hun: "Jeg ved, at hvis jeg 
sender mine børn hen, og de tager præsident McKay i hånden, og de så kommer 
hjem og tager min hånd - hvis jeg kan holde deres små hænder i mine - så ved 
jeg, at jeg vil få det bedre. 

Det blev arrangeret, så hendes to børn kunne komme med til konferencen. 
Børnene var henrykte og spændte, da de var på vej hen for at se profeten. 

Ved slutningen af konferencen gav præsident McKay mange af de mennesker, 
som var til stede, hånden. Han vidste, at disse to børn kom, og da han så dem, 
tog han dem i hånden og sagde: "Vil I tage dette lommetørklæde med hjem til 
jeres mor med min velsignelse?" 

Børnene tog lommetørklædet med hjem til deres mor. Hun blev meget glad og 
takkede hver dag Herren for lommetørklædet og den velsignelse, som præsident 
McKay sendte gennem hendes to børn. Lige efter børnene kom hjem, begyndte 
hun at få det bedre, og snart kunne hun bevæge sin krop og passe sine børn. (Se 
Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, samlet af 
Claire Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], s. 149-51). 

Vi kan følge profeten 

Skattejagt Lav en let skattejagt. Begynd med at sige: "Et eller andet sted i dette rum er der et 
budskab fra Kirkens profet til eleverne i denne klasse. Prøv, om I kan finde det." 
Giv da børnene det første spor. Efterhånden som hvert spor findes, kan enten du 
eller et barn, som kan, læse det højt. Det sidste spor skal lyde noget i retning af: 
"Det står på papir. Det er sammen med andre sider af papir. Det har et farverigt 
omslag". Læs, eller få et barn til at læse det afmærkede stykke fra profeten, når 
børnene finder bladet. Forklar derpå, hvilken skat profetens ord er. Profeter kan 
fortælle os, hvordan vi skal leve, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Fader. 

Sammenfatning Bær vidnesbyrd om de velsignelser, som du har fået ved at læse profeternes 
lærdomme i skrifterne og ved at adlyde den levende profet. Du kan eventuelt fortælle 
en personlig oplevelse om, hvordan en lærdom fra en profet har haft indflydelse på dit 
liv. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

3 7 



Supplerende Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren" for yderligere vejledning. 

1. Få børnene til at stille op på række og marchere stille rundt i værelset, mens de 
synger eller siger teksten til omkvædet I "Følg Guds profeter" {Børneries 
sangbog, s. 58). Hver gang de har sunget omkvædet, skal barnet forrest i 
rækken fortælle, hvordan han eller hun vil følge profetens lærdomme og så gå 
ned bag i rækken. Vær sikker på, at hvert barn får mulighed for at være forrest i 
rækken. 

Følg Guds profeter, følg Guds profeter, 
følg Guds profeter, de leder dig. 
Følg Guds profeter, følg Guds profeter, 
følg Guds profeter, de viser vej. 

2. Forklar, at når vi følger profeten ved at gøre, hvad han beder os om, vil vi blive 
velsignet og kunne vende tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. Uddel en kopi af labyrinten (findes på næste side) til hvert barn, og bed 
dem farvelægge den rigtige sti, der fører tilbage til vor himmelske Fader og 
Jesus. De børn, som ikke kan læse, får nok brug for hjælp. 

3. Fortæl kendsgerninger og historier om nutidige profeter, mens du viser et 
billede af ham. 

4. Hjælp børnene med at lære så meget af den femte trosartikel som muligt. 
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Følg profeten 
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Ær din far 
og mor 

Studér skrifterne 

Gå i kirke 

Bed dagligt 

Sig sandheden Elsk hinanden 



Præstedømmets velsignelser 
og ordinanser 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå vigtigheden af præstedømmevelsignelser og 
ordinanser. 

Forberedelse 1. Studér Jakobs Brev 5:14-15 samt Lære & Pagter 42:44, 48-52. Selvom disse 
skriftsteder ikke bliver brugt i denne lektion, vil de give dig en skriftmæssig 
baggrund til at undervise i disse principper. 

2. Lav en vindmølle i papir til brug i forbindelse med "fang opmærksomhed"-
aktiviteten. For at lave en vindmølle i papir skal du lave et kvadratisk stykke 
papir som vist nedenfor. Klip på de stiplede linier, og fold hjørnerne ind over 
hinanden på midten. Stik derpå en tegnestift gennem punkterne i midten, og 
sæt tegnestiften fast i en blyant eller en pind. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Med præstedømmets kraft", 
{Børnenes sangbog, s. 60); teksten findes bagest i dette hæfte. 

4. Lav en kopi af følgende brev til hvert barn, som de kan tage med hjem, hvis du 
kan. Lad hvert barn udfylde den tomme linie, som det passer sig for 
pågældende barn (som for eksempel "mor og far"). Du skal måske hjælpe dem. 
Vær særlig opmærksom over for børn, som ikke har begge forældre i hjemmet. 

Kære . 

Har jeg nogensinde fået en præstedømmevelsignelse? Vær sød at fortælle mig 
om det. 

Kærlig hilsen, 

5. Nødvendige materialer: 

a. En flaske med indviet olie. 

b. Farver eller blyanter så børnene kan skrive deres navn. 

c. Billede 3-11, Johannes Døber overdrager Det Aronske Præstedømme 
(62013; Evangelisk Kunst 407); billede 3-12, Gengivelsen af Det 
Melkisedekske Præstedømme (62371; Evangelisk Kunst 408); billede 3-20, 
En far forbereder sig til at velsigne sit syge barn; billede 3-21, En far velsigner 
sit spædbarn. 
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6. Gør de nødvendige forberedelser ti! de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Præstedømmeordinanserne er blevet gengivet til jorden 

Fang Vis børnene den papirvindmøfle, som du har lavet {du kan eventuelt tave 
opmærksomheden vindmøllen i klassen for at vise dem, hvordan det gøres, hvis du føler, at det er 

passende for din klasse). Lad børnene komme frem i klassen på skift og puste til 
vindmøllen for at få den til at dreje. 

• Hvad får vindmøllen til at dreje? {Vindens kraft). 

• Hvad ville der ske, hvis der ikke var nogen vind? 

Forklar, at vind kan være en stærk kraft. Den kan trække vand op af jorden, eller 
den kan give kraft til store maskiner. Fortæl børnene, at de i dag vii lære om en 
kraft, som er meget stærkere end vinden. Mind dem om den lektion, de for nylig 
havde, om genoprettelsen af Jesu Kristi sande Kirke (se lektion 6). En vigtig årsag 
til genoprettelsen af evangeliet var at gengive præstedømmet til jorden. 

• Hvorfor er præstedømmet så vigtigt? (Hjælp børnene til at forstå, at det er kraft 
til at handle på vegne af vor himmelske Fader og Jesus Kristus). 

• Hvad betyder det at handle på vegne af vor himmelske Fader og Jesus Kristus? 
(At gøre ting som de ville gøre). 

• Nævn nogle af de gode ting, som Jesus Kristus gjorde på jorden. (Han blev 
døbt, helbredte de syge, fik de blinde til at se, velsignede børnene, forberedte 
nadveren for første gang osv.) 

• Kan disse ting udføres idag? (Ja, de kan, og de bliver udført. Hjælp børnene til 
at forstå, at sådanne ting kun kan udføres gennem retskaffen brug af 
præstedømmet og vores egen tro). 

• Hvad er præstedømmet så? Hvad kan de gøre, som ærer præstedømmet i 
retfærdighed? (Forklar børnene, at det er nødvendigt at modtage visse 
ordinanser for at vende tilbage til vores Fader i Himmelen. Disse ordinanser kan 
kun udføres med præstedømmets myndighed og kraft). 

• Nævn nogle af disse præstedømmeordinanser. (Nadveren, dåb, bekræftelse, ordi-
nation til præstedømmet, beseglinger i templet og så videre. Kom med vink, hvis 
det er nødvendigt, så som: "Hvad kan der ske, når man bliver otte år gammel?" 

Andre ordinanser giver os velsignelser til at hjælpe os gennem dette liv. 

• Hvilke velsignelser kan vi modtage fra dem, som bærer præstedømmet? 
(Svarene kan omfatte salvelse af de syge, en faders velsignelse og navngivning 
og velsignelse af spædbørn. Det kan være nødvendigt at komme med vink). 

Forklar, at vi kan få del i disse ordinanser og velsignelser gennem vores tro, 
bønner og den rette præstedømmemyndighed. 
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Billeder Vis billede 3-11, Johannes Døber overdrager Det Aronske Præstedømme, og 
billede 3-12, Gengivelsen af Det Melkisedekske Præstedømme. Udtryk taknem-
melighed for, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har tilladt disse velsignelser 
at blive gengivet gennem profeten Joseph Smith. Fortæl børnene, at de i år vil få 
flere lektioner om dåb, bekræftelse, nadveren og templerne. Forvis børnene om, 
at vor himmelske Fader har planlagt, at de skulle være sammen med en kærlig 
familie for evigt, og at de gennem disse ordinanser kan vende tilbage til ham. 

Samtale 

Billede 

Præstedømmet kan velsigne alle 

• Har jeres far eller en anden præstedømmebærer nogensinde lagt sine hænder 
på jeres hoved og givet jer en velsignelse? (Motivér børnene til at fortælle om 
deres oplevelser. Find ud af, hvem der gav dem velsignelsen, og hvorfor de fik 
den). 

Tal med børnene om følgende punkter i velsignelser: 

1. En velsignelse gives af en, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme. En 
person, som bærer præstedømmet, har kraft til at handle på vegne af Jesus 
Kristus. Denne person kan være jeres far, jeres bror, jeres bedstefar, biskoppen 
eller grenspræsidenten, missionærerne, jeres hjemmelærere eller en hvilken 
som helst værdig bærer af Det Melkisedekske Præstedømme. 

2. Alle velsignelser, der gives ved præstedømmets myndighed, er for at hjælpe os. 

3. Der er forskellige slags velsignelser. 

Fortæl børnene, at de nu skal lære om to slags særlige præstedømmevelsignelser. 

Præstedømmebærere kan velsigne og navngive spædbørn 

Vis billede 3-21, En far velsigner sit spædbarn. 

• Hvad foregår der på dette billede? (Et spædbarn velsignes og får navn). 

Bed børnene tænke på, da de sidst så et spædbarn blive velsignet. 

• Hvad følte I, da barnet blev velsignet? (Motivér børnene til at fortælle om deres 
oplevelser og følelser). 

Trosartikel 

Billede 

Præstedømmebærere kan salve de syge 

Fortæl børnene, at som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
tror vi på en anden slags velsignelse, som hedder salvelse af de syge. Forklar, at 
det at salve er at give en velsignelse. Læs den syvende trosartikel højt, og hjælp 
børnene med at gentage sætningen: "Vi tror på helbredelse". Mind børnene om, 
at helbredelse kan ske efter en sådan velsignelse, når det er vor himmelske 
Faders vilje. 

Vis billede 3-20, En far forbereder sig til at velsigne sit syge barn. Forklar, at når 
nogen er syg, kan præstedømmebærere altid give ham eller hende en særlig 
velsignelse. Det er en god ting at bede om en velsignelse, når vi er syge. Forklar 
følgende om velsignelser for de syge: 

1. Hvis du er syg og har brug for en velsignelse, kan du sige det til dine forældre. 
Hvis din far har Det Melkisedekske Præstedømme, vil han sikkert bede en an-
den værdig bærer af Det Melkisedekske Præstedømme i Kirken om at hjælpe 
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Lektion 1 

ham med at give dig en velsignelse. Hvis din far ikke har Det Melkisedekske 
Præstedømme, kan du bede dine hjemmelærere, bedstefar, onkel, biskoppen eller 
grenspræsidenten eller missionærerne om en velsignelse. 

2. De, der salver de syge, eller giver denne velsignelse, bruger ren olivenolie, som 
er blevet indviet (har fået en særlig velsignelse) af to medlemmer af Det 
Melkisedekske Præstedømme. Vis børnene flasken med den indviede olie. 

3. Salvelse af de syge består af to ting: For det første vil en af præstedømme-
bærerne dryppe en lille smule olie oven på den syges hoved og sige en kort 
bøn. For det andet vil de to præstedømmebærere lægge deres hænder på den 
syges hoved, og en af dem vil besegle salvelsen ved at sige en anden særlig 
bøn, mens han giver en velsignelse, som er inspireret af vor himmelske Fader. 

Forklar børnene, at når vi har tro og modtager en præstedømmevelsignelse, vil vor 
himmelske Fader velsigne os, hvis det er i overensstemmelse med hans vilje. Han 
vil altid gøre det, der er bedst for vores liv. 

Lærerens oplevelse Fortæl en personlig oplevelse, som du har haft eller kender til, hvor en syg er 
blevet helbredt efter at have fået en velsignelse. Fortæl børnene, hvor 
taknemmelig du er for præstedømmet og for helbredelsens gave. 

En faders velsignelse 

Historie Fortæl børnene om en anden slags særlig velsignelse ved at fortælle følgende 
historie (vær særlig opmærksom på børn, der ikke har en far, som kan give dem 
en præstedømmevelsignelse, når du fortæller historien og taler om dette princip): 

Melissa var nervøs for at begynde i skolen, selvom hun længe havde glædet sig til 
det. Melissa havde aldrig været i skole før, og hun vidste ikke, hvordan det ville 
være. Hun kendte ikke sin lærer, og hun vidste ikke, hvem de andre børn var. 

Aftenen før hun skulle begynde i skole, lagde Melissa det tøj frem, som hun skulle 
have på og gjorde sig klar til at gå i seng. Snart efter kom hun ind i stuen og gned 
sig på maven. Hun sagde: "Jeg har det ikke så godt. Jeg tror, jeg er syg". 
Melissas forældre sagde til hende, at de ønskede at hjælpe hende med at få det 
bedre. Hendes mor gav hende et knus. Hendes far sagde til hende, at han kunne 
forstå, at hun var bekymret over at skulle gå i skole. 

Han fortalte hende, at der var noget, som han kunne give hende, der ville hjælpe 
hende til at få en god oplevelse i skolen. Han forklarede, at han kunne give hende 
en særlig faders velsignelse gennem præstedømmets kraft. 

Melissa sagde, at hun gerne ville have, at han gav hende en faders velsignelse. Så 
Melissas far lagde sine hænder på hendes hoved og gav hende en velsignelse. 
Han velsignede hende, så hun kunne få mange venner, og så hun ville få en rar 
lærer, som ville elske hende og hjælpe hende med at lære. 

Efter velsignelsen omfavnede Melissa sin far og takkede ham for at have givet 
hende en faders velsignelse. Hun sagde, at hun allerede havde det bedre. 

• Med hvilke problemer har I haft brug for hjælp? 

• Er der nogen af jer, der kan fortælle om engang, hvor I har fået en faders 
velsignelse? 

Motivér børnene til at bede deres far om en faders velsignelse, når de har særligt 
brug for det. Forklar, at hvis deres far ikke har præstedømmet, kan alle andre 
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værdige bærere af Det Melkisedekske Præstedømme, f.eks. hjemmelærere, 
biskoppen eller grenspræsidenten, missionærerne eller andre slægtninge som 
onkler og bedstefædre, som bærer præstedømmet, give dem en særlig 
velsignelse, når de har behov for det. (Vær meget opmærksom på de børn, der 
kommer fra hjem, hvor præstedømmet ikke findes). 

Sang Syng eller sig ordene til sangen "Med præstedømmets kraft". 

Sammenfatning 
Del de breve ud, som du har lavet. Fortæl børnene, hvad der står i brevet. Hjælp 
børnene med at skrive modtager på og skrive deres navn nederst i brevet. Motivér 
børnene til at tale med deres forældre om de præstedømmevelsignelser, som de 
har fået og om de velsignelser, de har lært om i Primary. 
Bær dit vidnesbyrd for børnene om, at præstedømmet med dets kraft er blevet 
gengivet på jorden og er en særlig gave fra vor himmelske Fader for at velsigne 
os. Gennem præstedømmets myndighed og kraft kan vi modtage de ordinanser 
og velsignelser, der er nødvendige for at bo hos vor himmelske Fader igen og leve 
et bedre liv her på jorden. 

Bed det barn, som skal slutte med bøn, om at takke vor himmelske Fader for de 
særlige præstedømmevelsignelser. 

Supplerende Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren" for yderligere vejledning. 

1. Lad børnene tegne med en blyant rundt om deres hånd på et stykke papir. 
Mind dem om, at når vi er syge, kan en præstedømmebærer lægge sine 
kærlige hænder på vores hoved for at give os en velsignelse. Hvornår bliver der 
ellers lagt hænder på vores hoved? (På den hånd, de har tegnet, kan større 
børn skrive et svar i hver finger som for eksempel bekræftelse, 
præstedømmeordinationer og en faders velsignelse. Med mindre børn skal du 
blot tale om disse andre velsignelser). 

2. Arrangér, at en far og hans nye spædbarn kommer i klassen for at tale med 
børnene. Bed faderen fortælle om barnets velsignelse. Stil derpå følgende 
spørgsmål: 

• Blev barnets fulde navn brugt i velsignelsen? Hvad er det? 

• Hvem velsignede barnet, og hvilken myndighed havde han? 

• Hvem hjalp med velsignelsen, og hvordan hjalp de? 

• Hvorfor var det en særlig dag for barnet? 

• Hvilke særlige velsignelser fik barnet? (Tal kun om dette, hvis det er passende). 

3. Lav og klip enkle tegninger fra hinanden som dem herefter, som er svaret på 
følgende gåder. Del de tegninger ud, som du har lavet. Få hvert barn til at holde 
sin tegning op og fortælle, hvad den repræsenterer. 

Forklar, at du vil læse nogle gåder op, og at børnene skal finde ud af, hvilken 
tegning der svarer til gåden. Få det barn, som holder svaret på gåden til at 

Breve 

Lærerens vidnesbyrd 
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Lektion 1 

lægge det over det tilsvarende "velsignelses"-billede. (Nogle tegninger kan 
passe til mere end en velsignelse). 
a. Jeg bliver brugt, når nogen er syg og får en velsignelse. 

Præstedømmebæreren hælder en lille smule af mig på den syges hoved. 
Hvad er jeg? (Indviet olie). 

b. Jeg kan ikke gå. Jeg kan ikke tale. Jeg er meget ung. Jeg skal have et navn 
og en velsignelse. Hvad er jeg? (Et spædbarn). 

c. Jeg har brug for en særlig velsignelse. Jeg har høj feber. Jeg har bedt min far 
om at give mig en velsignelse, så jeg kan få det bedre. Hvad er jeg? (Et sygt 
barn). 

d. Jeg har fået en særlig kraft, som kaldes præstedømmet. Jeg har børn. Jeg 
kan give mine børn en faders velsignelse. Hvad er jeg? (En far). 

e. Når en syg beder om en velsignelse, hvor mange mænd, som bærer Det 
Melkisedekske Præstedømme, bliver mindst tilkaldt for at give velsignelsen. 
Jeg er det tal. Hvad er jeg? (Tallet to). 

f. Når mændene, som bærer præstedømmet, velsigner et spædbarn, velsigner 
de syge eller giver en faders velsignelse, bruger de mig. De lægger mig på 
personens hoved eller bruger mig til at holde spædbarnet. Hvad er jeg? 
(Hænder). 

4 5 



Lektion 

10 Omvendelse 

Formål At hjælpe børnene til at forstå omvendelsesprincippet, og hvorfor det er vigtigt i 
deres liv. 

Forberedelse 1. Studér Lære & Pagter 58:42 samt 3 Nephi 9:22 under bøn, og forbered dig til 
at tale om disse skriftsteder. 

2. Brug illustrationen »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke«, som er lavet i lektion 
7, sammen med ordstrimlen »Tro på Jesus Kristus« på plads. Hav også 
ordstrimlen »Omvendelse« klar til brug i løbet af denne lektion. (Det kan være 
godt at forberede dig på at genopfriske den fjerde trosartikel sammen med 
børnene og hjælpe dem, der kan huske det hele eller noget af den udenad, når 
I taler om principperne i løbet af lektionen). 

3. Lav følgende ordstrimler (gem dem, så du kan bruge dem igen i lektion 22): 

Fortryd 

Bed om tilgivelse 

Gør det forkerte godt igen 

Gentag ikke det forkerte 

4. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Hjælp mig, oh Fader«, {Børnenes 
sangbog, s. 52); teksten findes bagest i dette hæfte. 

5. Husk, at børn under otte år ikke er ansvarlige; ingen af børnene bør få 
skyldfølelse. 

6. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen, Mormons Bog samt Lære & Pagter. 
b. Tape. 
c. Et plaster. 

7. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 
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Vi bør omvende os, når vi træffer forkerte valg 

Fang 
opmærksomheden 

Vis børnene et plaster. 

• Er der nogen af jer, som nogensinde har skåret sig? 

• Hvordan føltes det? 

• Hvad skal man gøre, når man skærer sig? (Rense såret og sætte plaster på). 

• Hvorfor skal man rense og sætte plaster på såret? (For at det hurtigere kan 
læge). 

Når vi gør noget forkert, er det lige som at have et sår. Det gør ondt inde i og gør 
os kede af det, fordi vi ved, at vi har gjort noget forkert. Omvendelse kan hjælpe 
os, når vi har begået en fejltagelse. Det er en måde, hvorpå man renser og læger 
et åndeligt sår. 

Sæt ordstrimlen »Omvendelse« på. 

Ricardo var nede i forretningen for at hente noget sytråd til sin mor. Han så noget 
slik, man kunne købe, på disken. Han ville have noget af det, men havde ikke 
penge nok. Da ejeren af forretningen gik hen for at finde tråden, lagde Ricardo 
noget slik i lommen. Da ejeren kom tilbage, betalte Ricardo for tråden. Han spiste 
slikket på vej hjem. Senere begyndte Ricardo at tænke på noget, som hans 
forældre havde lært ham. 

Få et større barn til at læse 2 Mosebog 20:15, eller læs det selv højt. 

• Hvordan tror I, at Ricardo havde det? (Ked af det). 

• Hvad har Ricardo gjort forkert? (Han har stjålet slik). 

• Hvad kan Ricardo gøre for at komme af med denne triste følelse? (Omvende 
sig). 

Få et barn til at sætte ordstrimlen »Fortryd« under ordstrimlen »Omvendelse«. 

Forklar, at når vi indser, at vi har gjort noget forkert, bør vi indrømme det og 
fortryde, at vi har gjort det. Denne følelse er vor himmelske Faders måde at hjælpe 
os til at vide, at vi har gjort noget forkert. 

Forklar, at det næste, som Ricardo skal gøre, er at bede om tilgivelse for det, han 
har gjort. Få et andet barn til at sætte ordstrimlen »Bed om tilgivelse« på. 

• Hvem skal Ricardo bede om tilgivelse? (Vor himmelske Fader og ejeren af 
forretningen). 

Påpeg, at når vi omvender os fra vore forkerte valg, skal vi bede vor himmelske 
Fader og den person, som vi har gjort noget forkert imod, om at tilgive os. Vi må 
indrømme, at vi har foretaget et forkert valg og derpå bede om tilgivelse for det, vi 
har gjort. 

• Hvordan kan vi bede vor himmelske Fader om at tilgive os? (Vi beder gennem 
bøn). 

Forklar, at det tredje, som Ricardo skal gøre, er at prøve at gøre det forkerte godt 
igen. Få et andet barn til at sætte ordstrimlen »Gør det forkerte godt igen« under 
de andre ordstrimier. Hjælp dem til at forstå, at vi er nødt til at prøve at rette op på 
de problemer, vi har forårsaget på grund af vore forkerte valg. Nogle gange kan vi 

Historie Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

4 7 



ikke rette op på problemerne (f.eks. at skaffe noget tilbage, som vi har ødelagt), 
men vi er nødt til at gøre det bedste, vi kan. 

• Hvordan kunne Ricardo gøre det forkerte godt igen? (Gå tilbage til forretningen 
og betale for slikket eller arbejde for ejeren af forretningen uden betaling). 

Mind klassen om, at noget andet, som Ricardo må gøre, er at beslutte sig for ikke 
at træffe dette forkerte valg igen. Få et andet barn til at sætte ordstrimlen »Gentag 
ikke det forkerte« under de andre ordstrimler. Konkludér, at Ricardo er nødt til at 
beslutte sig for aldrig at træffe dette forkerte valg igen. Han vil vide, at han virkelig 
har omvendt sig, hvis han er ked af at have gjort noget forkert og stadig er villig til 
at indrømme det, beder om tilgivelse, prøver at rette op på det, han har gjort 
forkert, og beslutter sig for aldrig at træffe dette forkerte valg igen. Peg på den 
tilsvarende ordstrimmel, når du nævner hvert trin i omvendelsen. 

S a n 9 Syng eller sig ordene til andet vers i sangen »Hjælp mig, oh Fader«. 

Omvendelse er et skridt mod at blive medlem af den sande Kirke 
Tavle og samtale Forklar, at Jesus Kristus ønsker, at vi skal vide, hvordan man omvender sig, så vi 

kan omvende os fra vore fejltagelser, når vi bliver medlem af hans Kirke. 

Sæt illustrationen fra lektion 7, »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke«, frem. 

Mind klassen om, at de i en tidligere lektion lærte om et trin hen imod at blive 
medlem af den sande Kirke. Dette trin er tro på Jesus Kristus. Fjern ordstrimlen 
»Omvendelse«, og sæt den på tavlen oven over ordstrimlen »Tro på Jesus 
Kristus«. 

Få børnene til at sige de to trin højt, som er nødvendige for at blive medlem af den 
sande Kirke - tro og omvendelse. 

Forklar, at når vi er blevet døbt, bør vi omvende os gennem hele vores liv, når vi 
træffer et forkert valg. Frelseren har lovet os, at når vi virkelig omvender os, vil han 
tilgive os, og han vil ikke huske vores synder mere. 

Læs L&P 58:42 for børnene. 

• Hvad er det store løfte, som Jesus giver os, hvis vi omvender os? 

Forklar, at omvendelse bør være en vigtig del af vores liv. Når man er blevet otte år 
gammel, er man ansvarlig for de valg, man træffer. Jesus ved, at vi ikke altid vil 
træffe de rigtige valg. Han elsker os og har givet os en måde, hvorpå vi kan 
overvinde vores forkerte valg. Han har fortalt os, at vi må omvende os, så vi kan 
vende tilbage og bo hos ham og vor himmelske Fader. 

Sammenfatning 
Skriftens forklaring Læs eller lad et større barn læse første sætning i 3 Nephi 9:22 højt. 

Forklar, at omvendelse er en meget vigtig velsignelse, som kan hjælpe os med at 
forberede os til at bo hos vor himmelske Fader igen. Forklar endvidere, at selv 
efter at vi har gjort alt, hvad vi kan for at rette op på det forkerte, vi har gjort, vil vor 
himmelske Fader tilgive os - kun på grund af Jesu Kristi forsoning (se 2 Nephi 
25:23). 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om omvendelsesprincippet og tilskynd børnene til at bede deres 
forældre om at forklare omvendelse for dem igen derhjemme. Giv udtryk for din 

Lærerens 
præsentation 
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Lektion 10 

taknemmelighed for, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har gjort det muligt 
at rette op på vore fejltagelser, så vi kan nyde livet her på jorden og engang vende 
tilbage og bo hos dem for evigt. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Lav følgende stykke papir til hvert barn. Få børnene til at skrive de fire trin, som 
anvendes i omvendelse. Tegn til de mindre børn cirkler ti! de to ansigter, og få 
børnene til selv at tegne ansigt i cirklerne. Foreslå børnene at placere dette 
stykke papir på et sted derhjemme, hvor de nemt kan se det for at minde dem 
om, hvordan de skal omvende sig og vende deres triste følelser til glade følelser. 

Jeg er glad, når jeg har omvendt mig 

2. Få børnene til at lade som om, de er kede af det og beder nogen om tilgivelse 
for noget, de har gjort forkert. Understreg, at oprigtighed er vigtigt, når man 
beder om tilgivelse. Denne oprigtighed kommer ofte til udtryk i deres stemme. 
Vis dem, hvordan man beder om tilgivelse både uoprigtigt og oprigtigt, og få 
dem til at øve sig i at bede med den rette stemme og holdning. 

3. Fortæl beretningen om Alma den yngre og Mosiahs fire sønner med dine egne 
ord (se Mosiah 27). Referér til hvert trin i omvendelsen, mens du fortæller 
historien. 
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Dåb 

Formål At hjælpe børnene til en bedre forståelse af dåbens nødvendighed. 

Forberedelse 1. Studér Matt 3:13-17; 2 Nephi 9:23 samt Lære & Pagter 20:73-74 under bøn. 

2. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Når jeg engang bli'r 8 år«, {Flere 
børnesange, s. 10). 

3. Medbring illustrationen »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke«, som blev brugt i 
lektion 7. Sørg for at have sat ordstrimlerne »Tro på Jesus Kristus« og 
»Omvendelse« på illustrationen. Hav ordstrimlen »Dåb« parat til at sætte den på 
illustrationen i løbet af lektionen. 

4. En blød bold eller et lille tøjdyr. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen, Mormons Bog samt Lære & Pagter. 
b. Billede 3-13, Dreng døbes (62018) og billede 3-1, Johannes Døber døber 

Jesus (62133; Evangelisk Kunst 208). 

6. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Bemærk: Tilpas denne lektion efter behov, hvis nogle af børnene allerede er blevet 
døbt. 

Lektion 

11 

Forslag til 
lektionens forløb 

Tavle 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Man kan blive døbt, når man er otte år gammel 
Sæt illustrationen »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke« frem. Lad et barn sætte 
ordstrimlen »Dåb« på det tredje trin. Fortæl børnene, at dåb er det tredje trin hen 
mod at blive medlem af Jesu Kristi Kirke. 
Forklar, at før børnene kan blive døbt, er der noget vigtigt, som skal ske. Bed dem 
høre efter, mens du synger eller siger ordene til en sang om dåb. Forklar, at du vil 
udelade et ord. Det ord er også et tal. Bed børnene om at lytte og se, om de kan 
høre, hvilket ord der mangler. De skal række hånden op, når de ved, hvilket ord du 
har udeladt. 

Når jeg engang bli'r år, 
en særlig gave stor jeg får, 
men ingen har den til mig købt, 
så skal jeg nemlig blive døbt. 

• Hvad er det ord, der mangler? (Otte). 
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Forklar, at vi glæder os til alle vores fødselsdage, men vores otteårs fødselsdag 
har en særlig betydning, fordi det betyder, at man er gammel nok til at blive døbt. 

Jesus Kristus adlød budet orn at blive døbt 

Lærerens Mind børnene om, at vor himmelske Fader har befalet alle at blive døbt. Jesus 
præsentation Kristus ønskede at adlyde alle vor himmelske Faders befalinger. 

Læs 2 Nephi 9:23 højt. Forklar, at Israels hellige er et andet navn for Jesus Kristus. 

Forklar, at dette skriftsted fortæller os, at vi har fået befaling om at blive døbt. 
Skriftstedet fortæller os også, at hvis vi ikke bliver døbt, kan vi ikke blive frelst i 
Guds rige; med andre ord skal vi døbes for igen at kunne bo hos vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus. 

Billede og samtale Sæt billede 3-1, Johannes Døber døber Jesus, frem og fortæl historien (se Matt 
3:13-17). Læs så meget af dette skriftsted, som børnene kan forstå. 

• Hvem døbte Jesus? (Johannes Døber). 

Fremhæv, at Jesus kom til Johannes Døber for at blive døbt, fordi Johannes 
havde præstedømmet og myndigheden til at døbe. 

For at døbe Jesus tog Johannes Døber ham med ud i Jordanfloden. Efter at have 
sagt dåbsbønnen førte Johannes ham helt ned under vandet. Derpå bragte 
Johannes ham op af vandet. 

Forklar, at det kaldes dåb ved nedsænkning at blive dækket helt af vand og 
komme op af vandet igen. Få børnene til at gentage ordene dåb ved 
nedsænkning. 

Vi kan blive døbt, ligesom Jesus blev det 

Sang Få børnene til at lytte, mens du synger eller siger ordene til andet vers i »Når 
engang jeg bli'r otte år«. Få dem så til at synge eller gentage ordene sammen med 
dig. 
At være døbt som Jesus var 
af en, som præstedømmet har 
og dermed høre Herren til, 
er lige netop det, jeg vil. 

• Hvad er »lige netop det, jeg vil« ifølge denne sang? (Blive døbt, »som Jesus 
var«). 

• Hvordan vil vi blive døbt, hvis vi bliver døbt på samme måde som Jesus blev? 
(Ved nedsænkning og af en, der har præstedømmets myndighed). 

Billede og samtale Sæt billede 3-13, Dreng døbes, ved siden af billedet af Johannes Døber, der 
døber Jesus. 

Forklar, at da Jesus Kristus blev døbt, blev han nedsænket eller helt dækket af 
vand. I dag foregår dåben normalt i en kirkebygning i et særligt bassin, som 
kaldes dåbsbassinet. Hvis der ikke er et dåbsbassin i nærheden, bruger man 
vandløb eller andre steder med vand. 

• Hvilken myndighed havde Johannes Døber til at døbe? (Det Aronske 
Præstedømme). 
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• Hvilken myndighed skal den person, der døber os have for at døbe? (Han skal 
være præst i Det Aronske Præstedømme eller have Det Melkisedekske 
Præstedømme). 

• Kender I nogen, der har præstedømmet, og som kan døbe? 

Mind børnene om, at da Joseph Smith oversatte Mormons Bog sammen med 
Oliver Cowdery, kom Johannes Døber til dem og lærte dem den rigtige måde at 
døbe på. Han gav dem præstedømmet, så de havde myndighed til at døbe andre. 
Præstedømmet er givet til andre, så vi kan have privilegiet at blive døbt af en med 
den rette myndighed. 

Forklar børnene, at den person, som døber dem hver især, vil have det samme 
præstedømme som Johannes Døber havde. Den femte trosartikel fortæller os, 
hvordan en mand modtager denne myndighed. 

Læs højt, og få børnene til at gentage følgende: 

»Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ... af sådanne, som har myndighed dertil«. 

Dåbsordinansen 
Peg på hændernes stilling på billede 3-13, Dreng Døbes. Forklar børnene 
følgende retningslinier: Når I bliver døbt, vil I og den mand, der skal døbe jer, gå 
ned i dåbsbassinet. Manden, som skal døbe jer, holder jeres højre arm med sin 
venstre arm. Man kan holde sig for næsen med sin højre hånd og med sin venstre 
hånd holde fast i den venstre arm på manden, som skal døbe en. Manden, som 
døber jer, vil da løfte sin højre hånd og sige dåbsbønnen. 
Fortæl børnene, at dåbsbønnen står i skriften. Få dem til at lytte, mens du læser 
bønnen for dem. 

Læs L&P 20:73 og begynd med ordene »Med fuldmagt fra«. 

Forklar, at fuldmagt betyder »med myndighed til at repræsentere«. Hjælp børnene 
til at forstå, at den rigtige dåb udføres af en, som har fået myndighed til at 
repræsentere Jesus Kristus til at foretage dåben. Deres dåb vil have samme 
værdi, som hvis Jesus selv havde døbt dem. 

Forklar, at når manden har sagt bønnen, lægger han sin højre hånd om på 
vedkommendes ryg og sænker ham eller hende forsigtigt ned i vandet, til vandet 
dækker helt. Så løfter han vedkommende op af vandet. 

Hjælp børnene til at forstå, at de er under vandet i meget kort tid, og at manden, 
der døber dem, holder godt fast i dem. De holder fast i hans arm og kan holde sig 
for næsen, så de ikke trækker vejret eller sluger vand. 

Personlig oplevelse Hvis du ønsker det, kan du fortælle om din dåb. Eller hvis nogle af børnene i din 
klasse allerede er blevet døbt, kan du invitere dem til at fortælle om deres dåb. 

Lad børnene stille spørgsmål og dele deres følelser omkring dåben. Hjælp dem til 
at forstå, at dåben kan være en vidunderlig oplevelse for dem. 

Vi er glade, når vi er blevet døbt 

Fortæl børnene, at du har nogle spørgsmål, som du gerne vil stille dem for at se, 
hvad de har lært om det vigtige trin, dåben. Kast bolden eller det lille tøjdyr til et 

Lærerens 
præsentation 

Trosartikel 

Billede og forklaring 

Skriftsted 
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Lektion 10 

barn, og stil et af følgende spørgsmål. Sørg for, at hvert barn får mulighed for at 
gribe legetøjet og besvare et spørgsmål. 

• Hvor gammel er man, når man må blive døbt? (Otte). 

• Hvorfor bør man blive døbt? (Det er en befaling). 

• Hvor bliver man døbt? (I et dåbsbassin eller et andet vandsted). 

• Hvad skal en mand have for at kunne døbe? (Præstedømmet). 

• Hvordan bliver man døbt? (Ved nedsænkning). 

• Hvorfor tror I, at I vil være glade, når I er blevet døbt? 

Lad børnene svare og fortælle om deres følelser. Du kan fremhæve, at de vil være 
glade for at være medlem af Jesu Kristi Kirke, de vil være glade for at vide, at de 
følger hans eksempel, og de vil være glade for at adlyde hans bud. 

Historie Fortæl følgende historie om en pige, som ønskede at blive døbt: 

»Da Alices mor og søstre besluttede at blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
Dages Hellige, var Alice kun seks år og for lille til at blive døbt sammen med resten 
af sin familie ... Fordi de tit talte om den vidunderlige oplevelse, som dåben var, og 
den glæde deres medlemskab af Kirken havde givet dem, kunne Alice næsten 
ikke vente, til hun blev otte, så hun også kunne blive døbt. 

Alice tænkte på og drømte om, hvordan hun ville blive døbt på sin fødselsdag. 
'Ikke efter', insisterede hun, 'men på selve dagen.1 

Men tre dage før Alice fyldte otte, vågnede hun med en slem hovedpine, og 
næste dag var hun for syg til at gå i skole. 

Lægen, som kom, sagde, at hun var nødt til at blive hjemme i sengen i mindst en 
uge, Alices store øjne fyldtes med tårer af skuffelse. 

Næste morgen havde Alice det endnu mere elendigt, og hun havde højere feber 
trods den medicin, som lægen havde givet hende. Hende mor var rådvild og 
bekymret, men Alice havde det værre med ikke at blive døbt på selve sin 
fødselsdag, end hun havde det med alt sit ubehag, smerter og feber. 

Eftermiddagen før Alices fødselsdag, var hendes mor på vej ind på sygeværelset. 
Men hun standsede ved døren, da hun så Alice knæle ned på sin seng i inderlig 
bøn. Denne lille pige bønfaldt vor himmelske Fader om at opfylde hendes store 
ønske om at blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Om morgenen på hendes fødselsdag stod Alice op, klædte sig på og forberedte 
sig til dåben. Hendes feber var væk, og hun følte sig rask og glad. Nogle timer 
efter tog hendes mor hendes temperatur igen, og den var stadig normal. 

[Vor himmelske Fader] havde besvaret Alices oprigtige bøn. Hun blev døbt den 
aften!« (»A Birthday Baptism«, Friend, okt. 1974, s. 33). 

• Hvad ville I have følt, hvis I havde været Alice? 

Hjælp børnene til at forstå, at de måske ikke bliver døbt lige på deres fødselsdag 
men en dag hurtigt efter deres otteårs fødselsdag; der er for det meste en 
dåbsdag om måneden for alle børn i et ward eller en stav. Fortæl dem, at de vil 
blive interviewet af biskoppen eller grenspræsidenten, før de bliver døbt. Fortæl 
dem, hvornår der normalt er dåb i jeres område. Giv udtryk for dit håb om, at 
børnene vil have den samme glade følelse, når de bliver døbt, som Alice havde. 
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Sammenfatning 

Mind børnene om, at deres otteårs fødselsdag kan blive noget særligt, fordi de vil 
være gamle nok til at blive døbt. 

Syng eller sig ordene til »Når jeg engang bli'r 8 år«. 

Peg på trinene på tavlen og læs dem. Forklar, at når børnene er blevet døbt, vil de 
være klar til at tage det sidste trin mod at blive medlem af Kirken. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Kopiér eller aftegn en tegning af fødselsdagskagen til hvert barn. Lad børnene 
tegne otte lys på kagen og derpå farvelægge den. Skriv »Jeg kan ikke vente, til 
jeg bliver otte« på tegningen. 

2. Tal om de trin, som børnene skal tage for at forberede sig til at blive døbt. Læg 
et udklip af et fodspor på gulvet, efterhånden som hver af følgende ideer 
nævnes. Lad fodsporene føre hen til billede 3-13, Dreng døbes. 

• Kom til Primary og nadvermøde hver søndag. 

• Lær om skrifterne. 

• Vær ærlig. 

• Betal tiende. 

• Vær venlig over for familie og venner. 

• Følg Jesu Kristi eksempel. 

• Vær otte år gammel. 

• Bliv interviewet af biskoppen eller grenspræsidenten. 

3. Invitér en mand, som har Det Melkisedekske Præstedømme, til at besøge 
klassen og fortælle børnene, hvad der vil ske ved deres dåb. Få ham til at øve 
sig med dem i den rigtige stilling med hænderne og bevægelserne ved dåben. 
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Jeg kan ikke vente, til jeg bliver otte år 
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Lektion 

11 Helligåndens gave 

Formål At hjælpe børnene til at værdsætte privilegiet at modtage Helligåndens gave, når 
de bliver bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Forberedelse 1. Læs Joh 14:16-17, 26. 

2. Hav illustrationen parat fra lektion 7, »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke«. Sæt 
ordstrimlerne »Tro på Jesus Kristus«, »Omvendelse« og »Dåb« på de rette trin 
på tavlen. Hav ordstrimlen »Helligåndens gave« parat til brug under lektionen. 

3. Læg billede 3-14, Pige bekræftes som medlem (62020) i en æske. Pak æsken 
ind som en gave, hvis det er muligt. 

4. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Helligånden«, {Børnenes sangbog, 
s. 56); teksten findes bagest i dette kursushæfte. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. Billede 3-14, Pige bekræftes som medlem (62020); billede 3-22, Den sidste 

nadver (62174; Evangelisk Kunst 225), og billede 310, Det første syn (62470; 
Evangelisk Kunst 403). 

6. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Lærerens 
præsentation 

Nøgleord 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan modtage Helligåndens gave 

Vis »gave«-æsken, og stil børnene følgende spørgsmål: 

• Hvorfor giver vi hinanden gaver? 

• Hvad føler I, når nogen giver jer en gave? 

Forklar, at den dag vi bliver medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er 
en af de vigtigste dage i vores liv. Ved den vidunderlige lejlighed giver vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus os en kostbar gave. 

Fortæl børnene, at du vil give dem nogle nøgleord, som vil hjælpe dem til at finde 
ud af, hvad det er for en gave. Bed dem om at lytte stille efter, til du har givet dem 
alle nøgleordene. 

1. Den gave, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus giver os, kan ikke købes 
for penge. 
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2. Man kan ikke holde denne gave i sin hånd eller se den, som vi kan med en bog 
eller et stykke legetøj. 

3. Denne gave er mere værd end nogen anden gave, som man kan få. 

4. Værdige medlemmer af Kirken får hjælp og trøst gennem hele deres liv. 

5. Vi modtager denne gave, når to mænd, som bærer Det Melkisedekske 
Præstedømme, lægger deres hænder på vores hoved og bekræfter os som 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 

Bed alle, som ved, hvilken gave det er, om at række hånden i vejret. 

• Hvilken gave er det? (Helligåndens gave). 

Billede og samtale Lad et barn pakke gaven ud for at se billedet. Sæt så billedet frem af barnet, der 
bliver bekræftet som medlem. Forklar, hvordan Helligåndens gave bliver givet. 
Efter man er blevet døbt, lægger to mænd deres hænder på vedkommendes 
hoved som vist på billedet. En af mændene (for det meste faderen, biskoppen, en 
missionær eller en ven af den, der bliver døbt) siger bønnen. Ved denne bøn 
bekræftes vedkommende som medlem af Kirken og modtager Helligåndens gave. 

• Hvad ved I om Helligånden? 

Lad børnene kort fortælle, hvad de ved om Helligånden. Få følgende punkter 
frem: 

1. Helligånden har ikke et legeme af kød og blod, som vi har. Han har et åndeligt 
legeme i en mands skikkelse. 

2. Helligånden underviser os om vor himmelske Fader og Jesus Kristus og vidner 
om de ting, som vi lærer om dem. 

3. Når vi undervises i sandheden, vidner Helligånden for os om, at det, vi hører, er 
sandt. 

4. Vor himmelske Fader og Jesus Kristus sender Helligånden for at hjælpe os med 
at vælge det rette. 

Illustration Sæt illustrationen »At blive medlem af Jesu Kristi Kirke« frem. 

Sæt ordstrimlen »Helligåndens gave« på fjerde trin på tavlen. Lad et større barn 
læse ordene højt, ellers læs dem selv. Lad derpå alle børnene gentage ordene 
sammen med dig. 

Forklar, at ikke alle mennesker, som lever på jorden, har det privilegium at 
modtage Helligåndens gave. Kun dem, der er blevet døbt og bekræftet som 
medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har den velsignelse. 
Understreg, at når vi modtager Helligåndens gave ved bekræftelsen, bliver vi 
officielt medlem af Kirken. Gennemgå trinene på tavlen sammen med børnene, 
begynd med tro på Jesus Kristus. 

Repetition Skriv ordene i den fjerde trosartikel på tavlen. Sig dem højt sammen med børnene, 
af trosartikel Visk da flere ord ud, og gentag trosartiklen sammen med dem. Bliv ved med at 

viske et par ord ud, hver gang I gentager trosartiklen, så længe de får noget ud af 
øvelsen. 
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Billede 

Skriftsted 

Sang 

Lærerens 
præsentation 

Historie 

Jesus Kristus har lovet at sende Helligånden 

Stil billede 3-22, Den sidste nadver, frem. Forklar, at aftenen før Jesus Kristus blev 
korsfæstet, spiste han for sidste gang sammen med de tolv apostle. Ved denne 
lejlighed lærte han dem også noget meget vigtigt. Han vidste, at når han ikke 
længere var blandt dem, ville apostlene være meget kede af det. Han vidste, at de 
ville få brug for hans hjælp. Jesus lovede apostlene, at han ikke ville lade dem 
alene, men ville sende en for at hjælpe og trøste dem. 

Bed et større barn om at læse, hvad Jesus sagde til apostlene i Joh 14:16, eller 
læs det selv op. 

• Hvad er et andet navn for talsmanden, som Jesus lovede at sende apostlene? 
(Helligånden). 

Læs Joh 14:26 for børnene. 

Fremhæv, at Jesus Kristus sendte Helligånden for at hjælpe og trøste sine 
apostle. Selvom apostlene ikke kunne se Helligånden, kunne de mærke, at han 
hjalp og trøstede dem. Det er derfor, han kaldes talsmand. 

Syng eller sig ordene til sangen »Helligånden«. 

Helligånden kan hjælpe os 
Forklar, at som medlem af Jesu Kristi Kirke har vi det samme privilegium som 
apostlene ved at have Helligånden til at hjælpe og trøste os. Understreg, at det at 
have Helligånden hos sig er en af de største gaver, som vi kan få i dette liv. Vi kan 
altid have ham hos os, hvis vi er værdige og lever retfærdigt. 
Fortæl børnene, at Helligånden kan hjælpe os med at vide, hvad vi skal gøre, når 
vi står over for en svær beslutning. Motivér børnene til at følge de følelser, som 
Helligånden giver dem, når de er bange eller sårede. Han vil hjælpe dem til at vide, 
hvad de skal gøre, for eksempel tilskynde dem til at sige det til nogen, der kan 
hjælpe. 

Fortæl følgende historie med dine egne ord. Bed børnene om at høre efter for at 
finde ud af, hvordan Helligånden hjalp og trøstede en pige, der hed Jane: 

Det meste af sit liv havde Jane boet i en lille landsby. Hun elskede byen og de 
mennesker, som boede der. Jane tænkte ofte på, hvor vidunderligt det var at bo i 
en by, som var så fuld af venlige mennesker. 

En dag kom Janes far hjem fra arbejde og fortalte familien, at han skulle have et 
nyt job, og at de skulle flytte til en større by. 

• Hvad tror I, Jane følte? 

Jane var ked af det og var helt ude af det, hver gang hun tænkte på at flytte. Det 
var svært for hende, når hun tænkte på, at hun snart skulle forlade sine venner, 
hjem, skole og ward. 

Jane var bekymret. Hun spekulerede på, om det ville blive svært for hende at få 
nye venner. Hvordan ville hendes nye hjem og ward være? Ville hendes 
skolearbejde være for svært for hende? 

Der var ikke nogen, som kunne hjælpe hende af med hendes urolige følelser. Jane 
besluttede sig til at bede til vor himmelske Fader om hjælp. 
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Lektion 10 

Jane bad til vor himmelske Fader af hele sit hjerte. Mens hun bad, begyndte noget 
vidunderligt at ske. Alle hendes bekymringer og frygt begyndte at forsvinde. 

Jane følte, at der var nogen, som trøstede hende. 

• Hvem tror I det var, der trøstede Jane? (Helligånden). 

Janes familie flyttede, og alt viste sig at fungere, som det burde. Hun huskede 
altid den kærlige hjælp, hun fik af vor himmelske Fader gennem Helligånden. 

Lærerens oplevelse Du kan eventuelt fortælle om engang, hvor du er blevet trøstet af Helligånden, for 
og vidnesbyrd eksempel når du har været bange, eller når du har mistet en, du holdt af. Bær 

vidnesbyrd om, at Helligånden kan trøste og vejlede os. Helligåndens gave, som vi 
modtager efter dåben, er en af de mest kostbare gaver, som vor himmelske Fader 
kan give os for at hjælpe os med at vælge det rette i vores liv. 

Sammenfatning 

Understreg, at vi som medlem af Kirken tror på Helligånden. Vi ved, at han vil give 
os den hjælp og trøst, som vi har behov for, hvis vi adlyder befalingerne. 

Trosartikel Forklar, at den første trosartikel fortæller om Helligånden. Sig den første trosartikel 
sammen med børnene. Stil billede 3-10, Det første syn, og billede 3-14, Pige 
bekræftes, frem på passende tidspunkter, når I siger trosartiklen. 

Bed et barn om at slutte med bøn; mind ham eller hende om at takke vor 
himmelske Fader, for at han har gjort det muligt for os at modtage Helligåndens 
gave. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Invitér en særlig gæst til klassen. Bed gæsten fortælle om en oplevelse, hvor 
han eller hun blev trøstet af Helligånden. (Få tilladelse af biskoppen elier 
grenspræsidenten, hvis gæsten ikke er fra jeres ward eller gren). 

2. Spørg børnene, om der er nogen, som giver dem en følelse af varme, glæde og 
tryghed, især når der er sket noget, der gør dem kede af det. Fremhæv, at 
sådanne personer nogle gange kan trøste os, når vi er kede af det eller føler os 
ensomme. Forklar, at Helligånden nogle gange kaldes Trøsteren. Han kan give 
os megen trøst gennem hele vores liv. Jesus Kristus sendte ham for at være 
hos os, når vi er kede af det eller bekymrede. 

3. Syng eller sig de sidste to linier i »Den lille stille stemme« {Syng med mig, 
B-92): 

Lyt nu, lyt nu, (iæg hånden bag øret) 
thi Ånden kan blot hviske, (læg pegefingeren på læberne) 
lyt nu, lyt nu, (læg hånden bag øret) 
til den sagte røst. (læg hånden på hjerte). 

4. Leg følgende stilleleg sammen med børnene for at vise dem, at de kan få 
vejledning gennem en stille, sagte stemme: 

5 9 



Vis børnene en lille ting, som du vil gemme i denne leg. Bed et barn forlade 
gruppen i et øjeblik, mens du gemmer tingen. Få barnet til at komme tilbage til 
gruppen igen og fortæl ham, at han skal lytte for at finde hen til den gemte ting. 
Brug en stille lyd som at slå let med en blyant, klappe svagt i hænderne eller " 
nyn en sang for at vise barnet, i hvilken retning han skal dreje for at lede efter 
den gemte ting. Sørg for, at de lyde, I laver, er meget sagte og ærbødige. Bank 
let, når barnet ser i den rigtige retning. Bank hurtigere, når barnet nærmer sig 
gemmestedet, til han finder tingen. 

Fremhæv for børnene, at de kan blive vejledt i deres liv ved at lytte til 
Helligåndens stille, sagte stemme. 

5. Hvisk til børnene og sig noget i retning af: »Hvis du hører mig, så sæt en finger 
på din kind. Hvis du hører mig, så sæt en finger på din hage«. Forklar derpå 
børnene, at der er en anden, som taler med en stille, sagte stemme, og de må 
lytte virkelig godt efter for at høre, hvad den stemme siger til dem. Den stemme 
kommer fra Helligånden. 
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Dåbspagten Lektion 

11 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at de indgår en pagt med vor himmelske Fader, når 

de bliver døbt. 

Forberedelse Bemærk: Da denne lektion kan kræve en hel del tilpasning til fire-, fem- og 
seksårige børn, kan du eventuelt vente med at give dem den, til de næsten er klar 
til at blive døbt. 
1. Studér Mosiah 18:8-10 og Alma 7:15-16 under bøn. 

2. Lav følgende ordstrimler: 

Adlyd befalingerne 

Tilgiv mig 

Helligåndens gave 

Bo hos ham for evigt 

6 1 

3. Lav to papirskilte ved at folde et stykke papir på langs, og skriv følgende på 
dem: 

Jeg lover Vor himmelske Fader lover 

4. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Dåb«, {Børnenes sangbog, s. 54). 

5. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. Et papirbadge til hvert barn med teksten: »Jeg kan holde mine løfter«. 
c. Papirudklip af en dreng og en pige (udklip 3-1 og 3-2). 
d. En papirpose, der er stor nok til, at ordstrimlerne kan være i den. 
e. Kridt, tavle og tavleklud. 
f. VDR-skilt og-ring. 
g. Billede 3-13, Dreng døbes (62018); billede 3-10, Det første syn (62470; 

Evangelisk Kunst 403); billede 3-23, Barn læser i skriften; billede 3-24, Barn 
der beder; billede 3-25, På vej til Kirke; billede 3-26, Barn betaler tiende; 
billede 3-27, At deles om den trehjulede cykel (62317); billede 3-28, At vælge 
det rette. 

6. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 



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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Løfter og pagter 

Bed et af børnene om at hjælpe dig. Fortæl barnet, at hvis han eller hun gør, hvad 
du beder om, vil du give ham eller hende noget særligt. Bed barnet udføre en 
enkel opgave, som at dreje rundt to gange og give dig hånden. Bed ham eller 
hende love at gøre sit bedste. Bed derefter barnet gøre det. Når barnet har udført 
opgaven, så fortæl ham eller hende, at du vil holde din del af løftet. Sæt et badge 
med teksten »Jeg kan holde mine løfter« fast på barnets tøj. Fortæl børnene, at 
både du og barnet, som hjalp dig, har holdt jeres løfte. Lad derpå resten af 
børnene gøre sig fortjent til et badge ved at gøre det samme. 

• Hvad lovede vi hver især? 

• Hvad skete der, da I holdt jeres løfte? 

Historie Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

En morgen skulle Steffen lige til at gå ud at lege, da hans mor gav ham en pose 
æbler. 

»Denne pose æbler er til søster Jensen henne på vejen. Vil du gå hen med dem 
for mig?«, spurgte hun. 

»Selvfølgelig«, sagde Steffen, idet han tog posen. 

»Sørg for at aflevere æblerne, før du begynder at lege, og pas på ikke at tabe 
nogen på jorden«, advarede hans mor. »Gå direkte hen til søster Jensen med 
dem.« 

»Det skal jeg nok. Det lover jeg!« sagde Steffen. 

Da Steffen gik ud af sit hus med æblerne, stod to af hans kammerater og ventede 
på ham. De var ved at begynde at lege noget, og de ville have, at han skulle lege 
med. 

»Jeg bliver nødt til at aflevere de her æbler først,« svarede Steffen. 

En af drengene sagde: »Åh, det kan du gøre senere. Vi kan kun lege i en time, så 
vi bliver nødt til at komme i gang.« 

»Nej, jeg gør det her først. Jeg har lovet min mor det.« 

Da Steffen gik, begyndte han at svinge posen med æbler rundt i luften. Så 
huskede han, hvad han havde lovet. Hvis han svingede posen højt rundt i luften, 
kunne der falde et æble ud og blive stødt. Han holdt posen forsigtigt på resten af 
vejen hen til søster Jensens' hus. 

Steffen smilede, da han gav søster Jensen posen. 

Samtale om historien • Hvad lovede Steffen sin mor? 

• Hvordan tror I, at Steffen havde det med at vide, at han havde holdt sit løfte? 

Tavle og samtale Skriv løfte på tavlen, og spørg børnene, hvad de tror, det betyder. Pointér, at når 
man går med til at gøre noget eller siger, man vil gøre det, aflægger man et løfte. 

Fang 
opmærksomheden 
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Situationer og Fortæ! børnene, at der er en anden slags løfte, et gensidigt løfte. Få dem til at 
samtale høre godt efter følgende situation, så de kan sige, hvad Jeanette og hendes far 

lovede hinanden: 

Jeanette fortalte ivrigt sin far, at der var kommet et cirkus til byen, og spurgte om 
de kunne tage derhen. Hendes far mindede Jeanette om, at der var blæst en 
masse skidt ind i haven i går, og at det skulle ryddes væk. Jeanette rynkede 
panden. Hendes far sagde til hende, at hvis hun ordnede haven om morgenen, 
ville han tage hende med i cirkus om eftermiddagen. Både Jeanette og hendes far 
indgik et løfte med hinanden. 

• Hvad var Jeanettes del af løftet? 

• Hvad var hendes fars dei af løftet? 

• Ville hendes far stadig behøve at holde sin del af løftet, hvis hun brød sin del af 
løftet? (Nej). 

Tavle og samtale Skriv pagt på tavlen. Få børnene til at sige det sammen med dig. 

• Hvad er en pagt? 

Forklar, at en pagt er et gensidigt løfte. Når man indgår en pagt med nogen, går 
man med til at gøre nogle bestemte ting, og den anden person går med til at gøre 
nogle bestemte ting. 

Vi indgår en pagt ved dåben 

Fortæl børnene, at når de er otte år gamle, kan de indgå en meget betydningsfuld 
pagt. Bed dem lytte til følgende skriftsted, så de kan sige, hvem denne pagt 
indgås med, og hvordan den indgås. Læs og forklar Alma 7:15 begyndende med 
»kom og gå frem«. 

• Hvem indgår man et løfte med ifølge dette skriftsted? (Vor himmelske Fader). 

• Hvad skal man gøre for at vise, at man indgår pagten med vor himmelske 
Fader? (Blive døbt). 

Vis billede 3-13, Dreng døbes. Forklar, at den pagt vi taler om, kaldes 
dåbspagten. Når vi bliver døbt, viser vi vor himmelske fader, at vi indgår en pagt 
med ham. Vi lover at gøre noget, og vor himmelske Fader lover at gøre noget. 

Syng, eller sig ordene til »Dåb«: 

Jesus kom til Jordanfloden 
for at blive døbt engang. 
Han blev sænket ned under vandet 
af Johannes Døberen. 

Forklar følgende oplysninger, og stil spørgsmålene. Lad børnene forklare så 
meget, de kan. Hjælp dem efter behov. Vis de passende ordstrimler under 
samtalen. Fold dem så sammen, og læg dem i en papirpose. 

Når vi bliver døbt, lover vi vor himmelske Fader, at vi vil adlyde hans befalinger. (Vis 
ordstrimlen). 

• Hvad er nogle af vor himmelske Faders befalinger? 

• Hvad lover vi vor himmelske Fader, når vi bliver døbt? (At adlyde befalingerne). 

Samtale om skriften 

Billede og samtale 

Sang 

Ordstrimler og 
samtale 
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Dette er vores del af pagten. Hvis vi holder vores løfte, lover vor himmelske Fader 
at tilgive os, når vi omvender os (vis ordstrimlen) og give os Helligåndens gave (vis 
ordstrimlen). Han lover, at vi vil bo hos ham for evigt (vis ordstrimlen). 

• Hvad er vor himmelske Faders del af pagten? (Han vil tilgive os, når vi 
omvender os. Han vil give os Helligåndens gave. Han vil lade os bo hos ham for 
evigt). 

Aktivitet Vis billede 3-10, Det første syn, og de to udklippede figurer. Få et barn til at 
udpege vor himmelske Fader på billedet. Læs, hvad der står på de to skilte, og få 
et barn til at sætte »Jeg lover« ved de udklippede figurer; få derpå et barn til at 
sætte »vor himmelske Fader lover« ved billedet af det første syn. Lad hvert barn 
tage en ordstrimmel op af posen, læse den (eller lade dig læse den) og sætte den 
foran det rigtige skilt. Gentag aktiviteten, til alle har prøvet mindst en gang. 
Gennemgå de to lister. Forklar, at de befalinger, som vi lover at adlyde, indeholder 
Jesu Kristi belæringer, som vi lærer i Primary og derhjemme. 

Sammenfatning 
Billeder Sæt de seks billeder frem, som illustrerer befalingerne (billede 3-23 til 3-28), VDR-

skiltet og en VDR-ring. Lad hvert barn nævne en befaling, som er illustreret af 
billederne og skiltet. (Billederne illustrerer læsning i skriften, bøn, at gå i kirke, 
tiendebetaling, at elske andre samt at vælge det rette. Hjælp børnene til at forstå, 
at dette ikke er de eneste befalinger, som vi lover at adlyde. Du kan eventuelt få 
dem til at nævne andre). 

Motivér børnene til at se på deres VDR-ring og altid tænke på at holde deres løfte 
til vor himmelske Fader, når de ser på deres ring. De bør huske, at når man bliver 
døbt, lover man at holde hans befalinger. 

Lærerens vidnesbyrd Fremhæv vigtigheden af at holde løfter, især dem vi indgår med vor himmelske 
Fader. Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader elsker alle børnene og ønsker 
at holde sin del af dåbspagten. Motivér børnene til at forberede sig til at indgå og 
overholde dåbspagten samt at holde den ved at holde de løfter, de indgår. 

Bed et barn slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Lav en kopi til hvert barn af »Min dåbspagt«, som findes i slutningen af denne 
lektion. Læs den sammen med børnene. Hjælp, eller lad hvert barn selv skrive 
sit navn på linien. Motivér dem til at opbevare kopien et særligt sted, så de tit vil 
se den og tænke på den. 
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Lektion 

11 Visdomsordet 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at Herren velsigner os, når vi følger de befalinger, 
der er givet i visdomsordet. 

Forberedelse 1. Studér Lære & Pagter 89 og Dan 1 under bøn. 

2. To papirposer, en hvor der er tegnet et smilende ansigt på, og en med et trist 
ansigt. Tegn et smilende ansigt og et trist ansigt på to stykker papir, hvis du 
ikke kan få papirposer. 

3. Lav en lille papircirkel med et smilende ansigt til hvert barn. Du kan medbringe 
nåle eller tape til at sætte dem fast på børnenes tøj. 

4. Lav små tegninger af mad eller klip dem ud af ugeblade (hvis det kan fås). Sørg 
for, at der er nok til, at hvert barn kan få mindst to billeder. Medtag en variation 
af billeder af sund mad, tobaksprodukter, te eller kaffe og alkoholiske drikke. 

5. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »For sundhed, kraft«, {Børnenes 
sangbog, s. 18). 

6. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen samt Lære & Pagter. 
b. VDR-skilt og ring. 
c. Billede 3-6, Profeten Joseph Smith (62002; Evangelisk Kunst 401); billede 3-

29, Daniel afviser kongens mad og vin (62094; Evangelisk Kunst 114); billede 
3-27, At deles om den trehjulede cykel (62317); billede 3-30, Sjipning 
(62523); billede 3-31, Barn med hund. 

7. Foretag de nødvendige forberedelser ti! de supplerende aktiviteter, du vil 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, 
at vi skal have et sundt legeme 

Bed børnene om at lukke øjnene og forestille sig, at de hver især har et kæledyr, 
for eksempel en hundehvalp. De elsker deres kæledyr meget højt og har det 
virkelig sjovt sammen med dem. En dag lader kæledyret til at været træt og sygt. 
Deres kæledyr vil ikke spise sin yndlingsmad. 

• Hvad kan der være i vejen med jeres kæledyr? 

• Hvorfor vil kæledyret mon ikke spise? 

Forklar, at kæledyret har spist noget, som er dårligt for det. 
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• Hvordan kan I hjælpe jeres kæledyr? (Ved ikke at lade et spise mad, der er 
dårlig for det). 

• Hvad kan der ske med jeres krop, hvis I spiser ting, der ikke er gode for 
kroppen? 

Forklar, at vi kan skade vores legeme ved at spise ting, som ikke er sunde. Da vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus vidste, at dette kunne ske, gav de os nogle 
befalinger for at hjælpe os med at blive stærke og lykkelige. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus har givet os visdomsordet 

Billeder og samtale Vis billede 3-6, Profeten Joseph Smith. Forklar, at Jesus Kristus fortalte profeten 
Joseph Smith om noget af den mad, vi bør spise, og noget af den mad, vi ikke 
bør spise. Joseph Smith skrev disse ting ned for at vejlede os. Disse instruktioner 
bliver kaldt visdomsordet og findes i afsnit 89 i Lære & Pagter. (Hold et eksemplar 
Lære & Pagter op). 

Forklar, at den mad vi bør spise er grøntsager, bønner, lidt kød, frugt og 
kornprodukter som f.eks. hvede (brød og nudler) og ris. 

Jesus Kristus har også advaret os mod ting, som kan skade vores legeme, såsom 
tobak, varme drikke som for eksempel te og kaffe samt vin og andre alkoholiske 
drikke. Nutidige profeter har også advaret os mod at bruge skadelige stoffer. 
(Hjælp børnene med at forstå, at ikke alle mennesker, som ryger, drikker te, kaffe 
eller alkohol eller tager stoffer, er dårlige mennesker. Nogle mennesker ved ikke 
engang, at disse ting er dårlige for deres legeme). 

Forklar, at Jesus Kristus også har fortalt os, at kød skal anvendes sparsomt. 
Forklar, at det er godt for os at spise sund varieret mad. 

Stil billeder frem af aktive børn (billede 3-27, At deles om den trehjulede cykel; 
billede 3-30, Sjipning og billede 3-31, Barn med hund). Vær sikker på, at børnene 
forstår, at visdomsordet er givet for at hjælpe os med at holde vores legeme sundt 
og stærkt, og at vi er mere lykkelige, når vi retter os efter disse retningslinier. 

Leg Læg de to ansigter (eller poser), et smilende og et trist, på gulvet. Vis billederne og 
mad- og drikkevarerne. Lad børnene skiftes til at vælge et billede af mad. Lad 
dem afgøre, hvilken pose eller bunke hver slags mad hører til i. Tal om, hvilke 
fødemidler der hjælper deres legeme med at blive stærkt og sundt. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, 
at vi skal være sunde og stærke 

Vis billede 3-29, Daniel afviser kongens mad og vin, og fortæl historien fra skriften, 
som billedet illustrerer (se Dan 1). Forklar, at Daniel vidste, at det fede kød og 
vinen fra kongen ikke var godt for hans legeme og ikke ville gøre ham stærk. Han 
var tapper og afviste kongens tilbud. Han valgte at spise mad bestående af 
grøntsager og korn (bælgfrugter) og bad om rent vand at drikke. Forklar, at 
kongen efter en tid indså, at Daniel og hans tre venner var de sundeste og 
klogeste af dem allesammen. (Dette er den samme Daniel, som senere blev kastet 
i løvekulen for at have bedt til Gud, da kongen havde forbudt det, og som på 
mirakuløs vis blev reddet af Gud). 

Læs Dan 1:17 for børnene og forklar, at vor himmelske Fader velsignede dem for 
at have passet på deres legeme. 

Skriftsted, billede 
og historie 

Skriftsted 
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Motivér børnene til at følge Daniels eksempel, når de bliver tilbudt noget, som ville 
være usundt for deres legeme. Lad børnene kort tale om eller lave et rollespil om, 
hvad de kan gøre for at vælge det rette. 

Sang Syng eller sig ordene til »For sundhed, kraft« sammen med børnene. Hvis børnene 
er bekendt hermed, kan I prøve at synge den som rundesang: 

For sundhed, kraft og dagligt brød, 
vi takker dig oh, Gud. 

Sammenfatning 

Sæt VDR-skiltet eller en VDR-ring frem. Fremhæv vigtigheden af at vælge den 
rette måde at holde vores legeme stærkt på. Stil nogle få spørgsmål ud fra 
lektionen som en kort gennemgang som f.eks. følgende: 

• Jesus har lært os, hvordan vi skal holde vores legeme sundt og stærkt. Hvor 
kan vi læse om dette i skrifterne? (L&P 89). 

• Vi kalder dette ? (Visdomsordet). 

• Hvorfor tror I, at det hedder visdomsordet? 

• Hvad er nogle af de ting, som kan være skadelige for vores legeme? 

• Hvordan viste Daniel mod? (Ved at sige »nej «til usund mad). 

• Hvad kan I gøre, når nogen tilbyder jer noget usundt? (Spørg dem om bestemte 
ting så som cigaretter, stoffer, ja selv for meget slik. Hjælp børnene med at lære 
og praktisere måder, hvorpå de kan reagere på sådanne fristelser). 

Materiale Giv hvert barn et smilende ansigt (du kan sætte det fast på deres tøj med en nål 
eller tape) for at minde dem om, at de er lykkeligere, når de vælger sund mad at 
spise. 

Bed det barn, som skal slutte med bøn, om at takke vor himmelske Fader for 
sund mad og stærke legemer. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Du kan medbringe nogle sunde snacks til børnene, for eksempel frugt eller kiks. 
(Tal først med børnenes forældre for at sikre dig, at ingen af børnene har 
allergier eller andre negative reaktioner over for maden. Medbring ikke mad på 
en fastesøndag). 

2. Syng eller sig ordene til andet vers af »I vort elskte Deseret «(Zions sange, nr. 
152). 

3. Til mindre børn kan du lave en lille dukke af papir eller stof med en mund, der 
kan åbne højt op. Vis billeder af mad, eller beskriv forskellige slags mad. Åben 
dukkens mund højt op ved god mad, og luk den ved ting, som ikke bør 
indtages. Ellers kan du invitere børnene til at åbne deres mund, mens du 
beskriver forskellige slags mad (se Friend, nov. 1993, s. 12). 
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4. Invitér børnene til at lave et rollespil om Daniel og hans venner, som afviste 
kongens fede mad og valgte enkel mad, som de vidste var sundere. 
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Lektion 

11 Mormons Bogs fremkomst 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, hvordan vi har fået Mormons Bog. 

Forberedelse 1. Studér Joseph Smith - Historie 1:29-54, 59-60 og Mormon 8:1, 4 under bøn. 

2. Lær og vær forberedt til at synge eller sige ordene til »Guldpladerne« {Børnenes 
sangbog, s. 61). 

3. Nødvendige materialer: 
a. Den Kostelige Perle og Mormons Bog til hvert barn hvis muligt. 
b. Billede 3-32, Moroni viser sig for Joseph Smith i hans værelse (62492; 

Evangelisk Kunst 404); billede 3-33, Joseph Smith modtager guldpladerne 
(62012; Evangelisk Kunst 406); billede 3-34, Mormon forkorter pladerne 
(62520; Evangelisk Kunst 306); billede 3-35, Moroni gemmer pladerne i 
højen Cumorah (62462; Evangelisk Kunst 320); billede 3-36, Guldpladerne. 

4. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Mormon skrev på guldpladerne 

Fang opmærksomheden 

Nyn første vers af »Guldpladerne«. 

• Stil billede 3-36, Guldpladerne, frem. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvilken 
sang jeg nynner? (»Guldpladerne«). 

Forklar, at lektionen handler om guldpladerne. 

Fortæl klassen, at for mange år siden var der nogle fædre, som førte deres 
families historie. Lige før en far døde, gav han for det meste sin families historie til 
sin søn, som fortsatte med at skrive historien. På denne måde førte mange 
familier deres historie i mange år. Også profeter skrev, hvad der skete med deres 
familie. Men de skrev også om, hvordan vor himmelske Fader hjalp dem og om de 
mennesker, som levede omkring dem på den tid. 

Billede og samtale Stil billede 3-34, Mormon forkorter pladerne, frem. 

Forklar, at vor himmelske Fader kaldte en profet, der hed Mormon, til at samle alle 
sit hans folks historier, kopiere de vigtigste dele og skrive dem på tynde blade af 
guld, som siderne i en bog. Disse blev kaldt guldplader. 

• Hvorfor tror I, at Mormon skrev optegnelserne på guld i stedet for papir? 
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Fortæl børnene, at guld er et metal, som vil holde. Guld falder ikke fra hinanden 
som papir og andre materialer gør og ruster ikke som mange metaller. 

Forklar, at Mormon brugte guldplader, fordi de skulle holde længe. Det varede 
mange år for Mormon at blive færdig med at skrive pladerne. Før Mormon døde, 
gav han pladerne til sin søn, Moroni. 

Billede Stil billede 3-35, Moroni gemmer pladerne i højen Cumorah, frem. 

Forklar, at da Moroni var færdig med at skrive på guldpladerne, befalede vor 
himmelske Fader ham at grave pladerne ned i en høj. Vor himmelske Fader vidste, 
at skrivelserne på guldpladerne ville være vigtige for folk, som ville leve mange år 
senere. Moroni lavede en stenkiste til at grave pladerne ned i, så de kunne være i 
sikkerhed, til vor himmelske Fader ønskede, at hans børn skulle læse dem. 

Moroni instruerede Joseph Smith om guldpladerne 

Syng eller sig første vers af »Guldpladerne« sammen med klassen. 

Guldpladerne lå gemte 
i bjergets dybe ro, 
indtil Gud fandt en ærlig mand, 
som han kunne stole på. 

Optegnelser af Nephi, 
Guds mand som kendte alt, 
i Mormons Bog historien 
til os er genfortalt. 

• Hvilken slags mand siger sangen, at vor himmelske Fader havde brug for til at 
frembringe guldpladerne? (En ærlig mand). 

Forklar, at en ærlig mand er en, som er trofast og lydig. Den ærlige mand, som vor 
himmelske Fader valgte til at hjælpe sig, var Joseph Smith. 

Billede og historie Fortæl børnene om Moronis besøg hos Joseph Smith (se Joseph Smith-Historie 
1:29-54, 59-60). 

En aften bad Joseph Smith. En klart lys kom ind i hans værelse. Det var nat, men 
værelset blev lysere, end når solen skinner. Pludselig viste en engel, som stod lidt 
over gulvet, sig ved siden af Josephs seng. 

Stil billede 3-32, Moroni viser sig for Joseph Smith i hans værelse, frem. 

Englen fortalte Joseph Smith, at han hed Moroni, og forklarede, at han var blevet 
sendt for at fortælle Joseph, at vor himmelske Fader havde et særligt værk, som 
han skulle udføre. 

Moroni fortalte Joseph om en vidunderlig bog, en historie, som havde ligget gravet 
ned i hundreder af år. Bogen var skrevet på tynde blade af guld. Denne engel var 
den samme Moroni, som havde gravet pladerne ned, da han stadig levede på 
jorden. 

Moroni fortalte Joseph, at når tiden var inde, ville Joseph få lov til at tage 
guldpladerne fra deres gemmested i højen Cumorah. Moroni fortalte også Joseph 
mange vigtige ting om guldpladerne og det særlige værk, som Joseph ville blive 
kaldet til at udføre. Da Moroni var færdig med at tale, blev han omringet af lys, og 
han vendte tilbage til himmelen. 
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Mens Joseph lå og tænkte over, hvad der var sket, kom lyset tilbage i værelset. 
Moroni viste sig for anden gang og gav Joseph det samme budskab, som han 
havde givet ham under det første besøg. Derpå forlod Moroni værelset på samme 
måde som før. 

Joseph lå atter i sin seng og prøvede at forstå alt det, der var sket. Så, til Josephs 
store overraskelse, viste Moroni sig ved hans seng for tredje gang og gentog 
historien om guldpladerne og Josephs særlige opgave. Moroni tilføjede, at Satan 
ville prøve at friste Joseph til at få fat i pladerne for pengenes skyld, men at 
Joseph kun vilie kunne få pladerne til at udføre vor himmelske Fader værk. 

• Hvorfor tror I, at englen Moroni viste sig for Joseph Smith tre gange den nat? 

Forklar, at Moroni fortalte Joseph mange ting den nat, som var meget vigtige. Han 
gav sit budskab tre gange, så Joseph kunne lære budskabet grundigt. " 

Snart efter at englen Moroni forlod Joseph for tredje gang, galede en hane, så 
Joseph vidste, at det var tidlig morgen. Moronis tre besøg havde varet hele 
natten. Joseph stod ud af sengen, men fortalte ikke nogen, hvad der var sket. 
Efter morgenmaden gik han ud med sin far for at arbejde på marken. Joseph var 
så træt efter denne oplevelse og mangel på søvn, at han ikke kunne arbejde. 
Hans far, som troede, at han var syg, sendte ham hjem. 

Joseph begyndte træt at gå hjem, men da han klatrede over et hegn, faldt han til 
jorden, fordi hans kræfter svigtede ham. Da han havde ligget der et stykke tid, 
hørte han en stemme kalde hans navn. Det var englen Moroni. 

Endnu engang gentog englen det, som han havde fortalt Joseph natten forinden. 
Da bad englen ham gå tilbage til hans far og fortælle ham alt, hvad han havde set 
og hørt. 

Josephs far lyttede til hvert ord og vidste, at hans søn fortalte sandheden. Han 
bad Joseph gøre nøjagtigt, som englen havde sagt, fordi budskabet kom fra vor 
himmelske Fader. Senere den dag gik Joseph ud til højen Cumorah for at finde de 
nedgravede guldplader. Da han kom til højen, gik han direkte hen til det sted, hvor 
pladerne var gravet ned. 

Skriftsted Læs, eller fortæl med dine egne ord, hvad Joseph sagde, han fandt der (se 
Joseph Smiths-Historie 1:52). 

Forklar, at englen Moroni viste sig, da Joseph så ned i stenkisten. Han befalede 
Joseph ikke at fjerne pladerne, fordi tiden endnu ikke var inde til, at Joseph skulle 
tage dem. 

Moroni bad Joseph Smith vende tilbage til højen Cumorah hvert år i fire år. Det 
gjorde Joseph, og hver gang han besøgte stedet, fandt han Moroni ventende for 
at undervise ham om, hvad vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønskede, at 
han skulle vide. 

Billede Stil billede 3-33, Joseph modtager guldpladerne, frem. 

Endelig, efter fire år, blev det tid til at tage pladerne ud af kisten. Lågen blev taget 
af stenkisten, og guldpladerne blev lagt i Josephs hænder. Moroni bad Joseph 
være meget forsigtig med dem og vogte over dem med sit liv. 

• Hvorfor var det vigtigt for Joseph at beskytte pladerne? (Fordi onde mennesker 
ville prøve at tage dem fra ham og ikke ville gøre, hvad vor himmelske Fader 
ønskede, der skulle gøres med pladerne). 
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Lektion 10 

Joseph oversatte pladerne 

Forklar, at det, der var skrevet på pladerne, var på et sprog, som Joseph ikke 
kunne læse. Joseph modtog et særligt redskab ti! at hjælpe ham oversætte 
skriften på pladerne. 

• Er der nogen af jer, der ved, hvad Urim og Tummim er? 

Forklar, at Urim og Tummim er som specielle briller, gennem hvilke Joseph kunne 
se for at hjælpe ham oversætte den gamle skrift på pladerne. Med vor himmelske 
Faders hjælp og ved at bruge Urim og Tummim kunne Joseph oversætte ordene 
på guldpladerne til ord, som vi kan forstå. Da oversættelsen til engelsk var færdig, 
blev bogen trykt. Den blev kaldt Mormons Bog. 

Hold et eksemplar af Mormons Bog op. Pointér, at denne bog indeholder det, 
som Joseph oversatte fra guldpladerne. 

Efter at han havde oversat Mormons Bog, afleverede han pladerne til Moroni. 

Skriftstedsaktivitet Giv et eksemplar af Mormons Bog til de børn, som ikke har et. 

Pointér, at Mormons Bog indeholder mange separate bøger. Bøgerne i Mormons 
Bog er opkaldt efter de profeter, som skrev på pladerne. Vis børnene, hvordan 
Moronis bog er opdelt i kapitler og vers. 

Hjælp de større børn med at finde Mormon 8. Læs Mormon 8, vers 1 og 4 til 
ordet jorden sammen med klassen. 

Forklar, at vi kalder denne bog for Mormons Bog, fordi Mormon skrev det meste 
af ordene på guldpladerne. Mormons søn, Moroni, gjorde optegnelsen færdig. 

Sammenfatning 

Tilbageblik og samtale 

Stil alle billederne frem fra lektionen, eller læg dem på gulvet. Lad hvert barn få en 
tur til at pege på det rigtige billede, når du stiller spørgsmål. 

• Hvilket billede forestiller guldpladerne? 

• Hvilket billede forestiller Mormon, der skriver på guldpladerne? 

• Hvilket billede forestiller Moroni, der graver guldpladerne ned? 

• Hvilket billede forestiller englen Moroni, som giver guldpladerne til Joseph 
Smith? 

• Hvilket billede forestiller englen Moroni, som taler til Joseph Smith? 

Sang Syng eller sig begge vers af »Guldpladerne« sammen med klassen. 

Bed det barn, som skal slutte med bøn, om at takke vor himmelske Fader for 
Mormons Bog. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Gennemgå nogle få af de historier fra Mormons Bog, som børnene vil lære om i 
år, idet du bruger de passende billeder. For eksempel: 
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a. Vis billede 3-37, Nephi betvinger sine oprørske brødre {62044; Evangelisk 
Kunst 303). Fortæl børnene, at de vil lære, hvordan vor himmelske Fader 
hjalp Nephi med at bygge et skib, selv om hans ældre brødre var onde ved 
ham. 

b. Vis billede 3-38, To tusinde unge krigere (62050; Evangelisk Kunst 313). 
Fortæl børnene, at de vil lære, hvordan over to tusinde mænd kæmpede for 
at bevare deres families frihed. 

c. Vis billede 3-17, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (62380; 
Evangelisk Kunst 316). Fortæl børnene, at de vil lære om Jesu Kristi besøg 
hos nephiterne. 

2. Lad børnene lave tegninger af guldpladerne og Mormons Bog. Skriv Guldplader 
og Mormons Bog på deres tegninger. 

3. Lad hvert barn prøve at skrive sit forbogstav i bunden af en blikdåse med et 
søm for at hjælpe børnene til at forstå, hvordan profeterne i gamle dage kunne 
skrive på metalplader. Læreren bør vise dette først. 

4. Gennemgå den ottende trosartikel sammen med børnene. Hjælp dem, som 
kan, med at lære en del af den udenad. 
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Vi kan vise vores tro 
ved at være lydige 

Lektion 

11 
Formål At hjælpe børnene med at forstå, at de kan vise deres tro på vor himmelske Fader 

og Jesus Kristus ved at adlyde befalingerne. 

Forberedelse 1. Studér beretningen om Lehi og hans familie i 1 Nephi 1-2 under bøn. 

2. Ting eller billeder af ting, der repræsenterer ejendele, som Lehis familie måtte 
vælge ud, da de forberedte sig til at gå ud i ørkenen. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Tro«, (,Børnenes sangbog, s. 50). 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. Billede 3-39, Lehi profeterer for folket i Jerusalem (62517; Evangelisk Kunst 

300); billede 3-40, Lehis familie forlader Jerusalem (62238; Evangelisk Kunst 
301) og et billede af den nuværende profet. 

c. VDR-skiltet og -ringen. 

5. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

At være lydig er en måde at vise tro på 

Fang Syng eller sig ordene til sangen »Tro«. I klasser med mindre børn kan du bruge 
opmærksomheden bevægelserne nedenfor. 

Tro er at vide, at sol står op (form en halvcirkel med armene over hovedet) 
og skinne vil hver dag. (sænk langsomt armene til skuldrene) 
Tro er at vide, at når jeg be'r, 
det er til Guds behag, (fold hænderne) 
Tro er som et lille frø, (skålform hånden og lad som om, du sår et frø med højre 

hånd) 
du sår og det vil gro. (højre hånd efterligner en plante, som vokser op af venstre 

hånd) 
Og i mit hjerte jeg er så glad, (placér hænderne over hjertet) 
god gerning det er tro. (placér højre pegefinger på hovedet). 
Når vor himmelske Fader og Jesus Kristus beder os om at gøre noget, kaldes det 
en befaling. Når vi adlyder befalingerne, viser vi vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus, at vi har tillid til dem. Vi ved, at de elsker os og aldrig ville bede os om at 
gøre noget, som ville skade os. Vi viser vores tro, når vi er lydige. 
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Mind børnene om, at når vi stoler på vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
betyder det, at vi har tro. Selvom vi ikke har set dem i vores liv her på jorden, tror 
vi på andres vidnesbyrd, som har set dem. Vi tror også, at Helligånden findes, og 
at han ikke har et legeme af køb og ben, men er en person af ånd i en mands 
skikkelse. 

Trosartikel Hjælp de større børn til at lære den første trosartikel udenad. De mindre børn kan 
gentage den sammen med dig og måske lære noget af den udenad. 

Lehi viste sin tro ved at være lydig 

Forklar, at vi er vor himmelske Faders børn, og vi kan vise, at vi har tro på vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus. I Mormons Bog viste en profet ved navn Lehi 
sin tro på vor himmelske Fader og Jesus ved at være lydig. 

Fortæl følgende historie fra skriften med dine egne ord: 

For længe siden, 600 år før Jesus blev født, boede en profet ved navn Lehi i 
Jerusalem sammen med sin familie. Lehis kone hed Sariah. De havde fire sønner, 
som hed Laman, Lemuel, Sam og Nephi. 

Lehi og hans familie var velstående og velhavende. Lehi elskede vor himmelske 
Fader og Jesus. Han prøvede at lære sin familie at elske dem og adlyde deres 
befalinger. 

Sæt billede 3-39, Lehi profeterer for folket i Jerusalem, frem. 

Dengang var de mennesker, som boede i Jerusalem, meget onde. Lehi prøvede 
at undervise dem om vor himmelske Fader og Jesus og befalingerne, men folket 
ville ikke høre på ham. 

En dag, da Lehi bad, havde han en drøm eller et syn. Han så mange vidunderlige 
ting. Han så også, at Jerusalem ville blive ødelagt, hvis ikke folket omvendte sig. 
Lehi priste vor himmelske Fader, fordi han vidste, at vor himmelske Fader ønskede 
at advare Jerusalems befolkning. Vor himmelske Fader bad ham fortælle folket om 
det, han havde set. Lehi gjorde som han var blevet befalet. Han fortalte 
Jerusalems befolkning, at Jerusalem ville blive ødelagt, hvis de ikke omvendte sig. 

• Hvad så Lehi i sit syn? (Mange ting, herunder Jerusalems ødelæggelse; se 1 
Nephi 1:13). 

• Hvad følte Lehi efter sit syn? (Han priste vor himmelske Fader, han var glad; se 
1 Nephi 1:14-15). 

Det krævede mod at fortælle folket, at de skulle omvende sig. Men Lehi havde tro 
på, at vor himmelske Fader ville beskytte ham, så Lehi gjorde, som han var blevet 
befalet. Folket ville ikke høre på ham, gjorde nar ad ham og prøvede at slå ham 
ihjel, fordi de ikke brød sig om at høre, at de var onde. 

• Hvad gjorde Lehi for at vise sin tro på vor himmelske Fader? (Han adlød og 
fortalte folket, at de skulle omvende sig; se 1 Nephi 1; 4, 18). 

• Hvad gjorde folket, da Lehi havde bedt dem om at omvende sig? (De gjorde 
nar af ham og ville slå ham ihjel; se 1 Nephi 1:19-20). 

• Hvad tror I, at Lehi følte, da folket ikke ville høre på ham? 

Samtale om skriften Nogen tid efter talte vor himmelske Fader til Lehi. Få børnene til at høre efter, hvad 
han befalede Lehi at gøre. Læs 1 Nephi 2:1-2. 

Historie fra 
skriften og billede 
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Historie fra 
skriften og billede 

Samtale 

Aktivitet 

• Hvad befalede vor himmelske Fader Lehi at gøre? (Forlade Jerusalem og drage 
ud i ørkenen). 

Forklar, at en ørken for det meste er et sted, hvor der ikke bor nogen, og hvor der 
ikke er nogen huse, bygninger eller veje. Vor himmelske Fader befalede Lehi og 
hans familie at forlade alle og drage til et sted, hvor de skulle leve for sig selv. 

• Hvorfor blev Lehi befalet at føre sin familie ud af Jerusalem? (Onde mennesker 
prøvede at slå Lehi ihjel, og byen ville blive ødelagt). 

Bed børnene om at lytte til, hvad Lehi gjorde; læs derpå 1 Nephi 2:3-4. 

• Hvad gjorde Lehi? (Han pakkede de ting, han behøvede for at bo i ørkenen og 
tog sin familie med ud af Jerusalem). 

Vis billede 3-40, Lehi og hans familie forlader Jerusalem. 

Selvom Lehi havde boet i Jerusalem i lang tid, adlød han straks befalingen om at 
forlade sit hjem. Lehi og hans familie forlod deres hjem, deres land, det meste af 
deres tøj, deres guld og sølv og andre ejendele. De medbragte kun mad, tøj, telte 
og andre nødvendige ting, som de kunne transportere på kameler og æsler. Så 
tog de afsted og gik ud i ørkenen. 

Pointér, at det ikke var let for Lehi af tage afsted, men han var villig til at adlyde 
denne befaling. 

• Hvad gjorde Lehi, som viste, at han havde tro på vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus? (Han var lydig. Han advarede de onde mennesker, og han forlod 
sit hjem og sine ejendele og gik ud i ørkenen, fordi han var blevet befalet at gøre 
det). 

Bed børnene om at lade som om, de er medlemmer af Lehis familie. 

Få dem til at tænke over, hvad de ville tage med sig, hvis de skulle ud i ørkenen. 
Lad dem fortælle dig, hvad de ville tage med, og hvad de ville efterlade. Du kan 
vise flere ting eller billeder af ting, som repræsenterer ting, som Lehis familie måtte 
vælge imellem. For eksempel kunne en ring repræsentere smykker, en mønt 
kunne betyde penge, et æble kunne stå for mad. Lad børnene vælge, hvad Lehis 
familie havde brug for. Mind dem om, at de kun kunne tage få ting med. 

Lad børnene afgøre, hvad de ville vælge at tage med, hvis de skulle ud i ørkenen 
sammen med Lehi. Det første barn siger: »Hvis jeg skulle ud i ørkenen med Lehi, 
ville jeg tage med«. (Barnet udfylder den blanke linie med det, han har 
valgt at tage med). Det næste barn gentager, hvad det første barn har sagt og 
tilføjer så en til ting, som han har valgt. De næste børn gentager alle de 
foregående ting, og tilføjer selv en ting. Bliv ved, til hvert barn (og læreren) har haft 
mindst en tur. 

• Hvordan tror I, at I ville have det med at vide, at I ikke ville se jeres venner og 
ejendele mere? 

• Hvad tror I, at Lehis familie følte? 

Det krævede stor tro at adlyde vor himmelske Faders befaling om at forlade 
Jerusalem. Lehi og hans familie modtog velsignelser, fordi de var lydige. 
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Når vi vælger det rette, er vi lydige 

Rollespilsaktivitet Sæt VDR-skiltet og -ringen frem. 

• Hvad står bogstaverne VDR for? (Vælg det rette). 

Fortæl børnene, at vælge det rette vil sige, at man gør det, som vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus ønsker, vi skal gøre. 

Fortæl følgende historier med dine egne ord, og lad børnene lave rollespil over 
følgende situationer. 

1. På ve] hjem går du og nogle venner forbi din nabos have. I haven er der et frugt 
med masser af saftig frugt på. Dine venner vil have, at du skal gå med dem for 
at plukke noget af frugten og spise den. De siger, at der er så meget frugt, at et 
par stykker fra eller til ikke vil betyde nogen forskel. 

• Hvad ønsker vor himmelske Fader og Jesus, at du gør? 

Fortæl børnene, at de vælger det rette, når de er lydige og viser tro på vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus. 

2. Du vil lege med dit yndlingslegetøj, men din bror har det. 

• Hvad ønsker vor himmelske Fader og Jesus, at du gør? 

Forklar, at når vi gør det, som vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at vi skal 
gøre, vælger vi det rette. 

Hvis der er tid til det, kan du vise billedet af profeten og bede børnene om at 
nævne nogle ting, som han har bedt os gøre. Tal om, hvordan det kan bringe os 
velsignelser at adlyde disse befalinger. 

Sammenfatning 

Vis igen VDR-skiltet og -ringen, og mind børnene om altid at vælge det rette. Når 
de vælger det rette, er de lydige. Når de adlyder, viser de vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus, at de har tro på dem. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Få et medlem af jeres ward eller gren til at fortælle, hvordan lydighed har hjulpet 
ham eller hende. En hjemvendt missionær, en nyomvendt eller en, som fornylig 
har været i templet ville være et passende valg. Få tilladelse af jeres 
primarypræsidentinde og præstedømmeleder, før du beder personen komme til 
jeres klasse. 

2. Saml flere ting, som giver beskyttelse, som f.eks. sko, hat, paraply og så videre. 
Hav nok ting til, at hvert barn i din klasse kan deltage. Bed et barn ad gangen 
om at vælge en ting og fortælle, hvilken form for beskyttelse, den giver, (sko 
beskytter fødderne og så videre). Fortæl børnene, at når vi adlyder vores 
forældre og ledere, er vi ligeledes beskyttede. Tal om nogle regler, og hvordan 
de kan være en beskyttelse. 
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3. Ræk dine hænder i vejret, og vis børnene, hvordan du kan bevæge fingrene. 
Forklar, at du kan bevæge dine egne hænder og fingre, men du kan ikke 
bevæge en anden persons fingre. Bed børnene række hænderne i vejret, 
bevæge deres fingre og åbne og lukke hænderne. Hjælp børnene med at 
forstå, at når de fortæller deres hænder, at de skal gøre det rette, adlyder de. 

4. Syng eller sig ordene til andet vers af »Jeg har to hænder små«. 

Oh, Fader jeg takker for to hænder små, 
og beder velsign dem, at de må forstå, 
for børn at bli' glade er ikke så svært, 
når de to små hænder har lydighed lært. 

5. Find alle de måder, hvorpå vi kan vælge det rette, som står i den 13. trosartikel. 
Få børnene til at hjælpe dig. Lad dem tælle måderne, pege på dem eller 
gentage dem. Motivér de børn, som kan, til at lære en sætning eller to, som er 
vigtige for dem, udenad. 
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Vi tror, at Mormons Bog 
er Guds ord 

Formål 

At hjælpe børnene til at forstå, at skrifterne kan hjælpe dem med at lære og forstå 
befalingerne, og at skrifterne kan hjælpe dem med at komme til Kristus. 

Forberedelse 1. Studér 1 Nephi 3-4; 3 Nephi 18: 19 samt Mosiah 23:15 under bøn. Forbered 
dig ti! at kunne fortælle historien om Nephi og messingpladerne. 

2. Læg de fire standardværker frem på et bord. Læg flere andre bøger frem, som 
f.eks. en historiebog, kogebog eller en lærebog i hvert sit hjørne af værelset. 
Forbered dig til at tale med børnene om de forskellige typer bøger, som du har 
lagt frem, så de forstår formålet med hver især. 

3. Nødvendige materialer: 
a. De fire standardværker. 
b. Flere andre bøger som f.eks. en historiebog, kogebog eller læsebog. 
c. Tavle, kridt og tavleklud. 
d. Billede 3-41, Laman flygter; billede 3-42, Nephi ved Labans hus; billede 3-

43, Nephi og Zoram og billede 3-44, Lehi og messingpladerne. 

4. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Skrifterne indeholder vor himmelske Faders befalinger 

Fang Læg de forskellige slags bøger i hver sit hjørne af værelset, og fortæl lidt om hver 
opmærksomheden især. Stil derpå følgende spørgsmål eller andre spørgsmål, som er relevante for de 

bøger, som du har lagt frem. Få børnene til at gå hen til det hjørne i værelset, hvor 
bogen er og udpege den for dig, når de har besvaret hvert spørgsmål korrekt. 

• Hvilken af disse bøger forklarer, hvordan man bager en kage? 

• Hvilken af disse bøger indeholder opdigtede historier? 

• Hvilken af disse bøger indeholder profeternes lærdomme, som vil hjælpe os 
med at holde befalingerne? 

Forklar, at vor himmelske Fader ønsker, at vi skal adlyde befalingerne. Han 
befalede profeterne at nedskrive hans ord, så vi kunne kende hans lærdomme og 
befalinger. 

• Hvad kalder vi de hellige bøger, som profeterne har skrevet i? (Skrifterne). 
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Forklar, at mange profeter har nedskrevet evangeliet, og hvordan mennesker 
efterlevede det, så kunne kende befalingerne. Disse befalinger står i vores fire 
bøger med hellig skrift. Nogle gange kalder vi dem standardværkerne. 

Nephi modtog skrifterne 

Billeder, historie fra Forklar, at Mormons Bog indeholder en historie, der viser, hvor vigtige skrifterne 
skriften og samtale var for Nephi og hans familie. 

Fortæl børnene, at Lehi fortalte sine sønner, Laman, Lemuel, Sam og Nephi, at 
Herren ønskede, at de skulle tage tilbage til Jerusalem for at få nogle 
messingplader af en mand, der hed Laban. Messingpladerne var en bog med 
skrifter, der var lavet af metalsider (messing). Laman og Lemuel ville ikke tage 
tilbage til Jerusalem og var meget vrede, men Nephi og Sam var villige til at tage 
afsted. 

Læs 1 Nephi 3:7 højt for at vise børnene, hvordan Nephi havde det med at tage 
afsted for at få messingpladerne, og tal med børnene om det. 

• Hvorfor var Nephi villig til at tage af sted? (Han vidste, at Herren ville berede en 
udvej, så han kunne udføre den befaling, som han havde fået). 

• Hvilket løfte indgik Nephi? (At han ville gøre det, som Herren havde befalet ham 
at gøre). 

Forklar, at Nephi overtalte sine brødre til at tage med. 

Laman var den første, der tog hjem til Laban, Han bad Laban om 
messingpladerne. Laban ville ikke give Laman pladerne og truede med at slå ham 
ihjel. Laman blev bange og løb tilbage til sine brødre. Vis billede 3-41, Laman 
flygter. Han ønskede at vende tilbage til deres far i ørkenen. 

Nephi sagde, at de måtte adlyde befalingen om at hente messingpladerne. Nephi 
og hans brødre gik tilbage til deres tidligere hjem i Jerusalem og tog deres guld og 
sølv. De planlagde at give deres rigdom i bytte for messingpladerne. 

Laban tog deres guld og sølv, men ville ikke give Nephi og hans brødre 
messingpladerne. Han gav sine mænd ordre om at slå dem ihjei. Nephi og hans 
brødre løb væk og gemte sig. 

Laman og Lemuel blev vrede. De slog Nephi og Sam med en stok. En engel viste 
sig og befalede dem at holde op. Engelen sagde, at Herren ville hjælpe dem med 
at få messingpladerne, og sagde til dem, at de skulle adlyde Nephi. 

Sæt billede 3-42, Nephi ved Labans hus, frem. 

Denne gang tog Nephi hen for at få pladerne. Hans brødre ventede uden for 
bymuren, mens han sneg sig hen til Labans hus. Nephi så Laban, der lå på jorden 
og var beruset. Helligånden tilskyndede Nephi til at slå Laban ihjel. Nephi tøvede, 
fordi han ikke ønskede at slå nogen ihjel. 

Nephi huskede da skrifternes store betydning, og han vidste, at han ikke kunne få 
messingpladerne, medmindre han slog Laban ihjel. Så han gjorde det, som 
Helligånden tilskyndede ham til. Han slog Laban ihjel og tog Labans tøj på. Så lod 
han som om, han var Laban. 

Sæt billede 3-43, Nephi og Zoram, frem. 
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„ Nephi bad Labans tjener, Zoram, om at give ham messingpladerne og følge rned 
ham. Zoram adlød, idet han troede, at Nephi var Laban. Senere forklarede Nephi 
Zoram, at Herren havde befalet ham og hans brødre at få messingpladerne. 
Zoram troede ham. Han ønskede også at adlyde. Sammen med Nephi og hans 
brødre tog han med tilbage til Lehi i ørkenen. 

Sæt billede 3-44, Lehi og messingpladerne, frem. 

Lehi læste messingpladerne. Pladerne indeholdt befalingerne og nogle 
beretninger om Moses og andre profeter. De indeholdt også Lehis families 
slægtshistorie. Lehi fik befaling om at tage messingpladerne med til det forjættede 
land. 

• Hvis optegnelser fandtes på messingpladerne? 

• Hvad stod der på messingpladerne? 

• Hvorfor tror I, at Lehi og hans familie havde brug for messingpladerne? 

Aktivitet Leg følgende leg for at hjælpe børnene til at forstå, hvorfor det var vigtigt for Lehis 
familie at tage messingpladerne, som indeholdt en skriftlig optegnelse over 
befalingerne, med til det forjættede land. 

Formålet med legen er at vise, hvordan der kan opstå forvirring omkring ordene i 
skrifterne, hvis de ikke skrives ned. 

Få børnene til at sætte sig i en rundkreds. Hvisk til barnet til højre for dig: »Jeg vil 
adlyde vor himmelske Faders befalinger.« Lad så dette barn hviske det, som han 
eller hun hørte til personen på hans eller hendes højre side. Bliv ved med at give 
beskeden videre, til alle i rundkredsen har hørt den. Lad det sidste barn rejse sig 
og gentage de ord, han eller hun har hørt. Barnet vil sikkert ikke gengive den 
oprindelige besked korrekt. (Hvis beskeden er den samme, kan du rose børnene 
for at have klaret det så godt. Prøv derpå med en anden besked på to eller tre 
sætninger). Fortæl børnene den besked, du begyndte med. 

Forklar, at det er let at glemme eller blande historier eller beskeder sammen, som 
ikke er skrevet ned. Profeterne nedskrev vor himmelske Faders og Jesu Kristi 
lærdomme, så de ikke ville blive glemt. Disse lærdomme findes i vores skrifter. 

Lehis familie havde brug for messingpladerne, så de kunne huske befalingerne og 
adlyde dem. 

Skrifterne hjælper os med at adlyde 
Skriftstedsaktivitet Forklar, at vi har lige så stort behov for at kende befalingerne som Lehis familie. 

Skrifterne kan hjælpe os med at adlyde vor himmelske Fader og Jesus Kristus, 
fordi de indeholder mange af deres befalinger. 

Bed børnene om at høre godt efter, mens du læser to skriftsteder. Bed dem om at 
række hånden i vejret, når de ved, hvilken befaling skriftstedet belærer om. Læs 3 
Nephi 18:19 og Mosiah 23:15 og tal med børnene om dem. 

Mind børnene om, at hvis vi ikke havde skrifterne, så kunne vi glemme 
befalingerne og ville ikke kunne adlyde dem. Så ville vi ikke kunne modtage de 
velsignelser, der kommer ved at efterleve befalingerne. 

Trosartikel Læs den 8. trosartikel for børnene. Forklar, at denne trosartikel fortæller os, at 
Bibelen og Mormons Bog indeholder Guds ord, hvilket betyder, at de indeholder 
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sande lærdomme. Vor himmelske Fader og Jesus Kristus befalede profeterne at 
nedskrive disse lærdomme til kommende generationer. 

Få klassen til at sige den ottende trosartikel sammen med dig. Du kan hjælpe 
større børn med at lære den udenad. Mind børnene om, at vi har skrifterne, så vi 
kan lære de befalinger at kende, som vil hjælpe os med at vælge det rette og 
holde vores dåbspagt. 

Sammenfatning 

Samtale Lad klassen drøfte følgende: 

• Hvad bør vi takke vor himmelske Fader for i vores bønner? (Acceptér alle svar, 
men fremhæv skrifterne). 

• Hvad bør vi bede ham om i vores bønner? (Hjælp til at adlyde befalingerne). 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Begynd at fortælle historien om Nephi og hans brødre, der tog tilbage til 
Jerusalem for at få messingpladerne af Laban. Lad hvert barn føje en sætning 
til historien ved at fortælle, hvad der så skete. Motivér dem til at komme med så 
mange detaljer, som de kan huske. Brug billederne for at hjælpe dem med at 
huske historien. (Hvis børnene svarer forkert eller genfortæller historien i forkert 
rækkefølge, skal du blot hjælpe dem med at komme så tæt på som muligt. 
Acceptér alle svar og motivér til, at alle svarer). 

2. Lad et barn tegne en tegning på tavlen eller et stykke papir af, hvordan han eller 
hun vil holde befalingerne gennem ugen, og så fortælle resten af børnene, hvad 
han eller hun har tænkt sig at gøre. Lad så alle børnene skiftes til det, så de alle 
får mulighed for at tegne en tegning og forklare om den. Børnene kan tegne 
tegninger af ting som at gå i kirke, bede, hjælpe deres familie eller dele deres 
legetøj med andre. 

3. Lad børnene synge eller sige ordene til »Nephis mod«; teksten findes bagest i 
dette hæfte. I kan eventuelt lave nogle bevægelser eller rollespil sammen med 
ordene. 

4. Lav en kopi af »Min dåbspagt«, som blev delt ud i slutningen af lektion 13 til de 
børn, der kan læse. Klip det ud i fire stykker ved at klippe under ordene »Jeg, 

, lover«, under ordene »at adlyde vor himmelske Faders befalinger« og 
under ordene» lover vor himmelske Fader af«. Bland stykkerne, og bed børnene 
lægge dem i rigtig rækkefølge. Læs dåbspagten højt sammen med klassen, når 
børnene har sammensat stykkerne. Forklar, at vor himmelske Fader ønsker, at 
vi skal holde vores pagt om at adlyde befalingerne, som vi indgår ved dåben. 
Han befalede profeterne at skrive hans ord ned, så vi kunne kende hans 
lærdomme og befalinger. 
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Vor himmelske Fader hjælper os 
med at adlyde hans befalinger 

Formål At hjælpe børnene til at forstå at vor himmelske Fader og Jesus vil hjælpe dem 
med at holde befalingerne. 

Forberedelse 1. Studér 1 Nephi 3:7; 17; 18:1-4 under bøn. Forbered dig til at fortælle 
beretningen om Nephi, der byggede et skib. 

2. Tag en kopi af uddelingsmaterialet 1 Nephi 3:7 til hvert barn, hvis du kan. Klip 
langs de stiplede linier. Læg strimlerne i en kuvert til hvert barn. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til »Nephis mod«, {Børnenes 
sangbog, s. 64); teksten findes bagest i denne manual. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog til hvert barn, hvis det er muligt. 
b. En blyant og et stykker papir eller et kort til hvert barn. 
c. Tavle, kridt og tavleklud. 
d. Billede 3-37, Nephi betvinger sine oprørske brødre (62044; Evangelisk Kunst 

303). 

5. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Repetition 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Nephi adlød befalingerne 
Bed børnene om at gøre det samme, som du gør. Lav flere bevægelser så som at 
rejse dig op, sætte hænderne i siden, dreje rundt og så videre. Sæt jer ned. Tak 
børnene for at have adlydt. 

• Hvad vil det sige at adlyde? 

Forklar, at når vi gør det, vi bliver bedt om, adlyder vi eller er lydige. 

Fortæl børnene, at du tænker på en mand, som var lydig. Han adlød velvilligt 
Herrens befaling om at forlade Jerusalem sammen med sin far. 

Han adlød også velvilligt befalingen om at vende tilbage til Jerusalem for at hente 
messingpladerne. 

• Hvem var denne mand? (Nephi). 

Forklar, at da Nephi blev befalet at vende tilbage til Jerusalem for at få 
messingpladerne, vidste han, at det var svært at gøre, men han sagde til sin far, at 
han ville adlyde. Genfortæl kort historien fra lektion 17. 
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Vis børnene et eksemplar af Mormons Bog og fortæl dem, at de ord, som Nephi 
sagde til sin far, er skrevet i denne bog. Sørg for, at de børn, som kan læse, har 
Mormons Bog. Hjælp dem med at finde 1 Nephi 3:7. 

Sang Syng eller sig ordene til første vers i »Nephis mod« sammen med børnene. 

Læs 1 Nephi 3:7 for børnene. Forklar, at der står det samme som i de sidste tre 
linier i sangen. Lad børnene synge eller sige disse linier igen. Hjælp børnene til at 
forstå, at Herren vii hjælpe dem med at adlyde hans befalinger. 

Herren underviste Nephi i, hvordan han skulle bygge et skib 

Historie fra skriften Fortæl børnene, at Mormons Bog indeholder adskillige vidunderlige historier om 
Nephi. Fortæl følgende historie med dine egne ord. 

Lehi og hans familie rejste rundt i ørkenen i otte år. Det var hårdt at rejse og bo i 
ørkenen. De måtte bo i telt og gå på jagt for at få mad. Endelig nåede de til et land 
ved havet. De kaldte landet Overflødighed. De var glade for at være der, for der 
var frugt og honning, som de kunne spise. De slog deres telte op på stranden. 

Efter Lehi og hans familie havde været i Overflødighedens land i mange dage, 
befalede Herren Nephi at bygge et skib, så familien kunne krydse havet til det 
forjættede land. Nephi troede på, at Herren ville hjælpe ham. Nephi spurgte ham 
om, hvor han kunne finde malm til at lave det værktøj, som han skulle bruge til at 
bygge skibet, Nephi fik at vide, hvor han kunne finde malm og kunne så lave 
værktøjet. 

Da Nephis brødre, Laman og Lemuel, så, at han skulle til at bygge et skib, 
begyndte de at brokke sig. De troede ikke, at Nephi kunne bygge et skib. De 
nægtede at hjælpe. De troede ikke, at Herren ville fortælle Nephi, hvordan han 
skulle bygge et skib. 

Men Nephi vidste, at Herren ville hjælpe ham. Han vil altid hjælpe os med at 
adlyde hans befalinger. Nephi fulgte hans anvisninger. 

Nephi sagde til Laman og Lemuel, at hvis de ville adlyde befalingerne og gøre, 
som Herren bad dem om, ville han også hjælpe dem. Laman og Lemuel ville ikke 
have, at Nephi skulle fortælle dem, hvad de skulle gøre. De ville smide ham i 
havet, men Nephi var fyldt med Guds kraft. Han befalede dem ikke at røre sig, 
Laman og Lemuel blev bange. Nephi bad dem om at omvende sig og adlyde 
befalingerne og deres forældre. 

Så rørte Nephi ved sine brødre og chokerede dem, så de kunne vide, at Herren 
hjalp ham. 

Billede og samtale Vis billede 3-37, Nephi betvinger sine oprørske brødre. 

• Hvad tror I, at Laman og Lemuel følte? 

Forklar, at Laman og Lemuel omvendte sig. De hjalp Nephi med at bygge skibet. 

• Hvordan hjalp Herren Nephi? (Han fortalte ham, hvor han kunne finde malm til 
at lave værktøj. Han underviste ham i, hvordan han skulle bygge skibet. Han 
beskyttede ham mod hans brødre). 

Forklar, at selvom Nephi ikke vidste, hvordan man bygger et skib, troede han på, 
at Herren ville hjælpe ham, hvis han adlød hans befalinger. 

Syng eller sig ordene til andet vers af »Nephis mod« sammen med børnene. 
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Tavle og samtale Tegn et smilende ansigt og et surt ansigt på tavlen. Tal med børnene om, hvad der 
gør dem glade. Hjælp børnene til at forstå, at vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, at vi skal være glade, og derfor har de givet os befalinger, som vi 
skal adlyde. Stil spørgsmål som følgende om, hvordan det bringer glæde at 
adlyde befalingerne: 

• Hvilket af disse ansigter viser, hvad Nephi følte, da han adlød befalingen om at 
bygge et skib? 

• Hvordan hjælper det os med at være glade, når vi kommer i Kirken? 

• Hvordan hjælper det os med at være glade, når vi elsker og tjener vores 
familiemedlemmer? 

Herren vil hjælpe os med at adlyde befalingerne 
H i s t o r i e Forklar, at Herren vil hjælpe os på samme måde som han hjalp Nephi, hvis vi har 

tro på ham og er villige til at adlyde hans befalinger. Få børnene til at høre efter, 
mens du fortæller en historie om, hvordan vor himmelske Fader hjalp en ung pige 
med at adlyde befalingen om at holde sabbatten hellig. 
May havde en lille madbod på gaden ved floden. Hver dag solgte hun ris og fisk til 
folk, som standsede ved hendes forretning. Hver aften, når hun gik tilbage til sin 
husbåd og talte de penge, hun havde tjent, rystede hun på hovedet, for det var 
lige knap nok til at hun kunne købe ris til sin familie og fisk, som hun skulle sælge 
næste dag. 

En dag mødte May missionærerne, og de underviste hende i evangeliet. De lærte 
hende om vor himmelske Faders befalinger og om at holde sabbatsdagen hellig. 
May talte med vor himmelske Fader i bøn og lovede ham, at hun ikke mere ville 
åbne sin bod om søndagen. Hun ønskede at holde sabbatsdagen hellig og ikke 
arbejde om søndagen. 

Fra da af viste det sig hver aften, når May talte sine penge, at hun havde flere 
penge end nogensinde før. Hun kunne købe mere mad til at dele med sin familie, 
og hun kunne købe flere fisk, som hun kunne sælge. Vor himmelske Fader 
velsignede May, fordi hun holdt sabbatsdagen hellig. May var glad, fordi hun adlød 
befalingerne. 

Samtale • Hvilken befaling adlød May? 

• Hvordan hjalp vor himmelske Fader hende? 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader vil hjælpe hver og en af dem med at 
adlyde befalingerne, ligesom han hjalp Nephi og May. 

Sammenfatning 
Lærerens vidnesbyrd Hvis det er passende, så fortæl børnene om en gang, hvor vor himmelske Fader 

har hjulpet dig med at adlyde en befaling. Bær dit vidnesbyrd om, at vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os og vil hjælpe os med at adlyde 
befalingerne. 

Giv hvert barn et stykke papir eller et kort og en blyant. Lad børnene tegne et glad 
ansigt på det. Bed så børnene om at vælge en befaling, som de vil adlyde i løbet 
af ugen, som f.eks. at være fredsstifter, hjælpe mor og far, være venlig mod en 
bror eller søster eller dele med venner. Lad hvert barn skrive den befaling på 
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kortet, som han eller hun vælger, eller hjælp dem med det. Bed børnene om at 
forberede sig til i næste uge at fortælle, hvad de følte, da de adlød. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Tal med børnene om nogle af befalingerne, såsom ærbødighed, bøn, venlighed, 
ærlighed, visdomsordet og så videre. Forklar, at alle synes, at nogle befalinger 
er lettere at adlyde end andre. Fremhæv, at vor himmelske Fader vil hjælpe os 
hver især med at adlyde befalingerne, hvis vi virkelig prøver, og hvis vi beder 
ham om hjælp. 

2. Syng eller sig ordene til »Vælg det rette« og andre sange om befalingerne 
sammen med børnene, for eksempel »Elsker hverandre« eller »Vi vil synge af 
glæde«. Teksten til disse tre sange findes bagest i denne manual. 

3. Kast en rispose eller et lille tøjdyr til et barn. Stil ham eller hende et spørgsmål 
fra lektionen, såsom: 

• Hvad befalede Herren Nephi at bygge? 

• Hvordan reagerede Laman og Lemuel, da Nephi fortalte dem, at han skulle 
bygge skibet? 

• Kan du nævne en befaling, som du kan adlyde nu? 

• Hvad kan vi gøre, hvis vi har brug for vor himmelske Faders hjælp? (Bede). 

• Hvilken svær ting bad Herren Nephi om at gøre? 

• Hvordan fik Nephi lavet værktøj? 

4. Lad børnene lade som om, de graver efter malm, laver værktøj og bygger det 
skib, som Nephi byggede. 

5. Til større børn: Lav en kopi af 1 Nephi 3:7 til hvert barn. Klip den fra hinanden 
ved linierne, og få børnene til at lime strimlerne sammen på et stykke papir i 
rigtig rækkefølge. Motivér dem til at lære skriftstedet udenad. 
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1 Nephi 3:7 
Jeg vil gå og gøre det, 

som Herren har befalet, 
thi jeg ved, at Herren 

ikke giver menneskene nogen befaling, 
uden at han åbner en udvej for dem, 

så at de kan udføre det, 
som han befaler dem. 
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Vor himmelske Fader hjælper os, 
når vi beder 

Lektion 

11 
Formål At hjælpe børnene med at indse, at de kan få hjælp af vor himmelske Fader, når 

de beder. 

Forberedelse 1. Studér 1 Nephi 18:5-23 og 3 Nephi 18:20 under bøn. 

2. Nødvendige materialer: 
a. Tavle, kridt og tavleklud. 
b. Billede 3-45, Lehi og hans folk ankommer til det forjættede land (62045; 

Evangelisk Kunst 304); billede 3-46, Jesus beder i Getsemane have (62175; 
Evangelisk Kunst 227). 

3. Foretag de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Nephi bad og fik hjælp 

Fang Tegn følgende illustration på tavlen, mens du taler med børnene: 
opmærksomheden 

Fortæl børnene, at en far og hans søn, der var gift, boede på hver sin side af et 
meget stort bjerg. 

• Hvordan kunne denne far og søn tale sammen uden at gå over på den anden 
side af bjerget? 

Tegn illustrationer som følgende for at vise børnenes forslag: 
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• Hvorfor er det vigtigt for faderen og sønnen at kommunikere med hinanden? 
(For at undgå at blive ensomme, at vise kærlighed, for at få hjælp og hjælpe, for 
at udveksle meninger). 

• Hvad ville der ske, hvis de ikke kommunikerede med hinanden? (De ville ikke 
føle sig så tæt knyttet til hinanden, og deres kærlighed kunne svinde. De kunne 
ikke hjælpe hinanden). 

Forklar, at på samme måde som vi kan kommunikere med hinanden her på 
jorden, når vi er adskilt af store afstande, kan vi også kommunikere med vor 
himmelske Fader. 

• Hvordan kommunikerer vi med vor himmelske Fader? (Gennem bøn). 

• Hvorfor er det vigtigt at kommunikere med vor himmelske Fader? (For at takke 
ham for vores velsignelser, for at vise ham tro, for at bede om og modtage hans 
hjælp og velsignelser, for at få større kærlighed til ham). 

Billede, historie fra Mind børnene om den lektion, de havde om Nephi, der byggede et skib. Få 
skriften og samtale børnene til at høre efter for at lære, hvordan bøn hjalp Nephi. 

Da Nephis skib var færdigt, fik Nephis far, Lehi, befaling om at få sin familie til at 
fylde skibet med frø, mad og andre ting. Så gik de om bord på skibet og satte sejl 
mod det forjættede land. 

Vis billede 3-45, Lehi og hans folk ankommer til det forjættede land, og peg på 
vejviseren i Lehis hånd. 

Forklar, at vejviseren var en slags kompas. Den viste dem, i hvilken retning de 
skulle rejse gennem ørkenen, og hvorhen de skulle styre skibet. Den virkede kun, 
når de var retfærdige. 
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Lektion 10 

Da familien havde været på havet i mange dage, begyndte nogle af Nephis brødre 
at gøre forkerte ting. De talte grimt til deres forældre og til de andre på skibet. De 
havde glemt, hvor meget vor himmelske Fader havde hjulpet dem og velsignet 
dem, Nephi var bange for, at deres ondskab ville gøre Herren vred, så han talte 
med dem om deres opførsel. Laman og Lemuel blev vrede. De ville ikke have, at 
deres lillebror skulle fortælle dem, hvad de skulle gøre. De bandt Nephi og 
fortsatte med at gøre forkerte ting. 

Så snart Nephi var blevet bundet, holdt vejviseren op med at virke. Laman og 
Lemuel vidste ikke, i hvilken retning de skulle styre skibet. Det blev et voldsomt 
stormvejr. I tre dage blev skibet slynget så voldsomt rundt på havet, at folk troede, 
at de ville drukne. Men Laman og Lemuel ville stadig ikke befri Nephi. 

Stormen blev værre. Til sidst indså Laman og Lemuel, at de var i fare som følge af 
deres ondskab. De vidste, at de ville dø i stormen, hvis de ikke omvendte sig, så 
de befriede Nephi. 

Selvom Nephis ankler og håndled var hævede og ømme, beklagede han sig ikke 
til vor himmelske Fader. 

Efter at Nephi blev befriet, begyndte vejviseren straks at virke igen. Nu kunne 
Nephi styre skibet i den rigtige retning. 

Nephi bad til vor himmelske Fader. Vinden lagde sig, og havet blev stille. 

Nu hvor stormen havde lagt sig, og vejviseren atter virkede, styrede Nephi skibet 
sikkert mod det forjættede land. 

• Hvorfor ville vejviseren ikke virke, da Nephi var bundet? 

• Hvorfor tror I, at Nephi ikke beklagede sig til vor himmelske Fader, da han var 
bundet? 

• Hvad kan vi lære af Nephis eksempel? 

• Hvad gjorde Nephi for at forhindre, at skibet sank i stormen? 

• Hvad gjorde vor himmelske Fader for at hjælpe Nephi? 

Billede og historie 
fra skriften 

Historie 
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Vor himmelske Fader hjælper os, når vi beder 

Vis billede 3-46, Jesus beder i Getsemane have. 

• Hvad laver Jesus på billedet? (Beder ti! vor himmelske Fader). 

• Hvorfor bad Jesus? (Han havde brug for vor himmelske Faders hjælp for at få 
vejledning). 

Forklar, at da Jesus var på jorden, bad han tit til vor himmelske Fader. Vi kan også 
bede til vor himmelske Fader, når vi har brug for hjælp. 

Fortæl følgende sande historie om en ung pige, som bad for en andens behov: 

En nat lå Mary i sin seng og sov, da hun blev vækket af en lyd. Da hun lyttede, 
opdagede hun, at det var hendes fireårige bror, der græd og klagede over, at han 
havde ondt i maven. Hun kunne høre sin mor trøste ham mildt og prøve at hjælpe 
ham med at få det bedre; men hendes bror blev ved med at græde. Hun lå og 
havde ondt af ham. Hun vidste, at hendes mor gjorde alt, hvad hun kunne for 
ham, men det bekymrede hende stadig at vide, at hendes bror var så syg. Til sidst 
fandt hun ud af, at der var noget, som hun kunne gøre. 



• Hvad tror I, hun gjorde? 

Hun stod stille ud af sengen og knælede ned for at bede. Hun bad vor himmelske 
Fader, om han ikke nok ville gøre hendes lillebror rask, så han kunne falde i søvn 
igen. Efter et lille stykke tid var hendes bror faldet i søvn. Næste morgen spurgte 
hun sin mor, hvordan han havde det, og hun svarede: »Virkelig godt. Han faldt i 
søvn i nat, og nu lader han til at være rask.« 

Bed klassen fortælle om en oplevelse, hvor de eller et familiemedlem har bedt om 
hjælp. Lad dem fremhæve, hvordan vor himmelske Fader besvarede deres 
bønner. 

Historie Fortæl følgende historie om en, som bad om hjælp, eller fortæl din egen historie: 

En sommer fik Jamie et lille lam. Han kaldte lammet Boots og fodrede og passede 
ham kærligt. Jamie og Boots legede tit sammen på den indhegnede mark, hvor 
Jamies far havde sin hest. En sen eftermiddag legede Jamie og Boots på denne 
mark, da Jamies mor kaldte ham ind for at spise. Jamie løb hen til lågen og 
smækkede den efter sig. 

Efter aftensmaden gik Jamie ud for at lege med Boots igen, men da han kom til 
lågen, så han, at den stod på vid gab. Boots og hesten var væk. Jamie havde 
lukket lågen så hurtigt, at den ikke havde smækket i. 

Jamie vidste ikke, hvor han skulle begynde at lede. Han kom i tanker om, at hans 
far havde fortalt ham, at da han var en lille dreng, var han faret vild på en 
bjergskråning. Hans far knælede ned og bad vor himmelske Fader om hjælp. 
Snart efter fandt en hyrde, som var på vej hjem til lejren, ham og hjalp ham hjem. 

Jamie knælede ned på græsset, lukkede øjnene og bad: »Himmelske Fader, jeg 
har brug for din hjælp. Jeg har mistet fars hest og Boots, fordi jeg ikke lukkede 
lågen i. Vil du ikke nok hjælpe mig med at finde dem.« 

Jamie fandt dyrespor på vejen. Han begyndte at følge sporene op ad bjerget, 
mens han holdt fast i buske for ikke at falde. Endelig hørte han Boots kalde. Jamie 
klatrede op ad bjerget og fandt snart det lille lam, der sad fast i en busk. Hesten 
stod i nærheden. Jamie fik Boots' ben fri af buskadset. Da Boots prøvede at stå, 
væltede han. Jamie kunne se, at Boots havde brækket et ben. 

Jamie bad atter vor himmelske Fader om hjælp. Han brugte sin jakke til at lave en 
slynge, som han kunne bære Boots i, og begav sig på vej ned ad bjerget. Hesten 
fulgte efter og gik forsigtigt ned ad den stejle sti. Boots var tung, og Jamie 
snublede hele vejen ned ad stien. 

Da de tre nærmede sig hjemmet, kom Jamies forældre løbende ud for at hjælpe. 
Da Jamies far tog sig af det tilskadekomne lam, sagde han: »Det var godt, at du 
fik ham hjem, før han mistede meget mere blod. Han kunne være død af 
chokket.« 

Jamies mor spurgte: »Hvordan vidste du, hvor du kunne finde dem?« 

»Jeg gjorde bare, hvad far ville have gjort«, svarede Jamie. 

»Hvad er det, min dreng?« spurgte far. 

»Kan du huske, da du for vild? Du bad til vor himmelske Fader om hjælp, og det 
er nøjagtig, hvad jeg gjorde. Jeg bad, og vor himmelske Fader hjalp mig« (se »The 
Open Gate«, Friend, apr. 1977, s. 28-30). 
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Sammenfatning 

Tavleaktivitet Repetér lektionen ved at stille følgende spørgsmål. Lad et barn komme op til 
tavlen, når han eller hun har besvaret spørgsmålet. Tegn rundt om hans hænder, 
og skriv hans navn inde i. 

• Hvor skulle Lehi og hans familie hen? (Til det forjættede land). 

• Virkede vejviseren hele tiden? (Nej. Den virkede kun, når menneskerne var 
retfærdige). 

• Hvad viste vejviseren Nephi? (I hvilken retning han skulle styre skibet). 

• Hvad skete der, da Nephi var blevet bundet? (Der kom en voldsom storm. 
Vejviseren holdt op med at arbejde). 

• Hvad skete der, da Nephi blev befriet? (Stormen lagde sig. Vejviseren virkede 
igen). 

• Hvorfor bad Nephi vor himmelske Fader om hjælp? 

• Hvad bør vi gøre, når vi har brug for vor himmelske Faders hjælp? (Bede med 
tro på, at han vil hjælpe os). 

Bliv ved med at stille spørgsmål om historierne i lektionen, til alle børnene har fået 
deres hånd tegnet. Tak børnene for deres hjælpende hånd. 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om vor himmelske Faders kærlighed for os og hans ønske om 
at hjælpe os, hvis vi vil bede om hans hjælp. 

Bed et barn slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
»Klassetid« i »Hjælp til læreren« for yderligere vejledning. 

1. Lær børnene et kort rim om bøn, og vis bevægelserne. 

Vi folder vores arme, vi hovedet bøjet har, 
vi lukker vore øjne, og nu er vi klar. 

Eller 

Nu armene vil folde og hovedet vil bøje, 
mens til bønnen nu i stilhed vi vil lytte nøje. 

2. Giv hvert barn en blyant eller en farve og en kopi af følgende papir. Få børnene 
til at skrive deres navn på papiret. Bed dem farvelægge de steder, hvor der er 
stjerner, for at se, hvad lektionen handler om. Få dem til at sige ordet sammen, 
når de er færdige. Saml blyanterne og papirerne sammen. Giv børnene 
papirerne tilbage i slutningen af timen. 
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Helligånden hjælper os til 
at kende sandheden 

Formål At hjælpe børnene til at indse, at Helligånden kan hjælpe dem med at vide, at 
Jesu Kristi lærdomme er sande. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 18:1-3; Moroni 10:4-5 samt Lære & 
Pagter 130:22 under bøn. 

2. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Helligånden" {Børnenes sangbog, 
nr. 56); teksten findes bagest i dette kursushæfte. 

3. Lav elleve små kort som vist. Skriv bogstavet på den ene side og tallet på den 
anden side. Sæt prikker på, som svarer til antallet, til de børn, der ikke kan 
læse. 

Tape kortene fast bag på børnenes stole i tilfældig orden, før klassen begynder, 
hvis det er muligt. 

4. Forbered at synge eller sige ordene til "Jeg ved min Fader lever" {Salmer og 
sange, nr. 196). 

5. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog til de børn, som kan læse. 
b. Tape, hvis det kan fås. 
c. Tavle, kridt og tavleklud eller papir til at skrive på. 
d. Billede 3-47, Abinadi for kong Noa (62042; Evangelisk Kunst 308). 

6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du vil anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Helligånden hjalp Alma med at kende sandheden 
Fang Lad børnene finde de kort, du har gemt, og hjælp dem med at danne navnet 
opmærksomheden Helligånden. Mindre børn kan lægge kortene i nummerrækkefølge; derefter kan du 

vende dem om og læse ordet højt. Sig alle sammen navnet. 
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Lad børnene rejse sig og sige den første trosartikel sammen med dig. 

Vis børnene billede 4-7, Abinadi for kong Noa. Bed børnene om at lytte efter, 
hvordan Helligånden hjalp Alma, mens du fortæller følgende historie med dine 
egne ord: 

Forklar, at mange år efter, at Lehi og hans familie havde forladt Jerusalem, blev en 
ond mand ved navn Noa konge over nephiterne. Kong Noa var en ond konge og 
lærte det nephitiske folk at være syndige. 

Herren sendte en profet ved navn Abinadi for at prædike for nephiterne. Abinadi 
sagde til nephiterne, at de og deres konge var onde, og at vor himmelske Fader 
ønskede, at de skulle omvende sig. 

Kong Noa blev vred på Abinadi og fik ham arresteret. Abinadi blev så stillet frem 
for den onde kong Noa og hans præster. Abinadi underviste dem i Jesu Kristi 
lærdomme. De ville ikke høre efter, men Herren velsignede Abinadi, og der var 
ingen, som kunne gøre ham noget, før han havde givet det budskab, som han var 
blevet befalet at give. Abinadi fortalte dem, at disse lærdomme var sande. Kong 
Noa og de fleste af præsterne nægtede at tro på Abinadis ord. De ønskede ikke 
at omvende sig fra deres ondskab. De ønskede i stedet at slå Abinadi ihjel. 

En af præsterne, som hed Alma, troede på Abinadis ord. Helligånden lod Alma 
vide, at Abinadi fortalte sandheden. Alma tiggede Kong Noa om at løslade 
Abinadi. Almas anmodning gjorde kong Noa endnu mere vred. Han beordrede 
Alma til at gå. Derpå sendte han sine tjenere ud for at slå Alma ihjel. Men Alma 
undslap kong Noas tjenere og gemte sig. Alma holdt sig skjult og i sikkerhed i 
mange dage. Da Abinadi var færdig med at fortælle kong Noa, hvad han var 
blevet befalet at sige, fik kong Noa Abinadi slået ihjel. 

Mens Alma gemte sig, skrev han de lærdomme ned, som Abinadi havde belært 
om. Alma vidste, at disse lærdomme var sande. Han omvendte sig fra alle sine 
synder og begyndte at adlyde befalingerne. Alma blev en stor missionær ved at 
dele sandheden med andre. 

• Hvordan kunne Alma vide, at Abinadis ord var sande? 

Lær skriften udenad Hjælp børnene med at finde Moroni 10:5 og forklar, at dette skriftsted vil give dem 
svaret. Få et større barn til at læse det for klassen eller læs det selv op. Forklar, at 
Helligånden hjalp Alma til at vide, at Abinadi talte sandt. 

Du kan eventuelt skrive verset på tavlen eller på et stort stykke papir og hjælpe de 
større børn med at lære det udenad. Når I har læst verset sammen et par gange, 
så slet eller dæk et eller to ord, og lad børnene gentage verset. Bliv ved med at 
viske ord ud efter hver repetition, til skriftstedet er helt visket ud. (Gentag verset 
flere gange sammen med de børn, der ikke kan læse. Lav et ophold, og lad 
børnene udfylde resten af sætningen). Giv børnene mulighed for at fremsige 
skriftstedet for klassen, hvis de vil. 

Helligånden kan hjælpe os med at kende sandheden 

Fremhæv, at Helligånden giver os en god følelse, når vi vælger det rette. Han giver 
os også en god følelse for at hjælpe os med at genkende sande lærdomme. 

Følgende historie handler om en ung dreng, som genkendte sandheden gennem 
Helligåndens kraft. 

Trosartikel 

Skriftsted, billede 
og historie 

Lærerens 
præsentation 

Historie 
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Jens nød at lytte til missionærerne, når de kom hjem til ham. De fortalte ham og 
hans familie vidunderlige historier. Han kunne især lide de historier, de fortalte om 
Jesus Kristus. Da missionærerne fortalte ham, at Jesu Kristi sande kirke var blevet 
genoprettet på jorden, syntes han, at det var det mest betagende, han 
nogensinde havde hørt. Missionærerne fortalte ham og hans familie, at hvis de 
ville bede tii vor himmelske Fader, ville de finde ud af, om det, som missionærerne 
havde undervist i, var sandt. Missionærerne citerede Moroni 10:5: "Og gennem 
den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting." 

Jens var ikke sikker på, hvordan han skulle kunne få at vide, om det budskab, 
som missionærerne havde givet dem, var sandt, men han gjorde, hvad de havde 
bedt om. Når Jens bad til vor himmelske Fader om at hjælpe ham kende 
sandheden, og når han lyttede til missionærernes lærdomme, begyndte en varm, 
dejlig følelse at vokse inde i ham. Snart var Jens ikke i tvivl. Han følte sig sikker på, 
at det, som missionærerne underviste om, var sandt. Han havde fået en god 
følelse, et vidnesbyrd, af Helligånden. 

• Hvad hjalp Helligånden Jens med at forstå? (At de ting, som missionærerne 
havde undervist dem i, var sande). 

• Hvordan kommunikerede Helligånden med Jens? (Han fik en varm, god følelse i 
sit hjerte). 

• Hvad gjorde Jens for at få denne følelse fra Helligånden? (Han bad for at få at 
vide, om missionærernes budskab var sandt). 

Fortæl børnene, at de kan føle Helligånden i en primarytime, til en familieaften eller 
på et hvilket som helst andet tidspunkt, hvor de bliver belært om sandheden. 
Mange får denne følelse, når de læser i eller hører om skrifterne eller den levende 
profets ord. Fremhæv, at Helligånden for det meste ikke kommunikerer med os i 
ord, som vi kan høre med vores ører. Han giver os i stedet en god følelse om det, 
der er sandt. 

Forklar, at fordi Helligånden kun har et åndeligt legeme (se L&P 130:22), kaldes 
han sommetider Ånden. Fortæl børnene, at de nogle gange kan høre folk bede 
om, at de må have Guds Ånd hos sig. De beder om at have Helligånden hos sig. 
Dens tilstedeværelse hjælper os med at føle os nærmere vor himmelske Fader, 
forstå hans befalinger og vælge det rette. 

Sammenfatning 
Vidnesbyrd Fortæl om en personlig oplevelse, hvis det er muligt, hvor Helligånden har hjulpet 

dig med at kende sandheden. Bær vidnesbyrd for børnene om, at Helligånden er 
et medlem af Guddommen, som vil hjælpe dem med at kende sandheden, og 
hvad der er rigtigt. 

Sang Lad klassen synge eller sige ordene i første vers af "Jeg ved min Fader lever" 

Jeg ved min Fader lever, elsker mig, 
og ånden hvisker det til mig 
og siger, det er sandt 
og siger, det er sandt. 

• Hvad siger sangen, at Helligånden fortæller os hver især? (At vor himmelske 
Fader lever og elsker os). 

Lad børnene synge eller sige sangen igen. 
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Lektion 10 

Repetition af skriften Lad børnene sige Moroni 10:5 igen og motivér dem til at lade deres familie høre 
det. 

Forklar børnene, at selvom Helligånden kan give alle en god følelse, når man hører 
sandheden, så kan man efter dåben modtage en særlig gave, når man bliver 
bekræftet som medlem af Kirken. Denne gave er Helligåndens gave, hvilket vil 
sige, at man hele tiden kan mærke Helligåndens påvirkning, hvis man lever 
retfærdigt. Fortæl dem, at de vil lære mere om Helligåndens gave i andre lektioner. 

Sang Syng eller sig ordene til "Helligånden". 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Kiassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Syng eller sig de sidste to linier af "Den lille sagte stemme" (Syng med mig, 
B-92). 

Lyt nu, lyt nu, (Læg hånden bag øret) 
thi Ånden kan blot hviske, (læg pegefingeren på læberne) 
lyt nu, lyt nu, (læg hånden bag øret)) 
til dens sagte røst. (læg hånden på hjertet). 

2. Lad børnene lave et rollespil over historien om Abinadi for kong Noa og 
præsterne. Det barn, som spiller Abinadi, kan nævne nogle af vor himmelske 
Faders befalinger. Alma kunne indrømme, at han tror, og bede kongen skåne 
Abinadis liv. Alma bliver i stedet for smidt ud. Lad det barn, der spiller Alma, 
gemme sig og lade som om, at han skriver Abinadis lærdomme ned. 
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Vi modtager store velsignelser 
som medlem af Jesu Kristi Kirke 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at det kan bringe store velsignelser at være 
medlem af Kirken. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 18 og Enos Bog 1 under bøn og forbered dig til at fortælle 
beretningerne fra disse to kapitler. 

2. Forbered dig til at kunne hjælpe børnene med at synge eller sige ordene til 
"Helligånden" {Børnenes sangbog, s. 56) og "Hjælp mig, oh Fader" {Børnenes 
sangbog, s. 52); teksten til disse sange findes bagest i dette hæfte. 

3. Bred de ting, som du har samlet sammen - billede 3-13, 3-14, 3-48 og 3-49 
{se 4d nedenfor) - ud på et bord eller på gulvet, og dæk dem med dugen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Følgende ordstrimler: 

Vi bliver medlem af Jesu Kristi Kirke 

Helligåndens gave 

Vor himmelske Fader tilgiver os 

b. Saml følgende ting sammen, hvis det er muligt: Mormons Bog, Bibelen, et 
lille billede af Jesus Kristus og en VDR-ring. 

c. En dug, der er stor nok til at dække de ting, du har samlet sammen. 
d. Billede 3-48, Alma døber i Mormons Vande (62332; Evangelisk Kunst 309); 

billede 3-13, Dreng døbes (62018); billede 3-14, Pige bekræftes (62020) og 
billede 3-49, Enos beder (62604; Evangelisk Kunst 305). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan blive medlem af Jesu Kristi Kirke 
Fortæl børnene, at der er nogle ting under dugen på bordet. Forklar, at du vil 
fjerne dugen i ti sekunder. Børnene skal koncentrere sig og prøve at huske så 
mange af tingene, som de kan. 
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Få klassen til at samles rundt om bordet. Afdæk tingene i ti sekunder. Dæk så 
tingene til igen. Lad børnene gå tilbage .til deres plads. 

Lad børnene skiftes til at prøve at nævne alle tingene på bordet. Når de, som 
gerne vil prøve, har haft tur, fjerner du dugen for at se, hvor godt de har klaret det. 
Forklar, at alle disse ting kan minde os om alle de velsignelser, som vi får fra vor 
himmelske Fader, når vi bliver døbt. 

Ordstrimmel Få et barn til at klistre ordstrimmelen "Dåbens velsignelser" op på tavlen. 

Billede og historie Vis billede 3-48, Alma døber i Mormons Vande. 
fra skriften Gennemgå kort historien om Alma fra lektion 20. Mind børnene om, at da Alma 

var sluppet væk fra den onde kong Noas tjenere, gemte han sig i vildmarken. Der 
nedskrev han de lærdomme, som profeten Abinadi havde talt om. 

Efter mange dage gik Alma ud blandt befolkningen og begyndte i al hemmelighed 
at undervise dem om Jesus Kristus. Mange af dem lyttede til Alma og troede på 
ham. De, som troede, gik ud til et sted, der hed Mormon. På dette sted var der en 
kilde af rent vand og en skov af små træer, hvor Alma skjulte sig for kongens 
mænd om dagen. 

Der samlede sig mange for at høre Alma. Han belærte dem om tro og 
omvendelse. Alma døbte alle, der ønskede at blive døbt, og de blev medlem af 
Jesu Kristi sande Kirke. 

Få et bam til at klistre ordstrimmelen "Vi bliver medlem af Jesu Kristi Kirke" op. Ordstrimmel 

Ordstrimmel 
og samtale 

Sang 

Trosartikel 

Historie 

Vi kan have Helligåndens gave 

• Hvilken gave kan vi modtage, når vi bliver døbt? (Helligåndens gave). 

Få et barn til at klistre ordstrimmelen "Helligåndens gave" på under den 
foregående ordstrimmel. 

Forklar, at når vi er blevet døbt, kan vi modtage Helligåndens gave ved 
håndspålæggelse. Det er også en vidunderlig gave fra vor himmelske Fader. Hvis 
vi gør det rette, vil Helligånden altid være hos os og fortælle os, hvad der er rigtigt 
at gøre. 

Syng eller sig ordene til sangen "Helligånden" sammen med børnene. 

Gennemgå den fjerde trosartikel sammen med børnene. Forklar, at Helligåndens 
gave vil være en velsignelse for os gennem hele livet - hvis vi lever værdigt. 

Fortæl med dine egne ord historien om, hvordan Helligånden hjalp Tim: 

Tim kunne se, at hans mor var bekymret. Hans far så træt og ked ud af det. Det 
var gået et stykke tid, siden de havde fået et brev fra hans bror, Wally, som var på 
mission. 

Tim satte sig i sofaen inde i stuen. Han kunne høre sin mor og far tale sammen i 
køkkenet. 

"Det er en forfærdelig katastrofe med det jordskælv", sagde hans far, "og så tæt 
ved det område, hvor Wally har tjent. Jeg håber, vi snart hører, hvordan han har 
det." 

Tim lyttede nøje. "Jordskælv ... Wally?" tænkte han. Han kunne mærke en klump i 
halsen. Han kunne forestille sig sin bror såret eller begravet under tonsvis af sten. 
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Han kastede et blik på billedet af Wally på bordet og fik tårer i øjnene. Han gik 
hurtigt ind på sit værelse og lukkede døren. Tim forestillede sig alle mulige slags 
forfærdelige ting, og hele den nat og hele næste dag var han bekymret. Hver gang 
han prøvede at tale med sine forældre om Wally, fik han en klump i halsen, og han 
kunne ikke få ordene frem. 

Tims frygt blev værre. Han følte, at han var nødt til at tale med nogen om tingene. 
Han vidste, at hans far arbejdede i kælderen, så Tim gik nedenunder. 

Tim åbnede munden for at sige det, han havde tænkt sig. Men det var ikke let at 
tale om Wally. Han bøjede hovedet, og hans øjne fyldtes med tårer. 

"Du er bekymret for Wally, ikke, Tim?" spurgte hans far. "Da vi hørte om 
jordskælvet, blev vi urolige. Din mor og jeg har bedt for Wallys sikkerhed. Vi fik 
trøst og vished gennem Helligånden om, at alt er vel, og at vi ikke skal bekymre 
os. Du han få den samme trøst, Tim." 

"Hvordan?" spurgte Tim. 

"Bed til vor himmelske Fader. Fortæl ham om dine bekymringer. Bed ham hjælpe 
dig til at vide, at Wally har det godt. Jeg er sikker på, at du vil blive trøstet." 

Tim gjorde, som hans far havde sagt. Han bad for Wallys sikkerhed. Han bad vor 
himmelske Fader om at lade ham vide, at Wally var i live og havde det godt. Da 
Tim afsluttede sin bøn, kom en stærk følelse af fred og trøst over ham. Han var 
ikke længere bekymret for Wally. Han vidste, at alt var vel. 

Endelig kom der et brev, som forsikrede familien om, at Wally havde det godt. Tim 
var slet ikke overrasket. Han vidste allerede, at Wally havde det godt. Tim var 
blevet trøstet af Helligånden. 

• Hvordan hjalp Helligånden Tim? (Han gav ham en rolig følelse - en følelse af, at 
Wally havde det godt). 

Fortæl børnene, at Helligåndens gave var en stor velsignelse for Tim og hans 
familie. Den kan også være en stor velsignelse for os. 

Når vi er døbt, vil vor himmelske Fader tilgive os 

Ordstrimmel Få et barn til at klistre ordstrimmelen "Vor himmelske Fader tilgiver os" op på 
tavlen. 

Forklar, at en anden stor velsignelse ved dåben er, at vi kan blive tilgivet, når vi 
begår fejl og gør noget forkert. Vor himmelske Fader vidste, at alle hans børn ville 
begå fejl. Han har befalet alle at omvende sig fra det, de gør forkert. Hvis vi 
omvender os, har han lovet, at han vil tilgive os og give os andre velsignelser. Mind 
børnene om, at en del af omvendelsen er at have tro på Jesus Kristus. En anden 
del er at leve mere, som Jesus ønsker, at vi skal leve; det vil sige at være bedre til 
at adlyde hans befalinger. Vi kan lære mere om Jesus og hans befalinger ved at 
studere skrifterne. 

Stil billede 3-49, Enos beder, frem. 

Forklar, at Enos var en profet, som vi kan læse om i Mormons Bog. Enos' far bad 
ham passe på optegnelserne, som indeholdt hellig skrift og hans folks historie. 
Denne historie blev skrevet på metalplader. Enos' far havde undervist Enos i 
evangeliet, som stod i disse optegnelser, så Enos vidste, hvordan han burde leve. 
En dag gik Enos ud i skoven og bad til vor himmelske Fader hele dagen til langt 

Billede og 
historie fra skriften 

1 0 0 



Lektion 10 

ud på natten. Han bad om at blive tilgivet for de forkerte ting, som han havde 
gjort. Så skete der noget vidunderligt. 

Forklar, at vor himmelske Fader tilgav Enos og lovede at velsigne ham. Der kom 
en stemme til ham, som sagde: "Enos, dine synder er dig tilgivet, og du ska! blive 
velsignet" (Enos 1:5), Enos blev tilgivet, fordi han havde tro på Jesus Kristus, som 
han havde læst om i optegnelserne. Han blev tilgivet, fordi han troede på Jesu 
Kristi sonoffer. Vor himmelske Fader lovede også Enos, at disse optegnelser ville 
være i sikkerhed, og at lamaniterne en dag ville kunne læse ordene. 
Optegnelserne ville hjælpe dem med at lære om Jesus, holde befalingerne og 
blive tilgivet, når de gjorde noget forkert. 

Forklar, at vi ved, at vor himmelske Fader holdt sit løfte til Enos, fordi vi kan læse 
de ting, som blev skrevet på pladerne i Mormons Bog. 

• Hvilke velsignelser modtog Enos, da han omvendte sig? (Acceptér alle rigtige 
svar, men fremhæv, at vor himmelske Fader tilgav ham). 

Giv udtryk for din taknemmelighed for den viden, at alle, som oprigtigt omvender 
sig, vi! blive tilgivet. Fremhæv, at skrifterne kan være en stor velsignelse med 
hensyn til at hjælpe os med at udvikle tro på Jesus Kristus og lære om hans 
lærdomme. 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Hjælp mig, oh Fader". 

Sammenfatning 

Gennemgå velsignelserne ved at være medlem af Kirken, som de er nævnt på 
ordstrimlerne. Mind børnene om, at vor himmelske Fader har lovet os store 
velsignelser, hvis vi bliver døbt og holder befalingerne. 

Bed børnene om at tænke over, de velsignelser, som vor himmelske Fader har 
givet dem, næste gang de tager nadveren. Bed dem om at være særlig 
opmærksomme på nadverbønnerne og tænke over de pagter, de vil indgå, når de 
bliver døbt. De, som er blevet døbt, kan tænke på deres dåb for nylig. 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader altid holder sine løfter til os, hvis vi 
adlyder ham. Du kan fortælle børnene om en oplevelse, hvor du har følt dig 
særligt velsignet på grund af dit medlemskab i hans kirke. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren" for yderligere vejledning. 

1. Lav en plakat med teksten fra 3 Nephi 11:33 på. Klip et stykke papir ud i 
samme størrelse som plakaten og skriv "Dåbens velsignelser" på. Klip dette 
stykke papir i flere stykker som et puslespil. Sæt hvert stykke på med tape hen 
over tavlen, så alle stykkerne dækker skriftstedet. Vær forsigtig, så hvert stykke 
let kan fjernes uden at beskadige skriftstedet. 

Vis børnene puslespillet "Dåbens velsignelser" og få dem til at læse overskriften. 
Forklar, at du vil læse nogle spørgsmål op om lektionen. De, der kan besvare et 
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spørgsmål korrekt, kan fjerne en brik fra puslespillet. Børnene vil efterhånden 
afsløre skriftstedet nedenunder. Her følger nogle forslag til spørgsmål: 

• Hvilke pagter indgår vi ved dåben? (Altid at huske Jesus Kristus, at påtage os 
hans navn og holde hans befalinger). 

• Hvad gjorde Alma i Mormons Vande? (Han døbte dem, som ønskede at blive 
døbt). 

• Hvilken kirke tilhørte Alma og dem, som fulgte ham? (Jesu Kristi Kirke). 

• Hvordan blev Tims bøn besvaret? (Helligånden hjalp ham til at vide, at Wally 
havde det godt). 

• Hvorfor bad Enos? (Han ønskede tilgivelse for sine synder). 

• Hvilken bog blev oversat fra guldpladerne? (Mormons Bog). 

• Hvornår er man gammel nok til at blive døbt? (Når man er otte år gammel). 

Få klassen til at læse skriftstedet sammen med dig, når puslespilbrikkerne er 
blevet fjernet. Forklar, at "arve Guds rige" betyder, at bo hos vor himmelske 
Fader for evigt. 

2. Syng eller sig ordene til sangen "Kastes du på bølgen om" {Salmer og Sange, 
nr. 161) 

Tæl hans gaver, som du nyder her, 
tæl dem alle, nævn dem hver især. 
Se, hvor Herren kærlig, mild og god, 
daglig lader strømme ud sin nådeflod. 

3. Hav farver og et stykke papir, hvorpå der står "Velsignelser ved medlemskab", 
til hvert barn. Lad hvert barn tegne og farvelægge en tegning af en velsignelse, 
som de kan få, når de er blevet døbt og bekræftet som medlem af Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige. 
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Jesu Kristi forsoning Lektion 

11 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at vi kan omvende os, fordi Jesus Kristus har sonet 

for vores synder. 

Forberedelse 1. Studér Luk 22:39-46 og Mosiah 27 under bøn og forbered dig til at fortælle om 
Almas forklaring på omvendelse. 

2. Medbring de ordstrimler, der blev brugt i lektion 10 ("Fortryd", "Bed om 
tilgivelse", "Gør det forkerte godt igen" og "Gentag ikke det forkerte"). 

3. Husk, at børn under otte år endnu ikke er ansvarlige og ikke behøver omvende 
sig fra synd. Motivér dem til altid at gøre det rette. 

4. Nødvendige materialer: 

a. Mormons Bog samt Lære & Pagter. 
b. En stor sten eller en anden tung ting samt en pose ti! at lægge den i, så et 

barn kan bære den på skulderen. Sæt et mærke på stenen eller tingen, 
hvorpå der står "at stjæle". 

c. Udklip: Alma den yngre (udklip 3-3), Mosiahs fire sønner (udklip 3-4) og en 
engel (udklip 3-5). 

d. Billede 3-46, Jesus beder i Getsemane Have (62175; Evangelisk Kunst 227). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan omvende os fra vores forkerte valg 

Fang Fortæl klassen følgende historie: 
opmærksomheden D a J o n a g Q g h g n s m Q r v a r p å i n d k ø b j h a v d e J o n a s t a g e t n o g e t j forretningen 

uden at betale for det. Jonas vidste, at han havde gjort noget forkert. Han var lige 
blevet døbt og vidste, at han burde have valgt det rette. 

Vis børnene den store sten (eller anden tung ting) i posen. 

Spørg klassen, hvordan Jonas havde det med, at han havde stjålet. Lad et barn 
lade som om, han er Jonas. Få barnet til at bære posen på skulderen. Forklar, at 
Jonas ikke havde det godt med at have stjålet. Det var som en tung vægt inde i 
ham, som forhindrede ham i at være helt lykkelig. 

• Hvordan kunne Jonas blive mere lykkelig? (Ved at omvende sig). 

• Hvad kan Jonas gøre for at rette op på sit forkerte valg? (Omvende sig). 
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Sæt de fire ordstrimler op på tavlen. Mind børnene om, at de i en tidligere lektion 
har lært om omvendelse. 

• Hvad kan Jonas gøre for at omvende sig? (Eventuelle svar kan være: at gå 
tilbage med det, han har stjålet; betale for det, han har stjålet; give indehaveren 
af forretningen en undskyldning og tilbyde at gøre noget for ejeren af 
forretningen for at opveje det, han havde stjålet). 

Fjern den tunge sten fra barnets pose, når børnene har forklaret, hvordan Jonas 
kan omvende sig. Forklar, at når vi omvender os, befrier vi os fra tunge, triste 
følelser, og vi bliver mere lykkelige. 

Fortæl klassen, at muligheden for at omvende sig og blive tilgivet er en vidunderlig 
velsignelse. 

Billede Vis billede 3-46, Jesus beder i Getsemane Have. Fortæl børnene, at Frelseren har 
gjort det muligt for os at blive tilgivet. 

Jesus Kristus sonede for vore synder 

Forklar, at kort før Jesus Kristus døde på korset, gik han og hans apostle til en 
have ved navn Getsemane. Tre af apostlene - Peter, Jakob og Johannes - gik ind i 
haven sammen med ham. De gik et lille stykke væk, mens Jesus gik længere ind i 
haven og bad til vor himmelske Fader. Jesus vidste, at han måtte lide for os, så vi 
kunne omvende os og få tilgivelse for vores synder. Jesus led store smerter for os 
i Getsemane Have og på korset. Han led for vores synder eller for de forkerte ting, 
vi gør. 

Skriv ordet forsoning på tavlen. Forklar, at forsoningen betyder, at Jesus Kristus 
betalte prisen for vores synder, så vi kan omvende os og blive tilgivet. Han gjorde 
dette, fordi han elsker os, og fordi han ønskede at gøre det muligt for os at 
omvende os og blive rene. Vi siger, at han sonede for vore synder og forkerte valg. 
Få klassen til at sige ordet forsoning. 

Vor himmelske Fader elsker os også, og ønsker at vi alle skal omvende os og bo 
hos ham igen. På grund af Jesu Kristi forsoning kan vi blive tilgivet for vore synder 
og de forkerte valg, vi træffer, når vi er fyldt otte år. 

Alma den yngre omvendte sig 

Historie fra Fortæl klassen om Almas anger og omvendelse med dine egne ord. 
skriften med udklip V j s u d k | j p p e n e ) n å r d u t a l e r o m personerne. 

Fortæl børnene, at en profet i Mormons Bog, der hed Alma, havde en søn, som 
var meget oprørsk og gjorde mange ting, der var forkerte. Denne profet, Alma, er 
den samme mand, som vi hørte om i historien om Abinadi. Han lyttede til 
Helligånden og blev en stor lærer og leder i Kirken. Hans søn hed også Alma. Vi 
kalder ofte Almas søn for Alma den yngre, så vi ikke forveksler ham med hans far. 

Få følgende punkter frem fra beretningen i skriften, som findes i Mosiah 27:8-14. 

1. Alma den yngre adlød ikke sin far. Han og fire af hans venner gik rundt og 
prøvede at ødelægge Kirken ved at lære folket at gør forkerte ting. 

2. Mange troede på Alma den yngre og holdt op med at holde befalingerne. 

3. Alma den yngres far var bekymret for sin søn og medlemmerne af Kirken. 

Lærerens 
præsentation 
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Lektion 10 

4. Faderen bad til, at hans søn ville lære sandheden at kende. 

Samtale • Hvordan besvarede vor himmelske Fader Alma den yngres fars bøn? (Han 
sendte en engel for at fortælle Alma og hans venner, at de skulle omvende sig). 

• Er der nogen der ved, hvad der skete herefter? 

Lad børnene fortsætte med at fortælle så meget af historien, som de kan. Få 
følgende punkter frem: 

1. Alma og hans venner blev så bange, da de så englen, at de faldt om på jorden. 

2. Alma kunne ikke tale eller bevæge sig. 

3. Hans venner bar ham hjem til hans far og fortalte hans far alt det, der var sket. 

4. I to dage fastede og bad Almas far og præsterne i Kirken for, at Alma måtte få 
sin styrke tilbage og tale til dem. 

5. Deres bønner blev besvaret, og Alma den yngre rejste sig op og sagde noget, 
der gjorde hans far meget glad og taknemmelig. 

Læs eller få et af de større børn til at læse følgende fra Mosiah 27:24: "Thi, sagde 
han, jeg har omvendt mig fra mine synder." 

• Hvad sagde Alma, at han havde gjort? 

Repetitionsaktivitet Fortæl børnene, at du vil have dem til at besvare nogle spørgsmål og tale om, 
hvordan vi kan vide, at Alma den yngre virkelig omvendte sig. Henvis til de 
ordstrimler, der er sat op, mens I repeterer. 

• Var Alma den yngre ked at det, han havde gjort? 

• Hvem måtte Alma den yngre bede om tilgivelse? (Vor himmelske Fader; hans far, 
Alma, og Kirken). 

Forklar, at Alma gik fra by til by og fortalte alle om den sande kirke for at rette op 
på det forkerte, han havde gjort. Han blev missionær. 

• Tror I, at Alma omvendte sig oprigtigt? (Fremhæv, hvordan Almas liv helt 
forandrede sig, efter han havde omvendt sig). 

• Hvorfor kunne Alma blive tilgivet, da han omvendte sig? (På grund af Jesu Kristi 
forsoning, som senere led for Alma den yngres synder). 

Resumé Fortæl børnene, at takket være Jesu Kristi forsoning kan vi omvende os, når vi gør 
noget forkert, og så vil vor himmelske Fader og Jesus tilgive os. Forklar, at det er 
meget bedre ikke at gøre noget forkert, så vi ikke behøver omvende os. Men når 
vi synder, kan vi omvende os og blive uplettede og rene. Jesus lover os, at han 
ikke engang vil huske de ting, vi har gjort forkert, hvis vi oprigtigt omvender os (se 
L&P 58:42). 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og nødvendigheden af at omvende sig. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 
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1. Hjælp de større børn med at lære den tredje trosartikel udenad. Gennemgå 
denne trosartikel sammen med de mindre børn. Forklar børnene de ord eller 
begreber, som de ikke forstår. 

2. Skriv L&P 19:16 på tavlen, lad de større børn i klassen læse det sammen. 
Forklar, at "Gud" i dette vers betyder Jesus Kristus. Bed børnene om at forklare 
verset med deres egne ord. 

Forklar, at vor himmelske Fader elsker os og ønsker, at vi skal bo hos ham igen. 
Men før vi kan bo hos ham, må vi omvende os fra alle vore synder og blive tilgivet. 

• Hvorfor var Jesus Kristus villig til at lide smerte for os hver især? (Fordi han 
elskede os). 

• Hvordan hjalp Jesu Kristi lidelser os? (Vi kan omvende os og blive tilgivet, 
fordi han led for vores synder). 

Del en kopi ud af materialet nedenfor samt en blyant til de børn, der kan læse og 
skrive. Læs budskabet sammen med dem. Spørg, hvem der kan finde ud af, 
hvilke bogstaver der skal stå på de tomme pladser. De første 11 tomme pladser er 
til bogstaverne i omvender mig, og de næste ni tomme pladser er til forsoning. 
Lad børnene udfylde de tomme pladser. Bed børnene om at tage budskabet med 
hjem, læse det for deres forældre og forklare, hvad de har lært i Primary. Afslut 
aktiviteten ved sammen at læse budskabet højt. 

3. Syng eller sig ordene til "Vælg altid ret" {Børnenes sangbog, s. 80); teksten 
findes bagest i dette hæfte. 

Et særligt budskab 
Jeg kan blive tilgivet, når jeg på 

grund af Jesu . 
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Tilgiv hinanden Lektion 11 

Formål At hjælpe hvert barn til at ønske at følge befalingen om at tilgive andre. 

Forberedelse 1. Studér Lære & Pagter 64:9 under bøn. 

2. Skriv ordet vred eller glad bag på det tilsvarende udklippede ansigt {udklip 3-6). 

3. Forbered dig til at hjælpe klassen med at repetere historien om Alma den yngre 
(se Mosiah 27; lektion 22). 

4. Nødvendige materialer: 
a. Lære & Pagter. 
b. Udklip af Alma den yngre (udklip 3-3), Mosiahs fire sønner (udklip 3-4) samt 

det vrede ansigt og det glade ansigt (udklip 3-6). 
c. En rød eller skarlagensrød ting, for eksempel et stykke stof eller papir, og en 

hvid. Sørg for, at det hvide er så rent som mulig. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang 
opmærksomheden 

Vi kan følge Jesus Kristus 

Fortæl børnene, at du ønsker, at de skal gøre det samme, som du gør. Lad dem 
følge dig, når du står, strækker dig, smiler, sætter dig ned og folder armene. 

Forklar, at de fulgte dig, fordi de gjorde alt det, som du gjorde. Hvis man følger 
nogen, gør man det samme, som den person gør. 

Fortæl dem, at du vil lære dem en meget vigtig måde, hvorpå de kan følge Jesus. 

Resumé af historie 

Jesus Kristus elsker og tilgiver os 

Bed klassen, så godt som de kan, om at fortælle kort om Alma den yngres 
omvendelse. De kan bruge udklippene. 

Hjælp dem med at få følgende frem: 

1. Først troede Alma ikke på, at Jesus Kristus var Frelseren. Han overtalte folk til 
at gøre mange onde ting. Han belærte om, at befalingerne og Jesu Kristi Kirke 
ikke var sande. 

• Hvad tror I, at Almas far og medlemmerne i Kirken følte? 

2. Jesus elskede alligevel Alma, selvom han var meget ond og gjorde mange ting, 
som var forkerte. 
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• Hvordan viste Jesus sin kærlighed til Alma den yngre? (Han befalede ham at 
omvende sig (se Mosiah 27:11-16). Jesus viste også sin kærlighed ved at 
sone for alle synder. Dette gjorde det muligt for Alma at omvende sig og blive 
tilgivet). 

• Hvordan viste Almas far og menneskene i Kirken deres kærlighed til Alma? 
(De bad og fastede for, at han skulle blive rask; se Mosiah 27:21-24). 

3. Alma den yngre var ked at det, han havde gjort og omvendte sig. 

• Hvad gjorde Jesus Kristus, da Alma den yngre havde omvendt sig? (Han 
tilgav Alma; se Mosiah 27:28). 

• Hvad gjorde Alma den yngre, da han havde omvendt sig? (Han rejste rundt i 
hele landet og fortalte folk, hvad der var sket med ham. Han lærte dem 
sandheden om Jesus Kristus og Kirken; se Mosiah 27:32). 

Forklar, at på samme måde som han elskede og tilgav Alma den yngre, vil Jesus 
Kristus altid elske og tilgive os, når vi omvender os fra det, vi har gjort forkert. 

Vi bør tilgive andre 

Samtale • Hvad føler I, når nogen vælter jer omkuld eller slår jer? 

• Hvad føler I, når nogen gør nar af jer og kalder jer øgenavne? 

• Hvad føler I, når andre børn ikke vil lege med jer? 

• Hvad føler I, når nogen ødelægger noget, der er jeres? 

Giv dem mulighed for at svare på alle spørgsmålene. Forklar, at vi for det meste 
bliver vrede eller kede af det, når nogen behandler os dårligt eller gør os fortræd. 

Sæt udklippet af det vrede ansigt frem. (Større børn kan bruge ordet i cirklen). 

Tal med børnene om, hvad de følter, når de er vrede. Prøv at fremhæve, hvor 
dårligt de har det, når de er vrede på nogen. 

• Hvad får denne følelse af vrede jer til at ønske at gøre? (Prøv at fremhæve, at 
vrede ikke får os til at ønske at handle, som vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, vi skal). 

Forklar, at Jesus har fortalt os, at vi skal tilgive andre, ligesom han tilgiver os. 
Han ved, at det ikke altid er let at tilgive andre, når vi er blevet såret, men han 
ønsker, at vi skal følge hans eksempel. 

• Hvad vil det sige at tilgive? (Når Frelseren tilgiver os, sletter han al straffen for 
den synd, som vi har begået, hvis vi omvender os. Han hjælper os med at leve 
mere retfærdigt. Når vi tilgiver andre, elsker vi dem og har ikke dårlige følelser 
for dem på grund af det forkerte, de har gjort mod os). 

Vis børnene den ting, der er rød eller skarlagensrød. Læs så følgende fra Esajas 
1:18: "Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne." 

• Hvad tror I, dette vers betyder? (Mind børnene om, at hvidt ofte bruges til at 
symbolisere renhed). 

Skift den røde ting ud med den hvide. Forklar, at på samme måde som du lige 
har udskiftet en rød ting med en hvid, som symboliserer renhed, vil Frelseren 
gøre en, der omvender sig, uplettet og ren. 
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Lektion 10 

Lad et større barn læse følgende i L&P 64:9 ellers læs det selv: "Derfor siger jeg 
jer, at I skal tilgive hinanden." 

• Hvad skal vi gøre for at følge Jesu Kristi befaling om at tilgive, når andre sårer 
os eller er uvenlige på en eller anden måde? (Tilgive dem og elske dem). 

Forklar, at for at være kærlige og tilgivende, må vi -

1. skille os af med de vrede følelser og ønsket om at hævne sig på den anden 
person. 

2. glemme uvenligheden. 

3. behandle personen med venlighed og kærlighed. 

Fremhæv, at når vi virkelig tilgiver andre, er vi villige ti! at glemme det forkerte, de 
har gjort, og erstatte de vrede følelser med venlige, kærlige følelser. Tilgivelse af 
andre kræver, at man viser dem stor kærlighed, når man har tilgivet dem. 

Dæk det vrede ansigt med det glade ansigt (eller brug siden med tekst på). 

Historie og samtale Fortæl børnene følgende historie om en dreng ved navn John. Bed dem om at 
prøve at forestille sig, hvad de ville føle, eller hvad de kunne gøre, hvis de var 
John. 

"John var ikke så stor som de andre drenge. Nogle af drengene i skolen drillede 
ham, fordi han ikke var så høj. En stor dreng, der hed Paul, gjorde altid grin med 
ham og skubbede ham rundt i gården. 

• Hvordan tror I, John må have haft det? (Ked af det og vred). 

En dag var John på bjergtur for at lede efter usædvanlige sten. Han havde fået til 
opgave at tage en stensamling med i skolen. John havde nogle smukke sten 
derhjemme. Han søgte efter nogle flere ... 

Pludselig hørte han en kendt stemme. Det var Paul. Han var også ude og lede 
efter sten. Paul bad John om at forsvinde, fordi han kom først. Han begyndte at 
løbe efter John ned ad bjergskråningen ... Lidt efter hørte John høje skrig oppe fra 
bjerget. Han løb tilbage og opdagede, at det var Paul, der skreg af smerte. Han 
var kommet til skade med foden." 

• Hvad tror I, John følte, da Paul løb efter ham og sagde, at han skulle gå sin vej? 

• Hvad tror I, John har følt, da han så, at Paul var kommet til skade med foden? 

Få børnene til at lytte til resten af historien og finde ud af, hvad John gjorde: 

"John forsøgte at hjælpe Paul ..., men han var ikke stærk nok ... Han sørgede for 
at John lå så bekvemt som muligt, mens han løb efter hjælp. 

John kom tilbage med sin far, og det lykkedes dem at få ... Paul... ned fra bjerget. 
[De] tog ham med hjem. Johns mor hjalp med at forbinde Pauls fod. John tilbød 
at dele sin stensamling med Paul, fordi Pauls sten gik tabt i faldet. 

Paul sagde undskyld til John for alle de onde ting, han havde gjort. John smilede 
og de blev venner" (bearbejdet efter Følg Guds veje, Del A [1979], s. 149-150). 

• Hvordan fulgte John befalingen om at tilgive? (Han tilgav og behandlede den 
person pænt, som havde været ond ved ham). 

• Hvad gjorde John for at vise, at han tilgav? (Han prøvede at hjælpe Paul. Han 
fik sin far til at komme og hjælpe Paul. Han blev venner med Paul). 
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• Tror I, at det var let for John at glemme de onde ting, som Paul havde gjort mod 
ham og hjælpe Paul? 

Fremhæv, at selvom det må have været meget svært for John at glemme de onde 
ting, som Paul havde gjort, fulgte John Jesu Kristi befaling og tilgav. 

Rollespil Få børnene til at lave et rollespil over en eller flere af følgende situationer. Lad alle 
børnene i klassen deltage. Lad dem give udtryk for de følelser, de måtte have i 
pågældende situation, og lad dem forklare, hvad de må gøre for at følge 
befalingen om at tilgive. Prøv at hjælpe børnene til at forstå, at de må erstatte 
deres vrede følelser med følelser af kærlighed og venlighed, glemme forurettelsen 
og behandle personen venligt. Brug spørgsmålene efter hver situation som 
vejledning. 

1. Julie og Trine spiller bold. Susan kommer løbende forbi og vælter Julie omkuld, 
og hun slår knæet i faldet. Senere samme dag kommer Susan hjem til Julie og 
spørger, om hun kan spille bold med Julie og Trine. 

• Hvad mon Julie føler, når Susan har væltet hende omkuld? 

• Hvad skal Julie gøre for at vise, at hun tilgiver Susan, når Susan kommer og 
spørger, om de skal spille bold? (Få børnene til at forstå, at vi skal tilgive alle, 
også når de ikke beder om tilgivelse eller ikke er kede af det, de har gjort 
forkert). 

2. Anders og David spiller et spil. Anders er ved at vinde spillet, og David bliver 
vred, skubber hurtigt spillet væk og skynder sig afsted. Næste dag spørger 
David Anders, om han vil spille spillet igen. 

• Hvordan tror I, Anders har det, når David vælter spillet? 

• Hvad bør Anders gøre, når David vil spille spillet igen? (Understreg atter, at vi 
skal tilgive alle, lige meget om de siger "undskyld" eller ej). 

3. På vej hjem fra skole går Alice hen og besøger sin fætter, Mads. Hun har en 
gave til sin mor i hånden. Mads snupper den fra hende. Han taber den, og den 
går itu. Den aften går Mads hen og siger til Alice, at han er meget ked af det. 

• Hvad mon Alice føler? 

• Hvad bør hun gøre, når Mads kommer? 

Sammenfatning 
Lærerens Konkludér ved at minde børnene om, at når vi følger nogen, gør vi det samme 
præsentation som den person. Hvis vi følger Jesus Kristus, må vi følge hans befaling om at 

tilgive andre. Hvis det passer sig, kan du fortælle børnene om en oplevelse, som 
du har haft, hvor du har tilgivet nogen og haft det bedre, fordi du har gjort det. 
(Nævn ikke navne på personer, som børnene måske kender personligt). Lad 
børnene gennemgå, hvad de må gøre for at tilgive: 

1. Vi må skille os af med vrede følelser og ønsket om at være onde ved andre. 

2. Vi må glemme forurettelsen. 

3. Vi må behandle personen venligt og kærligt. 

Bed børnene huske at tilgive nogen i den kommende uge og være forberedt til 
næste uge at fortælle klassen, hvordan de havde det, da de tilgav nogen. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 34 

Supplerende Væig nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Få de mindre børn til at sige et langt ord som for eksempel krysantemum. 
Fortæl dem, at nogle ord er svære at sige. Forklar, at det kan være svært at 
sige, "Jeg tilgiver dig", når nogen gør os vrede eller kede af det. Fortæl 
børnene, at nogle gange kan de tre ord vende en trist følelse til en glad følelse. 

2. Syng elier sig ordene til "Hjælp mig, oh Fader" {Børnenes sangbog, s. 52); 
teksten findes bagest i dette hæfte. 

3. Leg følgende fingerleg med børnene. (Du kan også tage sokker på hænderne 
og lave små dukker med små øjne på). 

Venstre og højre, to venner små (ræk begge hænder i vejret, og knyt hænderne) 
begyndte at skændes og hinanden at slå. (vift hænderne mod hinanden) 
Disse to venner den dag ej glade var, 
for ret at lege lært de har. 
Så bøjede den ene lille ven sit hoved af skam, (bøj højre håndled og drej det 
væk) 
det samme gjorde også den anden, for han havde det som ham. (bøj venstre 
håndled og drej det bort) 
Den første ven sagde: "Jeg ved hvad jeg gør" (klap hænderne sammen) 
for at vise jeg fortryder, jeg dig om tilgivelse spør'. 
'Jeg fortryder også', sagde den anden 
'Lad os være glade og hele dagen lege med hinanden. (Fold armene, og sæt 
dig ned). 

4. Lav små mærker med en blyant på et stykke papir (eller kridtmærker på en 
tavle), der skal repræsentere forkerte gerninger og valg. Slet dem så helt, så der 
ikke er nogen mærker tilbage. Forklar, at når vi omvender os, er det, som om 
Jesus Kristus sletter vores synder, så der ikke er noget spor efter dem. (Du kan 
eventuelt øve dig i dette før timen). 
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Lektion 

24 Herren hjælper missionærerne 

Formål At hjælpe hvert barn til at forstå, at Jesus Kristus hjælper missionærerne med at 
undervise andre om hans kirke. 

Forberedelse 1. Studér Alma 17-19 under bøn. 

2. Vælg en missionær fra jeres ward, som for tiden er på mission, eller en anden 
missionær, som I kender, og som I kan sende et brev. Forbered dig på at 
hjælpe børnene med at finde ud af, hvad de skal skrive, eller tegn noget, som 
kan sende til ham eller hende. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. Et stykke papir og en blyant eller farver til hvert barn. 
c. Lav et missionær navneskilt. 
d. Billede 3-50, Ammon forsvarer kong Lamonis hjorde (62535; Evangelisk 

Kunst 310). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Samtale 

Lærerens 
præsentation 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Jesus Kristus hjalp Ammon med at være en god missionær 

Bed en frivillig om at hjælpe dig. Få den frivillige til at stå foran i kiassen med 
ansigtet mod de andre børn. 

• Hvad mangler [barnets navn] for at ligne en missionær? 

Sæt navneskiltet på drengen eller pigen. Fortæl børnene, at sådanne navneskilte 
bruges til at kendetegne Jesu Kristi tjenere. Mind dem om, hvor hellige titlerne 
ældste og søster er. Selv generalautoriteterne kaldes ældste. 

Spørg børnene, hvor mange der har søskende, bedsteforældre eller andre 
slægtninge, som nu er eller har været fuldtidsmissionærer. Lad børnene fortælle 
om deres slægtninge, som er eller har været missionærer. De fortæller sikkert om 
deres forældre, som har været på mission. Spørg dem, hvor deres forældre eller 
slægtninge har været på mission, og hvad de har lavet på deres mission. 

Fortæl børnene, at Jesus Kristus elsker alle mennesker på jorden. Han ønsker, at 
alle skal kende hans sande kirke. Det gør ham glad, når missionærerne er villige til 
at undervise folk alle steder om sandheden. 
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Billede og historie Sæt billede 3-50, Ammon forsvarer kong Lamonis hjorde, frem. Fortæl med dine 
egne ord historien om en ung mand ved navn Ammon, som blev en god 
missionær (se Alma 17-19). 

Ammon var en nephitisk prins. Han var en af den retfærdige kong Mosiahs sønner. 
Ammon valgte at undervise lamaniterne i Jesu Kristi evangelium i stedet for at 
blive konge. 

Ammon elskede Jesus Kristus og ønskede at tjene ham på en god måde. Han 
bad og fastede for at Ånden ville være med ham og hjælpe ham. 

Da Ammon gik ud til lamaniterne, bandt de ham og tog ham med hen til deres 
konge, fordi de troede, at han var en fjende. Ammon bad om at blive en af 
kongens tjenere. Kong Lamoni syntes om Ammon og lod ham leve. 

En dag da Ammon og nogle af de andre tjenere førte kongens får hen for at vande 
dem, kom nogle af kongens fjender og spredte fårene. Kongens tjenere blev 
meget bange. De vidste, at kongen ville få dem slået ihjel, hvis fårene blev stjålet 
eller blev væk. 

Da Ammon hørte dette, sagde han til tjenerne, at han ville hjælpe. Han bad dem 
samle flokkene, og så ville han ordne røverne. Han vidste, at Ånden ville hjælpe 
ham. 

Røverne blev ikke bange, da de så Ammon komme hen mod dem, fordi de var 
mange, og Ammon var alene. Røverne vidste ikke, at Ånden hjalp Ammon. 
Ammon begyndte at kaste sten mod dem med sin slynge med en sådan kraft og 
styrke, at de blev helt forbavsede. De fandt hurtigt ud af, at selvom Ammon kunne 
ramme dem, kunne de ikke ramme Ammon med deres sten. Ånden beskyttede 
ham. 

Røverne angreb Ammon med deres knipler. Men Ammon fik så stor styrke fra 
Herren, at han huggede armen af hver røver, som løftede kniplen for at slå ham 
ihjel. Røverne blev så forskrækkede, at de flygtede. Ammon kunne forsvare 
kongens får, fordi Herren hjalp ham. 

Samtale • Hvordan hjalp Ånden Ammon? (Han beskyttede Ammon mod røverne og gav 
ham den styrke og kraft, han behøvede for at overvinde dem). 

Understreg, at missionærerne i dag ikke behøver at slås eller gå i kamp, før de 
kan undervise andre om Frelserens kirke. Ammon kæmpede kun, fordi han skulle 
beskytte kongens får. 

Forklar, at kong Lamoni var villig til at høre på Ammon, da han hørte, hvad Ammon 
havde gjort. Han vidste, at Ammon var en tro tjener. Han vidste, at han kunne 
stole på, at Ammon talte sandt. Ammon fortalte kongen og hans folk om Jesu 
Kristi evangelium. 

Skriftsted Læs første sætning af Alma 18:33. Dette er de ord, som kong Lamoni talte efter 
at have hørt Ammon tale. 

Fortæl børnene, at kong Lamonis tro var så stærk, at han ikke længere ønskede 
at gøre noget forkert. Han troede på vor himmelske Fader og Jesus Kristus og 
ønskede at følge deres lærdomme. Kongen var så lykkelig for at kende evangeliet, 
at han begyndte at undervise folket i alt det, som Ammon havde lært ham. 

Få børnene til at høre efter, mens du læser Alma 19:35 for at se, hvad der skete, 
fordi Ånden hjalp Ammon med at være en god missionær. 
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Ånden hjælper missionærerne nu 

Forklar, at på samme måde som Ammon var en god missionær for Kirken på sin 
tid, er der mange missionærer i hele verden, som underviser folk om den sande 
kirke. Anden hjælper dem. Den hjalp Ammon. 

S a n 9 Syng e " e r sig ordene til sangen "Vi vil bringe verden hans ord" sammen med 
børnene. 

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 
ud over hele vor jord. 
Vi vil forkynde sandheden, 
for vi vil bringe verden hans ord. 

H i s t o r i e Fortæl følgende historie om, hvordan Ånden hjalp en missionær: 
En ung mand blev kaldet til at tage på mission i Bolivia. Han blev sendt til et 
område, hvor der ikke var mange, som ville høre om evangeliet. Han og hans 
kammerat arbejdede hårdt, men de havde ikke meget held med sig. Så en nat 
begyndte det at regne kraftigt. Den lille flod, som løb forbi landsbyen, steg som 
aldrig før. Den eneste bro, som forbandt byen med hovedvejen, blev skyllet væk. 
Der var forvirring alle vegne. 

Den unge missionær så nogle mennesker, som havde brug for hjælp, så han bad 
hurtigt til vor himmelske Fader, mens han sprang ud i vandet for at hjælpe dem. 
Vor himmelske Fader hjalp ham med at redde mange liv, at hjælpe mange andre 
som var kommet til skade og hjælpe med at give andre, som var sultne, mad. 

På grund af hans store indsats, begyndte de, som før ikke ville høre på ham og 
hans kammerat, at lytte. De lærte at elske ham og kom endda hen til hans dør. De 
accepterede hans vidnesbyrd om Jesus Kristus og evangeliet, som det er 
genoprettet gennem profeten Joseph Smith. På bare nogle få måneder hjalp han 
med at bringe mange mennesker ind i Kirken. (Se F. Melvin Hammond, "You Can 
Make a Difference" [New Era, March 1991], s. 44-47). 

• Hvordan hjalp vor himmelske Fader denne missionær? 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker missionærerne 
og hjælper dem med at undervise andre om Kirken. Missionærerne beder, og 
nogle gange faster de, så de kan være vor himmelske Fader og Jesus Kristus nær 
og altid have Ånden hos sig. 

Trosartikel Forklar, at medlemmer af Kirken, og især missionærerne, ofte modtager åndelige 
gaver. Den syvende trosartikel nævner nogle af disse gaver. 

Hjælp børnene gentage den syvende trosartikel et par gange. Fremhæv da 
følgende ord: 

"Vi tror på tungemålsgaven, ... [og på] udlægning af tungemål." 
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Lektion 34 

Historie Fortæl klassen, at følgende historie er et eksempel på en missionær, der modtog 
tungemålsgaven. Forklar, at da ældste Kikuchi, som nu er generalautoritet, var 
missionær, talte han japansk og kun meget lidt engelsk. Fortæl følgende historie: 

"Da han havde sluttet sig ti! Kirken ... accepterede ældste Kikuchi et kald til at 
tjene som missionær... hvor han fik, hvad han føler er en betydningsfuld åndelig 
oplevelse. 

'Jeg var cirka halvvejs gennem min mission, som jeg tjente i Fukuoka i Japan, da 
ældste Gordon B. Hinckley, som lige var blevet [generalautoritet], besøgte 
missionen. Han stod for hele Østen. Vi afholdt et møde for missionærerne. 

Dengang kunne jeg sige "godmorgen", "goddag", "hvordan går det" og "tak", og 
det var omtrent det hele, som jeg kunne sige på engelsk. Jeg ville så forfærdeligt 
gerne forstå, hvad der foregik ved mødet. Jeg kunne mærke, at det var et 
inspirerende møde - jeg kunne føle Ånden, men jeg kunne ikke fatte ordene.' 

Ældste Hinckley bar sit vidnesbyrd, og alle missionærerne bar deres efter tur - alle, 
undtagen ældste Kikuchi, som havde bedt så ihærdig for at kunne forstå det. Til 
sidst rejste ældste Hinckley sig og sagde, at alle på nær en ældste havde båret 
vidnesbyrd: så bad han ældste Kikuchi tale. 

'Jeg ved ikke, hvad han havde sagt', sagde ældste Kikuchi. 'Min kammerat 
puffede til mig og fortalte mig, hvad ældste Hinckley havde sagt. Der stod jeg og 
havde det så godt, men hele tiden skar jeg tænder og sagde til mig selv: 'Jeg vil 
forstå engelsk, fordi jeg vil hjælpe Kirken med at vokse i Orienten.' 

Jeg begyndte at sige de første en eller to sætninger på japansk. Så kom der en 
mærkelig følelse over mig. Jeg begyndte bare at tale engelsk. Senere sagde alle, 
at det var virkelig godt engelsk, men jeg kunne ikke forstå, hvad jeg havde sagt. 
Jeg tror, at jeg virkelig bar et godt vidnesbyrd.' 

Efter vidnesbyrdet lovede ældste Hinckley den unge missionær, at han ville blive 
velsignet. 'Han sagde til mig, at Herren forberedte mig til noget større, at hjælpe 
med at etablere Zion (i Østen) i denne del af vingården,' sagde ældste Kikuchi 
(Gerry Avant, "War's tragedies lead to gospel," Church News, 20 okt. 1977, s. 5). 

• Hvordan hjalp Jesus Kristus ældste Kikuchi på hans mission? 

• Hvordan ville I have haft det, hvis I havde været ældste Kikuchi og havde haft 
denne oplevelse? 

Sammenfatning 

Fortæl børnene, at de kan hjælpe en missionær ved at skrive til ham eller hende. 
Fortæl børnene om den missionær, som du har valgt, eller lad børnene hjælpe dig 
med at vælge en fra jeres ward, der er på mission. Forklar, at missionærer godt 
kan lide at få brev, og at de kan lide at høre, at Jesus Kristus hjælper 
missionærerne. Lad børnene tænke over, hvad de gerne vil skrive i et brev, og 
skriv et brev fra jer alle sammen, hvori I bruger deres ideer. Du kan lade dem tegne 
en tegning af dem selv som missionærer, som de kan tage med hjem eller lægge i 
brevet. 

Bær dit vidnesbyrd om, at Ånden hjælper missionærerne med at undervise andre 
om evangeliet. Du kan eventuelt fortælle om en oplevelse, hvor Ånden har hjulpet 
dig eller nogen, du kender, med at fortælle andre om evangeliet. 

Skriveaktivitet 

Lærerens vidnesbyrd 
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Motivér børnene til at være missionærer den kommende uge ved at fortælle 
nogen om evangeliet eller give dem en Mormons Bog. (Tal med biskoppen eller 
grenspræsidenten om mulig støtte fra wardsbudgettet til dette klasseprojekt). 

Bed det barn, der skal slutte med bøn, om at takke vor himmelske Fader for at 
hjælpe missionærerne.med at undervise andre om den sande kirke. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Invitér en hjemvendt missionær til at besøge jeres klasse og fortælle klassen om 
en oplevelse, hvor han eller hun har fået hjælp på sin mission. (Sørg for at få 
tilladelse af biskoppen, hvis vedkommende ikke bor i wardet). 

2. Syng eller sig ordene til "Jeg håber at blive missionær" {Børneries sangbog, s. 
91); teksten findes bagest i dette hæfte. Du kan bruge denne sang flere gange 
gennem lektionen, hvis børnene synes om den. 

3. Tal med børnene om måder, hvorpå de kan blive gode missionærer. Hjælp dem 
til at forstå, at når de gør, hvad der er ret, og er venlige over for andre, 
forbereder de sig på at blive gode missionærer. Bær vidnesbyrd om, at når vi 
prøver at gøre det rette, vil vor himmelske Fader hjælpe og velsigne os. 

4. Brug "Mormons Bog fortæller" {Børnenes sangbog, s. 62) som sang eller vers 
til bevægelser. 

Mormons Bog fortæller, hvorfra indianer' kom. 
De kaldes lamaniter, og det' dem, den handler om. 
Thi deres fædre kom engang i båd til dette land, 
og det land er der's, hvis de ret leve kan. 

Andre kom til dette land og søgte frihed dér. 
Og alle er de velkomne, hvis frie de vil vær'. 
Og Mormons Bog fortæller, at vi brødre være må, 
og at hvis vi vil leve ret land vil få. 
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Lektion 

24 Jeg kan være missionær 

Formål At hjælpe børnene med at indse, at de kan missionere nu. 

Forberedelse 1. Studér Lære & Pagter 133:37 under bøn. 

2. Kopiér eller tegn missionærpigen eller -drengen af til hvert barn. 

3. Forbered dig til, at klassen kan synge eller sige ordene til "Jeg håber at blive 
missionær" {Børnenes sangbog, s. 91); teksten findes bagest i dette hæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Lære & Pagter. 
b. Papir, saks og farver. 
c. Billede 3-51, Bjergprædikenen (62166; Evangelisk Kunst 212). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Billede 

Samtale om skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn og bede for missionærerne overalt i verden. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan hjælpe med at undervise i Jesu Kristi evangelium 

Bed en frivillig om at hjælpe dig. Bed den frivillige om at give alle de 
tilstedeværende et stykke papir, når du siger "nu". Når hvert barn har fået et 
stykke papir, skal du samle alle papirerne sammen. Spørg børnene, om den 
frivillige kunne gøre det hurtigere med en medhjælper. Bed endnu en frivillig om at 
hjælpe med at dele papirerne ud. Begge de frivillige skal dele papir ud til halvdelen 
af klassen. Gør opmærksom på, at de frivillige kan udføre deres opgave meget 
hurtigere, når de får hjælp. Lad de frivillige gå tilbage til deres plads, mens du 
samler papirerne sammen igen. (I en lille klasse er det måske nødvendigt at lade 
de frivillige give hvert barn mere end ét stykke papir). 

Sæt billede 3-51, Bjergprædikenen, frem. 

Forklar, at Jesus Kristus har bedt os om at hjælpe ham med at undervise i 
evangeliet. Med tilstrækkeligt mange hjælpere kan hans lærdomme nå ud til hele 
jordens befolkning. Jesus Kristus ønsker, at alle skal lære hans lærdomme at 
kende. 

Læs L&P 133:37. Forklar, at evangelium er et andet ord for Jesu Kristi lærdomme, 
folkeslag er en gruppe mennesker, som er beslægtet med hinanden, tungemål er 
et andet ord for sprog, og folk betyder dem, der tilhører et bestemt land, en anden 
race eller samfund. 

• Hvad siger dette skriftsted, der vil ske? (Evangeliet vil blive prædiket for alle). 
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• Hvad kalder vi dem, der bliver kaldet af vor himmelske Fader til at undervise om 
evangeliet? (Missionærer). 

Fortæl børnene, at alle medlemmer af Kirken, lige meget hvor gamle eller unge de 
er, kan være missionærer ved at fortælle andre om evangeliet. 

Historie Få børnene til at lytte til følgende historie om en dreng ved navn Brian, som blev 
missionær: 

Brian kunne godt lide at gå i skole. Han syntes især om sin lærer, frøken Jensen. 

En dag bad frøken Jensen børnene om at tegne en tegning af det, de ville være, 
når de blev voksne. Brian havde ingen problemer med at beslutte sig for, hvad 
han ville tegne. Han tegnede en mand i jakkesæt, som bar sine skrifter og gik ned 
ad en gade. Brian ønskede mere end noget andet at blive missionær, når han blev 
stor, lige som sin storebror. 

Da Brians lærer så hans tegning, kunne hun ikke forstå, hvad det var, han havde 
tegnet. Frøken Jensen var ikke medlem af Kirken, så hun vidste ikke, hvad 
manden på Brians tegning lavede. Hun bad Brian om at give hende en forklaring 
på tegningen. Brian fortalte sin lærer, at han ville være missionær for Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige, når han blev stor. Frøken Jensen blev forbavset 
over, at en drengs største ønske var at blive missionær i stedet for politimand, 
læge eller en anden profession. 

Efter skole bad frøken Jensen Brian om at fortælle hende mere om, hvorfor han 
ville være missionær. Brian fortalte hende, hvor højt han elskede Kirken, og at 
hans bror var i et andet land for at undervise andre om Kirken. Han fortalte hende, 
at han vidste, at Kirken er sand, fordi dens lærdomme er Jesu Kristi lærdomme. 

Samme aften fortalte Brian sine forældre om frøken Jensen og den tegning, han 
havde tegnet. Han spurgte sine forældre, om han kunne invitere frøken Jensen 
hjem til middag, så familien kunne møde hende og tale med hende om evangeliet. 

Næste dag gav Brian frøken Jensen en seddel med en invitation til at komme 
hjem hos ham og spise middag. Hun sagde ja til invitationen og tog hjem til Brian 
et par dage senere. Frøken Jensen syntes så godt om Brian og hans familie, at 
hun tit besøgte dem. De talte mange gange om Kirken, og et halvt år senere blev 
frøken Jensen døbt. Hun var altid Brian taknemmelig for at have fortalt hende om 
sin kærlighed for Kirken. 

Der er mange måder at være missionær på 

Repetition Fortæl børnene, at der er mange måder, hvorpå man kan være en god missionær. 
Du skal finde ud af, om de kender nogle af disse måder. Bed dem om at høre 
godt efter nogle udsagn. Hvis udsagnet er en god måde at være missionær på, 
skal de rejse sig. Hvis det er dårlig måde at være missionær på, skal de sætte sig. 

• Du vil ikke lege med en klassekammerat i skolen. 

• Du inviterer en ven med i Primary. 

• Du fortæller en ven, som ikke er medlem af Kirken, om Jesu Kristi Kirke. 

• Du er uhøflig over for din nabo. 

• Du sparer penge sammen til din mission. 

• Du er ærbødig under nadvermødet. 
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• Du snyder til en prøve i skolen. 

• Du tager noget, som ikke er dit, uden at spørge. 

• Du adlyder ikke dine forældre og praler bagefter med det til dine venner. 

• Du inviterer en ven med til familiehjemmeaften. 

• Du spørger en ny i dit kvarter, om I skal lege. 

• Du driller en klassekammerat, til hun begynder at græde. 

• Du beder for missionærerne. 

Du kan eventuelt fortælle klassen om et tilfælde, hvor du har kunnet være 
missionær. Bed børnene om at fortælle om oplevelser, som de eiler deres 
familiemedlemmer har haft med at fortælle nogen om evangeliet. 

Sammenfatning 

Giv hvert barn en missionærdreng eller -pige og lad hver især tegne ansigt på 
deres kopi. Hjælp dem med at sætte deres navneskilt på, og skriv "Mormons 
Bog" på bogen. Lad dem klippe figuren ud, når de har farvelagt den. 

Syng eller sig ordene til "Jeg håber at blive missionær". 

Bed det barn, som skal slutte med bøn, om at takke vor himmelske Fader for de 
muligheder, de har for at være missionærer. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Bed en, der er omvendt til Kirken, om at besøge klassen og fortælle om dem, 
der hjalp ham eller hende med at lære Kirken at kende. (Sørg for at få 
biskoppens eller grenspræsidentens tilladelse, hvis vedkommende ikke hører til 
jeres ward eller gren. Fortæl primarypræsidentinden det, hvis vedkommende er 
fra jeres ward eller gren). 

2. Lad børnene tale om og derpå lave rollespil over følgende situationer: 
a. Dine venner, som ikke er medlem af Kirken, hører dig synge "Jeg er Guds 

kære barn" og spørger dig, hvad det er for en sang, du synger. Hvordan kan I 
benytte denne lejlighed ti! at fortælle dem om Kirken og invitere dem med i 
Primary? 

b. Du har lagt mærke til en ny dreng i kvarteret. Han er genert og har ikke fået 
nogen venner endnu. Hvordan kan du være en god missionær? 

c. Søndag morgen står din bror op og vil ikke gå i kirke. Hvad kan du gøre for at 
være en god missionær? 

3. Genfortæl historien om Ammon fra lektion 24, idet du bruger billede 3-50. Kast 
en bold eller en blød ting til et barn, og stil ham eller hende et spørgsmål om 
historien. Hvis barnet svarer rigtigt, skal han eller hun rejse sig og kaste bolden 
tilbage til dig. Fortsæt med at kaste bolden og stille spørgsmål, til alle børnene 
står op. 

1 1 9 

Aktivitet med 
uddelingsmateriale 

Sang 







Formål At hjælpe børnene med at forstå, at Helligånden kan hjælpe os med at gøre det 
rette. Han advarer os også om farer. 

Forberedelse 1. Studér 1 Nephi 4:1-6; 2 Nephi 32:5 og Lære & Pagter 8:2 under bøn. 

2. Skriv ni spørgsmål på papirstrimler til legen i lektionen. Læg spørgsmålene i en 
pose. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Vælg det rette" (Børnenes 
sangbog, s. 82) og "Helligånden" [Børnenes sangbog, s. 56); teksten til disse 
sange findes bagest i dette hæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog samt Lære & Pagter. 
b. Et lommetørklæde eller et stykke stof til at binde for øjnene. 
c. Kridt, tavle og tavleklud. 
d. Billede 3-52, En far standser en hest og redder sin søn, samt billede 3-53, 

Karolinas bøn. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du vil anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Tavle og samtale 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Helligånden tilskynder os 

Bed et barn om at hjælpe dig med følgende aktivitet: 

Få et barn til at stå ved døren. Giv barnet bind for øjnene, og bed ham eller hende 
finde sin stol og sætte sig. Du skal ikke hjælpe. (Sørg dog for, at barnet eller andre 
ikke kommer til skade). 

Gentag dette, men hvor du nu lader et andet barn hjælpe barnet med bind for 
øjnene ved at give vejledning. 

Tag bindet af øjnene, og lad barnet sætte sig. 

• Hvorfor var det lettere for (barnets navn) at finde stolen anden gang? 

Skriv ordet hjælp på tavlen. Læs ordet for børnene og forklar, at når nogen får 
hjælp, får vedkommende ofte vejledning eller får at vide, hvad han eller hun skal 
gøre. 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus vidste, at vi ville få brug for deres 
særlige hjælp og vejledning. De lovede at sende en, som ville tilskynde os. 
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Skriftsted, billede Læs L&P 8:2 for børnene. Vis derpå billede 3-53, Karolinas bøn, og 
og historie fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Karolina var en lille pige, som boede i Sverige. Hun og hendes lillebror, Erik, var 
altid sammen. Karolina passede på sin lillebror, fordi hun elskede ham. Erik var fire 
år gammel. Der kom mange skibe til den havn, de boede ved, fordi deres hjem 
ikke lå langt fra havet. Nogle gange havde skibene masser af mad og maskiner. 
Karolinas og Eriks far arbejdede på disse skibe. 

En dag stod børnene på en stor bakke og så et stort skib sejle langsomt ude på 
vandet. Karolina sagde: "Erik, lad os gå ned og se mændene losse skibet. Det er 
så stort; lad os se, hvad det har med. Far vil ikke have noget imod, at vi ser på, at 
mændene arbejder, hvis vi ikke går i vejen. Vi kan bare sidde på en stor kasse, og 
så kan vi se alt." 

Erik tog glad Karolinas hånd, og så løb de ned ad bakken. Men da de var neden 
for bakken, tænkte de, at de ville være meget sjovere, hvis de gik ad 
jernbaneskinnerne. Det ville være meget hurtigere at komme ned til vandet. 

Mens de gik langs skinnerne, så Karolina nogle smukke vilde blomster. Hun slap 
Erik hånd, så hun kunne plukke nogen af dem. 

Erik hoppede videre afsted og trådte forsigtigt mellem jernbanesvellerne. Han 
elskede at lege denne leg. Pludselig hørte Karolina et skrig af smerte. Lige da hun 
vendte sig for at se, hvad der var i vejen, råbte Erik til sin søster: "Karolina! 
Karolina! Min fod sidder fast. Jeg kan ikke få den fri!" 

Karolina smed sine blomster og løb hen for at hjælpe ham. Nu græd Erik af 
smerte og frygt. Karolina hev og hev i hans arm og prøvede at trække hans fod ud 
af hullet. Men hun kunne ikke rokke den. Hun lagde sin arme om hans liv og 
prøvede at løfte ham ud. Hendes lillebror skreg af smerte, fordi foden var kommet 
til skade. Jo mere Karolina trak og hev, desto mere skreg Erik. Til sidst sagde 
Karolina: "Erik, jeg kan ikke få din fod ud; jeg er nødt til at få fat i nogen, som kan 
hjælpe med at få din fod ud. Jeg kommer igen." 

Hun begyndte at løbe hen ad skinnerne, men da hun rundede svinget, så hun et 
tog langt væk. Karolina vidste, at hun ikke havde tid til at hente hjælp, fordi toget 
ville være der om nogle få minutter, og lokomotivføreren ville måske ikke se 
hendes lillebror tidligt nok til at kunne bremse, 

• Hvad kunne Karolina gøre? 

Karolina vendte om og løb tilbage til Erik. Hun var meget bange, og da hun igen 
trak i Eriks fod, bad hun en lille bøn om hjælp: "Vor himmelske Fader, hjælp mig. 
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vil du ikke nok hjælpe mig!" 

Pludselig syntes Karolina, at hun hørte en meget stille stemme sige: "Bind skoen 
op." Med rystende hænder, bandt hun skoen op. Selvom hans sko stadig sat 
godt fast under jernbanesvellen, kom Eriks fod lige ud af hullet, da Karolina trak 
hårdt til. Han faldt hen mod hende, og de faldt begge to om på jorden. De sprang 
væk fra skinnerne, og toget kom dampende rundt om svinget og susede forbi 
dem. 

Da toget var kørt, begyndte Erik at græde, "Åh, se min sko!" Skoen var slemt 
ramponeret, men Karolina fik vristet den fri. Karolina lagde armen om Erik og 
sagde: "Pyt med skoen. Vær bare taknemmelig for, at vor himmelske Fader 
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besvarede min bøn. Jeg havde aldrig vidst, hvad jeg skulle gøre, hvis han ikke 
havde hjulpet mig." 

Karolina gav sin lillebror et knus og var glad for, at hun havde reddet hans liv. Så 
gik de hånd i hånd sammen hen for at fortælle deres far, hvordan vor himmelske 
Fader gennem Helligåndens kraft havde besvaret Karolinas bøn om hjælp. 

Samtale • Hvem hjalp Karolina? 

• Hvordan hjalp Helligånden Karolina med at redde sin bror? 

Fremhæv, at Helligånden hjælper mennesker på forskellige måder. For det meste 
taler han til vores forstand. Når han gør dette, kan vi få en eller anden følelse eller 
tanke, som kan hjælpe os med at vide, hvad vi skal gøre. Men nogle gange hører 
folk faktisk en stemme, der taler til dem og hjælper dem. 

Sang Syng eller sig ordene til "Helligånden". 

Helligånden vil hjælpe os med at gøre det rette 

Bed børnene om at lytte til følgende historier om Anita og Georg, for at se, 
hvordan Helligånden hjalp dem med at gøre det rigtige. 

Samtale og historie En tidlig sommer inviterede en af Anitas veninder hende med hjem for at svømme 
sammen med hende. Før hun tog afsted, prøvede Anita sin badedragt fra sidste 
år. Hun var overrasket over at se, hvor meget hun var vokset. Derfor dækkede 
badedragten hende ikke, som den skulle, og den var uanstændig. 

Anita vidste, at hendes veninde ventede på, at hun skulle komme til hende, og 
Anita ønskede at løbe hurtigt over til hende og lege. Men en tanke, som hun fik, 
hjalp hende med at afgøre, hvad hun skulle gøre. Hun blev mindet om, at vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus ønskede, at hun skulle være anstændig. Hvis 
hun gik over til sin veninde med denne badedragt på, ville hun følte sig dårligt 
tilpas sammen med sin venindes familie. Hun vidste, at hun skulle klæde sig 
anderledes. 

Anita fandt hurtigt sin storesøster og spurgte, om hun havde en badedragt, som 
hun kunne passe, og som hun kunne låne. De ledte sammen og fandt en gammel 
badedragt, som passede Anita godt. Anita takkede sin søster, skiftede straks og 
løb hjem fil sin veninde, og hun var glad for, at hun havde valgt at gøre det rette. 

• Hvordan hjalp Helligånden Anita med at vælge det rette? 

Historie og samtale Georg og hans venner elskede fodbold. De spillede fodbold i skolen, så fodbold i 
fjernsynet og købte endda blade og læste om deres yndlingshold. De kunne lide 
at se kampene og tale om det spændende spil. 

Der skulle snart være mesterskab. Georg vidste, at det ville blive en spændende 
kamp og ønskede at se den. Men kampen ville blive sendt en søndag på samme 
tid som kirkemøderne. 

Så begyndte han at overveje, om det ville være i orden at blive hjemme og se 
kampen. "I alle tilfælde", tænkte han, "kan jeg gå i kirke hver uge, men der er kun 
mesterskab en gang om året. Selvfølgelig vil det ikke betyde noget, hvis jeg bliver 
væk fra kirke bare denne ene gang." 

Han overbeviste næsten sig selv om at blive hjemme fra kirke, da han fik en tanke: 
"Hvad ville vor himmelske Fader og Jesus Kristus have, jeg skulle gøre?" 
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Da Georg besvarede dette spørgsmål, vidste han, hvad han ville vælge. Han ville 
gå i kirke. 

• Hvem tror I hjalp Georg? 

• Hvordan hjalp Helligånden Georg? 

Forklar, at Helligånden tilskyndede Anita til at være anstændig og Georg til at gå i 
kirke. Begge børn fulgte tilskyndelserne og efterlevede befalingerne. Fremhæv, at 
Helligånden vil tilskynde os, og vi bør følge ham ved at vælge det rette. 

VDR-ring Mind børnene om, at det kan hjælpe dem med at huske at vælge det rette, når de 
går med VDR-ringen. 

Sang Syng eller sig ordene til "Vælg det rette". 

Vi bliver velsignet, når vi adlyder Helligåndens tilskyndelser 

Billede og historie Forklar, at vi bliver velsignet meget, når vi lytter til og adlyder Helligåndens 
tilskyndelser. 

Sæt billede 3-52 frem, En far standser en hest og redder sin søn. Fortæl børnene, 
hvordan vor himmelske Fader reddede Bruce R. McConkie og hans far, fordi hans 
far adlød Helligåndens tilskyndelser: 

"Et af mine tidligste minder fra min barndom er fra engang, hvor jeg red på en hest 
gennem en æbleplantage. Hesten var tam og redet godt til, og jeg følte mig sikker 
i saddelen. 

Men en dag var der noget, som skræmte min hest, og han løb løbsk på 
plantagen. Jeg blev skubbet ned fra saddelen af træernes grene, og mit ene ben 
gled ned gennem stigbøjlen. 

Peg på stigbøjlen på billedet. 

"Jeg klamrede mig desperat til en næsten ødelagt læderrem, som en cowboy 
bruger til at binde et reb fast til sin saddel. 

Min vægt ville normalt have ødelagt remmen, men på en eller anden måde holdt 
den i øjeblikket. Et spjæt eller to fra den løbske hest ville have fået remmen til at 
gå i stykker eller vredet den ud af mine hænder, og jeg ville være blevet trukket 
afsted med min fod siddende fast i stigbøjlen og havde kommet galt afsted eller 
ville være død. 

Pludselig standsede hesten, og jeg blev klar over, at der var nogen, som holdt fast 
i tøjlen og prøvede at berolige det rystende dyr. Næste med det samme blev jeg 
taget op i min fars arme. 

Hvad var der sket? Hvordan var min far kommet mig til undsætning lige et sekund 
før, jeg faldt ned under hovene på min panikslagne hest? 

Min far havde siddet i huset og var ved at læse avisen, da Ånden [Helligånden] 
hviskede til ham: "Løb ud på plantagen!" 

Uden et øjebliks tøven og uden at vente på at finde ud af hvorfor eller af hvilken 
grund, løb min far. Han var på plantagen uden at vide, hvor jeg var, da han så den 
galoperende hest og tænkte: 'Jeg må stoppe den hest'. 

Det gjorde han og fandt mig. Og sådan blev jeg reddet fra alvorlig skade og mulig 
død" (Bruce R. McConkie, "Hearken to the Spirit"; Friend, sept. 1972, s. 10). 
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S a m t a l e • Hvordan reddede Helligånden Bruce R. McConkie fra at komme slemt til skade, 
da han var dreng? 

• Hvad kunne der være sket, hvis Bruces far ikke havde adlydt Åndens hvisken 
så hurtigt? (Forklar, at Bruce R. McConkie senere blev kaldet til halvfjerdser og 
så til apostel. Vi havde måske ikke haft denne betydningsfulde leder). 

• Hvordan kunne en sådan oplevelse styrke ens vidnesbyrd? Hvorfor? 

Fortæl børnene, at nogle gange ser vi måske ikke straks de velsignelser der følger 
ved at lytte til Helligåndens tilskyndelser. Men vi kan være sikre på at få 
velsignelser, hvis vi adlyder de tilskyndelser, vi får. 

Sammenfatning 
Spørgsmålsleg Lad børnene skiftes til at vælge et spørgsmål fra den pose, du har lavet og derpå 

besvare spørgsmålet. Du skal læse spørgsmålene for mindre børn. Brug følgende 
spørgsmål. Skriv flere spørgsmål, hvis det er nødvendigt, så alle børnene får 
mulighed for at trække et spørgsmål fra posen. 

1. Hvad vil det sige at tilskynde nogen? (At vejlede eller fortælle nogen, hvad de 
skal gøre). 

2. Hvem tilskynder os? (Helligånden). 

3. Hvordan tilskynder Helligånden os? (Han tilskynder os ved at give os tanker 
eller følelser eller ved at tale til os). 

4. Hvordan hjælper Helligånden os? (Han hjælper os med at vide, hvad der er det 
rette at gøre). 

5. Hvordan hjalp Helligånden Anita? (Han tilskyndede hende til at være 
anstændig). 

6. Hvordan hjalp Helligånden Georg? (Han tilskyndede ham til at gøre det, vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus ønskede, han skulle - gå i kirke). 

7. Hvad tilskyndede Helligånden Karolina til at gøre? (Binde hendes brors sko op, 
så han kunne trække sin fod ud af den). 

8. Hvordan blev Bruce R. McConkie velsignet, fordi hans far lyttede til og adlød 
Helligåndens tilskyndelser? (Han blev redet fra tilskadekomst og død). 

9. Hvad bør vi gøre, når vi får en tilskyndelse af Helligånden? (Lytte, adlyde og 
vælge det rette). 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemmelighed for Helligåndens tilskyndelser i dit liv. Hvis du 
bliver tilskyndet dertil, kan du fortælle en personlig oplevelse om engang, hvor 
Helligånden har tilskyndet dig eller nogen, du kender. 

Forklar, at Helligånden aldrig vil tilskynde os til at gøre noget, der er forkert. Han vil 
hjælpe os med at gøre det, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, vi 
skal gøre. 

Trosartikel Få børnene til at gentage den første trosartikel. 

Mind børnene om, at Helligåndens gave er en særlig gave, som vi modtager, når 
vi er blevet døbt og bekræftet som medlem af Kirken. 

Bed det barn, der skal slutte med bøn, om at udtrykke sin taknemmelighed for 
Helligåndens tilskyndelser. Foreslå, at han eller hun beder vor himmelske Fader 
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om at hjælpe alle eleverne i klassen med at genkende Helligåndens tilskyndelser, 
når de modtager dem. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Få børnene til at lytte ti! følgende historie om ældste Thomas S. Monson: 

For et stykke tid siden blev ældste Monson og hans kone sendt afsted af 
profeten for at besøge Samoaøerne. 

Da de var der, besøgte de en skole med børn, som boede i iandsbyen 
Sauniatu. 

Ældste og søster Monson talte hver især til skolen. Da de var færdige med 
deres tale, og da børnenes lærer sagde, hvilken sang de skulle slutte med, fik 
ældste Monson en tanke. Han blev tilskyndet til personligt at hilse på alle de 
247 børn. 

Men da han så på sit ur, kunne han indse, at det var ved at blive sent, og at han 
ikke ville have tid til at hilse på hvert enkelt barn. 

Han prøvede at få tanken ud af hovedet, men han kunne ikke. 

Før afslutningsbønnen blev han igen tilskyndet til at tage sig tid til at give hvert 
barn hånden. 

Til sidst vendte han sig om mod læreren og sagde: "Jeg ville så gerne give hver 
dreng og pige hånden. Vi! det være muligt?" 

Læreren smilede og talte til børnene på samoansk. De nikkede ivrigt. Han 
fortalte ældste Monson årsagen til børnenes smil. Da læreren havde hørt, at 
Kirkens præsident havde bedt en af de tolv apostle besøge dem i Samoa, 
havde læreren sagt, at hvis de hver især inderligt ville bede og have tro som folk 
i Bibelen og Mormons Bog, ville apostlen besøge deres landsby. Han ville også 
blive tilskyndet af Helligånden til at give hvert barn hånden (se Thomas S. 
Monson, "Talofa Lava," Friend, maj 1972, s. 12-13). 

• Hvem tilskyndede ældste Monson? 

• Hvordan tilskyndede Helligånden ældste Monson? 

Fremhæv, at Helligånden tilskynder mennesker på forskellige måder. For det 
meste taler han til vores forstand, som han gjorde med ældste Monson. 

Forklar, at fordi ældste Monson lyttede til Helligåndens tilskyndelser eller 
instruktioner, kunne han gøre, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
ønskede, han skulle gøre. 

2. Få børnene til at fortælle om oplevelser, som de har haft i deres eget liv, hvor de 
har følt, at de har modtaget vejledning af Helligånden. 
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Lektion 

24 Ansvarsalderen 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at når de er otte år, begynder de at blive ansvarlige 
for deres handlinger. 

Forberedelse 1. Studér Alma 23 og 24 under bøn. 

2. Tage nogle penge med til brug i rollespillet eller lav nogle legetøjspenge. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Vælg altid ret" {Børnenes 
sangbog, s. 80); teksten findes bagest i dette hæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog til hvert barn, som kan læse. 
b. Noget babytøj, for eksempel en sko, hue eller sweater. 
c. Valgfrit (anvend kun denne aktivitet, hvis du synes, at den ville være til hjælp, 

og du kan få fat i disse ting uden store udgifter): En bog, en bold og en pose 
slik eller andet passende til at spise. 

d. Kridt, tavle og tavleklud. 
e. Billede 3-54i Anti-Nephi-Lehis folk begraver deres krigsvåben (62565; 

Evangelisk Kunst 311). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Når man er otte år, er man ansvarlig 

Fang Vis babytøjet frem, som du har taget med. 
opmærksomheden # V j | j e d e t h e f p a s s e n Q g e n flf j e r ? ( D u k a p [ a d e n Q g | e flf b ø m e n e p r ø v e a t t a g e 

beklædningsgenstanden på; de vil så svare, at den ikke passer). 

• Hvorfor ikke? (Fordi den er for lille). 
Tal med børnene om, at de engang har været små nok til at kunne passe så småt 
tøj som dette, men at deres krop er blevet større. Forklar, at ligesom de vokser i 
fysisk størrelse, vokser de også på andre måder, såsom deres evne til at gøre ting 
som selv at klæde sig på. 

• Hvad kan I gøre nu, som I ikke kunne gøre, da I var babyer? 

Forklar, at disse ting viser, at børnene bliver ældre og lærer mere. En, som har lært 
at gøre disse ting, er for det meste også gammel nok til at kende forskel på rigtigt 
og forkert. 
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Samtale Mind børnene om, at vor himmelske Fader er klog. Han ved, at vi må lære, hvad 
der er rigtigt og forkert. Når vi er blevet store nok og har lært nok om rigtigt og 
forkert, bliver vi ansvarlige for det, vi gør. At være ansvarlig betyder, at vi må stå til 
regnskab for det, vi gør forkert, og vi bliver velsignet for det, vi gør rigtigt. 

• I hvilken alder begynder vi at blive ansvarlige over for vor himmelske Fader for 
det, vi gør? (Otte). 

Forklar, at fordi vor himmelske Fader ved, at vi er gamle nok til at stå til ansvar 
for vore handlinger, tillader han noget vigtigt at ske, når vi er otte. 

• Hvilken vigtig begivenhed finder sted, når vi er otte? (Vi bliver døbt; se L&P 
68:27). 

• Hvorfor er dåben vigtig? (Fordi vi modtager Helligåndens gave, når vi bliver døbt 
og bekræftet som medlem og indgår en pagt med vor himmelske Fader om at 
adlyde hans befalinger). 

Forklar, at det ikke betyder, at man aldrig vil begå fejltagelser igen, når man er 
blevet døbt. Det betyder, at vi er gamle nok til at være ansvarlige for vore valg. 
Vi er gamle nok til at kende forskel mellem rigtigt og forkert. 

Trosartikel • Hvilken trosartikel fortæller os, at vi er ansvarlige for vore egne synder? (Den 
anden trosartikel. Det kan være nødvendigt at forklare ord, som børnene ikke 
forstår). 

Få klassen til at sige den anden trosartikel sammen. Lad børn, som selv kan sige 
den gøre dette. 

Vi har ansvar for at vælge det rette 

Klassens ring • Hvad står bogstaverne i vores klassering for? 

Lad børnene sige ordene "Vælg det rette". Forklar, at deres ring kan hjælpe dem 
med at indse, at de er ved at blive gamle nok til at lære at tage ansvar for at vælge 
det rette. 

Lærerens Forklar, at lære at vælge det rette frem for det forkerte er en stor del af at vokse 
præsentation op. Vor Fader i himmelen vil ikke tvinge os til at gøre det rette. Han giver os frihed 

til selv at vælge mellem rigtigt og forkert og være ansvarlige for at holde de løfter, 
vi indgår. Han ved, at kun ved at have frihed til at selv at handle kan vi vokse og 
lære. 

Skriv VDR på tavlen. Lad børnene igen fortælle dig, hvad disse bogstaver står for. 
Giv udtryk for din tillid til, at børnene kan lære, hvad der er rigtigt og forkert og 
blive ansvarlige for deres handlinger. 

Aktivitet Giv et eller to af børnene den bog, du har taget med. Fortæl dem, at de har 
ansvar for at passe på den. Forklar klassen, at disse børn vil have ansvar for 
denne bog i denne time. Hvis den bliver væk, går i stykker eller på anden vis bliver 
beskadiget, bliver de nødt til at stå til ansvar over for dig. De skal stå til regnskab 
for bogen. 

Giv bolden til et andet barn. Forklar, at dette barn har ansvar for bolden på 
samme måde, som de andre børn har ansvar for bogen. 

Giv et tredje barn slikposen eller noget andet passende at spise. Sørg for at vælge 
et barn, som kan klare dette. Bed barnet dele slikket eller maden med hele 
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klassen efter afslutningsbønnen. Barnet har ansvar for at passe på maden, til det 
er tid til at dele ud af den. 

• Kunne (barnets navn) vælge at spise al den her slik alene? (Ja, barnet kan 
vælge ikke at adlyde læreren og spise den i stedet for at gemme den til at dele 
ud af). 

Fremhæv, at dette barn har frihed til at vælge, hvad han eller hun vil gøre, men 
barnet skal stå til regnskab for sit valg. 

Forklar, at det er det samme i livet. Vor himmelske Faders plan giver os valg. Vi 
kan vælge rigtigt eller forkert, klogt eller ufornuftigt, men vi er ansvarlige for vores 
valg og resultaterne. 

Historie fra skriften Stil Mormons Bog frem. Fortæl børnene, at en gruppe mennesker i Mormons Bog 
skulle træffe et meget vanskeligt valg, og de besluttede sig for at vælge det rette. 
Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Ammon var en missionær, som forklarede kong Lamoni, som var konge for en 
bestemt gruppe lamaniter, om Jesu Kristi lærdomme. Kong Lamoni troede på 
disse lærdomme og blev omvendt til evangeliet. Han bad sit folk lytte til Ammon 
og hans brødre. Kong Lamoni vidste, at disse mænd fortalte sandheden. 

Ammon og hans brødre gik fra by til by og fra hus til hus og underviste 
lamaniterne. Lamaniterne kendte ikke evangeliet, og de var meget onde. Mange af 
folket troede på det, som Ammon og hans brødre underviste om, og blev 
omvendt. De vidste, at Jesu Kristi ord var sande, og de omvendte sig fra deres 
onde gerninger. 

Disse mennesker valgte at ændre deres navn fra lamaniter til Anti-Nephi-Lehi. 
Dette gjorde de for at adskille sig fra de onde lamaniter, som ikke fulgte Jesu Kristi 
lærdomme. 

Før disse mennesker omvendte sig, havde de slået mange mennesker ihjel med 
deres sværd. De var kede af de forkerte ting, som de havde gjort og ønskede at 
omvende sig. De valgte at love vor himmelske Fader aldrig at gå i kamp eller 
bruge våben mod noget folk igen. 

Skriftsted Forklar, at disse mennesker også traf en anden beslutning. Lad børnene følge 
med, mens du læser Alma 24:17-18. 

• Hvilket valg traf Anti-Nephi-Lehis folk? (De valgte at begrave deres krigsvåben). 

• Hvorfor gjorde de det? (Fordi de havde indgået en pagt eller et løfte om ikke 
mere at slå ihjel). 

Billede og historie Vis billede 3-54, Anti-Nephi-Lehis folk begraver deres krigsvåben. 

Fortsæt med historien: 

Efter at Anti-Nephi-Lehis folk havde begravet deres våben, kom de onde lamaniter 
for at kæmpe mod dem. Anti-Nephi-Lehis folk skulle træffe et meget svært valg. 
De kunne bryde deres løfte til vor himmelske Fader og bruge deres sværd til at 
kæmpe, eller de kunne beslutte sig for ikke at kæmpe og muligvis blive dræbt. De 
besluttede sig for at holde deres løfte om ikke at gribe til våben mod andre folk. 
Mange af dem blev dræbt af lamaniterne. Lamaniterne blev overraskede, da de 
så, at disse folk ikke havde nogen våben og ikke ville kæmpe. Mange af dem 
nedlagde deres egne våben, fordi de også indså, at de begik en stor fejl ved at slå 
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Lektion 34 

folk Ihjel. Mange lamaniter omvendte sig og sluttede sig i retfærdighed til Anti-
Nephi-Lehis folk. 

Anti-Nephi-Lehis folk var trofaste mod deres løfte, selv da andre prøvede at slå 
dem ihjel. 

• På hvilken måde var Anti-Nephi-Lehis folk ansvarlige for det, de gjorde? 

• Hvad kan I lære af Anti-Nephi-Lehis folk om at vælge det rette? 

Tavle og samtale 

Sang 

Situation 

Samtale 

Trosartikel 

Når man er otte år, bliver man ansvarlig over for vor himmelske Fader 

Mind børnene om, at være ansvarlig vil sige, at de er herre over det, de gør. 

Skriv ordet ansvarlig på tavlen og sig det højt. Lad børnene gentage det. Forklar, 
at når de er otte år gamle, anser vor himmelske Fader dem for at være gamle nok 
til at begynde at kunne tage ansvar for deres handlinger. 

Syng eller sig ordene til "Vælg altid ret". 

Forklar børnene, at når de fylder otte år, er de ansvarlige, mens de, som endnu 
ikke er otte, kan øve sig i at være ansvarlige ved at hjælpe deres forældre og 
holde det, de lover andre. Fortæl følgende situation (du kan eventuelt lade et barn 
agere med): 

Forestil dig, at din mor er syg og beder dig om at gøre rent i noget af huset. Du vi! 
gerne lege, så du løber udenfor for at være sammen med dine kammerater. 

Når du kommer ind igen, kalder din mor på dig fra sin seng og spørger: "Har du 
gjort rent i den del af huset, som jeg bad dig om?" 

Du siger ja og retter så hurtigt på et par ting der, hvor du allerede skulle have gjort 
rent. 

Forklar børnene, at når deres forældre beder dem om at udføre et stykke arbejde, 
betyder det, at de er gamle nok til at være tilstrækkeligt ansvarlige til at udføre det 
arbejde. 

• Er I nogensinde kommet fra Primary, hjem fra en kammerat eller fra skole, hvor 
en af jeres forældre har spurgt jer: "Fortæl, hvad du har lavet idag?" 

Fremhæv, at børnene aflægger regnskab, når de fortæller deres forældre, hvad de 
har lavet. Forældre elsker deres børn. Derfor ønsker forældre at vide, hvad deres 
børn laver derhjemme, i skolen, og når de leger. 

Vor himmelske Fader elsker os også, og ligesom vore forældre ønsker han, at vi 
skal tale med ham og aflægge regnskab for ham for de gode ting og de dårlige 
ting, vi gør. Når vi gør dårlige ting - for eksempel stjæler, lyver eller gør nogen 
fortræd - kaldes det synder, når vi er fyldt otte år. Få klassen til at sige den anden 
trosartikel sammen. 

Peg på ordet ansvarlig på tavlen og bed børnene om at sige ordet højt. Fortæl 
dem, at de forbereder sig på at være ansvarlige over for vor himmelske Fader, for 
når de fylder otte år, er de gamle nok til at udvise ansvar og kende forskel på 
rigtigt og forkert. 
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Sammenfatning 
Aktivitet Stil nogle spørgsmål for at hjælpe børnene med at fastslå, hvad de er ansvarlige 

for, og hvad andre må stå til regnskab for. Lad dem sammen besvare 
spørgsmålene: 

1. Hvem er ansvarlige for at lære jer at bede? 

2. Hvem er ansvarlig for, at I beder jeres bønner? 

3. Hvem er ansvarlig for at undervise jer i Primary? 

4. Hvem er ansvarlige for at lære det, jeres primarylærer underviser i? 

5. Hvem er ansvarlige for jeres opførsel i Primary? 

6. Hvem er ansvarlige for at gøre det, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
ønsker, I skal gøre? 

7. Hvem er ansvarlig for at holde jeres dåbspagt? 

Samtale Få børnene til at nævne flere måder, hvorpå de er eller vil blive ansvarlige. Det kan 
for eksempel være at være god ved sine kammerater; fortælle sandheden; være 
anstændige; komme i kirken; undgå alkohol, narkotika og tobak og holde deres 
løfter. 

Aktivitet og lærerens Lad børnene med bogen og bolden aflægge regnskab for deres handlinger 
vidnesbyrd vedrørende disse ting. Bed dem om at give dig tingene og ros dem, hvis de har 

klaret det godt. 

Slut med at fortælle klassen, at dette er et vigtigt tidspunkt i deres liv, men de er 
ikke alene. De har forældre og ledere til at vejlede og hjælpe dem. De har også vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus til at elske dem og vejlede dem. Efter dåben 
har de Helligånden til hele tiden at tilskynde dem. Motivér børnene til mere og 
mere at vise, at de er ved at lære at blive ansvarlige og være herre over det, de 
gør. Hjælp dem til at forstå, at de vil begå fejl. Det gør alle. Men de kan omvende 
sig og med Helligåndens hjælp blive bedre hver dag. 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader elsker alle sine børn. Derfor har han 
udtænkt en måde, hvorpå vi kan vokse og blive ham mere lig. Giv igen udtryk for 
din tillid til, at hvert enkelt barn vil blive mere ansvarlig for sine handlinger. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Lad barnet med slikposen aflægge regnskab til dig efter afslutningsbønnen. Få så 
barnet til at give hver elev i klassen et stykke slik. 

Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Giv hvert af børnene lejlighed til at afslutte en af følgende situationer på en 
måde, som viser, at barnet er ansvarsfuldt. (Du kan anvende følgende 
situationer eller selv finde på nogen). 
a. Du skal ud og lege. Det er meget koldt. Mor siger, at du skal tage en jakke 

på. 
b. Far siger til dig, at hvis du husker at gøre rent i noget af huset lørdag morgen, 

kan du tage med ham til fodboldkamp. 

Supplerende 
aktiviteter 
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Lektion 34 

c. Dine venner vil have, at du skal dele dit legetøj med dem. De deler med dig. 
d. Din mor beder dig om at holde øje med din liliesøster. 
e. Du hjælper mor med at bage småkager. Hun minder dig om ikke at røre 

pladen, før den er kølet af. 
f. Din kammerat og hans storebror beder dig om at drikke noget øl. 
g. Du er ikke klædt passende på og vil gå udenfor. 
h. Far beder dig om at hjælpe til i haven. Du råber til ham og løber hen for at 

være sammen med dine venner. 
i. Din primaryiærer beder dig om at sidde ærbødigt og synge med på sangene. 

Det vil du ikke. 

2. Lad børnene tegne tegninger af ting, de har ansvar for at gøre. Skriv "Jeg lærer 
at være ansvarlig" på tegningerne. 
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Vore forældre 
hjælper os med at lære 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, hvordan deres forældre eller værge kan hjælpe 
dem med at lære at adlyde befalingerne. 

Forberedelse 1. Studér Alma 53:10-22; 56:3-10, 46-48, 55-56; 57:24-25; Lære & Pagter 93:40 
og Moses 6:58. 

2. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Lær mig at leve i lyset" {Børnenes 
sangbog, s. 70). Du kan bede et barn om at synge første vers, hvis det vil være 
passende i jeres klasse. 

3. Invitér en mor til at komme med sin baby til første del af timen. (Hvis dette ikke 
er muligt, kan du bruge et billede af en mor og hendes barn). 

4. Vis i denne lektion særligt hensyn til de børn, som ikke bor sammen med begge 
forældre, eller hvis forældre ikke lærer dem at adlyde befalingerne. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Standardværkerne. 
b. En rispose, lille bold eller anden blød ting. 
c. Billede 3-38, Totusind unge krigere (62050; Evangelisk Kunst 313); billede 3-

5, Adam og Eva underviser deres børn. 

6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi har forældre til at hjælpe os med at lære 
Fang Præsentér moderen og barnet for børnene. Lad børnene kort se på barnet, og 
opmærksomheden spørg så: 

• Hvad kan babyen gøre selv? 

• Hvad gør moderen for babyen? 

• Hvordan lærer babyen at tale? 

• Hvordan lærer babyen at gå? 

Forklar, at nogen er nødt til at passe babyen. Han eller hun er afhængig af sine 
forældre på alle måder. De elsker babyen og de tilbringer dagen og til tider natten 
med at tage sig af barnet. 

• Nævn nogle af de ting, I har lært, siden I var babyer. 

• Hvem underviste jer og tog sig af jer? 
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Tak moderen for at have besøgt klassen sammen med sin baby, og lad hende nu 
forlade klassen. 

Vore forældre hjælper os med at lære at adlyde befalingerne 

Billede og historie Vis børnene billede 3-5, Adam og Eva underviser deres børn. 

Adam og Eva, den første mand og kvinde på jorden, blev undervist i Jesu Kristi 
evangelium og fik besked på at undervise deres børn i det. Læs Moses 6:58 højt, 
og udelad de sidste to ord. 

• Hvilken befaling giver Jesus Kristus forældre? (At de skal undervise deres børn. 
Det, som forældre skal undervise i, er evangeliets sandheder; se L&P 93:40). 

Sang Syng eller sig ordene til "Lær mig at leve i lyset". Bed børnene om at lytte, så de 
kan se, om de kan regne ud, hvad "leve i lyset" betyder. 

Lær mig at leve i lyset af ham, 
ham som tog på sig vor synd og vor skam. 
Lær mig at kende vor Herre og Gud. 
Lær mig, lær mig at følge hans bud. 

Kom lille ven, lad os lære, hvordan 
livet bør leves, så vi engang kan 
komme tilbage til Herren vor Gud. 
Altid, altid vi følger hans bud. 

Fader i Himlen hav tak for idag, 
tak for din hjælp, når vi støtter din sag, 
Glade vi priser dig, Herre og Gud. 
Sammen, sammen vi følger hans bud. 

• Hvad betyder at "leve i lyset"? (At adlyde vor himmelske Fader.) 

Forklar, at vi bliver født på denne jord for at lære, og vor himmelske Fader har sat 
os i en familie, så vi kan lære af vores forældre. Forældre har fået befaling om at 
hjælpe os med at blive forberedt til en dag at kunne vende tilbage og bo hos vor 
himmelske Fader. 

Forklar, at Mormons Bog fortæller en historie om nogle unge mænd, hvis forældre 
lærte dem at adlyde befalingerne. Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Mind børnene om, at de lamaniter, som blev omvendt til Kirken, kaldte sig Anti-
Nephi-Lehiter, så de ikke ville blive forvekslet med resten af lamaniterne. Da Anti-
Nephi-Lehiterne blev omvendt, indgik de et løfte eller en pagt med vor himmelske 
Fader om, at de ikke ville bruge deres våben til kamp. De begravede deres våben 
for at vise, at de ville holde deres pagt. 

Nephiterne gav Anti-Nephi-Lehiterne land, som de kunne bo i, og beskyttede dem 
mod lamaniterne. Anti-Nephi-Lehiterne blev kendt for deres retfærdighed og 
ærlighed. De gav mad og tøj for at hjælpe nephiternes hære. 

Der gik mange år. De ugudelige lamaniter begyndte igen at angribe nephiternes 
landområder og indtage nogle af de nephitiske byer. Nephiterne havde problemer 
med at beskytte deres byer. Da Anti-Nephi-Lehiterne så, hvor hårdt nephiterne 
kæmpede for at beskytte byerne og dem, blev de bekymrede. Anti-Nephi-Lehis 
folk overvejede, om de skulle bryde deres pagt og hjælpe nephiterne med at 
kæmpe. 

Historie fra 
skriften og billede 
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En modig nephitisk leder ved navn Helaman bad dem om ikke at bryde deres 
pagt. Han vidste, at det var vigtigt at holde pagter. Han vidste også, at disse 
retfaerdige mennesker havde mange sønner, som var meget unge, da pagten blev 
indgået. Disse drenge havde ikke indgået den pagt med vor himmelske Fader, så 
de kunne hjælpe nephiterne med at kæmpe for at beskytte byerne og deres 
forældre. Totusinde af disse stærke unge mænd meldte sig frivilligt til at kæmpe 
sammen med Helaman. 

Sæt billede 3-38, To tusinde unge krigere, frem. Fortsæt derpå historien. 

Forklar, at disse unge mænd var ærlige, og man kunne stole på dem. Deres 
mødre havde lært dem at have tillid til vor himmelske Fader og adlyde hans 
befalinger. Disse unge krigere vidste, at hvis de gjorde dette, ville vor himmelske 
Fader beskytte dem. Fordi de troede og fulgte deres mødres lærdomme, var de 
ikke bange for at følge Helaman. De udkæmpede mange slag for nephiterne. De 
kæmpede tappert og var en stor hjælp for de nephitiske hære. 

Læs Alma 56:47 højt for børnene. Begynd med "det var blevet dem fortalt af 
deres mødre", og læs til og med vers 48. 

Forklar, at Helaman elskede disse unge mænd lige så meget, som forældre elsker 
deres børn. Mange var blevet dræbt i et stort slag. Helaman var urolig for, at nogle 
af disse unge mænd kunne være blevet dræbt. Da de blev talt, var han glad for at 
se, at ingen af dem var døde. Vor himmelske Fader havde beskyttet dem mod 
lamaniterne, fordi de unge mænd stolede på vor himmelske Fader og fulgte det, 
deres mødre havde lært dem. 

Samtale Pointér, at vi kan lære befalingerne af vores forældre på samme måde, som disse 
unge mænd gjorde. Derpå bør vi adlyde det, vi har lært. Ved at undervise os om 
vor himmelske Faders befalinger hjælper vores forældre os med at vide, hvad vi 
skal gøre for at holde de pagter, vi indgår, når vi bliver døbt. 

• Hvad er nogle af de befalinger, som vores forældre og andre underviser os om? 
(Lad børnene svare. Fremhæv følgende i jeres samtale: Befalingerne om at 
elske vor himmelske Fader og Jesus Kristus, elske hinanden, ære vore 
forældre, tilgive andre, blive døbt, bede, betale tiende, faste, overholde 
visdomsordet, være ærlige, holde sabbatsdagen hellig, komme til møderne i 
Kirken og studere skrifterne). 

Sammenfatning 

Bed børnene om at høre efter, når deres forældre underviser dem og adlyde 
befalingerne. Motivér børnene til at takke deres forældre, når de belærer dem om 
befalingerne. 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader elsker hver enkelt af os. På grund af 
hans kærlighed har han befalet vores forældre her på jorden at passe på os, tage 
sig af os og lære os den rette måde at leve på. Mens vores forældre prøver at leve 
på den måde, som vor himmelske Fader ønsker, de skal, kan vi lære af dem at 
altid vælge det rette. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

1 3 6 



Lektion 34 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lad børnene komme i tanke om nogle ting, som deres forældre har lært dem. 
Leg derpå følgende leg med dem: 

Sig: "Min (mor, far eller forældre) har lært mig at (for eksempel: bage en kage)." 
Sig så et barns navn, kast risposen til ham eller hende, og spørg: "Hvad har 
dine forældre lært dig?" 

Barnet svarer ved at sige: "Min (mor, far eller forældre) har lært mig at (for 
eksempel: skrive mit navn)." Derpå kaster barnet risposen tilbage til dig. 

Gentag legen, til alle børnene har prøvet en eller to gange. 

2. Læs følgende digt for børnene. Få børnene til at rejse sig. Læs derpå digtet for 
dem igen, og få dem til at lægge hænderne på hovedet, hver gang de hører 
ordet himmel eller hjem. 

Jeg havde et hjem i himlen 

Jeg havde et hjem i himlen, 
min mor har givet mig denne viden: 
Jeg boede hos min himmelske Fader 
for ikke så længe siden. 

Jeg boede engang i himlen; 
det er sandt, har min far fortalt mig, 
vor himmelske Fader har sendt mig her for at 
vokse, lære, vise mig vej. 

Jeg elskede mit hjem i himlen, 
men jeg er glad for her at være 
at bo sammen med min egen familie, 
venner og naboer kære. 

3. Syng eller sig ordene til "En glad familie" (Børnenes sangbog, s. 104) sammen 
med børnene; teksten findes bagest i dette kursushæfte. 

Vælg et barn til at være mor og et til at være far. Når I synger eller siger "mor", 
skal det barn, der spiller mor, rejse sig. Når I synger eller siger "mig", skal alle 
børnene pege på sig selv. Når I synger eller siger "far", skal det barn, der spiller 
far, rejse sig. 
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Lektion 

24 Tro på Herren Jesus Kristus 

Formål At styrke børneries tro på Herren Jesus Kristus. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 4:21; Alma 32; Ether 2-3 samt Lære & Pagter 29:6 under bøn. 
Forbered dig på at læse Ether 2:17, 23; 3:6 samt Lære & Pagter i timen. 

2. Få fat i nogle små rene sten, eller klip små papircirkler ud i kraftigt papir, som 
skal repræsentere sten. Skriv "Tro på Herren Jesus Kristus" under stenene eller 
papirerne ved at skrive et bogstav på hver sten, som vist nedenfor. 

Læg stenene eller papircirklerne med bogstavsiden nedad på bordet eller 
gulvet, før timen begynder. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog samt Lære & Pagter til hvert barn, hvis det er muligt. 
b. Papir og blyant (eller farve) til hvert barn. 
c. En interessant ting (noget, der har relation ti! lektionen, hvis muligt), med et 

stykke stof til at gemme den. 
d. Billede 3-55, Jareds bror ser Herrens finger (62478; Evangelisk Kunst 318). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan have tro på Jesus Kristus 
Fang Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

opmærksomheden E n | j | |e p j g e g j k u d tj( s j n m Q d ^ ^ fr0kost, da han arbejdede i en dyb brønd. 
Selvom hun ikke kunne se sin far nede i brøndens mørke, svarede han, når hun 
kaldte, så hun vidste, at han var der. Faderen bad hende kaste madkassen ned i 
hullet, så ville han gribe den. Det gjorde han, og efter et øjeblik råbte han op til 
hende, at han havde for meget frokost til kun en person og inviterede hende til at 
spise sammen med ham. "Hop," sagde han, "og jeg vil gribe dig. Du kan ikke se 
mig, men jeg kan se dig, og jeg vil ikke lade dig falde." Hun hoppede ned i den 
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mørke brønd og landede sikkert i sin fars stærke arme. De havde det sjovt 
sammen med at dele frokosten. 

Forklar børnene, at den lille pige havde tillid til, at hendes far ville gribe hende, 
selvom hun ikke kunne se ham. Tillid er som tro. Tro er at tro på noget, man ikke 
kan se, men som man har stort håb om er sandt (se Ether 12:6). 

Medbragt ting Vis børnene den ting, som er dækket af et stykke stof. 

• Tror I, at der er noget neden under? Hvorfor? 

Lad børnene gætte, hvad de tror, det er for en ting. Fjern så stoffet fra tingen. 
Pointér, at selvom de ikke kunne se tingen, troede de, at den var der. 

Forklar, at selvom vi ikke har set Jesus Kristus, tror vi, at han er der. Vi ser beviser 
på hans eksistens overalt, når vi ser på den verden, han har skabt, når vi ser 
stjernerne på himmelen, og især når vi læser i skrifterne. Vi har også profeter, som 
har fortalt os, at de har set ham. Fortæl børnene, at de i dag vil lære noget om en 
fra Mormons Bog, som havde så stor tro, at han virkelig så Jesus Kristus. 

Jareds bror og jarediterne havde tro 

Mind børnene om, at de har lært om nephiterne og lamaniterne i Mormons Bog. 
Forklar dem, at der var en anden gruppe mennesker, som kom tii det samme 
kontinent. De kom meget tidligere end Lehis familie. De blev kaldt jarediter. Deres 
leder var en mand, som hed Jared. Jared havde en bror, som havde stor tro. 
Jesus Kristus hørte Jareds brors bønner og velsignede folket. 

Forklar, at Jesus Kristus befalede jarediterne at samle alle deres familier og 
ejendele, samt deres dyreflokke og frø af enhver slags. Han fortalte dem, at når de 
havde samlet alt sammen, ville han lede dem til et udvalgt land. 

Jarediterne var trofaste og adlød Jesus. Han talte til Jareds bror fra en sky og 
ledte jarediterne ud i ørkenen. De krydsede mange vande og rejste til det store 
hav. 

Mind børnene om, at Jareds bror blev velsignet, fordi han havde stor tro. Han 
viste stor tro ved at bede vor himmelske Fader hjælpe sit folk og derpå gøre det, 
som vor himmelske Fader befalede. 

Fortsæt med historien om Jareds bror: 

Jesus Kristus instruerede Jareds bror i at bygge otte fartøjer, som både eller skibe, 
ti! at transportere jarediterne over havet til det forjættede land. Jarediterne fulgte 
hans vejledning og byggede fartøjerne. 

Frelseren fortalte Jareds bror, at fartøjerne ville være under vand noget af tiden, så 
de skulle bygges, så vandet ikke kunne trænge ind. 

Hjælp de børn, som kan læse, med at finde Ether 2:17 i deres eksemplar af 
Mormons Bog. Læs vers 17 sammen, som beskriver jarediternes fartøjer. 

Lad børnene forme deres hænder som både og drej dem i først en retning, så en 
anden for at vise, hvordan fartøjerne kunne rulle rundt på siden. 

Del blyanter eller farver og papir ud tii hvert barn. Bed børnene om at tegne 
fartøjerne, som de mener, de så ud ifølge beskrivelsen i det skriftsted, I lige har 
læst. Læs det igen efter behov, mens børnene tegner. 

Historie fra 
skriften og samtale 

Læsning i skriften 

Tegneaktivitet 
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Lad børnene vise klassen deres tegninger. Saml da tegningerne og alle 
eksemplarerne af Mormons Bog sammen. Fortæl dem, at du vil give dem 
tegningerne tilbage ved slutningen af Primary. Forklar, at vi ikke rigtig ved, hvordan 
fartøjerne nøjagtigt så ud. 

Jareds bror så Jesus Kristus 

Forklar, at der ikke var noget lys inde i bådene på grund af bådenes tæthed; der 
kunne heller ikke komme frisk luft ind til menneskerne og dyrene i bådene. 
Menneskerne spekulerede over, hvordan de ville kunne se og trække vejret, mens 
de krydsede havet. Jesus Kristus instruerede dem i at skære et hul i toppen og i 
bunden af hver båd. Disse huller kunne lukkes til. Så når bådene var oven vande, 
kunne jarediterne åbne det øverste hul for at få frisk luft ind. Hvis vandet begyndte 
at strømme ind igen, kunne de lukke hullet igen. 

Jareds bror vidste, at de stadig skulle bruge lys inde i skibene. Han bad og 
spurgte, hvad de kunne gøre for at få lys. 

Skriftsted og samtale Læs Ether 2:23 højt og forklar, hvad Jesus Kristus sagde til Jareds bror. Forklar, at 
Jesus ikke gav Jareds bror et svar, men spurgte i stedet, hvilken hjælp han havde 
behov for. 

• Hvilke løsninger ville i have udtænkt, hvis I havde været Jareds bror? 

Historie fra Forklar, at Jareds bror gik ud til et bjerg og smeltede seksten små, klare sten ud af 
skriften og ting en klippe. 

Henled opmærksomheden på stenene (eller papirstenene), som du har lagt frem. 
Forklar, at de sten, som han lavede, var hvide og klare som glas. 

Jareds bror bar stenene op på toppen af bjerget og bad. I sin bøn sagde han, at 
han vidste, at hvis Herren ville røre ved stenene, ville de afgive lys. På denne måde 
kunne de få lys i deres skibe, mens de sejlede over havet. Da han havde bedt 
bønnen, skete der noget vidunderligt. 

Læs Ether 3:6 for klassen (stop efter første gang, finger nævnes). 

Stil billede 3-55, Jareds bror ser Herrens finger, frem. 

Da Jareds bror så Jesu Kristi finger røre stenene, blev han så overrasket, at han 
faldt om på jorden. Da Herren spurgte ham, hvorfor han faldt om på jorden, sagde 
Jareds bror, at han ikke var klar over, at Herren havde en finger som et menneske. 
Så spurgte Jesus Jareds bror, om han troede alle de ord, Herren havde talt. Da 
Jareds bror sagde ja, fortalte Herren ham, at på grund af hans store tro kunne 
Herren vise sig for ham. Så viste Jesus sig for Jareds bror og fortalte ham, at 
aldrig før havde et menneske vist så megen tro, som han havde. 

• Hvorfor viste Jesus Kristus sig for Jareds bror? (Fordi Jareds bror havde stor 
tro). 

Forklar, at Jareds bror vidste, at hvis Jesus rørte ved stenene, ville de give lys inde 
i de otte fartøjer, og det gjorde de. 

Jarediterne havde også stor tro på Jesus Kristus. Snart gik jarediterne om bord på 
deres skibe. De blev ledt sikkert til det forjættede land på grund af deres tro på 
ham. 

Læsning i skriften 

Billede og 
historie fra skriften 
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Lektion 34 

Vi kan have tro som Jareds bror 

Lærerens Forklar, at folk i dag kan have tro som Jareds bror. Tro er at tro på og have tillid til 
præsentation vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi udviser tro ved at være lydige og bede. 

Vi er blevet lovet, at vi kan få svar på vore bønner, hvis vi beder i tro om noget, der 
er ret (se Mosiah 4:21). 

Trosartikel Hjælp børnene sige så meget af den fjerde trosartikel, som de kan. 

Samtale om skriften Læs L&P 29:6 for klassen. 

Forklar, at vi må have tro, når vi beder til vor himmelske Fader. Vor himmelske 
Fader har lovet at besvare vore bønner, hvis vi beder til ham i tro. Det er ikke nok, 
at vi bare beder vore bønner. Vi må tro, at han vil besvare vore bønner på den 
måde, der er bedst for os, 

Læs følgende opdigtede situationer for klassen. Lad børnene fortælle dig, hvordan 
hovedpersonen i hver situation udviste tro. 

1. Bent havde tabt sin VDR-ring på skolens legeplads. Hans bedste ven, Jens, 
sagde ti! ham, at han ikke ikke havde en chance for at finde den i alt det grus 
og sand. Bent vidste, han havde brug for ekstra hjælp. Han ønskede at finde 
sin ring. Samme aften bad han vor himmelske Fader om hjælp. Da han 
afsluttede sin bøn, havde han en god følelse indeni og følte, at han ville få hjælp 
af vor himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden til at finde sin ring. Næste 
dag fandt han ringen. 

• Hvordan viste Bent sin tro på Jesus Kristus? 

• Hvordan blev Bents tro belønnet? 

2. Sally blev bedt om at holde tale i Primary næste søndag. Hun havde aldrig gjort 
det før, og hun var meget nervøs. I løbet af ugen arbejdede Sally hårdt med at 
forberede sin tale. Da det blev søndag, var hun stadig nervøs og var ikke sikker 
på at holde tale. Lige før hun tog hjemmefra, knælede hun ved sin seng og bad 
vor himmelske Fader hjælpe hende med at være rolig. Hun vidste, at hun havde 
arbejdet hårdt på talen, og hun følte, at vor himmelske Fader ville hjælpe hende. 

• Hvad gjorde Sally for at udvise tro? 

• Hvordan tror I, at hun blev belønnet for sin tro? 

Mind børnene om, at de kan få svar på deres bønner, hvis de beder i tro. Nogle 
gange bliver vores bønner ikke besvaret på den måde, som vi gerne ville have. 
Hvis vi har tro på vor himmelske Fader og Jesus Kristus, ved vi, at vi vil få de svar, 
som er bedst for os. 

Sammenfatning 

Leg Leg følgende leg med stenene eller papirerne, som du har lagt frem i løbet af 
timen. Lad børnene skiftes til at gætte på bogstaver i alfabetet. Vend stenen for at 
vise bogstavet, hvis et barn gætter et af bogstaverne på stenene. Vend begge 
sten, hvis et barn vælger et bogstav, som forekommer mere end én gang (for 
eksempel £). Fortsæt legen, til hele vendingen "Tro på Herren Jesus Kristus" er 
kommet frem. Læs vendingen sammen med klassen. Stil dem derpå følgende 
spørgsmål: 
• Nævn nogle af de måder, hvorpå vi kan vise vor tro på vor himmelske Fader og 

Jesus Kristus. 

Situationer 
og samtale 
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Lærerens vidnesbyrd Slut lektionen med at bære dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader vil høre og 
besvare vore bønner, når vi beder i tro. Du kan fortælle om en personlig oplevelse 
om at få besvaret en bøn. Motivér børnene til at styrke deres tro. 

• Hvordan styrkede Jareds bror sin tro? (Mulige svar kan være: han bad om 
hjælp, han lyttede til Jesus Kristus, han troede og adlød de befalinger, han fik.) 

Ved slutningen af Primary giver du børnene deres tegninger tilbage, så de kan 
tage dem med hjem. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Giv hvert barn en af de sten, som blev brugt i lektionen, for at minde dem om, 
at de kan have tro som Jareds bror. Du kan lade hvert barn skrive ordet tro på 
sin sten. 

2. Lad børnene sige første del af den fjerde trosartikel: "Vi tror, at evangeliets 
første grundsætninger og forordninger er: 1) Tro på Herren Jesus Kristus." 

3. Rejs dig op sammen med børnene for at synge eller sige ordene til "Tro" 
{Børneries sangbog, s. 50), og gør bevægelserne: 

Tro er at vide, at sol står op (form en halvcirkel med armene over hovedet) 
og skinne vil hver dag. (sænk langsomt armene til skuldrene) 
Tro er at vide, at når jeg be'r, 
det er til Guds behag, (fold hænderne) 
Tro er som et lille frø, (skålform hånden og lad som om, du sår et frø med højre 

hånd) 
du sår og det vil gro. (højre hånd efterligner en plante, som vokser op af venstre 

hånd) 
Og i mit hjerte jeg er så glad, (placér hænderne over hjertet) 
god gerning det er tro. (placér højre pegefinger på hovedet). 

4. Vis børnene et frø. Spørg børnene, hvad der vil ske, når det bliver plantet og 
passet. Du kan hjælpe hvert barn plante et frø i et plastikkrus med jord. Giv 
børnene til udfordring at passe deres plante i de næste to uger, mens planten 
spirer. 

• Hvad må vi gøre for at hjælpe dette frø med at vokse? 

Forklar, at vi har tro på, at frøene vil vokse, når de passes, som de skal. På 
samme måde har vi tro på, at vor himmelske Fader vil besvare vore bønner, hvis 
vi holder hans bud og beder i tro. 
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Jesus Kristus elsker os hver især 

Formål At hjælpe børnene til en viden om, at Jesus Kristus elsker og velsigner børn 
overalt. 

Forberedelse 1. Læs Mark 10:13-16 og 3 Nephi 17 under bøn. 

2. Lav et mærke til hvert barn, som vist: 

3. Lav følgende ordstrimler: 

4. Forbered dig, så du kan udpege følgende steder på verdenskortet: (a) Jeres 
land, {b) Jerusalem, (c) Det amerikanske kontinent, (c/) Holland (Nederlandene), 
(e) Fiji og (/) Mexico. 

5. Forbered dig til at kunne lære børnene at synge "Børn over hele verden" 
{Børnenes sangbog, s. 4). 

6. Nødvendige materialer: 

a. Følgende udklip af børn i deres nationaldragt for at illustrere historierne: 
Hollandsk dreng (udklip 3-7), Pige fra Fiji (udklip 3-8), To mexicanske drenge 
(udklip 3-9 og 3-10). 

b. Billede 3-56, Kristus og børnene (62467; Evangelisk Kunst 216); billede 3-57, 
Jesus velsigner de nephitiske børn, og billede 3-58, Verdenskort, eller en 
globus hvis muligt. 

7. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 
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Forslag til 
lektionens forløb Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Jesus Kristus elsker alle børn 

Fang Sæt billede 3-58, Verdenskort, frem, og peg på det land, I bor i. Fortæl børnene, 
opmærksomheden at du gerne vil have, at de skai lære om nogle andre lande i verden. 

Læg ordstrimlen "Holland" og udklip 3-7 frem. Peg på Holland (Nederlandene) på 
kortet. Forklar, at det meste af dette lands jord, engang var dækket af vand. Folk 
pumpede vandet ud og byggede diger for at holde vandet ude. Engang blev der 
brugt vindmøller til at drive pumperne. Befolkningen er berømt for at dyrke 
tulipaner og andre smukke blomster. Nogle af menneskerne i landområderne og 
de små fiskerbyer går med træsko, som de kalder klompen. Disse sko larmer på 
hårde gulve eller andre overflader, men de beskytter folks fødder bedre mod fugtig 
jord end sko af skind. 

Læg ordstrimlen "Fiji" og udklip 3-8 frem. Peg på Fiji på kortet. Forklar, at børn i Fiji 
bor i et land, der er omgivet af hav. Befolkningen dyrker bananer, kokosnødder og 
sukkerrør. Det varme tropiske klima er meget behageligt. Nogle mennesker kalder 
dette de smukke solopganges land, men befolkningen på Fiji kalder deres hjem 
de glade øer, fordi folk lader til at kunne lide deres hjem på øerne. 

Læg ordstrimlen "Mexico" og udklip 3-9 og 3-10 frem. Peg på Mexico på kortet. 
Forklar, at befolkningen i Mexico taler spansk. For længe siden lærte de at dyrke 
majs, og det blev til deres vigtigste fødemiddel. De ni aftener før jul samles venner 
og naboer og laver et rollespil over Marias og Josefs rejse til Betlehem. Bagefter 
leger børnene en leg, der hedder pinata. Forklar, at pihata er en beholder lavet af 
ler eller papmaché, som er formet som et dyr og fyldt med slik, frugt og legetøj. 
Den hænges op over hovedet på børnene, som har bind for øjnene og skiftes til at 
prøve at slå pihataen i stykker med en kæp. Når pinataen er gået i stykker, gør de 
alt, hvad de kan for at få fat i slikken og det andet indhold. 

Forklar, at børnene, som bor i disse forskellige lande, er ens på nogle måder og 
forskellige på andre. Men om de ser ens ud eller opfører sig på samme måde 
betyder faktisk ikke noget: Vor himmelske Fader og Jesus elsker dem, lige som de 
elsker jer. Vor himmelske Fader og Jesus elsker og våger over alle børn alle vegne. 

Sang Lær børnene sangen "Børn over hele verden". Lad dem synge eller sige ordene 
en eller to gange. 

Når dagen er sluttet, vi knæler ned, 
alle verdens børn i taknemlighed. 
På denne måde hvert barn på vor jord 
siger tak, tak med hver sine ord. 
"Gracias." "Målo." "Wir danken dir." 

Fra hele vor jord hør's et børnekor. 
No'n si'r "thanks", andre "merci", 
"Kansha shimasu," de stemmer i. 
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Vor himmelske Fader hør' dem; 
for han forstår hvert sprog. 
Vor himl'ske Fader kender dem, 
han dem elsker, elsker hver og én. 

Sæt billede 3-56, Kristus og børnene frem, og peg på Jerusalem på kortet. 
Forklar, at det er der, Jesus boede, da han var på jorden. Fortæl historien om 
Jesus, hans apostle og de små børn, som står i Mark 10:13-16, med dine egne 
ord. Fremhæv følgende ting: 

1. En stor flok mennesker var forsamlet omkring Jesus for at høre ham undervise. 

2. Nogle mennesker ønskede at bringe deres børn hen til Jesus, så han kunne 
velsigne dem. 

3. Da apostlene ønskede at passe på Frelseren, ville de sende børnene væk. 

4. Jesus bad apostlene om at lade børnene komme. 

5. Jesus elskede børnene og velsignede dem. 

Stil billede 3-57, Jesus velsigner de nephitiske børn, frem og peg på det 
amerikanske kontinent på kortet. Fortæl følgende historie fra 3 Nephi 17 med dine 
egne ord: 

Efter at Jesus Kristus var blevet korsfæstet, var opstået og steget op til himmelen, 
besøgte han det nephitiske folk på det amerikanske kontinent og lærte dem 
mange vigtige ting. 

Da tiden kom, hvor Jesus måtte forlade dem, begyndte folket at græde, fordi de 
elskede ham og kunne mærke hans store kærlighed til dem. De ønskede, at han 
skulle blive længere. 

På grund af folkets tro og ønsker blev Frelseren lidt længere hos dem. 

Så bad Jesus fædrene og mødrene om at bringe deres små børn hen til ham. 
Snart var alle de små børn samlet omkring Jesus. 

En efter en tog han dem op i sine arme og velsignede dem. Så bad han til vor 
Fader i Himmelen for børnene. 

Derefter sagde han til fædrene og mødrene: "Sejeres små" (3 Nephi 17:23). Mens 
forældrene så til, åbnede himlene sig, engle steg ned og omringede de små og 
betjente dem. 

Forklar, at ligesom Jesus Kristus elskede og velsignede børnene i Jerusalem og i 
Amerika, elsker og velsigner han de børn, som lever i dag over alt i verden. 

Jesus Kristus elsker og velsigner os i dag 
Udklip og historie Stil udklippene af børnene i deres nationaldragter frem. Forklar, at du gerne vil 

have børnene til at lytte til nogle historier fra de forskellige lande og høre, hvordan 
de er blevet velsignet af vor himmelske Fader og Jesus. 

Hjælp et barn med at klistre udklippet af den hollandske dreng på ved Holland på 
verdenskortet. Fortæl da følgende historie: 

"John Roothoof på elleve år boede i Rotterdam i Holland. Han havde engang 
været glad og gået i skole og i kirke, leget med sine venner og gjort alt det, som 
en dreng kan lide. Så medførte en smertefuld øjensygdom pludseligt, at han 

Billede og 
historie fra skriften 

Billede og 
historie fra skriften 
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Lektion 34 

mistede synet. Han kunne ikke mere gå i skole eller læse. Han kunne ikke engang 
se så godt, at han kunne lege med sine venner. Hver dag var fuld af mørke og 
lidelse. 

De sidste dages hellige i Holland hørte, at præsident Joseph F. Smith ville komme 
og besøge dem. John tænkte over det i lang tid, og så sagde han til sin mor:' ... 
Hvis du vil tage mig med hen til mødet, så han kan se mig ind i øjnene, tror jeg på, 
at jeg vil blive helbredt.' 

Søndagen efter ved afslutningen af mødet, gik præsident Smith ned bag i den lille 
kirkebygning for at hilse på folk og give dem alle sammen hånden. Søster 
Roothoof hjalp John, som havde forbinding for øjnene, med at gå med de andre 
og tale med deres elskede leder. 

Præsident Smith tog den blinde dreng i hånden og lettede med stor forsigtighed 
på forbindingerne og så ind i Johns smertefyldte øjne. Profeten velsignede John 
og lovede ham, at han ville komme til at se igen. 

Da de kom hjem, tog Johns mor forbindingerne af hans øjne, så hun kunne bade 
dem, som lægerne havde bedt hende om. Mens hun gjorde dette, råbte John af 
glæde: 'Åh, mor, mine øjne er raske. Nu kan jeg se - og endda langt. Og jeg har 
ikke ondt!'" ("President Smith Took Him by the Hand," Friend, aug, 1973, s. 36). 

• Hvad skete der med John? (Profeten velsignede ham, så han ville se igen, og 
vor himmelske Fader helbredte ham). 

• Hvordan viste vor himmelske Fader og Jesus Kristus deres kærlighed til John? 

Udklip og historie Hjælp et barn med at klistre udklippene af de mexicanske børn på ved Mexico på 
kortet. Indled historien med at forklare, at børnene hedder Miguel og Tomas, og at 
deres mor tjente penge ved at vaske tøj for andre mennesker: 

En dag da [deres mor] kom hjem efter at have været ude med vasketøj, var hun 
modløs. Hun havde arbejdet hårdt, men der var ingen, som havde kunnet betale 
hende i dag, og hun havde ikke penge, så hun kunne købe brød. Hun vidste, hvor 
sultne hendes børn var, for de havde ikke spist, siden de havde spist lidt brød 
aftenen i forvejen. Miguel, den ældste, havde delt sit stykke brød med Maria, som 
stadig var sulten, men var for lille til at forstå, hvorfor der ikke var mere. Tomas 
havde lagt mærke til, at mor ikke havde spist og tilbød hende noget af sit brød. 

Miguel og Tomås ønskede at hjælpe. Miguel huskede de historier, som mor havde 
fortalt om Jesus [Kristus], da han lærte folk at bede om hjælp. Miguel og Tomås 
havde brug for hjælp, så de knælede sammen ned og bad. Efter de havde bedt, 
gik Miguel og Tomås hen til bageren og spurgte Sehor Alonzo, om de kunne løbe 
nogle ærinder for ham. Sehor Alonzo, som ikke vidste, hvor sultne drengene var, 
sagde, at han ikke havde noget arbejde til dem. De fortsatte med at lede efter 
arbejde. Da det blev mørkt, havde de tjent nogle penge, men ikke nok. 

To skuffede og sultne drenge begyndte at gå hjemad. Mens de gik på gaden, 
kørte en mand forbi på sin cykel. Han kørte ind i et bump, og noget fløj ud af hans 
kun/. Miguel løb efter ham og råbte, at han skulle standse, men manden fortsatte 
bare. Tomås samlede pakken op for at se, hvad han havde tabt. Det var et frisk 
brød. De skyndte sig tilbage til Sehor Alonzos bageri og forklarede, hvad der var 
sket. Sehor Alonzo kunne huske, hvem manden var og sagde, han ville give 
manden et andet brød, næste gang han kom ind i hans forretning. Så sagde han 
til drengene, at han ville sælge det let beskadigede brød til halv pris. Miguel og 
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Tomas talte hurtigt deres penge, de havde lige akkurat nok. Drengene købte 
brødet og skyndte sig hjem. 

Mor blev overrasket over at se brødet. Drengene forklarede, hvordan deres 
bønner var blevet besvaret. Den aften knælede en sulten familie og takkede [vor 
himmelske Fader] for maden {Følg Guds veje, Del B [1979], s. 24). 

• Hvordan velsignede vor himmelske Fader og Jesus Kristus Miguel og Tomas? 
(Ved at besvare deres bønner). 

Lærerens Forklar børnene, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus velsigner børn, lige 
præsentation meget hvor i verden de bor. Jesu Kristi sande Kirke er den samme i hele verden. 

Forklar, at børnene i Kirken har mulighed for at komme i Primary, hvor de synger 
de samme sange og hører de samme lektioner i hele verden. I hele verden har 
børn på samme alder som børn i jeres klasse VDR-ringe på for at hjælpe dem 
med at huske at vælge det rette. Børnene i Kirken kan blive døbt, når de er otte år 
gamle, lige meget hvor de bor. De kan blive døbt i et dåbsbassin i en 
kirkebygning, i en iskold sø, i havet eller i et lille vandløb eller en dam. Men deres 
dåb er altid ved nedsænkning og bliver altid udført af nogen, som har 
præstedømmet. 

Skriftsted og 
lærerens vidnesbyrd 

Sang 

Uddelingsmateriale 

Sammenfatning 

Læs 2 Nephi 26:33 for børnene og begynd med ordene "han indbyder alle til at 
komme til sig". Lad så børnene skiftes til at fortælle, hvorfra de ved, at Jesus 
Kristus elsker dem. 

Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader elsker alle børn, lige meget hvem 
de er, hvor de bor, hvilken slags hus de bor i, eller hvilken farve hår, øjne eller hud, 
de har. Vor himmelske Fader ønsker, at vi alle skal være lykkelige og komme 
tilbage og bo hos ham igen. 

Lad børnene synge eller sige ordene til "Børn over hele verden". 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Giv en kopi af "Jesus Kristus elsker mig" til børnene, når de går. Bed børnene om 
at fortælle deres familie, hvad de har lært om Jesus, som elsker alle børn i hele 
verden. 

Supplerende Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Tag en tom sodavandsflaske med. Få børnene til at sætte sig på gulvet i en 
rundkreds. Fortæl dem, at når du drejer flasken, vil den stoppe og pege på en 
af den. Det barn skal nævne noget, der viser, at Jesus elsker ham eller hende. 
Dette barn skal så dreje flasken. Prøv at give hvert barn en tur ved at bede 
dem, som har haft tur, om at trække sig lidt væk fra rundkredsen. 

2. Lær børnene følgende digt og bevægelser: 

Jesus elsker små børn 

Nogle børn på en støvet gade begyndte at gå, (gå på stedet) 
de skyndte sig på deres fødder små (peg på fødderne) 
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Lektion 34 

gennem vrimlen for at finde et sted (gør, som om l albuer jer frem gennem i 
vrimmel af mennesker) 

i nærheden af Jesus for at se hans ansigt i fred. (Stå på tæerne, og se jer 
omkring) 

Nogle voksne sagde: "Få dem væk herfra." (Skub hænderne væk foran jer). 
"Han tid til børn i dag ej har." (Se vrede ud, og ryst på hovedet). 
Men Jesus sagde: "Lad dem komme til mig." (Vink med hænderne hen imod 

jer). 
"De tilhører Faderens rige, og de er elsket af ham og mig." (Giv jer selv et kram). 

3. Sammen med de større børn kan du tale om følgende principper, som viser 
Jesu Kristi kærlighed til os. Fremhæv, at disse velsignelser er for alle uanset 
hvor, vi bor. 

• Jesus Kristus har givet os befalinger for at vejlede os. 

• Vi har profeter til at lede os. 

• Vi kan omvende os, fordi Jesus Kristus har sonet for vores synder. 

• Vi kan modtage præstedømmets velsignelser. 

4. Lad børnene tegne og farvelægge en tegning af noget, som viser, at Jesus 
Kristus elsker dem (for eksempel en familie, træer, blomster eller dyr). 

5. Motivér børnene til at gøre noget godt for nogen i den kommende uge og være 
forberedte til at fortælle klassen om det. Hvis det kan lade sig gøre, kan du 
minde dem om det i løbet af ugen. 
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Lektion 24 Jesus Kristus ønsker, 
at vi skal elske alle 

Formål At hjælpe børnene til en forståelse af, at de kan vise kærlighed ved at hjælpe 
andre med at forstå deres evige værdi for vor himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Forberedelse 1. Studér Joh 13:34 og 3 Nephi 17:18-25 under bøn. 

2. Forbered dig på at hjælpe børnene med at synge "Elsker hverandre" {Børnenes 
sangbog, s. 74; teksten findes bagest i dette hæfte) samt "Jeg tænker, når jeg 
læser" (Børnenes sangbog, s. 35). 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen og Mormons Bog. 
b. Tavle, kridt og tavleklud. 
c. Billede 3-57, Jesus velsigner de nephitiske børn. 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Samtale om skriften 

Sang 

Tavle og samtale 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Jesus Kristus ønsker, at vi skal elske alle 
Bed børnene om at fortælle, hvad de har gjort for nylig for at vise andre venlighed 
(se lektion 30, supplerende aktivitet 5). 

• Hvordan har I det, når I er venlige mod andre? 

• Hvordan har vor himmelske Fader og Jesus Kristus befalet os at behandle 
andre? 

Hold Bibelen og Mormons Bog frem. Forklar, at skrifterne lærer os, hvordan vi bør 
behandle andre. 

Læs Joh 13:34 højt. 

• Hvad siger dette skriftsted, at vi skal gøre? (Elske hinanden). 

Læg vægt på, at det er så vigtigt, at vi lærer at elske hinanden, at dette bud bliver 
gentaget mange gange i skrifterne. Vor himmelske Fader ønsker, at vi skal elske 
hver og en af hans børn, ligesom han ønsker, at vi skal elske hvert medlem af 
vores egen familie. 

Syng eller sig ordene til "Elsker hverandre". Fremhæv, at Jesus Kristus ønsker, at 
vi skal elske andre. 

Skriv ordet kærlighed på tavlen. 

1 5 0 



• På hvilke måder viste Jesus Kristus sin kærlighed til andre? (Du kan eventuelt 
skrive børnenes svar på tavlen). 

• På hvilke måder kan vi vise andre kærlighed ved at følge Jesu eksempel og 
gøre det, som han har lært os? (Du kan også skrive disse svar på tavlen ved 
siden af listen fra det første spørgsmål). 

Skrifterne hjælper os med at vide, hvor meget vi betyder for Jesus Kristus 

Billede, skriftsted Forklar, at da Jesus Kristus besøgte nephiterne i Amerika, var de glade og 
og samtale beærede over at være i hans nærhed. De elskede at være i nærheden af ham og 

høre hans belæringer. 

Stil billede 3-57, Jesus velsigner de nephitiske børn, frem. 

Forklar, at 3 Nephi fortæller om Frelserens besøg hos nephiterne. Læs 3 Nephi 
17:21 og begynd med "og han tog". 

Henvis til billedet, og spørg: 

• Hvad tror I, den lille pige på billedet følte? 

Bed børnene om at forestille sig, at de er sammen med en flok børn hos Jesus 
Kristus. 

• Hvad ville I føle, hvis Jesus lagde sine hænder på jeres hoved? 

Sang Lad børnene synge eller sige ordene til begge vers i "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. 

Vi kan hjælpe andre med at føle, 
at de er værdifulde for vor himmelske Fader og Jesus Kristus 

Historie Bed børnene om at lytte til følgende historie for at se, hvordan Lars hjalp Mark 
med at føle sig elsket: 

"Lars var ved at være færdig med at spise frokost... da Rasmus og Jens kom 
farende ind gennem bagdøren. 

'Lad os komme afsted!' sagde Rasmus ivrigt. 

'Men,' sagde Lars overrasket, da han så baseballudstyret, som hans venner 
havde med. 'Jeg troede, at vi skulle være sammen med Mark i eftermiddag.' 

'Det var før, vi fandt på denne kamp. Det er alt for godt vejr til at være sammen 
med en stueplante!' 

Lars tøvede, mens han satte sin tallerken og sit glas ned i vasken. 

Deres ven, Mark Wilson, var lige kommet hjem fra hospitalet. Han blev for mange 
måneder siden [meget syg]. Lægerne var sikre på, at Mark ville komme til at løbe 
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og lege igen, men sagde der kunne gå et godt stykke tid. Før Mark blev syg, 
havde han [spillet] på deres ... hold." 

Forklar, at Lars måtte træffe en beslutning. Fortsæt så historien: 

'"Kom nu, Lars! Lad os komme afsted!' insisterede Rasmus. Men Lars rystede på 
hovedet. 

'Jeg har lovet Marks mor, at jeg ville komme derhen,' sagde han til dem. 'Gå I 
bare, hvis I vil.' 

'Men Lars,' protesterede de, 'du er den bedste [spiller], vi har.' 

'Beklager,' sagde Lars bestemt. 

Rasmus fnøs af bar afsky. 

'Jeg havde aldrig troet, at du ville svigte holdet! ...' 

Da drenge var [gået] ud af huset, råbte Lars farvel til sin mor ovenpå, hvor hun var 
ved at lægge babyen i seng. 

Et øjeblik efer gik Lars langsomt ned ad vejen til Marks hus. ... Lars ville virkelig 
gerne spille ... og han havde det ikke så godt med at svigte holdet, men han 
havde ondt af Mark. De lange dage på hospitalet havde ikke været ret sjove for 
ham. 

'Hvor er Rasmus og Jens?' spurgte Marks mor, da hun bød Lars indenfor. 

'De kunne ikke komme,' sagde [Lars]. 

Marks mor sukkede, og Lars kunne se de trætte furer omkring hendes kønne 
øjne. Marks sygdom havde også været streng for hans forældre. Så smilede hun 
og sagde: 'Men jeg er glad for, at du er her, Lars. Mark venter.' 

Lars lagde mærke til, at Mark var bleg og lidt ked af det. Han havde en skinne på 
det ene ben, og med stor anstrengelse kunne han gå Lars i møde. 

Fru Wilson lod de to drenge være alene, og de satte sig i dagligstuen og 
snakkede. Efter nogle få minutter blev Mark stille, og Lars lagde mærke til, at han 
så ud af vinduet på forårseftermiddagen. 

'Far siger, at jeg vil komme til at spille bold igen en dag,' sagde han håbefuldt. 
'Jeg håber i alle tilfælde, det bliver snart.' 

Pludselig fik Lars en idé. 

'Jeg kommer straks,' forsikrede han spændt Mark og skyndte sig ud i køkkenet 
for at finde Marks mor. 

'Det bedste, næst efter at spille en kamp, er at se en,' forklarede Lars, da han 
havde fortalt hende om sin plan. 

'Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fungere,' sagde hun, 'jeg tror, det virkelig 
vil gøre Mark godt.' 

Lars kunne også mærke hendes begejstring. Han vidste, at de fire gader hen til... 
boldpladsen ville være for langt for Mark at gå, så han gik ud i garagen og tog 
Marks ... vogn frem. 

Få minutter senere skubbede Lars Mark afsted i vognen til boldpladsen. Nogle af 
drenge stirrede af bar overraskelse, da de kom, men begyndte snart at komme 
hen for at hilse på Mark. 
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Lektion 34 

'Vil I [spille]?' spurgt en af dem Lars. 

'Selvfølgelig ...I' svarede Mark. 

'Rasmus kom lidt tilbageholdende derhen, og Jens fulgte efter. 

'Jeg vil ikke spille lige nu, Lars,' sagde Jens, 'jeg vil snakke med Mark.' 

Fra da af var Mark aldrig alene, og Lars vidste, at Jens og Rasmus var kede af 
den måde, de havde opført sig på. 

Det var en spændende kamp, og da den var forbi, skiftedes Jens og Rasmus til at 
[skubbe] Mark hjem, mens Lars gik ved siden af vognen" (Eva Gregory de 
Pimienta, "Bad-Weather Friends," Friend, apr. 1975, s. 8-10). 

• Hvordan hjalp Lars Mark med at føle sig elsket og ønsket? 

• Hvordan behandlede de andre drenge Mark, da han kom til kampen? 

Historie Bed børnene om at lytte ti! følgende historie: 

Ellen og hendes familie var lige flyttet til wardet fra et andet land. Da Ellen kom ti! 
Primary, gjorde børnene i klassen nar af den måde, hvorpå hun var klædt og talte. 
Hun sad for sig selv og følte sig meget uvelkommen. 

Bror Hermans primarylektion handlede om, hvordan Jesus Kristus var rar ved alle 
og fik alle til at føle sig elsket og værdifulde. Karen, en af Ellens klassekammerater, 
havde det dårligt med den måde, hvorpå hun og de andre havde behandlet Ellen 
på. 

• Hvad kunne Karen gøre for, at Ellen kunne føle sig elsket? 

Karen besluttede sig for at finde ud af, hvad Ellens interesser og talenter var. Hun 
talte med hende og fandt ud af, at Ellen var virkelig god til matematik. Da Karen 
havde problemer med matematik, spurgte hun Ellen, om de kunne lave lektier 
sammen. Hun hjalp Ellen med hendes sprogtimer, og Ellen hjalp hende med 
matematik. Mens de læste lektier sammen, fandt de ud af, at de kunne lide at 
gøre mange af de samme ting; de blev gode venner. 

Samtale • Hvordan hjalp Karen Ellen med at føle sig ønsket? 

Fremhæv, at det ofte ikke kræver så megen anstrengelse at hjælpe andre med at 
føle sig godt tilpas. Vi kan gøre det ved at være interesserede i dem og vise dem, 
at de er af værdi for andre. 

Situationer Forklar følgende situationer, og lad børnene tale om dem. Du kan lade børnene 
lave rollespil over hver situation, og så bede dem om at fortælle klassen, hvad de 
følte. 

1. Du er ved at bygge en fuglekasse i din baghave sammen med dine venner. Din 
lillebror kommer og spørger, om han må hjælpe. 

• Hvad kunne I gøre for at få jeres bror til at føle sig godt tilpas? (Lad ham 
hjælpe jer ved at give jer søm og holde brædderne på plads). 

• Hvordan ville I have det, hvis I var den lille dreng, og jeres storebror lod jer 
hjælpe ham med at lave en fuglekasse? 

2. Jeres primaryklasse planlægger et tjenesteprojekt. Alle kommer med ideer, 
undtagen Heidi. Hun er genert og siger ikke meget. Pludselig begynder Heidi at 
tale, men hun bliver afbrudt af en anden, og kan ikke gøre det færdigt, som hun 
var ved at sige. 
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• Hvad kunne I gøre for at vise, at I synes om Heidi og ønsker, at hun skal føle 
sig betydningsfuld? 

• Hvad ville I føle, hvis I var Heidi, og nogen viste jer, at de interesserede sig for 
det, I sagde? 

3.1 leger uden for skolen og ser nogle børn, som siger til et andet barn, at han 
eller hun ikke må lege med dem. De er onde ved barnet. 

• Hvad ville I gøre for at vise det barn, at han eller hun er betydningsfuld? 

• Hvad ville I føle, hvis nogen spurgte jer, om I ville lege, når de andre børn ikke 
ville lade jer lege med dem? 

4. Der er en ny pige i jeres primaryklasse, og nogle af pigerne driller hende, fordi 
hun er anderledes klædt end de andre i klassen. 

• Hvad kunne I gøre for at den nye pige kunne føle sig ønsket og accepteret? 

• Hvad ville I føle, hvis I var nye i Kirken og nogen tog sig tid til at snakke med 
jer og få jer til at føle jer velkomne? 

Fortæl børnene, at vi alle har mange muligheder hver dag for at vise andre, hvor 
betydningsfulde de er for os. 

Sammenfatning 
Personlig oplevelse Du kan fortælle om engang, hvor nogen har lyttet til dig eller vist dig 
og vidnesbyrd opmærksomhed og fået dig til føle dig godt tilpas. Du kan for eksempel fortælle 

om engang, hvor et barn i din klasse har vinket og smilet til dig i en forretning eller 
på gaden, og hvordan det gav dig en god følelse. 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver og en af 
os. Vi er af værdi for dem. Alt det, de gør for os, er for at hjælpe os. De ønsker, at 
vi alle skal vende tilbage til dem og bo hos dem for evigt. Vi kan hjælpe dem ved 
at hjælpe andre og hjælpe dem omkring os føle den værdi, de har for os og for vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Bed børnene om at fortælle om oplevelser, hvor nogen har få dem til at føle sig 
godt tilpas, eller hvor de har fået en anden til at føle sig elsket og værdifuld. 

Trosartikel Fortæl børnene, at som medlemmer af Kirken, tror vi på at gøre godt mod alle 
mennesker. Forklar, at dette er en del af den trettende trosartikel. 

Få børnene til at sige følgende sætning sammen med dig: "Vi tror, at vi må ... gøre 
godt mod alle." 

Bed børnene om at prøve at hjælpe nogen til at føle sig elsket og godt tilpas i den 
kommende uge. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Få et barn til at sidde på en stol midt i lokalet og forestille sig at være en prins 
elier prinsesse, der sidder på en trone. Prinsen eller prinsessen må ikke sige 
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noget, mens de andre børn siger alt det positive om ham eller hende, de kan 
komme i tanker om. De kan sige mange ting, som for eksempel: "Hun har et 
pænt smil"; "Jeg kan lide hans hårfarve"; "Hun er ærbødig i klassen"; "Han deler 
farverne med mig." Kron prinsen eller prinsessen med en enkel krone. Giv hvert 
barn mulighed for at være prins eller prinsesse. 

2. Forklar, at det at være god til at lytte hjælper andre med at vide, at de er 
betydningsfulde. Når andre taler, bør børnene høre godt efter og ikke afbryde. 
Bed børnene om at lytte nøje til følgende historie og række hånden i vejret, når 
du siger noget, som sikkert ikke ville ske. 

Michelle vågnede fem minutter før, det var tid til at tage i Kirke. Hvis hun ikke 
skyndte sig meget, ville hun blive nødt til at komme og ligne en, der lige var 
stået ud af sengen. Hun løb hurtigt ud på badeværelset og vaskede ansigtet 
med corn flakes. Da hun løb tilbage til sit værelse, snublede hun over sin 
levende krokodille. "Michelle, vi tager afsted om to minutter," råbte hendes 
dukke højt. Michelle friserede hurtigt sin kjole, tog sin bedste hårbørste på, og 
løb ud af døren. 

Tak børnene for at have lyttet grundigt og ikke have afbrudt. Læs da historien 
igen, og lad børnene tilføje de rigtige ord i stedet for de forkerte. 

3. Lav en række papirdukker (se tegningen) til hvert barn. Få dem til at farvelægge 
dukkerne, så de ligner eleverne i klassen eller familiemedlemmer. Tal om, 
hvordan de kan hjælpe hinanden med at føle sig elsket. (De kan sige venlige 
ting til hinanden, ikke udelukke nogen, når de leger, være gode til at lytte og 
hjælpe andre, når der er et problem). 

4. Lav en liste på den ene siden af tavlen med overskriften "Hvordan Jesus Kristus 
viser os kærlighed." Lad så en liste på den anden side med overskriften 
"Hvordan vi kan vise andre kærlighed." Lav de to lister ud fra børnenes svar på 
spørgsmålene i begyndelsen af lektionen. Du kan også kaste en rispose til alle 
børnene på skift, bed barnet med risposen foreslå noget tii en af listerne, før 
han elier hun kaster den tilbage til dig. 
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At erindre Jesus Kristus 
når vi tager nadveren 

Formål At hjælpe børnene med altid at erindre Jesus Kristus og deres dåbspagt, når de 
tager nadveren. 

Forberedelse 1. Studér 3 Nephi 18:1 -11; 20:1 -9 og Matt 26:17-30. 

2. Lav en pose med flere små ting i. 

3. Gennemgå beretningen om Jesus og de nephitiske børn fra lektion 30 under 
overskriften "Jesus Kristus elsker alle børn". 

4. Forbered dig til at hjælpe børnene med at synge eller sige ordene til "Min 
Frelser elsker mig" (Børnenes sangbog, s. 42); teksten findes bagest i dette 
hæfte. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog samt Lære & Pagter. 
b. Billede 3-57, Jesus velsigner de nephitiske børn; billede 3-22, Den sidste 

nadver (62174; Evangelisk Kunst 225); billede 3-1, Johannes Døber døber 
Jesus (62133, Evangelisk Kunst 208); billede 3-51, Bjergprædikenen (62166; 
Evangelisk Kunst 212); billede 3-56, Kristus og børnene (62467; Evangelisk 
Kunst 216); billede 3-10, Det første syn (62470; Evangelisk Kunst 403) og 
billede 3-59, Omdeling af nadveren (62021). 

c. En nadverbakke til brød og en til vand, hvis det er muligt. 

6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Billede og samtale 

Nadveren kan hjælpe os huske Jesus Kristus 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang opmærksomheden 

Tag de små ting ud af posen, som du har lavet, en ad gangen. Beskriv kort hver 
ting. Få børnene til at fortælle dig, hvilken ting du tog ud først, som nummer to, tre 
og så videre, når du er færdig. 

Forklar børnene, at denne aktivitet har hjulpet dem med at se, hvor godt de kan 
huske. 

Vis billede 3-57, Jesus velsigner de nephitiske børn. Lad børnene fortælle, hvad 
de kan huske om denne begivenhed. Ros dem for det, de kan sige. 

Forklar, at da Jesus Kristus var sammen med sine apostle i Jerusalem, sendte han 
Peter og Johannes hen for at berede et særligt måltid til ham og de tolv apostle 
(se Matt 26:17-30). 
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Sti! billede 3-22, Den sidste nadver, frem. 

Forklar, at Jesus Kristus fortalte sine apostle, at dette ville være sidste gang, han 
ville spise sammen med dem. Han vidste, at han snart skulle dø, Efter at de havde 
spist dette måltid, gjorde Jesus noget, som aldrig før var blevet gjort på denne 
jord. Han velsignede og omdelte nadveren. Han brød brødet i stykker og fortalte 
sine apostle, at når de spiste det, skulle de tænke på hans legeme. Han gav dem 
vin og bad dem om at huske hans blod, som ville blive udgydt på jorden for dem. 
Han fortalte dem, at de skulle huske, at han havde givet sit liv for dem, så vi kan 
leve for evigt. 

Historie fra skriften Forklar, at Jesus også gav nephiterne nadveren, da han besøgte dem {se 3 Nephi 
18:1-11). Jesus sendte de tolv disciple hen for at hente brød og vin, ligesom han 
havde gjort i Jerusalem. {Forklar, at vi i dag bruger vand i stedet for vin til 
nadveren). Mens disciplene var væk, bad Jesus folket om at samle sig rundt om 
ham på jorden. 

Da disciplene kom tilbage med brød og vin, brød Jesus Kristus brødet i små 
stykker og velsignede det. Han gav hver discipel et stykke af brødet at spise. Så 
bad Jesus disciplene om at dele brødet rundt til resten af menneskerne. Da de 
havde gjort det, velsignede og gav Jesus vinen til disciplene og fik dem til at dele 
den rundt til menneskene. Han forklarede, at han ville give dem myndighed til at 
velsigne og omdele nadveren til alle medlemmerne af hans Kirke. 

Efter at alle havde fået nadveren, forklarede Jesus Kristus igen dens formål, som 
han havde gjort til sine apostle i Jerusalem. 

Læsning i Læs 3 Nephi 18:7 i Mormons Bog højt for børnene. Fortæl dem, at dette er det, 
skriften og samtale som Jesus Kristus sagde, da han gav nephiterne nadveren. Fremhæv, at når vi 

tager nadveren, viser vor himmelske Fader, at vi vil huske Jesus Kristus. 

• Hvordan tror I nephiternes følelser var for Jesus Kristus, da de tog nadveren? 

Samtale og ting Sæt billede 3-59, Omdeling af nadveren, frem. 

Tal med børnene om, hvad der foregår under nadveren. Brug spørgsmål for at få 
følgende punkter frem: 

1. Vi synger for det meste en nadversalme. 

2. Præstedømmebærere (for det meste præster) bryder brødet. Vis børnene en 
nadverbakke til brød. 

3. En præstedømmebærer (for det meste en præst) knæler ned og siger 
nadverbønnen over brødet. (Du kan læse nadverbønnen, som står i Moroni 4 
og 5 og i L&P 20:77, 79.) 

4. Præstedømmebærere (for det meste diakoner) omdeler brødet. 

5. En præstedømmebærer (for det meste en præst) knæler bed og siger 
nadverbønnen over vandet. (Vis en nadverbakke til vand). 

6. Præstedømmebærere (for det meste diakoner) deler vandet rundt. 

• Hvad bør vi tænke på, når nadveren bliver omdelt? (Jesus Kristus og hvor 
meget han elsker os). 
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Samtale 

Sang 

Billede og samtale 

Rollespilsaktivitet 
og samtale 

Vi bør huske Jesus Kristus under nadveren 

• Hvad kan vi gøre for at huske Jesus Kristus under nadveren? 

• Hvilke historier om Frelseren kan vi tænke på under nadveren? 

• Hvilke sange kan vi tænke på under nadveren? 

Under nadveren kan vi tænke på det, vi ved om Jesus Kristus, for at hjælpe os 
med at huske og elske ham. 

Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Min Frelser elsker mig" 
[iBørnenes sangbog, s. 42) 

• Hvad følte I, da I sang eller sagde ordene til sangen? 

• Hvilken følelse ville I have, hvis I tænkte på denne sang under nadveren? 

Fortæl børnene, at du har adskillige billeder, og du ønsker, at de skal fortælle dig 
om hvert billede. Vis billederne, og tal kort med børnene om hvert enkelt. Prøv at 
få alle børnene til at deltage så meget som muligt. Brug billede 3-1, Johannes 
Døber døber Jesus; billede 3-51, Bjergprædikenen, billede 3-56, Kristus og 
børnene, og billede 3-10, Det første syn. 

Mind børnene om, at de kan tænke på Jesus Kristus ved at huske historier om 
ham og tænke på, hvor meget han elsker dem. 

Fortæl børnene, at de skal lave en aktivitet for at hjælpe dem med at huske, 
hvordan de skal opføre sig under nadveren. Vælg to børn ad gangen til at vise 
følgende måder at opføre sig på. Lad dem komme op foran i klassen. Hvisk til 
hvert barn, hvad han eller hun skal gøre. Få de andre børn til at se på og vælge, 
hvilken måde de bør opføre sig på under nadveren. Lad de to deltagere fortælle, 
hvad de tænkte på. Tal med børnene om, hvorfor en god opførsel giver dem 
mulighed for at tænke mere ærbødigt på Jesus Kristus. 

1. Lad som om, du tegner eller farvelægger. Sid ærbødigt, og tænk på historier 
fra skrifterne om Jesus Kristus. 

2. Lad som om, du hvisker til din sidemand. Sid ærbødigt og tænk på, hvor 
meget Jesus Kristus elsker dig. 

3. Lad som om, du leger med noget Tag ærbødigt nadveren, og giv den 
legetøj og larmer med det. derpå ærbødigt videre. 

Sammenfatning 
Læsning i skriften Forklar børnene, at de bør huske Jesus Kristus, når de tager nadveren og også i 

løbet af resten af ugen. Læs atter følgende sætning fra 3 Nephi 18:7: "Og dersom 
I altid ihukommer mig, skal min Ånd være hos jer." 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader finder behag i os, når vi prøver at 
huske Jesus Kristus og adlyde hans lærdomme. Motivér børnene til at tænke på 
Jesus Kristus næste gang, de tager nadveren. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Skaf et lille billede af Jesus Kristus tit hvert barn, hvis det er muligt, og skriv en 
kort personlig tekst bag på. Fortæl børnene, at de kan placere billedet et sted, 
hvor de vil blive mindet om Jesus og hans kærlighed til dem. 

2. Læs eller syng "Læs en historie om Jesus" (Børnenes sangbog, s. 36) 

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, 

Læs om dengang da de små børn, stod ved hans fod, 
og han velsigned' dem alle, han var så god. 
Kærlige ord og gerninger giv, 
alt kan vi lære fra Jesu liv. 

Læs om det stormende hav, da bølgerne brød, 
dengang disciplenes både de kom i nød, 
og hvordan Jesus venligt men fast 
dæmpede vind og bølger i hast. 

3. Bed hvert barn, når de forlader klassen, om at hviske noget til dig om Jesus 
Kristus, som han eller hun vil tænke på, næste gang nadveren bliver omdelt. At 
hviske vil forhindre, at børnene blot gentager det, de andre har sagt, og vil 
hjælpe dem med at være ærbødige, når de forlader klasseværelset. 

4. Få børnene ti! at lytte ti! følgende historie om en dreng, som fik hjælp ved at 
huske Jesus: 

"Søren og hans familie var lige flyttet til en ny by. Den første dag i hans nye hjem 
var hans otteårs fødselsdag, men han havde ingen venner at lege med, og 
ingen bedsteforældre eller fætre eller kusiner kom på besøg, som de altid havde 
gjort. 

Hans mor sagde: 'Bare rolig, Søren, skolen begynder i næste uge, og så vil du 
få en masse nye venner.' 

Skolen begyndte, men hvis der var noget, Søren var, var det mere ensom. Alle 
drengene lod til at have deres egne venner. De lo og havde det sjovt sammen, 
men Søren blev ikke spurgt, om han ville være sammen med dem. Han så bare 
på som tilskuer. Hver dag når skolen var slut, gik han alene hjem ... 

Søren så senere tilbage på denne ensomme tid og sagde: 'Før jeg flyttede, gav 
min [primaryjlærer mig et lille indrammet billede af Jesus. Jeg satte det ved min 
seng. Hver gang jeg så på dette billede, fik jeg det bedre. Jeg huskede, at 
Jesus elsker børn. Jeg følte, at han elskede mig og vidste, hvordan jeg havde 
det" {Family Home Evenings manual no. 1, [1972], s. 140). 

• Hvordan hjalp det Søren at huske Jesus? 

• Hvordan kan det hjælpe os at huske Kristus? 

5. Giv børnene til udfordring at være stille i et minut og tænke på Jesus Kristus. 
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6. Læs eller syng "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 skule det være så let som en leg. 

Omkvæd: 
Det er ikke svært, selv for små børn som os 
kun at tænke på Jesus og ikke slås. 

1 6 0 



Nadveren minder 
os om vore pagter 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at det kan hjælpe dem med at huske 
dåbspagten, når de tager nadveren. 

Forberedelse 1. Læs Moroni 4:3 og 5:2. 

2. Forbered dig til at hjælpe børnene med at sige og lære den tredje trosartikel, 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog 
b. VDR-skilt og -ring. 
c. Billede 3-13, Dreng døbes (62018); billede 3-59, Omdeling af nadveren 

(62021); billede 3-9, Jesus Kristus (62572; Evangelisk Kunst 240). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Billedeaktivitet 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Nadverbønnen minder os om vore dåbspagter 
Bed børnene om at høre godt efter. Hvis du siger noget, som de bør gøre eller 
tænke på under nadveren, skal de rejse sig op. Hvis du sige noget, som de ikke 
bør gøre eller tænke på under nadveren, skal de bøje sig. 

Læs følgende udtalelser, en ad gangen, og giv børnene tid til at svare. 

1. Huske, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker os. (Stå op). 

2. Tænke på at tage på skovtur. (Bøje sig). 

3. Huske, at Jesus Kristus helbredte syge mennesker. (Stå op). 

4. Hviske og tale med sidemanden. (Bøje sig). 

5. Sidde uroligt på stolen. (Bøje sig). 

6. Bede en bøn til vor himmelske Fader. (Stå op). 

7. Tegne tegninger eller lege med legetøj. (Bøje sig). 

8. Huske historier om Jesus Kristus. (Stå op). 
Sæt billede 3-13, Dreng døbes, og billede 3-59, Omdeling af nadveren, frem. Bed 
børnene om at tænke på, da de sidst tog nadveren. Få dem til at prøve at huske, 
hvad de tænkte på og lavede under nadveren. Bed dem om at besvare følgende 
spørgsmål for sig selv, ikke højt: 

* Var du ærbødig under nadveren? 
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• Tænkte du på Frelseren under nadveren? 

• Lyttede du til ordene i nadverbønnen? 

Skriftsted og samtale Læs Moroni 4:3 højt, og bed børnene om at lytte efter to løfter, de aflægger til vor 
himmelske Fader, når de tager nadveren. Fremhæv ordene efter behov for at 
hjælpe dem med at opdage disse to løfter. 

Vi lover at -

1. altid erindre Jesus Kristus. (Få et barn til at vise billede 3-9, Jesus Kristus); 

2. adlyde befalingerne. (Få et barn til at vise VDR-skiltet og -ringen. Genopfrisk, 
hvad VDR står for sammen med børnene). 

Motivér børnene til at høre godt efter nadverbønnerne hver uge for at høre de to 
løfter, de indgår: 

1. Altid erindre Jesus Kristus. 

2. Adlyde hans befalinger. 

Forklar, at dette er de samme løfter, som vi aflægger, når vi bliver døbt. Få 
børnene til at sige disse to løfter højt. Fremhæv, at vor himmelske Fader stoler på, 
at vi holder vores løfter til ham, og vi ved, at vor himmelske Fader altid vil holde 
sine løfter til os. 

Forklar, at det ikke altid er let at huske sine løfter. Når vi deltager i nadveren hver 
søndag og lytter til nadverbønnerne, hjælper det os med at huske at holde vore 
løfter til vor himmelske Fader. 

Trosartikel Hjælp børnene med at sige den tredje trosartikel. Fremhæv, at vi kun kan vende 
tilbage og bo hos vor himmelske Fader og Jesus Kristus, hvis vi adlyder deres 
befalinger. 

Historie Fortæl med dine egne ord historien om Jonas, en dreng, der følte, hvor vigtig 
nadveren er: 

Jonas boede sammen med sin familie på en stor gård. Han havde sin egen pony, 
og han hjalp tit sin far med at passe hestene på gården. En dag faldt Jonas af sin 
pony og kom til skade med ryggen. Da lægen havde undersøgt ham, sagde han 
til Jonas og hans forældre, at Jonas ville blive rask, men at han blev nødt til at 
holde sengen i mange uger. 

Jonas var blevet døbt som medlem af Kirken kun to måneder før uheldet. Han 
havde indgået en pagt, eller et løfte, med vor himmelske Fader om, at han ville 
adlyde befalingerne. At tage nadveren havde mindet Jonas om hans pagt. Han 
lyttede nøje til nadverbønnerne og sad ærbødigt, mens nadveren blev omdelt. 
Hver gang lyttede Jonas efter ordene, som handlede om hans pagter - at altid 
erindre Jesus og holde hans befalinger. Jonas vidste, at når han sagde "amen" og 
tog nadveren, betød det, at han ville prøve at gøre sit bedste for at holde sine 
pagter med vor himmelske Fader. 

Nu hvor Jonas var nødt til at blive i sengen, kunne han ikke komme i Kirke, og han 
kunne ikke tage nadveren. Jonas savnede de stille, ærbødige øjeblikke, hvor 
nadveren blev velsignet og omdelt. Han vidste, hvor vigtigt det var ofte at blive 
mindet om de pagter, han havde indgået. Han ønskede at have vor himmelske 
Faders Ånd hos sig. Jonas besluttede sig for at spørge biskoppen, om nadveren 
kunne blive bragt hjem til ham næste søndag. 

1 6 2 



Lektion 34 

Biskoppen var glad for at vide, at Jonas ikke ønskede at gå glip af nadveren, og at 
han ønskede at blive mindet om de pagter, han havde indgået med vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus. Han sørgede for, at to præstedømmebærere besøgte 
Jonas på gården om søndagen og gav ham nadveren. 

• Hvorfor savnede Jonas at komme i Kirke? {Han ønskede at tage nadveren). 

• Hvorfor ønskede han at tage nadveren? (Han ønskede at blive mindet om sine 
dåbsløfter og løftet om at have vor himmelske Faders Ånd hos sig). 

Når vi husker dåbspagten, 
hjælper det os med at adlyde Jesu Kristi lærdomme 

Situationer Forklar, at hvis vi tænker dagligt på Jesus Kristus, har vi større mulighed for at 
og samtaler huske hans lærdomme og de løfter eller pagter, som vi har indgået med ham. Bed 

børnene om at lave rollespil over følgende situationer, og få dem til at finde ud af, 
hvordan de vil løse dem: 

1. Anna og Grethe er søstre. Annas venner kommer hen for at lege. Grethe vil lege 
med dem, men det vil Anna ikke have. Hvad bør Anna gøre? 

• Hvordan kunne det hjælpe Anna med at adlyde et bud, hvis hun huskede på 
Jesus Kristus? 

• Hvilken befaling ville hun adlyde? 

2. Dan tog sin brors skjorte på uden at have fået lov, og fik en plet på den. Hvad 
bør Dan gøre? 

• Hvordan kunne det hjælpe Dan med at adlyde et bud, hvis han huskede på 
Jesus Kristus? 

• Hvilken befaling ville han adlyde? 

3. Jan fandt en bil uden for sit hus. Han ville beholde den, men han var sikker på 
det var hans vens, Jens', som boede på vejen. Hvad bør Jan gøre? 

• Hvordan kunne det hjælpe Jan med at adlyde et bud, hvis han huskede på 
Jesus Kristus? 

• Hvilken befaling ville han adlyde? 

4. Jacob er på vej ud at lege. Han mor er ved at gøre rent i huset. Da Jacob går 
ud for at lege, lægger han mærke til, at hans mor ser meget træt ud. Hvad bør 
Jacob gøre? 

• Hvordan kunne det hjælpe Jan med at adlyde et bud, hvis han huskede på 
Jesus Kristus? 

• Hvilken befaling ville han adlyde? 

Tak børnene for deres gode ideer. 
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Sammenfatning 

Mind børnene om, at vi lover altid at huske Jesus Kristus (ræk én finger i vejret), 
når vi bliver døbt. Vi lover også at adlyde hans befalinger (ræk to fingre i vejret). 
Fortæl dem, at når de ser på deres hænder og ser deres VDR-ring, kan det 
hjælpe dem med at huske to løfter, de vil indgå ved dåben, når de ser de to fingre 
ved siden af deres ringfinger. 

Repetér historierne fra skriften om Jesus Kristus og omdelingen af nadveren fra 
lektion 32. 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd for børnene om, at Jesus Kristus elsker os, og at han ønsker, at vi 
skal huske ham. Motivér børnene til at forberede sig til de pagter, de vil indgå, når 
de bliver døbt ved at være ærbødige under nadveren, tænke på nadverbønnen og 
huske Jesus. Mind dem om, at når de er blevet døbt, vil de vise vor himmelske 
Fader, at de ønsker at holde deres løfter til ham, hver gang de tager nadveren. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
aktiviteter kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 

"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Fortæl børnene, at de bør tage til nadvermøde og være klar til at sidde stille 
under nadveren og tænke på, hvor højt vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
elsker dem. 

Lær børnene følgende digt: 

Nu hænderne foldes og hovedet bøjes 
og stilheden sig sænker. 
Mens brødet, det brydes, og vandet, det nydes 
jeg kun på Jesus tænker. 

Sig digtet for børnene. Gentag det da sammen med dem, idet du bøjer hovedet 
og folder hænderne som i digtet. 

• Hvad folder vi? (Vores hænder). 

• Hvad bøjer vi? (Vores hoved). 

• Bør vi larme eller være stille under nadveren? 

• Hvem bør vi tænke på under nadveren? (Jesus). 

Sig digtet igen, og lad børnene sige ordene og gøre bevægelserne, til de kan 
det godt. Gentag det så med børnene. 

2. Spørg børnene om, hvad de ved om Jesus Kristus. Dette er nogle ting, som de 
kan tænke på under nadveren. Stil billede 3-46, Jesus beder i Getsemane 
Have, frem og fortæl børnene, hvad der skete i haven (se Matt 26:36-46). Lad 
Anden vejlede dig, når du underviser børnene om denne hellige begivenhed. 

3. Del sakse, lim og kopier af følgende materiale ud til børnene. Læs overskriften 
af siden sammen med klassen. Bed børnene klippe langs de stiplede linier og 
sætte ordene i rigtig rækkefølge. Når børnene har gjort dette, skal der stå "altid 
huske Jesus Kristus" og "adlyde befalingerne". Få dem til at lime ordene på for 
at gøre sætningen færdig. 
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Husk Jesus Kristus 
Når jeg tager nadveren, fornyer jeg mine pagter med vor 

himmelske Fader. Jeg iover at  

og at  

i 1 1 1 1 1 1 

! altid ! huske i Jesus i Kristus i adlyde i befalingerne i 
i i i i i i i 
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Lektion 

24 Vi kan bede til 
vor himmelske Fader 

Formål At styrke hvert barns ønske om at bede til vor himmelske Fader, som Jesus 
Kristus gjorde. 

Forberedelse 1. Studér 3 Nephi 17 til 19 under bøn. 

2. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Jeg takker dig, Fader" {Børnenes 
sangbog, s. 9) 

3. Lav et stykke papir til hvert barn som nedenstående: 

Jeg takker dig Jeg beder dig 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. En blyant eller fan/e til hvert barn. 
c. Billede 3-60, Pige beder (62310) og billede 3-61, Jesus beder sammen med 

nephiterne (62542). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi kan tale med vor himmelske Fader 

Fang Sæt billede 3-60, Pige beder, frem. 
opmærksomheden # H v o r d a n k a n v j tø|e m e d v o r h i m m e | s k e F a d e r ? 

• Hvorfor beder vi til vor himmelske Fader? 

• Hvornår kan vi bede til vor himmelske Fader? 
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Vor himmelske Fader har gjort det muligt for os at tale med ham, fordi han elsker 
os så meget. Han ønsker, at vi skal takke ham for vores velsignelser. Han ønsker 
også, at vi skal bede ham om hjælp, når vi har brug for det. 

Vi kan takke vor himmelske Fader 

Samtale Forklar, at vi bør takke vor himmelske Fader for vores velsignelser, når vi beder. 

• Nævn nogle af de velsignelser, som vor himmelske Fader har givet os, som vi 
kan takke ham for. (Svarene kan være vores hjem, vores familie, den smukke 
verden, mad og tøj). 

Bed børnene om at tænke på noget, som de kan takke vor himmelske Fader for. 

Historie Få børnene til at høre efter, mens du med dine egne ord fortæller følgende historie 
om Jean, og hvordan hun huskede at takke vor himmelske Fader. 

Der var krig i England. Det var mørkt, og Jean var bange. Hendes bedstemor 
boede i en lille landsby i nærheden af London, og Jean var på vej ud for at besøge 
hende. Hun måtte cykle tre kilometer for at komme til hovedvejen. Jean bad af 
hele sit hjerte til, at hun ville komme sikkert frem. 

Mens hun cyklede og bad, kom der en kold vind, som næsten tog vejret fra 
hende. Jean bad igen for sin sikkerhed, og at hun måtte kunne se vejen. 

Pludselig viste der sig et lys over bakken. Jean cyklede mod lyset. Lyset blev foran 
hende resten af vejen. 

Jean var meget taknemmelig. Hun vidste, at vor himmelske Fader havde besvaret 
hendes bøn. Hver gang hun kom i tanker om dette, takkede hun igen vor 
himmelske Fader. (Se Lucile C. Reading, "The Light", Children's Friend, aug. 
1965, s. 45). 

Fremhæv, at på samme måde som Jean huskede at takke vor himmelske Fader, 
bør vi hver især huske at takke ham for alt det, han giver os, og for den hjælp vi 
får. 

Sang og samtale Syng eller sig ordene til første vers af "Jeg takker dig, Fader" sammen med 
børnene. 

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. 

Bed børnene om at fortælle om andre velsignelser, som de har takket vor 
himmelske Fader for. 

Vi kan bede vor himmelske Fader om hjælp 

Billede og vidnesbyrd Peg på billede 3-60, Pige beder. 

Bær vidnesbyrd om, at ligegyldigt hvilket problem vi har, kan vi bede vor 
himmelske Fader om hjælp, når som helst vi har behov for det. 

• Nævn nogle ting, som vi kan bede vor himmelske Fader hjælpe os med. 
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(Giv børnene tid til at tænke. Svarene kan være at hjælp til at holde tale eller 
lave lektier, hjælp til at få forståelse for og lære at adlyde befalingerne, særlig 
beskyttelse og hjælp til at blive rask). 

Lad børnene fortælle om tilfælde, hvor de har bedt for andre, for eksempel 
familiemedlemmer, venner eller naboer. 

Sang Syng eller sig ordene i andet vers af "Jeg takker dig, Fader". Bed børnene om at 
lytte til ordene og fortælle, hvad de kan bede vor himmelske Fader om. 

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. 

Bed børnene om at fortælle om andre velsignelser, som de har takket vor 
himmelske Fader for. 

Vi bør bede ofte, som Jesus gjorde 

Fremhæv, at Jesus Kristus bad til vor himmelske Fader mange gange, da han 
levede på jorden. Efter sin opstandelse bad han også til vor himmelske Fader. Da 
Jesus besøgte nephiterne, underviste han dem og velsignede dem. Han bad også 
for folket og lærte dem, at de også skulle bede. 

Vis billede 3-61, Jesus beder sammen med nephiterne. 

Forklar, at Mormons Bog fortæller os, at Jesus Kristus samlede folket rundt om 
sig, og lod dem knæle ned. Da de knælede på jorden, knælede han også og bad 
til vor himmelske Fader. Han bad en så smuk bøn, at folket blev fyldt af glæde, da 
de hørte hans ord. 

Da Jesus Kristus havde lært dem mange vidunderlige ting, lærte han dem, at de 
skulle bede, som han gjorde. 

Samtale om skriften Læs 3 Nephi 18:16. 

• Hvad fortæller dette skriftsted os, at Jesus Kristus lærte nephiterne? (Han lærte 
dem at bede). 

Forklar, at Jesus Kristus forlod nephiterne, men han kom en gang til. Da han kom 
tilbage, bad han igen til vor himmelske Fader for at takke ham for at have hjulpet 
sine nephitiske disciple. Han bad også vor himmelske Fader velsigne folket. Jesus 
Kristus bad mange gange, mens han var hos nephiterne. Nogle af hans bønner er 
nedskrevet i Mormons Bog. Mormons Bog fortæller os, at nogle af bønnerne, som 
han bad, var så smukke, at de ikke kunne nedskrives. 

Forklar, at hver af os bør gøre, som vor Jesus Kristus lærte nephiterne, og bede 
ofte til vor himmelske Fader. 

• Hvornår kan vi bede til vor himmelske Fader? (Lad dem svare og tal om 
forskellige tidspunkter, hvor børnene kan bede, herunder hver morgen og aften, 
ved måltiderne, sammen med deres familie, eller når som helst de har 
problemer eller har behov for særlig hjælp). 

Foreslå børnene at bruge et passende sprog, når de beder. 

Lærerens 
præsentation 

Billede 
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Lektion 34 

Sammenfatning 

Aktivitet Giv børnene de papirer, du har lavet, samt en blyant eller en farve. Bed børnene 
om at tegne en tegning på hver halvdel af papiret, som viser, hvad de er 
taknemmelige for, og hvad de ville bede om. 

Lærerens vidnesbyrd Del dit vidnesbyrd om bøn med børnene. Fremhæv, at det er en stor velsignelse at 
kunne bede til vor himmelske Fader for at takke ham og bede ham om hjælp. Bed 
hvert barn om at bede hver dag og mind dem om, at de kan bede når som helst 
og hvor som helst, de vil. 

Når I forbereder jer til afslutningsbønnen, så lad børnene foreslå noget, som den, 
der skal bede, kan takke vor himmelske Fader for. Lad dem også foreslå noget, 
som de kan bede om. 

Bed selv afslutningsbønnen og husk at bruge de ideer, som klassen har foreslået. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Sig følgende digt og udfør bevægelserne. Gentag det derpå sammen med 
børnene og udfør bevægelserne. 

Vi takker dig, Gud, for solens lys (armene op, fingrene laver en sol) 
for fugle som synger i morgenens lys, (armene ud til siden som fugle, der flyver) 
for glade børn til jorden sendt ned (smil) 
og for vor himmelske Faders kærlighed, (bøj hovedet, fold hænderne som til 

bøn) 

2. Fortæl følgende historie med dine egne ord om, hvordan en lille drengs bøn 
blev besvaret. 

En dreng på otte år lå på operationsbordet på et hospital. Hans forældre var 
døde, men han havde lært at bede. Han vidste, at operationen var alvorlig. Han 
spurgte den læge, som skulle operere ham: "Doktor, vil du ikke nok bede for 
mig, før du begynder at operere mig?" Kirurgen så forundret på drengen og 
sagde: "Jamen, jeg kan ikke bede for dig." 

Så spurgte den lille fyr de andre læger, som skulle hjælpe, og de gav alle det 
samme svar. Så sagde drengen: "Hvis I ikke vil bede for mig, vil I så ikke nok 
vente lidt, mens jeg selv beder?" Han kravlede op på operationsbordet og 
knælede ned, foldede sine hænder og sagde: "Himmelske Fader, jeg er kun en 
lille forældreløs dreng, men jeg er forfærdeligt syg, og disse læger skal operere 
mig. Vil du ikke nok hjælpe dem med at gøre det rigtigt. Og himmelske Fader, 
hvis du vil gøre mig rask, vil jeg være en god dreng. Tak for, at du vil gøre mig 
rask." 

Da han var færdig med at bede, havde lægerne og sygeplejerskerne tårer i 
øjnene. Drengen lagde sig på bordet og sagde: "Nu er jeg klar". (Tilpasset efter 
George Albert Smith, Sharing the Gospei with Others, udv. Preston Nibley [Salt 
Lake City; Deseret Book Co., 1948], s. 144-145). 

3. Lav et ugeskema for bøn til hvert barn på den ene halvdel af et stykke papir, så 
de kan krydse af på det om morgenen og om aftenen, når de beder. På den 
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anden halvdel af papiret kan du lade børnene tegne et billede af sig selv, mens de 
beder. Bed børnene om at sætte skemaet et sted derhjemme, hvor de kan se det 
og huske at krydse af morgen og aften. 

4. Gennemgå den første trosartikel sammen med børnene. 
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Templer og evige familier Lektion 24 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at familier kan være sammen for evigt. 

Forberedelse 1. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Vores familie kan være sammen 
for evigt" (Børnenes sangbog, s. 98) og "En glad familie" (Børnenes sangbog, s. 
104); teksten til begge sange findes bagest i dette hæfte. 

2. Vis under hele lektionen hensyn til børn, som ikke har både en mor og far i 
deres hjem. Vis også hensyn til børn, der har forældre eller søskende, som ikke 
er medlem af Kirken. 

3. Nødvendige materialer: 3-5, Adam og Eva underviser deres børn; billeder af det 
nærmeste tempel samt fiere andre templer, hvis det kan fås (ellers brug billede 
3-62, Templet i Portland Oregon [62617]). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Billede og samtale 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi har en himmelsk og en jordisk familie 

Syng eller sig ordene til "En glad familie". 

Forklar børnene, at før vi blev født på denne jord, levede vi alle sammen som 
søskende i en smuk åndeverden. Vi var en del af en himmelsk familie med kærlige 
himmelske forældre. 

Hold billede 3-5 op, Adam og Eva underviser deres børn. Spørg børnene, om de 
ved, hvem disse mennesker er. Fortæl dem, at Adam og Eva var de første 
forældre på jorden. Vor himmelske Fader befalede Adam og Eva at få børn. De fik 
den første familie på denne jord. 

Forklar, at vor himmelske Fader elskede Adam og Eva og deres børn. Han 
befalede Adam og Eva at undervise deres børn i evangeliet. Fortæl børnene, at 
vor himmelske Fader i vores tid har sendt dem ned i familier, ligesom han gjorde 
med Adams og Evas børn. Han elsker alle børn og har bedt alle forældre om at 
undervise deres børn i evangeliet. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker, at vi igen skal leve som familier i 
himmelen, når vi dør og forlader denne jord. De har vist os, hvordan dette kan 
ske. 
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Billeder 

Lærerens 
præsentation 

Sang 

Lærerens 
præsentation 

Sang 

Samtale 

Familier kan blive beseglet for evigt i templerne 

• Hvad er et tempel? 

Hjælp børnene med at forstå følgende ting om templerne: 

1. Det er hellige bygninger. 

2. De kaldes alle Herrens hus. 

3.1 templerne lærer vi mange ting om vor himmelske Faders plan med os. 

4.1 templerne indgår vi særlige løfter eller pagter med vor himmelske Fader, og vor 
himmelske Fader indgår særlige løfter med os. 

Forklar, at mange hellige og vigtige ting kun kan gøres i templerne. 

Stil billederne af templerne frem. 

• Hvor mange af jer har nogensinde set et af vor himmelske Faders templer? 

• Hvad følte I, da I så templet? 

Lad børnene fortælle om de templer, de har set. Giv udtryk for dit håb om, at de 
børn, som ikke har set et templet, en dag vil komme til det. Motivér børnene til at 
have et billede af et tempel i deres hjem, hvor det er muligt. 

Forklar, at en mand og hustru kan få udført en ordinanse i templet, som hjælper 
dem til at være sammen for evigt. Dette kaldes en besegling eller 
tempelægteskab. Hvis et par kun er gift uden for templet for dette liv, kan de tage 
til templet og blive beseglet, så de kan være gift for evigt. Deres børn kan blive 
beseglet til dem og bliver således en del af deres familie for evigt. Denne særlige 
velsignelse er kun for dem, som er beseglet i templet og holder de løfter, som de 
dér indgår. Mind børnene om, hvor højt de elsker deres familie, og hvor 
vidunderligt det vil være at være sammen for evigt. 

Forklar, at vor himmelske Fader elsker alle mennesker. Han elsker dem, som ikke 
har været i templet, lige så meget som dem, der har været der. Han ønsker, at alle 
familier skal besegles i templet. Forklar, at mange familier endnu ikke er blevet 
beseglet i templet. Men disse familier kan tage til templet, hvis de forbereder sig 
på den rette måde. Fortæl børnene, at de kan leve værdigt, så de, når de bliver 
gift, kan tage til templet og blive beseglet og begynde deres egen evige familie. 

Lær børnene første vers og omkvædet i sangen "Vores familie kan være sammen 
for evigt". Tal om ordene i sangen. Lad børnene rejse sig og sige eller synge 
sangen. 

Vi må være værdige til at komme i templet 

Forklar, at alle medlemmer af Kirken, som lever retfærdigt og får tilladelse (i form af 
en tempelanbefaling) af biskoppen eller grenspræsidenten, kan tage i templet. De, 
som tager til templet, må være værdige til at træde ind i Herrens hus. 

Tal om ordene i andet vers af sangen "Vores familie kan være sammen for evigt". 
Hjælp derpå børnene med at synge eller sige ordene sammen. 

• Hvordan kan man forberede sig på at være værdig til at tage i templet? 

• Hvordan kan I hjælpe jeres forældre med at komme tit i templet, hvis I bor tilpas 
tæt ved et tempel? 
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Lektion 4 7 

Lad børnene drøfte måder, hvorpå de kan forberede sig til at tage i templet. Hjælp 
dem med at vide, hvad de må gøre for at være forberedt til at tage i templet ved at 
stille spørgsmål som følgende: 

• Hvad bør I gøre, når I tjener eller modtager penge? (Betale tiende). 

• Hvad bør I gøre om søndagen? (Gå til møderne i Kirken og tilbede vor 
himmelske Fader). 

• Hvordan bør I behandle jeres forældre og søskende? (Venligt og kærligt). 

• Hvad vil det sige at være ærlig? (Sige sandheden og ikke stjæle). 

• Hvordan bør I behandle jeres legeme? (Spise god mad. Adlyde visdomsordet). 

• Hvordan bør I føle for vor himmelske Fader og Jesus Kristus? (Elske dem, 
adlyde deres befalinger og følge de levende profeters lærdomme). 

• Hvordan bør vi behandle andre? (Elske hinanden). 

Forklar, at vor himmelske Fader ønsker, at børnene skal leve et godt liv, så de vil 
være værdige til at tage i templet. Hvis de adlyder vor himmelske Faders 
befalinger og prøver at gøre det rette, vil de være værdige til at tage i templet og få 
særlige velsignelser af vor himmelske Fader. 

Trosartikel Gennemgå sammen med børnene, hvad vor himmelske Fader forventer, at vi skal 
gøre ifølge den trettende trosartikel. Forklar, at det vil hjælpe dem med at 
forberede sig til at tage i templet, når de gør disse ting, 

Sammenfatning 

Hjælpe børnene til at forstå, at vor himmelske Fader har givet os en plan, som gør 
det muligt for familier at være sammen for evigt. Fordi vor himmelske Fader elsker 
os, ønsker han, at alle hans børn skal få de velsignelser, som man får i templet. 
Der er mange templer i verden, så mange børn i verden kan få velsignelserne ved 
at være beseglet eller sammenføjet for evigt med deres familie. Henvis atter til 
billederne af de forskellige templer. Forklar, at efterhånden som medlemstallet af 
Kirken vokser, vil Kirken bygge flere templer over hele verden. 

• Hvad kan I fortælle jeres familie om templerne? 

Motivér børnene til at fortælle deres familie, hvad de har lært. (Vær forsigtig med 
dette, hvis du mener, nogle familier vil reagere negativt). 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om templerne. Forklar, at den eneste måde, hvorpå familier kan 
have velsignelsen af at være sammen for evigt, er at blive beseglet i templet. Bær 
vidnesbyrd om velsignelserne ved tempelægteskab og den glæde, som børnene 
kan få, hvis de forbereder sig til at tage i templet. (Hvis du endnu ikke har været i 
templet, kan du bede biskoppen eller grenspræsidenten eller en, som han 
anbefaler, som har været i templet, om at komme til jeres klasse i slutningen af 
lektionen for at bære vidnesbyrd om templets velsignelser.) 

Motivér børnene til at prøve at gøre deres familie glad i den kommende uge ved at 
sige venlige ting til dem og ved at gøre, hvad deres forældre beder dem om. 

Bed et barn om at slutte med bøn. Foreslå ham eller hende at takke vor 
himmelske Fader for familier og for templets velsignelser. 
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Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lav nok papirstrimler til, at hvert barn kan få en for hver af hans eller hende 
familiemedlemmer. Tag lim eller tape og en kuglepen med. 

Begynd med to papirstrimler til hvert barn, og skriv Mor på den ene og Far på 
den anden. Sæt dem sammen i en kæde. 

Fortæl børnene, at da deres forældre blev gift, blev de bundet til hinanden som 
kæden. Hjælp så børnene med at tilføje et led for hvert barn i deres familie. Lav 
en cirkel af kæden, når der er blevet tilføjet et led for hvert familiemedlem. 
Fortæl børnene, at når deres familiemedlemmer er beseglet til hinanden i 
templet, er de alle bundet til hinanden for evigt. De kan blive en evig familie, lige 
som cirklen, der fortsætter for evigt. 

2. Leg følgende fingerleg med børnene. 
(Begynd med knyttet næve) 
Dette er mor, (tag tommeltotten frem) 
dette er far, (tag pegefingeren frem) 
dette er storebror Kalle, (tag langefingeren frem) 
dette er søster, (tag ringfingeren frem) 
dette er vor baby, (tag lillefingeren frem) 
ih, hvor vi elsker dem alle. (hold hånden frem med 
spredte fingre). 

3. Lær børnene dette vers i "En glad familie". 
Lillesøster elsker jeg, 
hun er også glad for mig. 
Og vi elsker vores bror, 
det er hos os at lykken bor. 

4. Hvis der er et barn i klassen, som har været i templet med sin familie for at blive 
beseglet, kan du lade barnet eller dets forældre fortælle om det. 
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At vise Jesus 
Kristus kærlighed 

Formål At hjælpe børnene med at vise Jesus Kristus kærlighed ved at gøre, hvad han 
ønsker, de skal. 

Lektion 47 

Forberedelse 1. Studér Joh 14:15 under bøn, og forbered dig til at læse skriftstedet op. 

2. Skriv følgende ledetråde på seks små stykker papir: 
a. Ledetråd 1: Han elsker os. 
b. Ledetråd 2: Han blev døbt ved nedsænkning, ligesom vi bliver. 
c. Ledetråd 3: Han var i tømrerlære, da han var ung mand. 
d. Ledetråd 4: Han elsker små børn og velsigner dem. 
e. Ledetråd 5: Han lærte os at elske hinanden. 
f. Ledetråd 6: Han døde for os, og gjorde det muligt for os at omvende os. 

Gem hver ledetråd i klasseværelset, før timen begynder. 
3. Forbered dig på at synge "Elsker hverandre" (Børnenes sangbog, s. 74); 

teksten findes bagest i dette hæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen. 
b. En blyant og papir eller karton til hvert barn. 
c. Billede 3-9, Jesus Kristus (62572; Evangelisk Kunst 240); billede 3-23, Barn 

læser i skriften; billede 3-25, På vej til Kirke; billede 3-26, Barn betaler tiende; 
billede 3-27, At deles om den trehjulede cykel (62317), billede 3-59, 
Omdeling af nadveren (62021) og billede 3-60, Pige beder (62310). 

d. Kridt, tavle og tavleklud. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang 
opmærksomheden 

Billede og samtale 

Jesus Kristus elsker os 

Forklar, at du har gemt flere ledetråde i klassen, som har med lektionen at gøre. 
Lad børnene stille lede efter dem. Lad børnene placere ledetrådene i rækkefølge 
fra et til seks, når de har fundet alle ledetrådene, eller hjælp dem med det. Læs 
dem sammen med børnene. Spørg dem om deres forslag efter hver ledetråd. 

• Hvem handler disse ledetråde om? (Jesus Kristus). 

Stil billede 3-9, Jesus Kristus, frem. 

Fortæl klassen, at vi ved, at Jesus Kristus elsker os, fordi han har gjort så meget 
for os. 
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• Hvad har Jesus Kristus gjort for os? (Hjælp børnene med at forstå, at Jesus 
Kristus gav os befalingerne, profeterne, sin Kirke og 
præstedømmeordinanserne. Gennem hans forsoning har han også gjort det 
muligt for os at omvende os fra vores fejltagelser, så vi en dag kan vende tilbage 
og bo hos vor himmelske Fader og ham igen). 

Forklar, at Jesus Kristus har vist os sin kærlighed ved at give os disse vidunderlige 
velsignelser. Hver og en af os er noget særligt for ham og for vor himmelske Fader. 

Tavle og samtale Forklar, at Jesus Kristus har vist sin kærlighed for os, og at vi også kan vise vores 
kærlighed til ham. Skriv sætningen "Jeg kan vise Jesus Kristus kærlighed ved at 
på tavlen eller på et stykke papir og læs den højt. Fortæl da børnene, at I i dag vil 
tale om måder, hvorpå vi kan vise Jesus Kristus kærlighed. Skriv disse måder op 
på tavlen for børn, der kan læse, mens I taler om dem. Til mindre børn kan du 
tegne enkle figurer for at vise det, I taler om. 

Vi viser Jesus Kristus kærlighed ved at adlyde befalingerne 

Bed klassen om at høre efter, mens du læser Joh 14:15 for at finde endnu en 
måde at vise Jesus Kristus kærlighed på. 

Jesus Kristus har fortalt os, at vi viser ham, at vi elsker ham ved at holde 
befalingerne. Når vi bliver døbt, lover vi at adlyde hans befalinger. Når vi adlyder 
befalingerne, viser vi, at vi elsker ham. Skriv "Hold befalingerne", eller tegn et glad 
ansigt på tavlen eller papirlisten. 

• Hvad er befalinger? (Regler fra vor himmelske Fader og Jesus Kristus, der 
hjælper os med at være lykkelige). 

• Nævn nogle af de befalinger, som vi kan holde for at vise Jesus Kristus vores 
kærlighed. 

Du kan eventuelt lade børnene rejse sig; derpå sætter hvert barn sig efter at have 
nævnt en befaling. (Vær klar til at hjælpe børn, som ikke kan komme i tanker om 
nogen). 

Vis passende billeder, mens børnene kommer med forslag som at overvære 
møderne i Kirken, tænke på Jesus Kristus under nadveren, betale tiende, tale 
sandt, bede, lære af skriften, hjælpe vores familie i hjemmet og så videre. 

Vi viser Jesus Kristus vores kærlighed ved at passe på Kirkens ting 

Historie Forklar, at du vil have børnene til at lytte til en historie om, hvordan Karin viste 
Jesus Kristus sin kærlighed: 

Der havde lige været et slem storm, der hvor Karin boede. Da Karins familie kun 
boede få minutters gang fra deres nye kirkebygning, ringede biskoppen til hendes 
far for at bede ham se til bygningen efter stormen. Karin og hendes far gik 
sammen afsted og gik uden om de grene, som var faldet ned i blæsten. I nogle 
huse var vinduerne væk, og de gik forbi nogle beskadigede køretøjer. Karin var 
bange for, at kirkebygningen også var beskadiget. 

Da de nærmede sig kirkebygningen, kunne de se, at mindst en stor rude var gået 
i stykker under stormen. Der var kommet regnvand ind, og også pløre, blade, 
skidt, kviste og små grene. Karin far bad hende om at vente udenfor, mens han 
sikrede sig, at det var sikkert at gå ind. Han kom hurtigt tilbage og sagde, at 
resten af bygningen lod til at være ubeskadiget. De gik sammen ind i 

Skriftsted, 
tavle og samtale 

Billede og samtale 
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Lektion 4 7 

kirkebygningen. Mens Karins far så sig omkring for at undersøge skaderne 
nærmere, begyndte Karin at gå igang. Uden at blive bedt om det begyndte hun at 
samle de blade, kviste, små grene og skidt sammen, som var blæst ind under 
stormen. 

Karins far fik et andet medlem af wardet til at hjælpe, og snart havde de fået 
vinduet dækket til. Karin fortsatte med at rydde op, mens mændene arbejdede for 
at beskytte vinduet. Snart var næsten alle grene og blade fjernet. Karins far tilbød 
hende at følge hende hjem, så hun kunne hvile sig, men Karin ville hjælpe med at 
gøre rent i kirkebygningen. Hun blev og arbejdede, mens de rensede mudderet 
væk og vaskede væggene og gulvet. 

• Hvordan viste Karin Jesus Kristus sin kærlighed? (Hun hjalp med at gøre rent i 
kirkebygningen). 

• Hvad tror I, Karin følte, da hun var færdig med arbejdet? 

Forklar, at der er mange måder, hvorpå vi kan hjælpe med at passe på 
kirkebygningen og tingene i den. I kan hjælpe med at passe på vores kirkebygning 
og gøre jeres bedste for at holde den ren og pæn. Vi kan samle papir op og ikke 
lade ting ligge og flyde i bygningen. Vi han behandle sangbøgerne og skrifterne 
med forsigtighed og respekt. Nogle gange kan vi hjælpe med særlige opgaver 
med at gøre rent i kirkebygningen eller ordne udenfor. Alle kan på en eller anden 
måde hjælpe med at passe på Kirkens ejendom. 

Skriv "Pas på Kirkens ejendom", eller tegn en enkel kirkebygning på tavlen eller 
papiret under sætningen "Jeg kan vise Jesus Kristus kærlighed ved at -". 

Vi viser Jesus Kristus kærlighed, når vi elsker andre 

Sang Bed børnene lytte godt efter for at lære om et meget vigtigt bud. 

Syng eller sig ordene til sangen "Elsker hverandre" sammen med klassen. 

Samtale 

• Hvad siger denne sang, at Jesus Kristus ønsker, vi skal gøre? (Elske hinanden, 
som Jesus gør). 

• Hvad er det nye bud? (Elsk hinanden). 

• Hvad betyder ordet følge? (En der tror på Jesus Kristus). 

• Hvordan kan folk vide, at I følger og tror på Jesus Kristus? (Hvis I viser andre 
kærlighed og prøver at gøre det rette i alt det, I gør). 

Forklar, at Jesus Kristus er den venligste og mest forstående person, som 
nogensinde har levet. Vi må være meget kærlige over for andre, hvis vi skal elske, 
som han gør. Ordene i denne sang er sande og kommer fra Bibelen. Jesus sagde: 
"Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden" (se Joh 13:34; se også 15:12, 
17). Vi ved, at han elsker os meget højt. Vi skal elske andre med den samme 
kærlighed. Ved at elske andre viser vi Jesus, at vi også elsker ham. 

Skriv "Elsk andre" eller tegn et hjerte nederst på listen. 
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Sammenfatning 

Forklar, at vi viser, at vi elsker Jesus Kristus, når vi hjælper med at passe på 
Kirkens ejendom, holder befalingerne og elsker andre. Vi viser vores kærlighed til 
Jesus gennem det, vi gør. 

Aktivitet Giv hvert barn en blyant og et stykke papir eller karton. Lad de børn, som kan, 
skrive ordene "Jeg kan vise Jesus Kristus min kærlighed ved at -" på deres papir. 
Du kan skrive dette på de mindre børns papir. Bed børnene skrive eller tegne en 
ting, som de vil gøre i denne uge for at vise kærlighed til Jesus Kristus. Forklar, at 
du næste uge vil høre, hvor godt de har klaret denne opgave. Motivér børnene til 
at tage papirerne med hjem og placere dem et sted, hvor de kan se dem i den 
kommende uge som en påmindelse. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Medbring en ærtepose eller en anden blød ting at kaste med. Få børnene til at 
sætte sig på gulvet i en rundkreds. Spørg dem: 

Elsker du Jesus? Hvordan kan han det se? 
Vælg det rette, og man vil det bemærke. 

Sig verset sammen med børnene. Sig så et navn, og kast forsigtigt posen til 
pågældende barn. Dette barn skal sige en ting, som han eller hun kan gøre for 
at vise Jesus Kristus, at han eller hun elsker ham. Derpå kaster barnet posen 
tilbage til dig. Fortsæt, til alle børnene har prøvet. 

2. Syng sangen "Elsker hverandre". Forklar børnene, at i stedet for at synge ordet 
elsker, skal de folde deres arme (med knyttede hænder) over brystet, hver gang 
ordet forekommer. Dette betyder kærlighed på tegnsprog. Vi bør vise alle vor 
himmelske Faders børn kærlighed og forståelse. Lær børnene at lave tegnet 
"Elsker dig" ved at lave tegnet for kærlighed og så pege på en person. Foreslå 
dem at vise deres familie dette, når de kommer hjem. Mind børnene om, at 
måden at virkelig vise kærlighed er ved at være lige så venlig, som Jesus ville 
være. 

3. Syng eller sig følgende bevægelsessang sammen med børnene: "Jesus siger: 
elsk enhver" (Børnenes sangbog, s. 39). 

Jesus siger: elsk enhver, (stræk armene ud) 
mod dem kærlig vær! (vend dig mod din sidemand, smil, og giv ham hånden) 
Alle elsker dig igen, (læg hænderne på dit hjerte) 
når du kærlig er. (spred armene ud, og bøj dem derpå, så de rører brystet). 

4. Klip tre eller flere papirhjerter ud til hvert barn. Forklar, at børnene kan bruge 
disse hjerter i denne uge til at vise kærlighed. De skal gøre noget godt for 
nogen og give vedkommende et hjerte. At hjælpe andre er noget, som Jesus 
ønsker, vi skal gøre. Giv flere eksempler på venlige ting, som børnene kunne 
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Lektion 4 7 

gøre. Du kan eventuelt beslutte dig for at lave rollespil over nogle få af disse 
venlige gerninger sammen med eleverne. 

5. Hvis der er nogle sangbøger, som der ikke er blevet passet godt på, så vis 
børnene dem og tal om, hvordan de skulle være passet på og hvorfor. 
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Lektion 

47 Jeg vil tjene Jesus Kristus 
ved at tjene andre 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at de kan vise kærlighed for Jesus Kristus ved at 
tjene andre. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 2:17 og Luk 10:30-37 under bøn, og forbered dig på at forklare 
børnene disse skriftsteder. 

2. Forbered dig til at nynne "Vi vil synge af glæde" [Børnenes sangbog, s. 108} og 
"Giv sa'e den lille bæk" (Børnenes sangbog, s. 116). 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Vor biskop" (Syng med mig, B-61). 

4. Tal med jeres biskop eller grenspræsident om hans barndom. Bed ham fortælle 
om nogle måder, hvorpå han tjente andre, da han var barn. Forbered en kort 
præsentation om ham, så børnene kan gætte, hvem du beskriver. Hvis det er 
muligt, kan du låne et billede af biskoppen eller grenspræsidenten som barn. 
(Du kan også lave denne præsentation om primarypræsidentinden eller en 
anden leder). 

5. Lav en blomst af karton til hvert barn som vist her under. Lav dem store nok til 
at kunne skrive en kort besked på bagsiden. 

6. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog og Bibelen. 
b. Et sugerør eller pind til hvert barn, hvis det er muligt. 
c. Gennemsigtig tape, hvis det kan fås. 
d. En blyant eller fan/e til hvert barn. 
e. En vase eller flaske. 
f. Kridt, tavle og tavleklud. 
g. Billede 3-63, Den gode samaritaner (62156; Evangelisk Kunst 218). 
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7. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vi viser kærlighed til Jesus Kristus ved at tjene andre 

Syng eller sig ordene til "En glad familie". 

Bed børnene fortælle om en måde, hvorpå de har vist kærlighed til Jesus Kristus i 
den forgangne uge (se lektion 36). Forklar, at du ønsker, de skal høre mere om en 
måde, hvorpå de kan vise kærlighed til Jesus Kristus. 

Forklar børnene, at den leg, de skal lege, vil hjælpe dem med at forstå en meget 
vigtig måde, hvorpå de kan vise kærlighed til Jesus Kristus. Forklar, at du vil nynne 
en sang. Når de mener, at de kender navnet på sangen, skal de række hånden i 
vejret. Du kan enten afbryde din nynnen og bede et barn gætte, hvad det er for en 
sang, eller vente til du er færdig med at nynne sangen helt igennem. 

Nyn "Vi vil synge af glæde". Stil dette spørgsmål, når et barn har gættet sangens 
navn: 

• Hvad handler denne sang om? (At hjælpe). 

Skriv Hjælpe på tavlen. 

Nyn "Giv sa'e den lille bæk". Stil dette spørgsmål, når børnene har gættet 
sangens navn: 

• Hvad handler denne sang om? (At give). 

Skriv Give under Hjælpe. 

• Kan I komme i tanker om et andet ord, der både betyder at hjælpe og give? 
('Tjene. Giv dem flere tips efter behov, til de kan gætte det). 

Forklar, at man kan give og hjælpe, når man tjener andre. Vi tjener ofte ved at 
hjælpe og give andre noget. 

Hjælp børnene med sammen at sige følgende del af den trettende trosartikel: "Vi 
tror, at vi må ... gøre godt mod alle." 

Læs Mosiah 2:17. Forklar, at dette betyder, at når vi villigt tjener andre, tjener vi 
også vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi kan vise vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus, at vi elsker dem ved at tjene hinanden. 

Stil billede 3-63 frem, Den gode samaritaner, på et passende tidspunkt, når du 
fortæller historien med dine egne ord: 

I historien om den barmhjertige samaritaner belærte Jesus Kristus om at tjene 
hinanden. Han fortalte om en mand, der rejste fra Jerusalem til Jeriko. På rejsen 
blev han overfaldet af røvere, som tog hans tøj, slog ham og lod ham ligge 
næsten død. Der kom en præst forbi, men da han så den sårede mand, gik han 
over på den anden side af vejen. Så kom der en levit, en mand, som hjalp 
præsterne i deres arbejde, forbi, men han gik også over på den anden side af 
vejen for at undgå manden. 

Fang 
opmærksomheden 

Trosartikel 

Skriftsted 

Historie og billede 
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Til sidst kom en samaritaner (samaritanerne var en gruppe mennesker, som var 
forhadt af jøderne) forbi, og standsede på for at hjælpe den sårede mand, og han 
vaskede og forbandt hans sår. Samaritaneren satte manden op på sit eget dyr, 
tog ham hen til et herberg og blev hos ham den nat. Næste dag betalte 
samaritaneren værten og sagde til ham, at hvis den sårede mand fik brug for mere 
pasning end pengene kunne række til, ville han komme tilbage og betale mere. 

• Hvorfor tror I, at præsten og leviten gik forbi den sårede mand uden at hjælpe 
ham? (Mulige svar kan blandt andet være: De havde måske travlt. De var 
måske bange for den sårede mand. De ville måske ikke besværes med andres 
problemer). 

• Hvorfor går vi nogle gange forbi folk, som har brug for vores hjælp? 

Forklar, at børnene kan være gode samaritanere ved at hjælpe folk, der har brug 
for hjælp. Fortæl dem nogle situationer, hvor nogen har brug for hjælp, og få 
børnene til at lave rollespil over, hvordan de ville hjælpe. Du kan bruge situationer 
som følgende: 

• Der ligger legetøj over det hele på gulvet, babyen græder, og din mor prøver at 
lave aftensmad. 

• Der er flyttet en ny pige ind ved siden af. Hun er fra et andet land og kan ikke 
tale dit sprog så godt. Når hun går ud for at lege, ser hun ensom ud. 

• Søster Kristensen kommer i kirke hver uge, men ingen synes at lægge mærke 
ti! hende. Hun er gammel, sidder altid alene og ser ked ud af det. 

• Din lillesøster er ked af det, fordi hendes yndlingslegetøj er gået i stykker. 

Forklar, at Jesus bliver glad, når vi villigt tjener andre. Antyd for børnene, at de kan 
tjene andre. 

Vi kan vise kærlighed til Jesus Kristus ved at tjene i hans Kirke 

Billedpræsentation Forklar, at der er mange i Kirken, som tjener Jesus Kristus ved at hjælpe andre 
hver uge, for eksempel lærerne i primary, dirigenter, organister, præster og 
diakoner, som administrerer nadveren, og mange andre. 

Stil billedet frem af biskoppen eller grenspræsidenten som dreng, hvis det er 
muligt, men uden at fortælle børnene, hvem det er. 

Forklar, at dette er et billede af en dreng, som er vokset op og blevet en 
betydningsfuld person i jeres ward eller gren. Sig, at det er en person, som med 
glæde tjener menneskerne i jeres ward eller gren hver uge. 

Lærerens Giv børnene de oplysninger, som du har samlet sammen om denne mand, som 
præsentation de kender godt. Forklar, at han som dreng tjente andre. Lad børnene gætte, hvem 

det kan være. Giv flere tips, hvis det er nødvendigt, til de gætter rigtigt. (For 
eksempel: han hjælper os med at vælge det rette; han hjælper os, når vi har 
problemer; vi giver ham vores tiende). 

Forklar, at biskoppen tilbringer mange timer hver uge med at tjene wardets 
medlemmer. Han hjælper ikke kun om søndagen men også de andre dage i ugen. 

• Hvem ellers tjener biskoppen, når han tjener menneskerne i sit ward? (Gud). 

• Hvem viser biskoppen kærlighed, når han tjener? (Jesus Kristus og 
menneskerne i hans ward). 
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Sang Få børnene til at synge eller sige ordene til "Vor biskop". 

Travl som nogen mand på jord 
er vor biskop, 
altid tid til venligt ord 
har vor biskop, 
smiler venligt til enhver, 
men til børnene især, 
lad os hjælpe alle her 
vores biskop. 

Sammenfatning 

Aktivitet Forklar, at du ønsker, at børnene skal lave en takkegave til biskoppen for de timer, 
han tjener dem. Del en blomst, en blyant og et sugerør eller en pind ud til hvert 
barn. Bed børnene på den ene side af blomsten skrive eller tegne en måde, 
hvorpå de kan vise kærlighed til Jesus Kristus, og skrive deres navn på. Sæt til 
sidst et sugerør eller en pind på til stilk. 

Når alle er færdige, samler du tingene sammen og lader børnene sætte en blomst 
i vasen eller flasken, som du har medbragt. Vælg sammen med børnene en elev i 
klassen, som skal give biskoppen papirblomsterne efter timen. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Fortæl følgende historie om Heber C. Grant, Kirkens syvende præsident, og tal 
om, hvordan han tjente andre. 

Hebers far døde, da Heber kun var ni dage gammel. Hans mor var meget fattig 
og havde svært ved at skaffe det nødvendige til sig selv og lille Heber. Hun 
forsørgede dem ved at sy for andre og have logerende boende. Nogle gange 
syede hun i så mange timer uden at hvile sig, at hun næsten ikke kunne træde 
pedalen på sin gammeldags symaskine. Heber kravlede tit ind under 
symaskinen og trådte på pedalen for hende. Vintrene var meget kolde i Salt 
Lake City, og Heber havde kun en tynd, slidt frakke at holde sig varm med. Han 
længtes efter at have en varm frakke, men vidste, at de knap havde penge nok 
til mad. Heber blev henrykt, da hans mor på hans fødselsdag gav ham en varm 
vinterfrakke, som hun havde syet til ham. Hans nye frakke var hans alfer 
kæreste eje. Nogle få uger senere da Heber havde travlt med at løbe et ærinde, 
så han en dreng på omtrent sin størrelse ryste af kulde. Drengen havde en tynd 
sweater på, og Heber huskede, hvordan det føltes ikke at have en varm frakke. 
Heber tog sin nye frakke af og insisterede på, at drengen skulle tage den på. 
Han bad drengen beholde den, for han havde en anden frakke derhjemme. 

Du kan eventuelt lade børnene lave et rollespil over denne historie og så forklare 
dem, hvad de forskellige personer kan have følt. 

2. Lad børnene sætte sig i en rundkreds, og lad en bold eller anden blød 
genstand gå rundt, mens du nynner "Vi vil synge af glæde". Når du holder op 
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med at nynne, skal den, som holder bolden elier den bløde ting, nævne en 
måde, hvorpå han eller hun kan hjælpe nogen. Vær sikker på, at alle får 
mulighed for at nævne en måde, hvorpå han eller hun kan hjælpe. 

3. Sæt et billede af et smilende ansigt omvendt på børnenes tøj, før de forlader 
klassen. Fortæl dem, at når de yder andre en venlig tjeneste, kan de vende det 
glade ansigt den rigtige vej. 
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Jeg kan være ren og retfærdig Lektion 47 

Formål At hjælpe børnene med at ønske at være rene og retfærdige. 

Forberedelse 1. Studér 3 Nephi 27:27; Moroni 1:1-4, 13-17; 2:1, 16-19 samt Lære & Pagter 
100:16 under bøn. 

2. Forbered dig til at hjælpe børnene med at synge eller sige "Vælg det rette" 
[Børnenes sangbog, s. 82); teksten findes bagest i dette hæfte. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog samt Lære & Pagter til hvert barn, hvis det er muligt. 
b. Salt- og peberkværne (fyldte), hvis det er muligt. 
c. VDR-skiltet og -ringen. 
d. Billede 3-34, Mormon forkorter pladerne (62520; Evangelisk Kunst 306). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang 
opmærksomheden 

Historie fra skriften 

Mormon var ren og retfærdig 

Sæt salt- og peberkværnene, som du har medbragt, frem. Hæld noget salt ud i 
hånden og vis klassen det. Forklar, at du har rent salt i hånden. Det er rent, fordi 
der ikke er andet i det end godt, rent salt. 

Drys noget peber over saltet i din hånd. Forklar, at saltet ikke længere er rent, fordi 
det ikke længere er fri for andre ting end salt. Når folk lader forkerte eller uvenlige 
tanker komme ind i deres sind eller gør forkerte eller uvenlige ting, er de ikke 
længere rene. De er som en blanding af salt og peber. Fremhæv, at rene 
mennesker altid prøver at tænke gode tanker og gøre retfærdige gerninger. 

Forklar, at du vil fortælle om nogen fra Mormons Bog, som var ren og retfærdig. 
Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Som dreng blev Mormon regnet som værende en ganske særlig person, Da 
Mormon kun var ti år gammel, fik han at vide, at han, når han blev voksen, ville få 
ansvaret for Nephis plader. Nephiternes historie blev nedskrevet på disse plader. 
Han fik besked på at holde øje med sit folk, og da han var 24 år, fik han besked 
på at skrive deres historie. Hjælp børnene med at forstå, hvor stort et ansvar det 

• Hvilke egenskaber tror I, at Mormon havde, da han ti år, som var årsag til, at 
han blev valgt som den næste til at føre optegnelser på pladerne? Hvilket slags 
barn var Mormon? (Lad børnene tale om svarene. Læs Mormon 1:1-2 for at 
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hjælpe dem. Hjælp børnene med at forstå, at Mormon var en god elev, for han 
"begyndte at få nogen undervisning efter [sit] folks lærdom"; han var "et 
forstandigt barn", hvilket vil sige, at han var seriøs og pålidelig, og han havde 
"skarp opfattelsesevne", hvilket vil sige, at han lagde mærke til og lærte mange 
ting. Forklar, at Mormon elskede vor himmelske Fader og adlød befalingerne, 
hvilket holdt ham ren og retfærdig. Vor himmelske Fader vidste, at han kunne 
betro Mormon de hellige optegnelser på Nephis plader). 

Forklar, at Mormon havde en vidunderlige oplevelse, da han var 15 år. Han fik 
besøg af Herren Jesus Kristus (se Mormon 1:15). 

• Hvad tror I, at I ville have følt i Jesu Kristi nærvær, hvis I havde været Mormon? 

• På hvilke måder var Mormon ren og retfærdig? (Du kan eventuelt skrive deres 
svar på tavlen). 

Forklar, at de fleste mennesker på Mormons tid var meget onde (se Mormon 1:13-
14). Mormon ønskede, at folket skulle omvende sig og blive døbt, så de kunne 
blive retfærdige og lykkelige (se Mormon 3:2). Han sagde til folket, at de skulle 
omvende sig, men de hørte ikke efter. 

• Hvordan tror I, at Mormon havde det med, at han kun var en af få mennesker, 
som prøvede at være retfærdig? 

Vis billede 3-34, Mormon forkorter pladerne. 

Forklar, at Mormon skrev sit folks historie på metalplader, som han var blevet 
befalet at gøre. Han samlede også de historiske optegnelser, som andre folk 
havde skrevet. 

• Hvor kan vi finde den historiske optegnelse, som Mormon skrev? 

Stil Mormons Bog frem, og vis børnene navnet Mormon på omslaget. Forklar, at 
bogen er opkaldt efter Mormon, fordi han samlede og passede på optegnelserne, 
og fordi han var et retfærdigt menneske. 

Vi kan være rene i tanker, ord og gerninger 

Samtale om skriften • Hvordan kan vi være rene? 

Læs denne udtalelse af Jesus Kristus, som står i 3 Nephi 27:27 for børnene, for at 
besvare dette spørgsmål: "Hvad slags [mennesker] burde I da ikke være? 
Sandelig siger jeg jer: Som jeg er." 

• Hvilken slags mennesker bør vi være? 

Forklar børnene, at alt, som Jesus Kristus tænkte, sagde og gjorde, var godt. For 
at være som ham bør vi prøve at tænke, sige og gøre de samme ting, som vi 
forestiller os, at Jesus ville tænke, sige eller gøre. Når vi bliver fristet til at gøre 
noget forkert, bør vi spørge os selv: "Hvad ønsker Jesus, at jeg skal gøre?" Dette 
kan hjælpe os med at forblive rene og retfærdige. 

VDR-skilt og -ring Vis børnene VDR-skiltet og -ringen. Mind dem om, at skiltet og ringen kan hjælpe 
dem med at huske at gøre, hvad Jesus ønsker. Når de holder sig fri for forkerte 
tanker og handlinger ved altid at vælge det rette, vil de holde sig rene og 
retfærdige. 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Vælg det rette". 
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Lektion 4 7 

Historie Fortæl følgende historie om en pige, som gjorde det rette, selvom det var svært: 

Dortes yndlingsonkel blev vred på Dorte og hendes familie, da de blev medlem af 
Kirken. Han nægtede at besøge dem i næsten et år. Da han endelig kom, 
inviterede han Dorte med sin familie på vandretur i bjergene. Dorte blev begejstret. 

Den anden dag på vandreturen tabte Dorte sin feltflaske, og den gik i stykker. 
Solen skinnede klart, og Dorte sakkede efterhånden bagud. Hun var tør i munden, 
hun ville have noget vand at drikke. 

Højere oppe på bjerget kunne hun se, at de andre var standset og drak af nogle 
dåser. Hun skyndte sig, så hun også kunne få noget at drikke. 

Da hun gik op til de andre, råbte en af dem: "Kom og få noget at drikke, Dorte". 

Så så hun, at han havde en dåse øl i hånden. Først kunne Dorte kun tænke på, 
hvor tørstig hun var. Dorte var blevet undervist i evangeliet og var blevet døbt, og 
hun vidste, at hun ikke måtte drikke øl. Hun tænkte igen på, hvor tørstig hun var. 
Dorte ønskede at gøre det rette. Hun havde prøvet så hårdt, efter hun var blevet 
døbt og havde bedt til, at hun ville kunne holde befalingerne. Nu havde hun brug 
for hjælp til at være stærk. 

"Jeg drikker ikke øl. Du har vel ikke noget andet?" sagde Dorte, og så 
vedkommende iige ind i øjnene. 

Et øjeblik så onkel John vred ud. Så sagde han: "Dorte er mormon. Lad os give 
hende noget andet at drikke." Han fortsatte: "Undskyld, Dorte." Dorte var 
taknemmelig for, at hun havde holdt befalingerne. 

Samtale • Hvad gjorde Dorte for at forblive ren og retfærdig? 

• Hvordan tror I, at Dorte havde det, da hun havde valgt det rette? 

• På hvilken måde var Dorte et godt eksempel for sin onkel? 

Historier og samtale Fortæl klassen, at du vil fortælle tre historier om børn, som ønskede at være rene 
og retfærdige i deres tænker, ord og handlinger: 

1. Da Brians nye naboer flyttede ind ved siden af, blev han gode venner med en af 
dem, en dreng på hans alder, der hed Tim. De legede sammen næsten hver 
dag. En dag spillede de bold udenfor sammen med de andre drenge i området. 
Tim blev vred, fordi hans hold var ved at tabe kampen og begyndte at sige 
grimme ord og bande mod det andet hold. Drengene gik deres vej, fordi de 
ikke havde det sjovt mere og ikke længere havde lyst til at lege med Tim. Brian 
blev og talte med Tim. Han forklarede Tim, at deres forældre havde lært dem, 
at det er forkert at tale sådan til andre. Han sagde, at de ikke brød sig om at 
høre sådanne ord. Brian sagde så til Tim, at hvis han ville lege uden at bruge 
grimme ord, ville han bede de andre drenge om at komme tilbage og lege igen. 

• Hvordan viste Brian, at han var ren og retfærdig? (Han bandede ikke, og han 
prøvede at hjælpe en anden dreng med at lære, at det ikke er rigtigt at bande). 

• Hvorfor er det forkert at bande? (Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, at vi skal tale venligt. De ønsker ikke, at vi skal bruge deres navn 
på en vred eller ukærlig måde, hvilket er at "misbruge deres navn". De, som 
bander, er et dårligt eksempel. Bandeord kan sætte uvenlige tanker i vores sind 
og dårlige følelser i vores hjerte). 

187 



2. En dag, da Carsten legede udenfor, var der en anden dreng, som kaldte ham 
og hans venner over til det ene hjørne af legepladsen. Denne dreng havde 
nogle cigaretter i lommen. Han ville have, at drengene skulle prøve at ryge. 
Drengene så alle sammen på hinanden og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Til 
sidst tog Carsten til orde og sagde, at han ikke ville ryge og nægtede at gøre 
det. De andre drenge var enige om, at de heller ikke ville gøre det. 

• Hvordan viste Carsten, at han var ren og retfærdig? {Han nægtede at ryge). 

• På hvilken måde hjalp dette de andre drenge? 

• Hvad ville I have gjort, hvis I havde været der? 

3. Georg var hjemme hos sin kammerat og læste i blade. Georgs ven fandt nogle 
dårlige billeder i et blad og ville have Georg til at se på dem. Georg følte sig 
meget dårligt tilpas, da det gik op for ham, hvilken slags billeder der var i 
bladet. Han vidste, at Jesus Kristus ikke ville se på sådanne billeder. Georg 
sagde, at han ikke ville, og han foreslog, at de skulle gå ud og lege. 

• På hvilken måde var Georg retfærdig? (Han nægtede at se på dårlige billeder). 

Pointér, at nogle blade, bøger, film og tv-udsendelser ikke er retfærdige og kan 
give os onde tanker. Understreg, hvor vigtigt det er at holde vores sind rent og 
fuldt af retfærdige tanker, som Georg gjorde. 

Samtale Forklar, at de film og tv-programmer, vi ser, kan påvirke den måde, vi opfører os 
på. Disse programmer give os tanker, som ellers aldrig ville være der. Disse tanker 
kan være gode eller dårlige, afhængig af programmet. 

• Har I nogen sinde ladet som om, I var en person, som I har set i en film eller på 
tv? 

Forklar, at man kalder det at efterligne nogen. Det er tit sjovt at efterligne nogen, 
som man mener er en helt i filmen. 

• Er der film og tv-udsendelser, som ikke er gode for os at se? (Ja). 

• Er der nogle gode film eller tv-udsendelser, som man kan se? (Ja). 

Få børnene til at nævne nogle af deres foretrukne udsendelser eller film. Få dem 
så tænke over, hvilken helt i fjernsynet eller på film de bedst kan lide. Få dem til at 
besvare følgende spørgsmål: 

• Adlyder jeres helt altid loven? 

• Bander jeres helt nogensinde? 

• Handler jeres helt altid retfærdigt? 

• Klæder og opfører jeres helt sig altid pænt? 

Forklar, at hvis de måtte svare nej til et af disse spørgsmål, burde de måske vælge 
en, der er mere retfærdig, som deres helt. 

Foreslå børnene at tale rried deres forældre om, hvilke film og tv-udsendelser, de 
vælger at se. Fremhæv, at hvis de ser et program, hvor der forekommer dårlige 
ting, kan de skifte program, slukke for fjernsynet eller forlade biografen. 

Mind børnene om, at Helligånden kan hjælpe os med at kende forskel på rigtigt 
og forkert. Hvis vi får en dårlig eller ubehagelig følelse for noget, er det 
Helligånden, som fortæller os, at det er forkert. 
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Lektion 4 7 

Sammenfatning 

Lærerens Bær vidnesbyrd om nødvendigheden af at holde vores tanker, ord og gerninger 
vidnesbyrd rene og retfærdige. Du kan for eksempel fortælle om en oplevelse, hvor du var i 

stand til at holde dig ren og retfærdig på trods af at være blevet fristet til at gøre 
noget andet. Hjælp børnene til at forstå, at man bliver lykkelig af at være retfærdig, 
selv når det er svært. 

Bed børnene om altid at tænke på, hvad Jesus Kristus ønsker, at de skal tænke, 
sige og gøre, når de har det svært ved at vide, hvordan de skal vælge det rette. 

Skriftsted Læs L&P 100:16 for klassen. Forklar, at vi er det folk, som Herren har udvalgt til at 
være rent og retfærdigt. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Pointér, at Jesus Kristus ønsker, at vi skal være ligesom Mormon, selv om folk 
omkring os måske ikke er retfærdige. Brug tavlen med den 13. trosartikel til at 
hjælpe klassen med at sige den første del af trosartiklen til ordet alle i kor. 
Forklar, at gøre godt vil sige at være venlig, og at være ærlig, sandfærdig, kysk 
og dydig vil sige at være ren og retfærdig. 

Motivér børnene til at huske denne trosartikel. 

2. Forklar, at det er lettere at undgå at se dårlige programmer, hvis børnene og 
deres forældre i forvejen planlægger, hvilke programmer der ville være gode at se. 

Nævn flere forskellige fjernsynsprogrammer eller fiim for børnene, og spørg 
dem, om det ville være at vælge det rette at se dem hver især. 

3. Hjælpe børnene med at synge eller sige ordene og gøre bevægelserne til "Jeg 
har to ører" (fWivitetssange og vers, s. 42) 

Jeg ører har at høre med, (peg på ørerne) 
to øjne som kan se. (peg på øjnene) 
På fødder løber jeg afsted 
og glad er jeg for det. (løb på stedet) 
Jeg prøver derfor om jeg klogt dem bruge kan. 

(lad som om, du fejer eller gør noget andet arbejde). 
Jeg takker Gud i Himlen han skabte mig sådan, 

(fold hænderne, som om du beder). 

Jeg har en mund så jeg til dig (peg på munden) 
kan sige gode ord. 
To hænder Gud har givet mig (hold hænderne op) 
så jeg kan hjælpe mor. 
Jeg prøver derfor om jeg klogt dem bruge kan. 

(lad som om, du fejer eller gør noget andet arbejde). 
Jeg takker Gud i Himlen han skabte mig sådan, 

(fold hænderne, som om du beder). 
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4. Få børnene til at synge eller sige ordene til "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. 

Tal med børnene om, hvordan denne sang kan hjælpe dem med at holde deres 
tanker og talemåde rene. 
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At vise vore 
forældre kærlighed 

Lektion 47 

Formål At hjælpe børnene med at vise deres fader og moder kærlighed ved at være 
lydige og hjælpsomme. 

Forberedelse 1. Studér 2 Mos 20:12 og Mormon 8:1 under bøn. 

2. Forbered dig til at klassen kan synge "En glad familie" (,Børnenes sangbog, s. 
104); teksten findes bagest i dette hæfte. 

3. Vær opmærksom på de børn, som ikke har begge forældre i hjemmet, eller hvis 
forældre lever under andre omstændigheder. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. En lille ærtepose eller bold. 
c. En kopi af familietræet til hvert barn (se eksemplet bagest i denne lektion). 
d. Billede 3-34, Mormon forkorter pladerne (62520; Evangelisk Kunst 306); 

billede 3-35, Moroni gemmer pladerne i højen Cumorah (62462; Evangelisk 
Kunst 320) og billede 3-5, Adam og Eva underviser deres børn. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Vor himmelske Fader har givet vores forældre ansvaret for os 

Fang Stil billede 3-5, Adam og Eva underviser deres børn, frem. 
opmærksomheden . H v e m e r d e t t e e t b j | |e d e a f ? { A d a r r i i E v a o g d e r e s b ø r n ) , 

• Hvad ønskede vor himmelske Fader, at Adam og Eva skulle undervise deres 
børn i? (Evangeliet. Mind børnene om, at de fornylig har talt om dette i klassen; 
se lektion 35). 

Forklar, at vor himmelske Fader har givet vores forældre børn at passe på og 
elske, til de en dag vender tilbage til ham. Han ønsker, at vi alle skal lære, hvordan 
vi kan blive værdige til at leve hos ham efter dette liv. Vor himmelske Fader 
forventer, at forældre underviser deres børn om befalingerne og tager sig af deres 
børns behov. Dette er et stort ansvar for vores forældre. 

Giv hvert barn en kopi af familietræet. Lad børnene skrive deres forældres navn 
eller tegne deres ansigt på træstammen samt deres eget fornavn og ligeledes 
deres søskendes fornavn på grenene. 
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Samtale • Hvorfor har vor himmelske Fader givet os forældre? (Til at elske os og tage sig 
af os, og undervise os om befalingerne). 

Forklar, at vor himmelske Fader ved, at børn kan vise deres forældre kærlighed. 
Vor himmelske Fader har fortalt os, at vi skal gøre dette (se 2 Mos 20:12). Der er 
mange måder, hvorpå man kan vise sine forældre kærlighed. 

Vi bør vise vores forældre kærlighed ved at være hjælpsomme 
Historie Forklar klassen, at hjælpsomhed er en måde at vise sine forældre kærlighed. 

Genfortæl følgende historie med dine egne ord: 

Emma kunne mærke, at hendes mor ikke havde det godt. Mor så træt ud og 
satte sig ofte ned for at hvile sig. Selv mors stemme lød træt, når hun talte til 
David og John, Emmas små brødre. Emma tænkte på alle de ting, som hendes 
mor gjorde for hende, og ønskede at hun kunne hjælpe sin mor med at få det 
bedre. 

• Hvilke ting kan Emma blandt andet gøre for at hjælpe sin mor? 

Emma satte sig ned sammen med sine små brødre og legede med dem. Hun 
hjalp dem med at lege stille og sjovt. Så hjalp hun dem med at lægge sig og hvile 
sig, så mor kunne tage en lur. Senere hjalp Emma dem med at lægge deres 
legetøj på plads. 

Da mor havde lavet frokost, hjalp Emma David og John med at vaske hænder og 
gøre sig klar til bøn. Mor smilede til Emma og gav hende et stort knus. 

"Tak for at have været sådan en vidunderlig hjælp idag", hviskede mor i Emmas 
øre. 

Samtale • Hvordan viste Emma sin mor kærlighed? 

• Hvad tror I, Emma følte, efter hun havde hjulpet sin mor? 

• Hvad tror I, Emmas mor følte? 

Aktivitet Kast ærteposen til hvert barn, og stil et af følgende spørgsmål. Når barnet har 
svaret, kaster han eller hun posen tilbage til dig. Giv hvert barn mulighed for at 
besvare begge spørgsmål. 

• Hvad gør min mor og far for at vise mig kærlighed? 

• Hvad kan jeg gøre for at vise min mor eller far kærlighed? 

Vi viser vores forældre kærlighed ved at være lydige 

Samtale Forklar, at lydighed er endnu en vigtig måde, hvorpå vi kan vise vores forældre 
kærlighed. 

Historie Fortæl følgende historie om Anders og hans far med dine egne ord: 

Endelig havde Anders fået ansvaret for gederne. Langt om længe var han gammel 
nok til at blive hos gederne, mens de græssede på bjerget. Anders var otte år 
gammel og havde ventet med iver på at få ansvar for at passe gedeflokken. 

Anders tænkte på, hvordan han og hans hund, Numie, hver morgen skulle samle 
gederne og følge med de andre hyrder, mens de førte gederne fra landsbyen op 
ad bjergstien til det høje græs. Om aftenen kom hans far op på bjerget og hjalp 
Anders og Numie med at drive gederne hjem. 
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Hans far havde sagt: "Gå aldrig væk fra bjergstien, Anders. Hvis der bliver en ged 
væk, så kald på den, men gå aldrig væk fra stien. Bjerget er ujævnt og meget 
farligt. Min dreng, du må gøre, som jeg siger. Gå aldrig væk fra bjergstien." 

Dag for dag blev Anders' nye ansvar lettere og lettere, og han begyndte at elske 
de timer, han tilbragte på bjerget. 

En eftermiddag opdagede Anders, at hans far var sent på den, da han skulle 
komme og hjælpe ham. Han besluttede sig for at drive gederne sammen og 
begive sig på vej ned ad stien for at gå sin far i møde. Med Numies hjælp fik han 
snart samlet gederne i en cirkel. Han blev ked af det, da han så, at der manglede 
tre geder - Summa, den ældste ged, og hendes to kid. Hvad skulle han gøre? 
Anders tænkte, at Summa sikkert var gået højere op ad stien, hvor de havde taget 
hende med så mange gange før. Han måtte lede efter hende. 

Han lod Numie blive tilbage for at holde øje med de andre geder og begyndte at 
gå op ad bjergstien. Snart så han Summa og hendes unger langt væk fra 
bjergstien på et lille stykke græs. Der var mange buske og sten, og Anders kunne 
ikke se, hvad der var mellem ham og Summa. Anders vidste, at han skulle blive 
på stien, så han kaldte, men Summa gik længere væk. 

Det begyndte at blive mørkt, og snart kunne Anders slet ikke se de tre geder. Han 
vidste, at der måtte gøres noget, så han besluttede sig for at følge efter dem. 
Selvfølgelig kunne han få fat i dem og komme tilbage til stien. 

Da han begyndte at gå væk fra stien, huskede han, hvad hans far havde sagt: 
"Anders, du må aldrig gå væk fra bjergstien." 

Anders vidste, at han skulle adlyde sin far, så han satte sig ned og begyndte igen 
at kalde på Summa. Pludselig hørte han en knasen i græsset. Han så op og så 
geden og hendes to små unger. De var alligevel kommet hen til ham. 

Andres gennede dem tilbage ned ad stien, hvor han mødte sin far, som var på vej 
ud efter ham. Sammen førte de gederne hjem med Numie i spidsen. 

Næste dag tog Anders sin far med til det sted, hvor han havde ventet på Summa. 
Anders' far tog ham med til kratområdet i nærheden og viste ham en stejl 
klippeafsats. Anders kunne være faldet ud over afsatsen, hvis han havde fulgt 
efter Summa. Anders var taknemmelig i sit hjerte for, at han havde adlydt og rettet 
sig efter sin far. 

Samtale • Hvad tror I, at Anders følte for sin far? (Han elskede ham). 

• Hvordan viste Anders sin far kærlighed? (Han adlød ham ved ikke at gå væk fra 
stien). 

• På hvilken måde hjalp det Anders, at han adlød sin far? (Han blev på stien og 
var i sikkerhed). 

Forklar, at vi ikke altid kan forstå, hvorfor vores forældre siger, at vi skal gøre nogle 
bestemte ting. Retfærdige forældre elsker deres børn og ønsker det bedste for 
dem. Børn bør adlyde deres forældre og gøre, hvad de beder dem om. Når vi 
adlyder vores forældre, viser vi dem vores kærlighed. 

Sang Syng eller sig ordene til "En glad familie". 
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Moroni viste sin far, Mormon, kærlighed 

Fortæl børnene, at der i Mormons Bog er flere historier om mænd, der viste deres 
forældre kærlighed ved at være lydige og hjælpsomme. Den ene historie handler 
om profeten Moroni. 

Stil billede 3-35 frem, Moroni gemmer pladerne i højen Cumorah. Spørg børnene, 
hvad de ved om billedet. Fortæl dem, at Moroni gravede guldpladerne ned. 
Mange år senere kom han tilbage som en engel og viste sig for Joseph Smith for 
at vise ham, hvor de var. Moronis far var profeten Mormon. Stil billede 3-34 frem, 
Mormon forkorter pladerne, ved siden af billedet af Moroni. 

Forklar, at vor himmelske Fader valgte Mormon til at samle de historiske 
optegnelser og skrive dem på pladerne. Han havde altid vist vor himmelske Fader 
kærlighed ved at gøre alt det, han blev bedt om. Han lærte sin søn, Moroni, at 
gøre det samme. Mormon elskede Moroni, og ønskede at han skulle være 
lykkelig. Han vidste, at det ville hjælpe Moroni med at være lykkelig at elske og 
adlyde vor himmelske Fader. 

Selv da Moroni var blevet voksen, fortsatte Mormon med at lære sin søn at elske 
vor himmelske Fader. Moroni elskede sin far og ønskede at følge hans eksempel. 

Moroni adlød sin fars belæringer på grund af sin store kærlighed til sin far. Han 
skrev de ting ned, som hans far lærte ham, så at hele verden kunne kende hans 
fars lærdomme. Mormon døde, før guldpladerne blev skrevet færdig, så Moroni 
tog optegnelserne og gjorde dem færdige. 

Skriftsted og samtale Læs Mormon 8:1 for klassen. 

• Hvorfor adlød Moroni Mormon? (Fordi han elskede ham). 

• Hvordan viste Moroni sin far kærlighed? (Ved at være lydig og hjælpsom). 

Historie fra 
skriften og billeder 

Sammenfatning 

Samtale • Hvorfor har vor himmelske Fader givet os forældre? (For at elske os, belære os 
om befalingerne og passe på os). 

• Hvordan kan vi vise vores forældre, at vi elsker dem? (Ved at være lydige og 
hjælpsomme). 

• På hvilke måder var historierne om Anders, Emma og Moroni ens? (Personerne 
i disse historier viste kærlighed til deres forældre ved at være lydige og 
hjælpsomme). 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om betydningen af forældre og de velsignelser, som vi kan få, når 
vi viser dem kærlighed. Bed børnene om at vælge en måde, hvorpå de kan vise 
deres forældre kærlighed i den kommende uge. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Syng "Vores familie kan være sammen for evigt" [Børnenes sangbog, s. 98) 
sammen i klassen; teksten findes bagest i dette hæfte. 
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2. Lad børnene lave tegninger af, hvordan de kan vise kærlighed for deres 
forældre. 

3. Leg "Lærer, må jeg" sammen med børnene. Lad dem alle sammen stille op på 
en række med ansigtet mod dig. Sig noget som for eksempel "(barnets navn), 
hjælp din mor med at vaske op." Barnet skal sige: "Lærer, må jeg hjælpe min 
mor med at vaske op?" eller noget i den retning. Hvis barnet siger dette, siger 
du: "Tag et kæmpestort skridt frem," og barnet tager et skridt hen imod dig. 
Hvis barnet tager et skridt uden først at have stillet spørgsmålet, skal han eller 
hun tage et skridt baglæns eller væk fra dig. Det første barn, der kan røre din 
hånd, har vundet. 
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Tilbedelse i Kirken Lektion 

47 
Formål At styrke børnenes ønske om at tilbede i Kirken. 

Forberedelse 1. Studér 2 Mos 20:8 samt Lære & Pagter 25:12 under bøn. 

2. Lav en stjerne med fire spidser som vist. Læg den i en pose til brug under 
legen. 

3. Forbered dig til at hjælpe børnene med at synge eller sige ordene ti! "Stille som 
en lille mus" (Børnenes sangbog, s. 147). 

4. Nødvendige materialer: 
a. Lære & Pagter. 
b. En papirpose. 
c. Billede 3-25, På vej til kirke; billede 3-59, Omdeling af nadveren (62021); 

billede 3-64, At bede i Kirken; billede 3-65, At synge i Kirken; billede 3-66, At 
lytte i Kirken; billede 3-67, Præsident Spencer W. Kimball. 

d. Kridt, tavle og tavleklud. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende, 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 
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Søndag er en særlig dag 
F a n 9 Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Når jeg til Kirke går" (Syng med 
opmærksomheden mig, B-52). 

Jeg altid føler mig så glad, 
når jeg til kirke går. 
Mens orglets toner kalder blidt, 
så går jeg stille til min plads. 
Jeg nikker venligt til enhver, 
når jeg til kirke går. 

Jeg synger til vor Faders pris, 
når jeg til kirke går. 
Mens hovedet jeg bøjer ned, 
min bøn til Himlen når. 
Jeg taler ikke, men jeg sidder tyst, 
når jeg til kirke går. 

Om Gud i Himlen lærer jeg, 
når jeg til kirke går. 
Jeg takker for hver blomst, hvert træ, 
for venner og familie, 
for alt det smukke jeg kan se, 
når jeg til kirke går. 

Forklar, at vor himmelske Fader vidste, at vi ville få brug for en gang hver uge, hvor 
vi kunne lære mere om ham og Jesus Kristus. Han gjorde søndagen til en særlig 
dag for os, en dag hvor vi tager til nadvermøde og Primary. Han ønsker, at 
søndagen skal være en glad dag, en man glæder sig til. Når vi vælger at gå i kirke, 
vælger vi det rette. 

Kirken er et særligt sted 
Historie og samtale Fortæl børnene om en dreng, der havde et problem, som næsten forhindrede 

ham i at komme i Kirke. Han hed Vaughn Featherstone og blev senere 
generalautoritet. Indled historien med at forklare, at da Vaughn Featherstone var 
barn, var hans familie ret fattig og havde ikke råd til ret meget tøj. 

"Jeg havde et par sko, som jeg tog på i kirke. Det var ikke de bedste sko. Der var 
huller i sålen, så jeg klippede nogle stykker pap ud af et stykke karton [fra en 
æske corn flakes] og skubbede dem ind som en sål. I kirken sad jeg med begge 
fødder fladt på gulvet; jeg ville ikke løfte benene, så nogen kunne se [teksten på 
kartonen fra corn flakes-æsken] under min sko. Sådan gik jeg i kirke, og alt var 
godt, til skoene var slidt helt op. Da vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kan 
huske, at det var lørdag, og jeg tænkte: 'Jeg må i kirke. I kirken er jeg nogen. De 
holder virkelig af mig.' Jeg kan huske, at jeg tænkte det igennem, og jeg gik hen til 
en lille kasse med sko, som vores naboer havde givet os. Jeg så dem igennem, 
men jeg kunne kun finde ét par sko, som jeg kunne passe ... Det var et par 
damesko til sygeplejersker. Jeg tænkte: 'Hvordan kan jeg gå med dem? De vil 
hyle mig langt væk ovre i kirken.' Så jeg besluttede mig for ikke at tage dem på, 
og at jeg ikke ville gå i kirke." 

• Hvad ville I føle, hvis I havde været i bror Featherstones sted? 

• Hvad ville I have gjort? 
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Lad flere af børnene svare, og fortsæt derpå historien: 

"Natten og næste morgen gik ... Jeg vidste, at jeg måtte tage afsted! ... Jeg 
besluttede mig for, hvad jeg skulle gøre. Jeg ville løbe derover meget tidligt og 
sætte mig oppe foran, før der var kommet nogen. Jeg tænkte: 'Jeg vil sætte mine 
fødder ind under kirkebænken, så ingen kan se dem, og så vil jeg vente, til alle er 
gået. Når de er gået, kommer jeg løbende en halv time senere eller noget i den 
retning.' Det var min plan. Jeg styrtede over til kirken en halv time i forvejen, og 
det virkede. Der var ikke nogen. Jeg satte mine fødder ind under bænken. Snart 
begyndte alle at komme ind, og pludselig var der en, som sagde: 'Vi vil nu deles 
og gå til klasserne.' Jeg havde glemt, at man også skulle gå til sin klasse ... Jeg 
var rædselsslagen. Dørvogterne begyndte at komme op ad kirkegulvet, de kom til 
vores række, og alle rejste sig og gik. Men jeg blev bare siddende. Jeg kunne ikke 
røre mig. Jeg vidste, at jeg ikke kunne af frygt for, at nogen skulle se mine sko. 
Men det sociale pres var enormt. Det syntes, som om hele mødet standsede og 
ventede, til jeg gik, så jeg var nødt til at gå. Jeg rejste mig og fulgte med klassen 
nedenunder. 

Jeg tror, jeg lærte mit livs største lektie den dag. Jeg gik nedenunder, og læreren 
fik os til at sidde i en stor halvcirkel. Det føltes som om, hver af mine sko var godt 
en halv meter i diameter. Jeg kan ikke beskrive, hvor flov jeg var. Jeg kiggede, 
men ved I hvad? Ingen af disse otte- og niårige børn i den klasse grinede af mig. 
Der var ikke en af dem, som så på mig. Der var ingen, som pegede på mine sko. 
Min lærer kiggede ikke. Jeg kiggede hele tiden. Jeg så på alle for at se, om der 
var nogen, som kiggede på mig ... Selvfølgelig så de de sygeplejerskesko, som 
jeg var nødt til at tage på i kirke. Men de var så fintfølende, at de ikke grinede" 
(Vaughn J. Featherstone, "Acres of Diamonds," i Speeches of the Year, 1974 
[Provo: Brigham Young University Press, 1975], s. 351-352). 

• Hvorfor var bror Featherstone villig til at tage sygeplejerskeskoene på i kirke, da 
han var dreng? (Fordi han havde et stærkt ønske om at komme i kirke). 

Forklar, at Vaughn Featherstone som barn vidste, at det var vigtigt at komme i 
kirke. Han var glad for at gå i kirke hver uge, selvom hans familie ikke havde råd til 
at købe gode sko til ham. Han gjorde op med sig selv, at det var vigtigere at gå i 
kirke, selvom han ikke havde nogen gode sko. 

Vi kommer i Kirken for at tilbede vor himmelske Fader og Jesus Kristus 

Tavle og billeder Forklar, at drenge, piger og forældre i hele verden går i kirke hver søndag. Når vi 
kommer i Kirken og deltager ved at lytte og lære, tilbeder vi vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus. Stil billede 3-25 frem, På vej til kirke. Forklar, at de skal hen for 
at tilbede. 

Skriv Tilbede på tavlen. 

Forklar, at der er mange måder, hvorpå vi kan tilbede i Kirken. Stil billede 3-59 
frem, Omdeling af nadveren. 

Mind børnene om, at vi mindes Jesus Kristus, når vi tager nadveren. Hvis vi er 
blevet døbt, fornyer vi de pagter, vi har indgået om altid at erindre ham og adlyde 
hans befalinger. At tage nadveren er en af de vigtigste måder, vi tilbeder på, mens 
vi er i kirke. 

Stil billede 3-65 frem, At synge i Kirken, ved siden af billedet af nadveren. 
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Skriftsted Pointér, at når vi synger en salme med følelse, udtrykker vi vores kærlighed til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus. Hvis vi ikke synger, går vi glip af muligheden 
for at tilbede dem. 

Læs L&P 25:12 for børnene. Fremhæv, at vor himmelske Fader er glad, når vi 
synger salmer og hellige sange for ham. 

Billedeaktivitet Stil billede 3-64 frem, At bede i Kirken, ved siden af billedet af at synge. 

Forklar, at vi hører mange bønner, når vi er i kirke. Mind børnene om, at når der er 
en anden, som beder bønnen, bør vi lukke vores øjne, bøje hovedet og lytte til 
det, der bliver sagt. 

• Hvad siger vi til sidst i en bøn? (Amen). 

• Hvorfor siger vi "amen"? (For at vise, at vi er enige og støtter det, der er blevet 
sagt). 

Pointér, at vi under nadveren kan bede inde i os selv. Når vi tænker på Jesus 
Kristus, kan vi bede vor himmelske Fader om at hjælpe os med at vælge det rette 
og med at adlyde befalingerne. 

Stil billede 3-66 frem, At lytte i Kirken, ved siden af billedet af bøn. 

Aktivitet og samtale • Hvordan kan vi vise, at vi lytter i kirken? (Ved at sidde ærbødigt, ved ikke at 
snakke og ved at se på taleren eller læreren). 

Bed børnene om at nævne nogle af de mennesker, vi bør lytte til, når vi er i kirke. 
Bed dem om at række en finger i vejret for hvert forslag. Mulige svar kan være: En 
taler i Primary eller ved nadvermødet, den unge mand der velsigner nadveren, en 
der beder i klassen eller til et møde, og en lærer. 

Historie Stil billede 3-67 frem, Præsident Spencer W. Kimball. Forklar, at han var profet og 
Kirkens 12. præsident. Fortæl følgende historie om ham. 

Præsident Spencer W. Kimball var kun en dreng, da han hørte en af Kirkens 
ledere fra Salt Lake City fortælle forsamlingen, at de skulle læse skrifterne. Han 
indså, at han aldrig havde læst Bibelen, så han satte sig det mål, at han ville læse 
den. 

Spencer gik hjem og kravlede op på sit lille loftsværelse, tændte en lille 
petroleumslampe og læste de første kapitler af Første Mosebog samme aften. 
Selvom det var svært, vidste han, at hvis andre gjorde det, så kunne han også. 

Et år efter havde han læst hvert et kapitel i Bibelen. Da han var færdig, havde han 
en god følelse af, at han havde sat sig et mål, og at han havde nået det (se 
Spencer W. Kimball, "Planning for a Full and Abundant Life," Ensign, maj 1974, s. 
88). 

• Hvorfor besluttede Spencer W. Kimball sig for at læse Bibelen? (Fordi han 
havde hørt en taler i Kirken sige, at alle bør læse skrifterne). 

• Hvad har I hørt en taler i Kirken sige, som har interesseret jer eller hjulpet jer 
med at holde en befaling eller lære mere om evangeliet? 
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Sammenfatning 

Leg Vis dem den stjerne, du har lavet. Vis dem, at de fire måder, som I har talt om at 
tilbede på, står skrevet på den. Forklar, at du vil lægge stjernen ned i en pose og 
give hvert barn mulighed for at tage stjernen ud af posen. De skal derpå besvare 
følgende udtaleise om ordet på den stjernespids, som de holder. 

Følgende er forslag til udtalelser. Stil samme spørgsmål, hver gang den samme 
spids bliver valgt. Da der er mange forskellige svar på hver udtalelse, kan denne 
leg gentages for at give hvert barn flere muligheder for at deltage. 

Lyt: Nævn nogle af de mennesker, vi skal lytte til i Kirken. (Biskoprådet, præsten 
der velsigner nadveren, medlemmer der holder tale og lærerne i Primary). 

Syng: Nævn en sang, du kan lide at synge i Kirken. (Du kan eventuelt lade klassen 
synge den sang, som barnet har valgt). 

Bed: Nævn et tidspunkt, hvor vi beder i Kirken. (Indledningsbøn, velsignelsen af 
brødet, velsignelsen afvandet, afslutningsbønnen, stille bønner eller åbnings- og 
afslutningsbønnen i Primary). 

Nadveren: Nævn en ting, du kan gøre under nadveren. (Tænke på Jesus Kristus, 
bede, sidde ærbødigt, lytte til bønnerne eller huske på dåbspagten). 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at man, når man vælger at tilbede på den rette måde, kan få 
store velsignelser af fred, større forståelse af evangeliet og komme til at føle sig 
nærmere vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Bed børnene om at høre bedre 
efter ved det næste møde. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lav et lommetørklæde med en knap bundet ind i det ene hjørne. Fortæl 
børnene, at du vil lade lommetørklædet falde. Bed dem række hånden i vejret, 
hvis de hører det falde. Ros dem, som rakte hånden i vejret, fordi de har hørt så 
godt efter. Tag knappen ud af hjørnet, og lad igen lommetørklædet falde ned. 
Bed børnene række hånden i vejret, hvis de kan høre det denne gang. 

Sig til børnene, at de altid bør høre lige så godt efter, som de gjorde, da de 
prøvede at høre lommetørklædet falde. De skal altid høre efter, når nogen står 
og taler til dem, om det så er biskoppen eller primarypræsidentinden eller et 
barn i Primary, som holder tale. Når deres lærer står foran dem i klassen, er det 
tegn på, at de skal høre efter, så de kan høre, hvad læreren siger. Mind børnene 
om, at de aldrig bør gå glip af at høre noget vigtigt. Derfor skal de høre godt 
efter, hvad der bliver sagt. 

2. Fortæl følgende historie: 

Karen kunne lide at komme i Primary. En søndag spurgte hendes far hende: 
"Hvad har du lært i Primary idag, Karen?" Karen tænkte sig om et øjeblik, så 
sagde hun: "Det kan jeg ikke huske, far." Da hun tænkte, kom hun i tanker om, 
at hun i hele Primary havde tænkt på, hvor dejligt det ville blive til Sallys 
fødselsdag dagen efter. Hun havde slet ikke hørt efter i Primary! 
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Hendes far sagde: "Karen, jeg er glad for, at du går i Primary, men mor og jeg 
ønsker også, at du skal være ærbødig, når du er der." 

"Men, far, jeg var meget stille!" 

"Jeg er glad for, at du var stille, Karen, men det er kun en del af at være 
ærbødig. Du skal også lytte til og deltage i alt. Når der bliver bedt bøn, skal du 
tænke på den, som om det var dig selv, der bad bønnen og så sige amen. Når 
du synger, skal du tænke på ordene i sangen. Du skal lytte nøje til din lærer. Når 
du deltager i alt, vil du føle dig tæt til vor himmelske Fader. Det er at være 
ærbødig." 

3. Brug lidt tid i klassen til at skrive et brev til et barn, som ikke er til stede, eller 
som ikke er så aktiv. Få børnene til at hjælpe dig ved at foreslå ting, de gør i 
Kirken, som barnet er gået glip af. Skriv i brevet, at du og børnene savner at se 
barnet i klassen. Lad hvert barn i klassen skrive sit navn i brevet. Sørg for, at 
brevet kommer frem. 

4. Hjælpe børnene med at synge eller sige ordene til "Kirkedøren" {Syng med mig, 
s. B-56). 

Det er som om kirkedøren si'r: 
"shh - vær stille". 
Husk på, hvor I er både drenge og pi'r 
"shh - vær stille". 
Ser I udenfor kan man more sig 
og løbe omkring i munter leg, 
men når I når til en kirkedør: 
"shh - vær stille". 
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Faste bringer os nærmere 
til vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus 

Formål At hjælpe børnene til en forståelse af, at faste kan bringe dem nærmere til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus, og at de kan faste og bede for særlige 
velsignelser. 

Forberedelse 1. Studér Mark 9:17-29 samt Lære & Pagter 88:76 under bøn. 

2. Det er bedst at give denne lektion søndagen før en fastesøndag. 

3. Nødvendige materialer: Skriv følgende spørgsmål på papirstrimler, og læg dem i 
en æske. 

• Hvad vi! det sige at faste? 

• Hvem bør faste? 

• Hvad kaldes de penge, som vi giver biskoppen eller grenspræsidenten, når vi 
faster? 

• Hvad gør biskoppen med vores fasteoffer? 

• Hvad er nogle af årsagerne til, at vi faster? 

• Hvordan hjælper det os at faste? 

• Hvornår er det fastesøndag? 

• Hvad viser faste vor himmelske Fader og Jesus Kristus? 

• Ville I være villige til at faste, hvis I eller nogen, l elsker, havde brug for hjælp? 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Faste betyder, at vi undværer mad og drikke for et retfærdigt formål 

Fortæl følgende episode med dine egne ord: 

En søndag morgen skyndte Phillip sig ud i køkkenet, hvor hans mor var travlt 
optage af at studere i skriften. 

"Hvad skal vi have til morgenmad?" spurgte han, "Jeg er sulten." 

Phillips mor så bedrøvet på ham og sagde: "Det går ikke så godt med din far." 

horsiag in 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 
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Phillips far var kommet til skade i en ulykke, og han lå på hospitalet og var syg og 
kunne ikke bevæge sig. 

"Jeg troede, han var ved at få det bedre," svarede Phillip og fik tårer i øjnene. 

"Din far har brug for vores tro og bønner idag, Phillip," sagde hans mor blidt. "VI 
har behov for at komme nærmere til vor himmelske Fader og Jesus Kristus, nu 
hvor vi beder for, at din far skal blive rask." 

"For at gøre det," fortsatte Phillips mor, "skal vi springe nogle af vores måltider 
over idag. Vi skal undvære mad og drikke. Er du villig til at gøre det for din far?" 

"Ja, det er jeg," svarede Phillip. 

• Hvad kalder vi det, når vi undværer mad og drikke for et retfærdigt formål? 
(Faste). 

Forklar, at ved at faste viser vi vor himmelske Fader og Jesus Kristus, at vi elsker 
dem og stoler på, at de vil hjælpe os og besvare vore bønner. 

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus ved, det er svært for os at faste. De ved, at 
vores bønner er oprigtige, og at vi virkelig har brug for deres hjælp, når vi faster. 

Samtale Forklar, at det ikke forventes af små børn og mennesker, som er syge, at de faster. 
Vi begynder at faste, når vi er blevet døbt. Forklar, at da det er et krav til dem, som 
er blevet døbt, bør de begynde at tænke over at faste, når de er gamle nok til at 
blive døbt. 

Forklar børnene, at Kirkens medlemmer bliver bedt om at faste i to måltider 
mindst en søndag hver måned. I dette tidsrum spiser og drikker vi ikke. Vi kalder 
denne særlige dag hver måned for fastesøndag. 

Forklar, at vores profeter i de sidste dage også har bedt os om at give til dem, 
som har behov derfor. De har bedt os om at give Kirken mindst den sum penge, 
som vi sparer ved ikke at spise eller drikke, når vi faster. De penge, vi giver, kaldes 
fasteoffer, og de bliver brugt til at købe mad og tøj til de fattige og nødlidende. 

• Hvad er fasteoffer? (Penge som bliver givet til Kirken til at hjælpe de fattige). 

• Hvad bliver pengene brugt til? (Til at købe mad, tøj og andre nødvendigheder til 
de fattige og nødlidende). 

Forklar, at vi kan faste og bede om hjælp til alle tider, ligesom Phillip og hans 
familie gjorde for Phillips far. Vi og dem, vi elsker, har hele tiden brug for vor 
himmelske Faders hjælp, men der er tidspunkter, hvor vi skal løse et særligt 
problem, eller hvor nogen i vores familie er meget syg. Det er i disse tilfælde, vi 
faster udover fastesøndag. 

Historie fra skriften Pointér, at Jesus Kristus vidste, hvilken hjælp bøn og faste kan være. Fortæl 
følgende historie fra Markus 9:17-29 med dine egne ord. Når du har fortalt 
historien, kan børnene eventuelt lave et rollespil over den. 

En dag var Jesus Kristus og hans disciple sammen, og en stor flok mennesker 
havde samlet sig omkring dem. Der kom en mand hen til Jesus gennem 
mængden. Denne mand fortalte Jesus historien om sin søn, som havde været 
meget syg i mange år. Denne mand havde bedt Kristi disciple om at velsigne 
drengen, men deres velsignelser havde ikke helbredt ham. Med tårer i øjnene bad 
faderen Jesus om at helbrede sin søn. Han vidste, at hans søn kunne blive 
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helbredt. Jesus velsignede den syge dreng, tog ham i hånden og hjalp ham på 
benene. Drengen var helbredt. 

Disciplene var forbløffede. De manden var gået bort med sin søn, spurgte 
disciplene Jesus, hvorfor deres velsignelse ikke havde helbredt drengen. Han 
svarede, at de for at kunne helbrede denne dreng måtte gøre mere end at bede. 
De måtte også faste. 

Fortæl børnene, at vor himmelske Fader altid hører vores bønner, men når vi er 
villige til at faste, viser vi vor himmelske Fader og Jesus Kristus, at vi virkelig har tro 
på dem, 

Lærerens 
præsentation 

Historier og samtale 

Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Det var forår, og bønderne i dalen var bekymrede. Det havde været en tør vinter, 
og de havde brug for regn, så de kunne så deres afgrøder. 

Stavspræsidenten besluttede sig for at arrangere en særlig faste, og han bad hver 
biskop om at meddele medlemmerne det i deres ward. Han vidste, at folk havde 
behov for at komme vor himmelske Fader og Jesus nærmere, før de kunne få den 
særlige hjælp, de havde brug for. Folk fra hele staven kom til et møde for at bede 
og deltage i fasten. Da bad for regn eller sne, så de kunne så deres afgrøder, og 
så de kunne vokse. De ventede og ventede, men den nedbør, de havde brug for, 
kom ikke. 

Der gik måneder. Folk blev ved med at faste og bede. Til sidst indkaldte 
stavspræsidenten til endnu et møde. "Så jeres afgrøder," sagde han til folkene. 
"Vor himmelske Fader har hørt jeres bønner." 

Selvom bønderne ikke havde set noget tegn på regn, gjorde de, som de fik 
besked på. Indenfor et par uger kom vor himmelske Faders svar, Det regnede dag 
efter dag, så afgrøderne fik det vand, de havde behov for til at kunne vokse. Det 
år gav bønderne en af de bedste høste, de nogensinde havde oplevet (se David 
Carl Danielson, "Rain in Due Season," Ensign, juli 1978, s. 68-69). 

• Hvorfor bad de lokale ledere i Kirken folk om at faste og bede? 

• På hvilken måde hjalp det dem at faste og bede? (Det bragte dem nærmere til 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus. De fik den regn, de havde behov for, til 
at deres afgrøder kunne vokse). 

Fortæl nu den anden historie: 

En ung pige, som hed Rikke, kom til skade ved et biluheld. Da hendes familie fik 
den kedelige nyhed, skyndte de sig hen til hende på hospitalet. Hun var 
bevidstløs, hvilket vil sige, at hun ikke kunne tale eller bevæge sig. 

Faste kan hjælpe os til at føle os nærmere til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus 

Pointér, at når vi er villige til at faste, viser vi vor himmelske Fader og Jesus Kristus, 
at vi elsker dem, og at vi prøver at holde os nær til dem, så vi kan modtage deres 
hjælp. 

Bed børnene om at lytte til følgende historier, for at hjælpe dem til at forstå, 
hvordan faste og bøn kan bringe dem nærmere til vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 
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Dag efter dag ventede hendes familie på hospitalet og håbede og bad til, at hun 
ville blive rask igen. Men på en eller anden måde lod det til, at det ikke var 
tilstrækkeligt med deres bønner. De ønskede at føle sig nærmere vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus for at vise dem deres kærlighed og bede dem helbrede 
deres datter. 

Familien besluttede at faste og bede. Alle deres slægtninge, naboer og venner 
ønskede at faste sammen med dem. Biskoppen meddelte i Kirken, at de skulle 
faste, og mange i wardet fastede sammen med dem. De følte sig nær vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus og vidste, at vor himmelske Fader ville hjælpe 
dem, hvis det var til Rikkes bedste. 

Da Rikkes forældre senere knælede i bøn, fik de en følelse af, at deres datter ville 
blive rask. Da de gik ind på hendes hospitalsstue den morgen, så hun op og talte 
med dem. Senere kunne hun sidde op i sengen og spise. Rikke ville blive rask. 
Biskoppen sagde også til familien, at folk i deres ward var kommet hinanden 
nærmere og havde vist hinanden mere kærlighed end nogensinde før på grund af 
denne faste. 

• Hvad skete der på grund af den særlige faste? (Pigen blev velsignet og gjort 
rask. Menneskerne i wardet kom hinanden nærmere og viste hinanden mere 
kærlighed). 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader nogle gange har andre planer med 
dem, som er syge eller kommet til skade. Når de ikke bliver raske efter faste og 
bøn, skal vi acceptere vor himmelske Faders vilje og vide, at hans viden er meget 
større end vores egen. 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om vigtigheden af at faste ved at fortælle om en oplevelse, som 
vil opmuntre børnene til at ønske at faste. Det kan være en personlig oplevelse 
eller noget, som er sket for en, du kender. Forklar, at det at faste og bede velvilligt 
er en af de vigtigste måder, hvorpå vi kan vise vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus, at vi ønsker at komme dem nærmere og modtage deres hjælp. 

Lad børnene fortælle om oplevelser, som de kender til med hensyn til faste. 

Sammenfatning 
Samtale Hjælp børnene med at repetere det, de har lært om faste og bøn. Lad hvert barn 

tage et spørgsmål fra den kasse, du har forberedt, og prøve at besvare det. 
• Hvad vil det sige at faste? (At undvære mad og drikke til fordel for et retfærdigt 

formål). 

• Hvem bør faste? (Alle, som kan). 

• Hvad kalder man de penge, som vi giver biskoppen eller grenspræsidenten, når 
vi faster? (Fasteoffer). 

• Hvad gør biskoppen med vores fasteoffer? (Han bruger det til at hjælpe de 
fattige og nødlidende). 

• Nævn nogle af grundene til, at vi faster. (At komme vor himmelske Fader 
nærmere. At modtage vor himmelske Faders hjælp. At hjælpe andre. Det er en 
befaling). 

• Hvordan hjælper det os at faste? (Det hjælper os med at føle os nærmere til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus). 
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• Hvornår er det fastesøndag? (Det er for det meste den første søndag i 
måneden). 

• Hvad viser faste vor himmelske Fader og Jesus Kristus? (At vores bønner er 
oprigtige, og at vi har tro på dem). 

• Ville I være villige til at faste, hvis I eller nogen, I elsker, havde brug for hjælp? 

Bed børnene om at tale med deres forældre om faste og beslutte, hvor længe de 
bør faste. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Følgende historie og samtale kan være nyttig til mindre børn; 

Johannes far havde været på en lang tur. Johanne blev glad for at se ham, da 
han kom tilbage. Hun gav ham et stort knus og et kys, og han gav hende en 
pose ganske særlig slik fra den by, han havde været i. 

Johanne tog posen og løb ud i baghaven, hvor hendes lille nabo, Daniel, 
legede. Mor passede Daniel, mens hans mor var syg. 

"Se!" råbte Johanne. "Se, hvad min far havde med til mig." 

Daniel så ned i posen. 

• Hvad tror I, at Johanne så gjorde? 

Tror I, hun sagde: "Du må ikke få noget," eller tror I, hun sagde: "Jeg vil gerne 
give dig noget"? 

Hvad ville Daniel føle, hvis hun sagde: "Du må ikke få noget"? Hvad ville hendes 
far tænke, hvis hun sagde sådan? Ville han blive glad eller ked af det? 

Ville Daniel blive glad, hvis hun sagde: "Jeg vil gerne give dig noget"? Ville 
hendes far blive glad? Ville vor himmelske Fader blive glad? Ville Johanne blive 
glad? 

Nå, Johanne sagde: "Jeg vil gerne give dig noget," og alle var glade. 

Fastesøndag kan I dele, som Johanne gjorde. I kan undvære morgenmad og 
ved ikke at spise (nævn den mad, børnene for det meste spiser), kan I hjælpe 
jeres forældre med at spare penge. Så giver de dette beløb til biskoppen, og 
han vil give det til nogen, der er sultne. 

• Vil dette gøre folk, som har brug for mad, glade? 

• Vil det gøre jer glade? 

2. Lad børnene tegne en tegning af nogen, som de måske ville faste for. 
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Lektion 

47 Tiende 

Formål At styrke børnenes ønske om at betale tiende. 

Forberedelse 1. Studér Lære & Pagter 119:3-4 og Mal 3:10 under bøn. 

2. Forbered dig til at hjælpe børnene med at synge eller sige ordene til "Jeg gi'r en 
ærlig tiende" {Syng med mig, s. B-44). 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen samt Lære & Pagter. 
b. Skaf et billede af templet i jeres område. 
c. En tiendekuvert og -blanket til hvert barn. 
d. En blyant til hvert barn. 
e. Ti mønter af samme værdi. 
f. En flaske. 
g. Ti æbler (eller anden frugt) eller ting. 
h. Billede 3-26, Barn betaler tiende; billede 3-62, Templet i Portland Oregon 

(62617); billede 3-68, Slægtsforskere og billede 3-69, Missionærer banker på 
døre (62611). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Lærerens 
præsentation 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Tiendeloven 
Læg de ti æbler (eller andre ting) frem, hvor alle kan se dem. 

• Hvis jeg ville give jer disse ti æbler og så bare bede jer om at få et af dem, ville I 
så være villige til at give mig det? Ræk hånden i vejret, hvis I ville. 

• Hvem gjorde det muligt for æbler at vokse? 

• Hvem skabte jorden? 

Fremhæv, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har givet os denne verden og 
alle de gode ting, som findes i den. De elsker og bekymrer sig for os alle hver 
især. Vi kan vise taknemmelighed for deres kærlighed og godhed ved at adlyde 
deres befalinger og gøre vores del for at hjælpe med til at styrke Kirken. 

Forklar, at denne lektion handler om en vigtig befaling. Når vi adlyder denne 
befaling, hjælper vi Kirken med at vokse. 

Bed børnene om at høre efter, mens du læser L&P 119:3-4. 

• Hvilken befaling skal vi tale om? (Tiende). 
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• Hvad er tiende? 

Eksempel med ting Forklar, at tiende betyder en tiendedel. Vis børnene de ti mønter. 

• Hvis man har tjent så mange penge, hvor meget skal man så betale i tiende? 

Lad et barn komme frem og tage en mønt fra til tiende. 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har bedt Kirkens medlemmer om 
at give en tiendedel af de penge, de tjener, i tiende til Kirken. Da alt det, vi har, på 
en eller anden måde kommer fra vor himmelske Fader, er det kun ret at give ham 
en tiendedel igen. Tiende tilhører vor himmelske Fader, og vi bør ikke undlade at 
give ham tiende. 

Hvordan man betaler tiende 

Aktivitet Vis en tiendekuvert frem. Forklar, hvor tiendekuverterne og blanketterne er i jeres 
kirkebygning. Disse kuverter er for det meste i nærheden af biskoppens kontor. 
De bruges til at betale tiende med. 

Giv hvert barn en tiendekuvert og -blanket samt en blyant. Vis børnene, hvor de 
skal skrive deres navn og det beløb, de betaler i tiende. 

Forklar, at når de betaler deres tiende, skal de udfylde blanketten, lægge pengene 
i kuverten, lukke den, skrive deres navn foran og give den til biskoppen eller en af 
hans rådgivere. 

Lad børnene skrive deres navn foran på kuverten. 

Fremhæv, hvor vigtigt det er at betale en tiendedel af alle de penge, vi tjener eller 
modtager, til biskoppen i tiende. 

• Der er mange af jer, som har betalt tiende. Kunne I tænke jer at fortælle om 
jeres oplevelse? 

Tiende bruges til at hjælpe Jesu Kristi Kirke med at vokse 

Billeder og samtale Stil billede 3-26 frem, Barn betaler tiende. Forklar, hvad der sker med tiende, når 
biskoppen har fået den. Den bliver talt sammen og sendes til Kirkens 
hovedkontor. Kirkens ledere bruger den så på forskellige måder til at hjælpe 
Kirken med at vokse, som for eksempel ved at bygge templer og kirkebygninger, 
skaffe undervisningsmateriale til os, og til seminar, så de kan hjælpe os med at 
lære evangeliet at kende. 

Fortæl børnene, at du vil vise dem, hvad vores Kirkes ledere gør med 
tiendepengene, Herrens tiendedel. Tag et af æblerne, og skær det i tilstrækkeligt 
mange stykker til, at hver elev kan få et stykke, og lad dem spise det. Forklar, at 
den tiende, vi betaler, kan hjælpe mange mennesker på samme måde. 

Vores tiende lægges sammen med tiende fra andre medlemmer for at hjælpe 
Kirken i hele verden. Den kommer tilbage til os på mange måder, 

Få følgende ting frem, og vis de tilsvarende billeder: 

1. Tiende dækker udgifter til bygninger og vedligeholdelse af kirkebygningerne, 
templerne, og andre kirkebygninger. 

2. Nogle tiendepenge betaler for slægtshistorie og tempeltjeneste. 

3. Nogle tiendepenge bruges til at støtte missioneringen. 
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Forklar, at tiende også hjælper med at betale for mange andre ting, så som 
seminar- og institutprogrammer. Det er et privilegium og en velsignelse at betale 
tiende. Vi bør have en god følelse ved at vide, at de penge, vi betaler i tiende, 
hjælper Kirken. 

Historie Få børnene til at lytte til følgende historie for at se, hvordan en persons tiende blev 
brugt til at hjælpe Kirken: 

Bror Wilson var pioner. Han havde et godt spand okser. Disse dyr hjalp bror 
Wilson med at pløje sin jord. 

En dag, da det blev tid til, at han skulle betale tiende, opdagede bror Wilson, at 
der ikke var penge nok. Han ville ikke kun betale en del af sin tiende. Han ville 
betale hele beløbet. 

Til sidst besluttede han sig for at give sin yndlingsokse i tiende, selvom det betød, 
at han kun ville have en okse. 

Bror Wilson gav biskoppen oksen. Biskoppen gav bror Wilson en kvittering for 
hans tiende. Bror Wilson var ked af, at han måtte give afkald på sin okse. Men 
fordi han elskede vor himmelske Fader og Jesus Kristus, var han glad for, at han 
havde givet Kirken sin okse i tiende. 

Bror Wilson tænkte tit på oksen, som han havde givet i tiende. Han tænkte på, 
hvordan hans okse mon blev brugt til at hjælpe Kirken. Så en dag var han i Salt 
Lake City, hvor man var ved at bygge templet. Han lagde mærke til to fine okser, 
som trak nogle tunge stenblokke. Han var så interesseret i at se okserne arbejde, 
at han gik nærmere for bedre at kunne se. Til sin overraskelse og glæde så han, 
at en af dem var hans gamle yndlingsokse. Bror Wilson blev så glad for at vide, at 
den okse, han havde givet i tiende, hjalp med at bygge templet. 

Fra da af gjorde det bror Wilson endnu mere glad at betale tiende. Han tænkte på 
de mange måder, hvorpå hans tiende bliver brugt til at hjælpe Kirken. 

Vi bør betale vores tiende villigt 

Sang Lær børnene ordene til sangen "Jeg gi'r en æriig tiende". 

Jeg gi'r en ærlig tiende af alting, som jeg får. 
Jeg ved, at Herren gi'r mig alt, hvad jeg på jord opnår. 
Han be'r mig kun om ti procent af alt, hvad jeg får ind. 
Jeg gi'r til Kirken tiende med et oprigtigt sind. 

• Hvem bliver glad, når vi betaler vores tiende? (Vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus). 

• Hvad viser vi vor himmelske Fader, når vi betaler tiende? (At vi elsker ham og er 
taknemmelige for de ting, han giver os). 

Lad børnene sige første vers af sangen. Fremhæv, at vi viser vor himmelske Fader, 
at vi elsker ham, når vi betaler tiende. Understreg, hvor glade vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus bliver, når vi betaler vores tiende, især når vi betaler den villigt. 
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Lektion 4 7 

Vi bliver velsignet, når vi betaler tiende 

Læsning i skriften Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har lovet at velsigne os, 
hvis vi betaler vores tiende. 

Læs Mal 3:10. 

• Hvad tror I, det betyder, når vor himmelske Fader siger, at han vil åbne himlens 
vinduer og velsigne os? 

Forklar, at dem, der betaler tiende, bliver velsignet. Præsident Heber J. Grant, en 
af profeterne i de sidste dage, har sagt, at vi vil blive velsignet med større viden 
om vor himmelske Fader og Jesus Kristus, et stærkere vidnesbyrd og øget evne til 
at adlyde befalingerne {se Conference Report, apr. 1925, s. 10). Andre sidste 
dages profeter har også fortalt os, at når vi betaler vores tiende, vil vi have 
fremgang. Fremgang vil sige, at vi vil blive velsignet med materielle ting så som 
mad og husly. 

• Vil I gerne have disse velsignelser? 

Pointér, at vor himmelske Fader velsigner alle, som betaler deres tiende. Fortæl 
børnene, at deres himmelske Fader elsker dem, og selvom han måske ikke 
velsigner dem alle på samme måde, når de betaler deres tiende, vil han velsigne 
dem på de måder, der er bedst for dem. 

Fremhæv, at vi bør være trofaste, betale en ærlig tiende og stole på vor himmelske 
Fader. 

Sammenfatning 

Leg Hjælp børnene med at sætte deres stole i en rundkreds, eller lad dem sætte sig 
på gulvet i en rundkreds. Leg flaskehals. Læg flasken midt i rundkredsen. Drej 
flasken. Det barn, som flasken peger på, når den stopper, vil få mulighed for at 
give dig ret eller uret. Derefter skal dette barn dreje flasken. 

Hvis der er tid til det, kan I lege legen igen. 

Læs følgende udtalelser. Hvis personen er uenig, skal børnene komme med de 
rigtige oplysninger. 

1. Det er en befaling at betale tiende. (Enig). 

2. Tiende betyder en femtedel. (Uenig. Tiende betyder en tiendedel). 

3. Vi betaler tiende til Kirken. (Enig). 

4. Tiende bruges til at bygge kirkebygninger. (Enig). 

5. Tiende bruges til at støtte missioneringen, trykke bøger og hjælpe med 
slægtshistorie og tempeltjeneste. (Enig). 

6. Det er lige meget, om vi betaler tiende. (Uenig). 

7. Vor himmelske Fader og Jesus velsigner os, når vi betaler vores tiende. (Enig). 

Lærerens vidnesbyrd Afslut lektionen med at bære vidnesbyrd om velsignelserne ved at betale tiende. 

Motivér børnene til altid at vælge det rette og betale deres tiende med glæde. 

Uddelingsmateriale Giv børnene tiendekuverterne tilbage ved slutningen af Primary. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 
kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Hjælp børnene med at lave et specielt sted, hvor de kan holde deres 
tiendepenge adskilt fra resten af deres penge. Det kan være en æske, et lille 
glas, en dåse eller en kuvert. Fortæl dem, at når de tjener penge, bør de først 
tage det beløb fra, som de skal betale i tiende, og lægge det i en særlig boks. 

2. Invitér wards- eller grenssekretæren til jeres klasse for at forklare, hvad der sker 
med tiendepengene, når biskoppen eller grenspræsidenten modtager dem. 

3. Vis videoen "Himlens sluser" på Multivideo 1 (56779). 

4. Lav et stykke papir til hvert barn. På den ene side af papiret skriver du "Vor 
himmelske Faders", og på den anden side skriver du "Mine". Lad børnene 
tegne ni ting (mønter, æbler osv.) på deres side af papiret og en ting på den 
side af papiret, hvor der står "Vor himmelske Faders". 

Supplerende 
aktiviteter 
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At ære vor himmelske 
Faders og Jesu Kristi navn 

Lektion 

47 

Formål At hjælpe hvert barn til at ære og respektere vor himmelske Faders og Jesu Kristi 
navn. 

Forberedelse 1. Studér Mosiah 13:15 under bøn, vær klar til at læse det og slut ved ordet navn, 
første gang det forekommer, samt 1 Sam 3:1-10, 19-20. 

2. Tag en dukke med, som er svøbt i et lille tæppe (eller brug et sammenrullet 
tæppe eller håndklæde) for at repræsentere et lille spædbarn. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. Kridt, tavle og tavleklud. 
c. Billede 3-47, Abinadi for kong Noa (62042, Evangelisk Kunst 308); billede 3-

67, Præsident Spencer W. Kimball; billede 3-70, Drengen Samuel kaldes af 
Herren (62498; Evangelisk Kunst 111). 

4. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Samtale 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Navne er vigtige 
Lad som om, du smiler til og vugger et spædbarn (dukke eller tæppe) i dine arme. 
Se op, og sig til børnene: "Da I var et lille spædbarn, valgte jeres forældre et navn 
til jer. Det er et navn, de elskede og ønskede, I skulle have. 
• Ved I, hvorfor jeres forældre har givet jer jeres navn? (Lad alle børnene svare. 

Nogle kan have fået navn efter slægtninge eller forfædre eller af en anden særlig 
årsag. Hjælp alle børnene til at have det godt med deres navn, om så børnene 
ved, hvorfor de har fået deres navn eller ej). 

• Hvad føler I, når nogen siger jeres navn vredt, gør nar af det eller udtaler det 
forkert? 

Forklar, at navne er meget vigtige. Folk kender os ved vores navn. Et navn 
identificerer en person. 

Mind børnene om, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus kender vores navn. 
Mind dem om, at det allerførste, som vor himmelske Fader sagde til drengen 
Joseph Smith i lunden, var et navn: "Joseph". Vor himmelske Fader kaldte ham 
ved navn. Du kan også stille billede 3-70 frem, Drengen Samuel kaldes af Herren, 
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og fortælle historien fra Bibelen om drengen Samuel (se 1 Sam 3:1-10, 19-20), i 
hvilken Herren kaldte Samuel ved navn. 

Forklar, at et navn identificerer en person. Så snart I hører navnet på en, I kender, 
tænker I på den person. Det er en vigtig begivenhed, når et lille barn får navn. Det 
lille barn omgives af bærere af Det Melkisedekske Præstedømme og får et navn 
og en velsignelse. 

• Hvilken slags person tænker I på, når I hører jeres biskops navn (sig jeres 
biskops eller grenspræsidents navn)? (Acceptér alle svar, og motivér børnene til 
at tænke positive ting). 

Du kan eventuelt gentage denne aktivitet to eller tre gange og bruge navne på 
gode mennesker, som børnene kender. 

Tavle og samtale Skriv navnet Jesus Kristus på tavlen eller fortæl børnene, at du vil sige et helt 
særligt navn. Sig "Jesus Kristus" ærbødigt og respektfuldt. Få så børnene til at 
sige navnet sammen med dig. 

• Hvilken slags person tænker I på, når I hører eller ser dette navn? 

Skriv navnet vor himmelske Fader på tavlen eller sig det højt, som du gjorde med 
Frelserens navn. Få børnene til at sige det sammen med dig. 

• Hvilken slags person tænker I på, når I hører eller ser dette navn? (En person, 
som er kærlig og har givet os mange ting). 

Forklar, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har gjort mange ting for os. Vi 
elsker dem. Når vi hører deres navn, tænker vi ofte på de mange gode ting, som 
de har gjort. Vi føler kærlighed og taknemmelighed, når vi tænker på dem. 

Vi ærer og respekterer dem, vi elsker. Vi viser dem ære og respekt ved at bruge 
deres navn på en venlig og kærlig måde. 

Trosartikel Hjælp børnene med at sige den første trosartikel sammen. 

Vi er blevet befalet at ære vor himmelske Faders og Jesu Kristi navn 

Billede og samtale Vis billede 3-47, Abinadi for kong Noa. 

• Hvad foregår der på billedet? 

Forklar, at da profeten Abinadi underviste folket, fortalte han dem om de ti bud, 
som kommer fra Gud. 

De ti bud er en vejledning, som skal hjælpe os med at leve på rette måde. Det 
tredje bud fortæller os, at vi bør ære og respektere vor himmelske Faders og Jesu 
Kristi navn. 

Skriftsted og samtale Få børnene til at høre efter, mens du læser det tredje bud. Læs Mosiah 13:15, og 
stop efter ordet navn, første gang det forekommer i verset. 

Forklar, at "misbruge" betyder at bruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi navn 
på en respektløs måde, eller når man ikke rigtigt tænker på vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus. 

Få børnene til at gentage ordene i skriftstedet sammen med dig. 

• Hvilke ord bruger vi ellers, når vi mener vor himmelske Fader eller Jesus? (Gud, 
Fader i himmelen, Jehova, Herren, Kristus, Frelseren). 
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Lektion 4 7 

Hjælp børnene til at forstå, at når vi bruger nogle af disse navne, bør vi tale med 
respekt. Disse navne bør aldrig siges i vrede eller på en spøgende måde. De, der 
bruger disse navne på denne måde, bander og sværger. Disse navne må aldrig 
bruges som bandeord. Vi bør kun bruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi 
navn, når vi beder eller taler om dem på en respektfuld måde. 

Bed et barn i klassen komme op og skrive ordene ære og respekt på tavlen, hvis 
din klasse kan læse. Understreg, at hvis vi elsker vor himmelske Fader og Jesus, 
vil vi vise deres navne ære og respekt ved kun at bruge dem på en venlig og 
kærlig måde. 

Billede og historie 

Samtale 

At bruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi navn på rette måde 

• Hvornår er det rigtigt at bruge vor himmelske Faders navn? (Når vi taler med 
ærbødighed og respekt, og når vi beder). 

En mor fortalte sin søn denne historie om, da hun var barn. Genfortæl dem med 
dine egne ord: 

"'Da jeg var en lille pige, fulgtes jeg med min bror fra skole. Vi skød altid genvej 
forbi en stor, sort hund, som jagtede os, når vi løb forbi dens hus. Hvis vi løb på 
det helt rigtige øjeblik, kunne vi nå hen til en hegn og komme i sikkerhed. Min bror 
sagde det til mig, når vi skulle løbe. 

En dag var jeg alene og løb ikke på det rigtige tidspunkt. Hunden truede mig, og 
jeg stod på fortovet og blev stiv af skræk. Da den sprang mod mig, skreg jeg så 
højt, jeg kunne [af skræk], 'Himmelske Fader, hjælp mig!' 

Hendes søn fortæller, 'Pludselig råbte min mor, og hunden standsede, som om 
der var sat en forhindring foran den, og hun kravlede gennem hegnet og kom i 
sikkerhed. Hun vidste, at hendes bøn var blevet besvaret" (S. Michael Wilcox, "No 
Other Gods before Me," Ensign, jan. 1994, s. 22-23). 

Fremhæv, hvor vigtigt det er, at vi kun bruger vor himmelske Faders og Jesu Kristi 
navn, når vi beder eller taler ærbødigt om dem. 

Stil billede 3-67 frem, Præsident Spencer W. Kimball, og fortæl børnene, at han 
var en elsket profet og Kirkens 12. præsident: 

Fortæl følgende historie: 

Præsident Kimball blev kørt ud af operationsstuen efter en operation, da en portør 
snublede. Portøren begyndte at bande og misbruge Herrens navn. Selvom 
præsident Kimball var syg, sagde han til portøren: "Nej! Nej!" Det er min Herres 
navn, De håner." 

Portøren blev tavs. Så hviskede han. "Det må De undskylde" (se "Præsident 
Kimball taler ud om blasfemi", Stjernen, nov. 1981, s. 1). 

• Hvilken befaling havde portøren ikke adlydt? 

• Hvorfor kunne præsident Kimball ikke lide at høre dette? 

• Hvornår bør vi bruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi navn? 

• Hvad kan l gøre, hvis I hører folk misbruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi 
navn i skolen eller der omkring, hvor I bor? 
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Sammenfatning 

Motivér børnene til at bruge vor himmelske Faders og Jesu Kristi navn med 
ærbødighed og respekt. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Sig følgende bevægelsesvers sammen med børnene: 

Tal mildt om Jesus; 
gør din stemme blød. (sæt pegefingeren for læberne) 
Du ærer hans navn, når du vælger ret og er sød. 
Vor himmelske Faders navn 
som en bøn (fold armene og bøj hovedet) 
bør kun siges med forsigtighed og kærlighed skøn. 

2. Sig et forkert navn til et barn, og bed ham eller hende gøre noget for dig. Bed 
barnet om at forklare resten af klassen, hvordan det føltes at blive kaldt et 
forkert navn. Brug dette eksempel til at illustrere, hvordan det generer os, hvis 
nogen udtaler vores navn forkert, glemmer eller misbruger det. Forklar, at vi ikke 
kan lide at høre vores navn blive råbt i vrede. Det gør os kede af det at høre 
vores navn brugt på en dårlig måde. Vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
bryder sig heller ikke om det. De har lært os kun at bruge deres navn med 
respekt, når vi beder eller taler ærbødigt. 

3. Få børnene til at skrive deres fornavn midt på et blankt stykke papir, hvis de kan 
skrive, og så tegne uden om det med en fan/e, så en anden farve og en til, ind 
til de har lavet en rund "regnbue" rundt om deres navn. Hvis børnene ikke selv 
kan skrive deres fornavn, kan du skrive deres navn midt på papiret og lade dem 
dekorere deres navn med en regnbue eller på andre måder. 

4. Gentag rollespillet om Abinadi fra lektion 20, og lad det barn, der spiller Abinadi, 
sige befalingen: "Du må ikke misbruge Herren, din Guds, navn" til kong Noa. 

5. Syng eller sig ordene til "Joseph Smiths første bøn" {Salmer og sange, nr. 18) 
sammen med børnene; teksten findes bagest i dette hæfte. 

6. Lav et stort ordstrimmelpuslespil til klassen, som ser sådan her ud: 

Du må G u d Q ^ ) n a v n . 

Fortæl børnene, at du gerne vil se, om de kan huske det vigtige bud, som I har 
talt om i denne lektion. Giv fem børn et stykke hver af det store 
ordstrimmelpuslespil, som du har lavet. Hjælp dem med at sætte ordene i 
skriftstedet i orden. Få så klassen til at læse befalingen sammen. 

Lad de børn, der vil, sige dette skriftsted. 
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Vær mod andre... Lektion 

47 
Formål At hjælpe hvert barn til at respektere andre og deres ejendele. 

Forberedelse 1. Studér 3 Nephi 14:12 og 2 Mos 20:15 under bøn. 

2. Lav en saltdej. Bland to kopper mel, 1 kop salt, 1 spiseske olie og 3/4 kop 
vand (tilsæt 4 dråber madfarve i vandet, hvis du synes). Ælt blandingen til 
bolde, tii den er blød og jævn. Tilsæt 1 spiseske vand eller mel, hvis det er 
nødvendigt. 

3. Forbered dig til at synge eller sige ordene til "Vælg det rette" (Børnenes 
sangbog, s. 82); teksten findes bagest i dette kursushæfte. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen og Mormons Bog. 
b. VDR-skiltet eller -ringen. 
c. Kridt, tavle og tavleklud. 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Gør mod andre 

Forklar børnene, at en ejendel er noget, som tilhører dem, som for eksempel en 
bog, et stykke legetøj, penge eller noget tøj. En yndlingsting er noget, som de 
særligt godt kan lide eller værdsætter. En yndlingsting koster ikke nødvendigvis 
mange penge. Den kan være billig, men have særlig betydning på grund af det 
sted, den kommer fra eller den person, man har fået den af. 

Giv hvert barn et stykke saltdej hver, og lad dem forme dejen som deres 
yndlingsting. Giv børnene et par minutter til at forme dejen. 

At dele Bed børnene om at vise deres saltdejsfigurer frem og fortælle, hvorfor den ting, de 
har lavet, betyder så meget for dem. 

• Hvad ville I føle, hvis nogen lånte denne ejendel uden at spørge, tog den eller 
ødelagde den? 

Stil deres saltdejsfigurer frem på et bord eller et andet særligt sted til senere i 
lektionen. 

Samtale • Hvordan ville I gerne have, at personen behandlede jeres yndlingsting, hvis 
nogen lånte den? 

Fang 
opmærksomheden 
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• Hvis I mistede jeres yndlingsting, hvad ville I så ønske, at den, som fandt den, 
skulle gøre? 

Forklar, at vi alle ønsker, at andre skal behandle vores yndlingsting med 
forsigtighed og respekt. Andre har også ejendele, som er betydningsfulde for 
dem, og de ønsker, at vi skal behandle deres yndlingsting med forsigtighed og 
respekt. 

VDR-skilt eller Fortæl børnene, at Jesus Kristus har lært os, hvordan vi skal behandle andre og 
-ring samt skriftsted deres ejendele. Stil VDR-skiltet eller -ringen frem og forklar, at vi kan finde Jesu 
og samtale Kristi lærdomme om dette emne i skrifterne. Få dem til at høre efter, mens du 

læser 3 Nephi 14:12, og slut med ordene mod dem. 

Tal med børnene om dette vers. Hjælp dem til at forstå, at vi bør behandle andre 
på samme måde, som vi ønsker, at de skal behandle os. Forklar, at dette nogle 
gange kaldes "den gyldne regel" og simpelthen lyder: "Vær mod andre, som du 
ønsker, de skal være mod dig." 

Få børnene til at gentage "den gyldne regel" flere gange. Forklar, at behandle 
andre, som vi ønsker at blive behandlet, indbefatter at respektere deres ejendele 
på samme måde, som vi ønsker, at de skal respektere vores. 

Vi respekterer andres ejendele ved ikke at stjæle 

Samtale om skriften Forklar, at vor himmelske Fader har befalet os at respektere andre og deres 
ejendele. 

Læs 2 Mos 20:15. Bed børnene om at forklare dette skriftsted. 

Fremhæv, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har befalet os ikke at stjæle. 
Vores lands love siger også, at det er forkert at stjæle. Som medlem af Jesu Kristi 
Kirke tror vi på, at vi må adlyde disse love såvel som vor himmelske Faders og 
Jesu Kristi befalinger. 

Trosartikel Forklar, at den 12. trosartikel beskriver vores indstilling til loven. Få børnene til at 
gentage erklæringen "Vi tror, at vi må ... adlyde ... lovene." 

Historier og samtale Fortæl børnene følgende historie om to unge piger, der stod over for en svær 
beslutning. 

Janne og Susanne ønskede at købe noget tyggegummi i tyggegummiautomaten. 
De lagde en mønt i automaten og drejede på håndtaget for at få et stykke 
tyggegummi, men til deres overraskelse kom der en hel håndfuld tyggegummi ud i 
stedet for kun et stykke. Desuden kom deres mønt også tilbage. 

• Hvad ville I gøre, hvis det skete for jer? 

Fortæl børnene, at noget tilsvarende skete for nogle år siden for ældste Sterling 
W. Sill, en tidligere generalautoritet i Kirken, og det kunne hjælpe dem med at 
finde et svar på spørgsmålet. Fortæl så følgende historie med dine egne ord: 

"Ældste Sill kørte ud ad en vej og blev tørstig, så han standsede for at købe 
sodavand. Han lagde en mønt i sodavandsautomaten på benzintanken og fik en 
flaske sodavand, men hans mønt kom tilbage. Han tog mønten ud, så på den og 
lagde den i lommen, begyndte at gå tilbage til bilen og sagde: 'De tager alligevel 
for meget for det her stads.' Men han kom ikke helt tilbage til bilen, for der var en 
stille, sagte stemme, som råbte i hans øre og stillede ham et meget interessant 
spørgsmål. Spørgsmålet var: 'Sill, vil du virkelig gøre dig til tyv for halvtreds øre?'" 
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Lektion 4 7 

(Hartman Rector jun., "Get Up and Glow," Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, 5 jan, 1971], s. 6). 

• Hvad tror I, at ældste Sill gjorde? 

Når børnene har svaret, så fortæl dem, at han gik tilbage til automaten og skulle til 
at komme pengene i igen. Men ældste Sill fik et til problem. 

• Hvad ville der ske, hvis han lagde pengene i maskinen? (Han ville få en flaske 
sodavand mere, og han ville måske endda få sine penge tilbage igen.) 

Pointér, at dette ville gøre problemet værre. 

• Hvad ville I gøre? 

Forklar, at ældste Sill forstod, at det ikke var hans mønt. Han havde byttet den for 
en flaske sodavand. Så han fandt den vagthavende på tanken og gav ham 
pengene. 

• Hvad tror I nu, at Janne og Susanne gjorde med deres tyggegummi og 
pengene? (Forklar, at pigerne fandt ejeren af butikken og forklarede ham, hvad 
der var sket, i stedet for at bare tage tyggegummiet og pengene). 

Fremhæv, at Janne, Susanne og ældste Sill valgte det rette. De valgte at adlyde 
vor himmelske Faders og Jesu Kristi befaling og landets lov - de stjal ikke. 

Pointér, at vi ikke må tage noget, der ikke tilhører os. 

Vi kan respektere andres ejendele ved at levere dem tilbage 

Samtale • Hvis I mistede en af jeres ting, hvad ville I så ønske, at den person, som fandt 
den, skulle gøre med den? (Bringe den tilbage). 

Historie Fortæl børnene følgende historie med dine egne ord: 

Katja var på vej i skole, da hun så noget skinne i græsset ved fortovet. Hun 
bukkede sig ned, og der i græsset så hun en guldhalskæde. Den var smuk. Da 
hun samlede den op, tænkte hun: "Denne halskæde er magen til den halskæde, 
som Maria fik til sin fødselsdag." Katja lagde halskæden ned i lommen og skyndte 
sig i skole. 

Maria var der ikke, da timen begyndte. Hun kom ind i klassen meget senere. 
Hendes øjne var røde og hævede. Hun havde grædt. 

Tii frokost fortalte hun Katja, hvorfor hun kom for sent i skole. Han havde tabt sin 
halskæde lige der omkring, hvor Katja havde fundet den, og havde ledt efter den. 
Katja sagde ikke et ord. Hun tænkte: "Jeg vil ikke give hende den. Jeg har fundet 
den, så det er min." 

Samme eftermiddag forklarede læreren klassen, hvad der var sket med Marias 
halskæde. Hun bad klassen hjælpe Maria med at lede efter halskæden efter skole. 

Katja var den sidste, der forlod skolen den eftermiddag. Hun havde det 
forfærdeligt inden i. Hun vidste, at det var Marias halskæde, selvom hun havde 
fundet den. Hun tænkte over, hvordan hun ville ønske, at Maria gav hende 
halskæden tilbage, hvis det var hendes. Hun løb hurtigt afsted for at finde Maria 
og give hende halskæden. 

Samtale • Hvad besluttede Katja sig for at gøre? 

• Hvad tror I, Maria følte, da Katja gav hende halskæden? 
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• Hvad ville I gøre, hvis I fandt noget, som ikke var jeres? 

Vi bør behandle andres ting med respekt 

Samtale • Hvad ville I føle, hvis nogen beskadigede eller ødelagde en af jeres ting med 
vilje? 

Forklar, at vi altid bør prøve at levere de ting eller ejendele, vi finder, tilbage til 
ejeren. Vi bør aldrig beskadige eller misbruge andres ejendele med vilje. Tag en af 
saltdejsfigurerne og vis børnene, hvordan man skal behandle den med 
forsigtighed. Lad den gå rundt til eleverne, så børnene kan øve sig i at behandle 
den forsigtigt. 

Historie og samtale Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Thomas og Alan legede på en tom mark ved siden af hr. Grøns lade. Thomas 
begyndte at kaste med sten og udfordrede Alan til en konkurrence for at se, hvem 
der kunne kaste længst. Da de havde kastet nogle få sten, kastede Thomas en og 
ramte hr. Grøns lade. Han drillede Alan og sagde: "Jeg tør vædde på, at du ikke " 
kan ramme laden." Alan samlede en sten op og skulle lige til at kaste den. 

• Hvilken beslutning synes I, at Alan bør træffe? 

• Hvad kunne Alan sige til Thomas? ("Lad os finde et andet mål"). 

Lad børnene udtænke en god slutning på historien, som vil vise, hvad Alan bør 
gøre. Få et af børnene til at fortælle slutningen på historien. 

Forklar, at bror Sill, Katja og Alan alle valgte det rette. 

Få børnene til at rejse sig og synge eller sige ordene til "Vælg det rette". 

Bed børnene om at fortælle andre måder, hvorpå de kan vise respekt for andres 
ejendele og ejendom. Deres forslag kan omfatte følgende: 

1. Ikke lege på andres græsplæne eller i deres have uden tilladelse. 

2. Ikke gøre noget, der ødelægger ejendom, så som at skrive eller tegne på mure 
eller hegn. 

3. Lege forsigtigt med spil og legetøj. 

4. Ikke bruge noget, som ikke tilhører os uden at spørge. 

5. Ikke ødelægge eller beskadige ejendom med vilje. 

Sammenfatning 

Fremhæv, at Jesus Kristus har lært os, at vi skal behandle andre, som vi gerne 
selv vil behandles. Hvis vi følger Jesu Kristi lærdomme, vil vi ikke tage ting, der 
tilhører andre. Vi vil levere de ting, vi finder, tilbage til ejeren. Vi vil behandle ting, vi 
har lånt med respekt ved ikke at ødelægge eller beskadige dem. Mind børnene 
om den befaling, som Jesus Kristus har givet os, og som nogle gange kaldes 
"den gyldne regel". 

Spørg børnene, om de kan huske ordene i "den gyldne regel". Skriv ordene på 
tavlen, hvis børnene kan læse, eller sig bare ordene langsomt. Sig dem så 
sammen. Giv børnene deres saltdejsfigurer. 

Vidn for børnene om, at det er vigtigt, at vi behandler andre, som Jesus Kristus 
ønsker, vi skal. Du kan eventuelt fortælle om en oplevelse, hvor nogen har 

Sang 

Samtale 

Uddelingsmateriale 
og tavle 

Lærerens vidnesbyrd 
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Lektion 4 7 

behandlet dig pænt, og forklare børnene, hvad det fik dig til at føle. Motivér 
børnene til at behandle deres familie og venner, som de selv ønsker at blive 
behandlet. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lad børnene lave rollespil over situationer som følgende: 

• I finder en pung med mange penge i på vejen foran jeres hjem. Hvad bør I gøre 
med den? (Lad dem lave et rollespil over de ting, de kunne gøre for at finde 
ejeren). 

• Når du kommer hjem fra din legekammerat, ser du, at du har noget af hendes 
legetøj i lommen? Hvad bør du gøre med det? 

• Du leger med en kammerat og kommer ved et uheld til at smadre naboens 
rude? Hvad bør du gøre? 

• Du er på indkøb sammen med din mor og kommer ved et uheld til at vælte en 
stabel dåser. Hvad bør du gøre? 

• Du har leget udenfor sammen med din kammerat, og dine sko er indsmurt i 
pløre. Når du går ind i hans hjem, efterlader du en stribe af pløre på gulvet. 
Hvad bør du gøre? 

2. Lad børnene lave VDR-halskæder (se tegningen) med garn og farvet papir. 
Fortæl dem, at halskæden vil minde dem om at behandle andre, som de 
ønsker at blive behandlet. 
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Lektion 

47 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at de kan være et godt eksempel for deres familie. 

Forberedelse 

1. Studér 1 Nephi 2:1-4; 3:4-5, 7 og 3 Nephi 12:16 under bøn. 

2. Lav en stor solskinsplakat som vist: 

3. Lav følgende ordstrimler til at danne en cirkel på plakaten: 

Til mindre børn, som ikke kan læse, kan du finde eller lave billeder, der 
repræsenterer disse egenskaber eller viser børn, der er hjælpsomme, lydige, 
venlige og så videre. 

2 2 2 
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4. Kopiér eller aftegn huset i slutningen af lektionen til hvert barn. 

5. Forbered dig til at hjælpe børnene med at synge eller sige ordene til "Vi vil 
synge af glæde" (Børnenes sangbog, s. 108); teksten findes bagest i dette 
hæfte. 

6. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog. 
b. Farver til hvert barn. 
c. VDR-skiltet og -ringen. 
d. Tape. 
e. Billede 3-9, Jesus Kristus (62572; Evangelisk Kunst 240). 

7. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Et godt eksempel hjælper andre med at lære om og følge Jesus Kristus 

Fang Stil billede 3-9, Jesus Kristus, frem et sted i klasseværelset, 
opmærksomheden p ^ b ø r n e n e a t r e j s e s j g i | u ^ e Ø j n e n e 0 g tage hinanden i hånden. Tag det første 

barn i rækken i hånden. Før børnene rundt i lokalet og vejled dem efter behov for 
at undgå eventuelle skader og forvirring. Efter adskillige ture rundt i lokalet leder 
du dem hen til billedet af Jesus Kristus. Forklar, at de alle sammen ved at følge 
dig, trygt kunne finde vej til billedet af Frelseren. Bed børnene gå tilbage til deres 
plads. 

• Hvorfor kan en leder være nyttig på et mørkt sted? 

• Hvad er et godt eksempel? 

Forklar, at et godt eksempel kan være en leder, der fører os i sikkerhed. At følge 
profeternes ord kan gøre det muligt for børnene at komme tilbage til vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus en dag, på samme måde som det bragte 
børnene sikkert hen tii billedet af Jesus Kristus, da de fulgte deres leders stemme. 

• Hvilke gode eksempler har hjulper jer til at komme vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus nærmere? 

Forklar, at Jesus Kristus har lært os, at vi skal være et godt eksempel for andre. 
Læs og tal om 3 Nephi 12:16. Pointér, at når vi er et godt eksempel for andre, er 
vi som lys i mørket for folk og viser dem den rigtige måde at leve på. 

Sæt VDR-skiltet og -ringen frem. Bed børnene om at lytte til, hvordan Jayant 
gjorde, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønskede i følgende historie: 

"Jayant elskede Kirken, selv før han blev medlem. Han kunne lide at høre sin onkel 
tale om evangeliet og fortælle, hvordan han havde været den første fra Indien, 
som blev medlem af Kirken i Fiji. 

Da han havde hørt på missionærerne, spurgte Jayant sine forældre, om han måtte 
blive medlem af Kirken. De gav ham lov, og Jayant arbejdede hårdt på at være en 

Samtale om skriften 

Skilt, ring og historie 
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god missionær for sin familie ved at efterleve evangeliets principper og være et 
godt eksempel. 

Inden længe blev Jayants far og bror døbt, men hans mor tøvede. Hendes 
bedstefar havde været en betydningsfuld hindupræst i Indien, og hun var 
bekymret for, hvad hendes familie ville sige, hvis hun blev en [sidste dages hellig]. 
Men på grund af sin søns eksempel, sluttede hun sig til sidst også til Kirken. 

Nu er hele Jayants familie aktiv i deres gren i Suva i Fiji, og de kender den 
kærlighed og glæde, som kommer ved at tjene vor Fader i himmelen" ("A Good 
Example," Friend, marts 1974, s. 48). 

• Hvordan var Jayant et godt eksempel for sin familie? 

• Hvilken virkning havde Jayants gode eksempel på hans familie? 

Peg på VDR-skiltet og -ringen. Forklar, at når vi gør, som vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus ønsker, vi skal, gør vi det rette og adlyder befalingerne. Når vi gør 
dette, hjælper vi andre med også at leve retfærdigt. 

Vi kan være et godt eksempel for vores familie 

Plakataktivitet Sæt solskinsplakaten frem, hvor alle eleverne kan se den. Læs sætningen 
sammen med børnene. 

Læg ordstrimlerne eller billederne på gulvet. Forklar, at de beskriver forskellige 
måder, hvorpå vi kan være et godt eksempel for vores familie. 

Lad børnene skiftes til at vælge en ordstrimmel og lægge eller tape dem på 
plakaten, så de former solskinsstråler som vist. Fortæl tilsvarende historie, når 
børnene vælger en ordstrimmel. 
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Hver gang der er blevet valgt en ordstrimmel, og du har fortalt den tilhørende 
historie, skal børnene sige: "Jeg kan være et godt eksempel for min familie ved at 
være hvor de udfylder den tomme plads med teksten på ordstrimlen. For 
eksempel: "Jeg kan være et godt eksempel for min familie ved at være lydig." 

Historier og samtale 

Lydig Fortæl historien om Lehis familie, der forlod Jerusalem (se 1 Nephi 2:1-4). 

• Hvordan reagerede Lehis sønner, da han bad dem om at tage tilbage til 
Jerusalem for at hente messingpladerne? (Se 1 Nephi 3:4-5). 

Forklar, at Nephi fortalte, hvad han følte, da Laman og Lemuel beklagede sig og 
sagde, at de ikke ville tage afsted. Læs 1 Nephi 3:7 højt. 

• Hvordan var Nephi et godt eksempel for sine brødre? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel ved at være lydige? 

Hjælpsom Benny så, at hans mor havde travlt med at gøre lillesøster klar til at tage i kirke. 
Han vidste, at hun også skulie gøre sig selv i stand og klæde den lille på. Benny 
besluttede sig til at hjælpe sin mor. Han gik ind på den lilles værelse og gav ham 
tøj på. Bennys mor var taknemmelig for hans hjælp. Hun smilede og gav Benny et 
stort knus og et kys. 

• Hvad gjorde Benny, som var et godt eksempel for hans familie? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel ved at være hjælpsomme? 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Vi vil synge af glæde". 

Venlig og kærlig 

Katja var så spændt, da hendes mor kom hjem med Katjas nye lillebror, Tim. Han 
var ikke som andre babyer. Han havde en sygdom, der hedder spastisk lammelse, 
som gjorde, at han rystede og fik ryk i kroppen på en særlig måde. Men det tog 
Katja sig ikke noget af. Hun elskede Tim af hele sit hjerte. Når hendes mor havde 
travlt, vuggede Katja ham og sang for ham. Tim smilede altid til Katja, når hun 
gjorde disse ting for ham. Da Tim blev større, tog hun ham med ud at køre i 
trækvogn uden for deres hjem. Katja gav tit Tim nattøj på og læste historier for 
ham, til han faldt i søvn. 

• Hvordan var Katja et godt eksempel? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel ved at vise kærlighed og venlighed i jeres 
hjem? 

En fredsstifter 

Karin gyngede i haven, da hendes bror kom ud af huset, løb over tii gyngen og 
begyndte at råbe: "Stå af gyngen, Karin, jeg kan aldrig gynge, fordi du altid bruger 
den." 

I stedet for at skændes sagde Karin: "OK. Lad os skiftes til at skubbe hinanden. 
Jeg skubber dig først." 

Karin og hendes bror havde det sjovt med at gynge sammen, fordi Karin ikke 
begyndte at skændes med ham. 

• Hvordan var Karin et godt eksempel for sin bror? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel derhjemme ved at være en fredsstifter? 
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Tilgive 

Mens Søren var i skole, legede hans lillebror med hans legetøjsbiler, og en af dem 
blev væk. Søren blev ikke vred, da han fandt ud af, hvad der var sket. I stedet for 
hjalp han sin bror med at lede efter den bil, der var blevet væk. De fandt den 
under sengen. 

• Hvad gjorde Søren for at være et godt eksempel for sin familie? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel for jeres familie ved at tilgive? 

Forstående 

Rie havde influenza og kunne ikke komme med til julefesten på skolen. Hendes 
søster, Linda, vidste, hvor ked af det Rie var, fordi hun ikke kunne komme med, så 
hun tog en pose slik og nødder med hjem til hende. Hun fortalte også Rie, hvad 
der foregik til festen. 

• På hvilken måde var Linda et godt eksempel for sin familie? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel for jeres familie ved at være forstående? 

Uselvisk 

Tony havde tjent nogle penge ved at arbejde i sin nabos have. Han tænkte på sin 
familie og ønskede at gøre noget for dem, så han tog nogle af pengene og købte 
noget lækkert til sin familie. 

• Hvordan var Tony et godt eksempel for sin familie? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel for jeres familie ved at være uselviske? 

Sandfærdig 

Niels og Jens byggede et legetøjsskib af trærester på deres fars værksted, og 
Jens kom ved et uheld til at vælte en bøtte maling. Noget af malingen løb ned på 
gulvet. Drengene rensede det meste væk, med noget af den sad fast i gulvet. Så 
snart deres far kom hjem, gik Jens hen til ham og forklarede, hvad der var sket. 

Jens' far brød sig ikke om maling på gulvet, men han var stolt af Jens, fordi han 
fortalte sandheden. Han gav Jens noget til at fortynde malingen med og hjalp ham 
med at rense gulvet. 

• Hvordan var Jens et godt eksempel for sin familie? 

• Hvordan kan I være et godt eksempel for jeres familie ved at være 
sandfærdige? 

• Hvad ligner plakaten nu? (En skinnende sol). 

Forklar, at gode eksempler er som solskin. De giver andre lys og viser dem den 
rette måde. 

Sammenfatning 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at være et godt eksempel for sin familie. 
Du kan eventuelt fortælle om en personlig oplevelse, hvor en andens gode 
eksempel har hjulpet dig. 

Tegneaktivitet Lad børnene farvelægge deres "Jeg kan være et godt eksempel"-hus og tegne 
deres familiemedlemmer inde i huset. Bed dem om at tegne sig selv, der gør 
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noget, de kan gøre i den kommende uge, som vil være et godt eksempel for 
deres familie, 

Bed børnene om at vælge en ting, som de kan gøre for deres familie, før de går i 
seng i aften. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lav enkle dukker af sokker eller papirposer til børnene. I kan bruge bordet i 
klassen som scene. Hjælp børnene med at lave rollespil med dukkerne om 
positive måder, hvorpå de kan være et godt eksempel for deres familie på de 
otte områder, som lektionen har omtalt. 

2. Syng eller sig ordene til "Prøv nu at synge" [Børnenes sangbog, s. 148), mens I 
gør bevægelser, som antyder gode handlinger, så som at feje gulvet, gå i kirke 
eller give nogen i biskoprådet et håndtryk. 

Gør nu, som jeg gør, 
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. 
Brugt med tilladelse.) 

Fortæl børnene, at når andre ser vores gode eksempel, vil de ofte ønske at gøre 
det, som vi gør. 

3. Bed børnene om at lukke øjnene, mens du lægger noget i skødet på dem. Læg 
et billede i skødet på hvert barn. Bed dem så åbne øjnene og skiftes til at vise 
deres billede og fortælle, på hvilken måde personerne på billedet er et godt 
eksempel. Du kan eventuelt bruge billede 3-13, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27 
og 3-59 fra kuverten med klassebilleder. 

227 



2 2 8 

Jeg kan være 
et godt 

eksempel 



Lektion 

47 Jesus Kristus har gjort det muligt 
for os at leve for evigt (påske) 

Formål At hjælpe børnene til en forståelse af, at på grund af Jesu Kristi kærlighed til os 
har han gjort det muligt for os at leve for evigt. 

Forberedelse 1. Studér Mark 10:13-16, beretningerne om Jesu Kristi død og opstandelse som 
står i Luk 23 og 24 samt beretningen om Jesu Kristi besøg hos nephiterne i 3 
Nephi 11 under bøn. 

2. Lav en ordstrimmel, hvorpå der står Udødelig. 

3. Skriv hvert barns navn på hvert sit stykke papir. 

4. Forbered dig til at lære børnene at synge eller sige ordene til "Jesus opstanden" 
[Børnenes sangbog, s. 44). 

5. Nødvendige materialer: 

a. Bibelen og Mormons Bog. 
b. En blød bold eller ærtepose. 
c. Tape. 
d. En handske. 
e. Billede 3-71, Korsfæstelsen (62505; Evangelisk Kunst 230); billede 3-15, Den 

opstandne Jesus Kristus (62187, Evangelisk Kunst 239); billede 3-72, Kristus 
viser sig for nephiterne (62047; Evangelisk Kunst 315); billede 3-56, Kristus 
og børnene (62467; Evangelisk Kunst 216); billede 3-17, Jesus underviser på 
den vestlige halvkugle (62380; Evangelisk Kunst 316); billede 3-73, 
Lamaniten Samuel på bymuren (62370; Evangelisk Kunst 314); billede 3-74, 
Jesu begravelse (62180; Evangelisk Kunst 231) og billede 3-75, Kvinderne 
ved graven. 

6. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

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

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Fang 
opmærksomheden 

Jesus Kristus hjælper os, fordi han elsker os 

Fortæl eleverne, at Jesus Kristus elsker børn. Fortæl dem, hvor tilfreds og glad 
han må være for at vide, at de er i Primary denne påskemorgen. 

Sæt billede 3-15, Den opstandne Jesus Kristus, op mod væggen, tavlen eller et 
andet sted. 

Forklar, at du har skrevet deres navn på et stykke papir, og at du vil have, at de en 
efter en kommer og taper deres navn på tæt ved billedet af Jesus. Sig til hvert 
barn, når det er hans eller hendes tur: "Jesus Kristus elsker (barnets navn)." 
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Historie fra skriften Fortæl følgende historie fra Mark 10:13-16 med dine egne ord: 

Da Jesus Kristus levede på jorden, kom nogle mødre hen til ham med deres børn. 
De håbede, at han ville give hvert barn en velsignelse. Jesu venner ønskede, at 
han skulle hvile sig, og de bad mødrene gå væk med deres børn og ikke forstyrre 
ham. 

Da Jesus hørte, hvad hans venner sagde, sagde han: "Lad de små børn komme 
til mig, det må I ikke hindre dem i." Han sagde med andre ord: "Lad de små børn 
komme til mig; det må I ikke hindre dem i. Jeg elsker børn." Så tog ham børnene i 
sine arme og velsignede dem. 

Samtale Hold billede 3-56 frem, Kristus og børnene. Hold det så tæt hen ved børnene, at 
de kan se nøje på det og føle ånden i billedet. Stil følgende slags spørgsmål for at 
hjælpe børnene med at føle den store kærlighed, som Jesus Kristus har for dem. 

• Hvad tror I, børnene følte? 

• Hvad kunne I tænke jer, at Jesus Kristus skulle have sagt til jer, hvis I havde 
været der? 

• Hvad ville I have sagt til Jesus, hvis I kunne have været sammen med ham som 
disse børn? 

• Hvad føler I ved at vide, at Jesus elsker jer lige så meget, som han elsker disse 
børn? 

Jesus Kristus døde for os 
Historie fra Hold skrifterne frem og forklar, at ved at læse Bibelen og Mormons Bog kan vi 
skriften og billeder lære, hvad Jesus Kristus har gjort for at hjælpe os. Fortæl følgende historie med 

dine egne ord: 

Jesus Kristus levede for længe siden. Vor himmelske Fader sendte ham til denne 
jord for at hjælpe fædre og mødre og drenge og piger med at gøre de rigtige ting. 
Det meste af tiden boede han i et land, der nu hedder Israel. 

Jesus elskede alle mennesker. Nogle af menneskene var onde og kunne ikke lide 
ham. De hængte ham op på et kors. 

Stil billede 3-71 frem, Korsfæstelsen. 

Jesus Kristus led og døde. De, som elskede ham, var meget kede af det. De tog 
hans legeme ned fra korset og svøbte det i smukt, hvidt stof. De bar hans legeme 
ind i et gravkammer. Et gravkammer er som en hule, hvor folk ligger begravet. De 
lagde ham forsigtigt ned. 

Stil billede 3-74 frem, Jesu begravelse. 

Jesu Kristi venner lukkede så indgangen til gravkammeret ved at rulle en stor sten 
hen for indgangen. 

Jesu Kristi venner forstod ikke, at han ville blive vakt til live igen. Der kom nogle 
soldater og bevogtede graven, hvor hans legeme var. Tredje dag efter han var 
død, kom der engle, før solen stod op, og de rullede stenen væk fra døren. Hans 
legeme var der ikke. Soldaterne blev så bange, at de i et stykke tid ikke kunne 
bevæge sig. Så snart de kunne, løb de væk. 

Stil billede 3-75 frem, Kvinderne ved graven. 
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Samme morgen kom der nogle kvinder til graven. De elskede Jesus Kristus og var 
kommet for at smøre hans legeme med velduftende salver, som folk gjorde på 
den tid. De så, at stenen var rullet væk fra døren. De gik ind i gravkammeret og så 
en engel i hvidt, og de blev bange. Engelen sagde: "Han er ikke her; han er 
opstået." 

Peg på billedet af den opstandne Kristus. 

• Hvad tror I, Jesu Kristi venner følte, da de fandt ud af, at han var opstået? 

Tavle og samtale Forklar, at da Jesus opstod, fik han sin krop igen, som blev forenet med hans ånd, 

men hans krop var forandret. 

Sæt ordstrimlen Udødelig op. 

• Hvad betyder udødelig? 
Forklar, at da Frelserens krop blev udødelig, forandrede den sig, så den aldrig ville 
dø mere, men ville leve for evigt. 
Fortæl børnene, at da Jesus opstod, blev han udødelig, og han gjorde det også 
muligt for os at opstå og blive udødelige. Det vil sige, at når vi er opstået, vil vi 
aldrig mere dø. Vi kan leve sammen med vores familie for evigt. 

Vis børnene din hånd uden handske, og fortæl dem, at da vi boede sammen med 
vor himmelske Fader, før vi blev født, blev vi kaldt ånder. Vi kunne bevæge os 
(bevæg fingrene på hånden uden handske) og tænke og lære. 

Da vores ånd kom ned for at leve på jorden, fik vi et jordisk legeme. (Tag 
handsken på). Vi kunne stadig bevæge os (bevæg fingrene i handsken), og tænke 
og lære, og vor himmelske Fader gav os vidunderlige legemer, som vi skulle have 
og passe på. 

Når vi dør, må kroppen adskilles fra ånden (tag handsken af). Kroppen kan ikke 
selv bevæge sig (peg på handsken), men ånden lever stadig. 

Når vi opstår, bliver kroppen perfekt og genforenes med ånden (tag handsken på 
igen). Når vi er opstået, kan vi aldrig mere dø. Dette betyder, at ånden og kroppen 
aldrig kan adskilles. 

Fremhæv, at Jesus Kristus døde for os, fordi han elsker os alle meget højt. Jesus 
var den første, som opstod. På grund af det han har gjort for os, vil vi opstå og 
kan bo hos vor himmelske Fader igen. Når vi tænker på påsken, bør vi tænke på 
den første påske og huske den kærlighed, som Jesus Kristus har for os. Han gav 
sit liv for os. Han opstod. Nu lever han i himmelen hos sin himmelske Fader. 

Pointér, at Jesu Kristi opstandelse er så vidunderlig, at vi hvert år fejrer påske for 
at vise ham, hvor taknemmelige vi er for det, han har gjort for os. 

Kast en lille, blød bold eller ærtepose til børnene på skift, så hvert barn kan 
fortælle noget, han eller hun kan huske om påskehistorien. 

Jesus Kristus besøgte nephiterne efter sin opstandelse 

Historie fra skriften Fortæl børnene, at vi ved, at Jesus Kristus opstod, fordi skrifterne fortæller os, at 
med billeder mange af hans disciple og tilhængere så ham, efter han var opstået. 

Forklar, at de retfærdige nephiter og lamaniter, som boede i Amerika, så Jesus 
Kristus, og at Mormons Bog fortæller om hans besøg. Efter hans opstandelse i 

Eksempel og samtale 

Aktivitet 
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Jerusalem besøgte Jesus disse mennesker. De havde mulighed for at se, høre og 
røre ham. 

Forklar, at profeterne i mange år havde fortalt nephiterne, at Jesus Kristus en dag 
ville besøge dem. 

Stil billede 3-73 frem, Lamaniten Samuel på bymuren. 

Forklar, at en profet ved navn lamaniten Samuel, som levede nogle få år, før Jesus 
Kristus blev født, fortalte folket, hvordan de kunne vide, at Jesus Kristus var blevet 
korsfæstet og var opstået i Jerusalem. Han forklarede, at når Jesus døde, ville et 
stort mørke dække landet; det ville vare i tre dage, til han var opstået. 

Fortæl børnene, at alle lamaniten Samuels profetier gik i opfyldelse. Da Jesus 
Kristus døde i Jerusalem, kom der et stort mørke over Amerika. De onde 
mennesker blev tilintetgjort, og mange retfærdige mennesker samledes for at tale 
om, hvad der var sket, og hvad de skulle gøre. Mens de talte, hørte de pludselig 
en stemme, der lød som om, den kom fra himmelen. Det var en mild, kærlig 
stemme. Bed børnene høre efter, hvad stemmen sagde. Hjælp et barn med at 
læse 3 Nephi 11:7 eller læs det selv. 

• Hvem var det, der talte? (Vor himmelske Fader). 

Forklar, at folket så op og så en mand klædt i en hvid klædning komme ned fra 
himmelen. De troede, de så en engel. 

Stil billede 3-72 frem, Jesus Kristus viser sig for nephiterne. 

• Hvem var det, der i virkeligheden kom ned fra himmelen? (Jesus). 

Læs 3 Nephi 11:9-10. Forklar, at da Jesus Kristus fortalte folket, hvem han var, 
huskede de, at profeterne havde sagt, at han ville besøge dem. De blev glade. 
Han inviterede folkene til at komme og føle mærkerne fra naglerne i hans hænder 
og fødder og såret i hans side. Han gjorde dette, fordi han ønskede, at de skulle 
forstå, at han var den Jesus, som var blevet korsfæstet, og som var opstået. 

Stil billede 3-17 frem, Jesus underviser på den vestlige halvkugle. 

• Hvad tror I, folket følte ved at være sammen med Jesus Kristus? 

Forklar, at folket blev fyldt med så megen taknemmelighed og kærlighed til 
Frelseren, at de råbte: "Hosianna! Velsignet være den allerhøjeste Guds navn!" (3 
Nephi 11:17). De faldt ned på deres knæ og tilbad ham. 

Forklar, at Jesus Kristus følte så megen kærlighed til disse mennesker, at han blev 
iblandt dem og helbredte deres syge, velsignede deres børn og underviste dem. 
Mormons Bog fortæller os, at der aldrig havde været et lykkeligere folk på jorden 
end disse mennesker. 

Sang Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "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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Sammenfatning 

Lærerens vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd og giv udtryk for din kærlighed og taknemmelighed for at 
Jesus Kristus elsker os nok til at gøre det muligt for os at opstå og beholde vores 
legeme for evigt. 

Bed børnene om at gå hjem og fortælle deres familie, hvad Frelseren har gjort for 
at gøre det muligt for os at beholde vores legeme for evigt. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Lav en kopi af "Jesu Kristi kærlighedscirkel", som findes til sidst i lektionen, til 
hvert barn. 

Del en kopi, en blyant og nogle farver ud til hvert barn. Lad dem skrive deres 
navn på deres papir i øverste højre hjørne eller hjælp dem med det. 

Læs ordene i cirklen sammen med børnene. Lad dem tegne sig selv midt i 
cirklen. Skriv "Jesus Kristus elsker mig" på tavlen og lad børnene skrive det af 
på deres papir under cirklen. 

2. Lad børnene rejse sig og lave denne aktivitet sammen med dig: 

Stedet, hvor Jesus lå, er her. (peg) 
Se, stenen for døren ej længere er! (peg igen) 
Bøj dig. (bøj jer) 
Kig ind. (skyg for øjnene med hænderne) 
Han er ikke her! (stå op) 
Jesus opstanden er! 
Ved godt mod vær! (klap hænderne forsigtigt sammen) 
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Jesus Kristus blev 
født på jorden (jul) 

Lektion 

47 
Formål At hjælpe børnene til en forståelse af betydningen af Jesu Kristi fødsel. 

Forberedelse 1. Studér Helaman 14; 3 Nephi 1 og Luk 2 under bøn. Forbered dig til at læse 
Helaman 14:5; 3 Nephi 1:13, 21 og Luk 2:9-15. 

2. Lav en kopi til hvert barn af stjernepuslespillet, som findes bagest i denne 
lektion. Klip puslebrikkerne ud og klips dem sammen eller læg dem i en kuvert 
til hvert barn. 

3. Forbered dig på at lære børnene at synge eller sige ordene til "Julenat" 
[Børnenes sangbog, s. 24) og "Stille nat, hellige nat" (Salmer og sange, nr. 127). 

4. Nødvendige materialer: 

a. Bibelen og Mormons Bog. 
b. Følgende udklip: Jesu Kristi fødsel (udklip 3-11), hyrderne (udklip 3-12), 

englen (udklip 3-5) samt nephiterne og stjernen (udklip 3-13). 
c. Et stykke farvet papir til hvert barn. 
d. Lim. 
e. Billede 3-73, Lamaniten Samuel på bymuren (62370; Evangelisk Kunst 314). 

5. Gør de nødvendige forberedelser til de supplerende aktiviteter, du ønsker at 
anvende. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Følg op på børnene, hvis du har opfordret dem til at gøre noget i løbet af ugen. 

Jesu Kristi fødsel blev forkyndt af en engel 

• Har I nogensinde ventet på, at der skulle ske noget ganske særligt? 

• Hvad var det? (Børnenes svar kan for eksempel omfatte et barns fødsel, 
best eforældres besøg, en fødselsdag, deres dåb og så videre). 

• Føltes ventetiden lang? 

• Hvad følte I, da det endelig skete? 

Giv børnene mulighed for at fortælle om oplevelser og give udtryk for den følelse 
af spænding, de havde. Du kan eventuelt fortælle om en begivenhed, som du har 
glædet dig til. 
Forklar, at siden Adams tid har vor himmelske Fader lovet, at en ganske særlig 
begivenhed ville finde sted. Han lovede at sende sin Søn til jorden, som ville blive 
verdens Frelser. Retfærdige mennesker så spændt frem til denne store 
begivenhed. De vidste, at vor himmelske Fader ville holde sit løfte. De ventede på, 
at Jesus skulle blive født. 
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Sæt udklippet af Jesu fødsel frem. Bed børnene om at fortælle, hvad de ved om 
historien om Jesu fødsel. Hjælp hvert barn med at føje ting til historien. 

• Hvem var på markerne ved Betlehem den nat? (Hyrder, som passede deres 
flokke). 

Sæt udklippet af hyrderne frem. 

Forklar, at den nat, da Jesus blev født, viste en engel sig for disse ydmyge hyrder 
for at fortælle dem den vigtigte nyhed om Jesu fødsel. ~ 

Sæt udklippet frem af engelen. 

• Hvad følte hyrderne, da de så engelen? (Hyrderne blev forskrækkede, da 
engelen viste sig). 

Fortæl børnene, at hyrderne ikke kunne forstå, at engelen havde så vigtigt et 
budskab til dem. Læs, hvad der skete i Luk 2:9-15 sammen med børnene. 

• Hvad tror I, hyrderne følte, da de hørte nyheden om Jesu fødsel? 

• Hvad gjorde hyrderne for at vise, at de var glade for Jesu fødsel? (De gik hen 
for at finde barnet i Betlehem). 

Forklar, at hyrderne vidste, at Jesus var vor himmelske Faders Søn, og at hans 
fødsel var betydningsfuld, fordi en engel viste sig for dem for at fortælle dem om 
Jesu Kristi fødsel. 

S a n 9 Hjælp børnene med at synge eller sige ordene til "Julenat" for at hjælpe dem med 
at føle glæde og spænding ved Jesu fødsel. 

Stjerner blinked1, hyrder drømte, 
vinternat var mørk og kold. 
Englesange sendte klange 
ned til hyrderne på jord. 
Hør, de synger, hør det klinger, 
klokker ringer, julen bringer! 
Lyt nu, vi kan høre det! 

Se den klarhed og den nærhed 
af den julestjerne stor. 
Stjernen leder vise mænd, 
som rejser hen, hvor Jesus bor. 
Hvilken skønhed, hvilken mildhed, 
se den skinner, se den stråler! 
Julestjernen julenat. 

Når i har sunget eller sagt ordene i sangen, skal du forklare, at ikke kun hyrderne 
modtog dette vigtige budskab om Jesu fødsel, men nephiterne og lamaniterne i 
Amerika modtog det også. 

Jesu Kristi fødsel blev forkyndt i Amerika 

Forklar, at i hele Mormons Bog talte profeter om og så frem til Jesu Kristi fødsel. 
Kirkens medlemmer glædede sig til Frelserens fødsel og bad i mange år til, at det 
ville ske. Fortæl følgende historie med dine egne ord: 

Fem år før Jesu fødsel blev en profet ved navn Samuel kaldet af Gud til at berede 
folk til Jesu fødsel. Han skulle advare dem, så de omvendte sig og troede på 

Skriftsted og 
historie med udklip 

Billede, skriftsted 
og historie 
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Frelseren. Samuel var lamanit. Nephiterne var blevet onde og ville ikke lytte. De 
blev så vrede på Samuel, at de jog ham ud af deres by. Men Herrens stemme 
kom ti! Samuel og befalede ham at vende tilbage. Han klatrede modigt op på 
bymuren og sagde til folket, at de skulle omvende sig og forberede sig til Jesu 
Kristi kommende fødsel. 

Stil billede 3-73 frem, Lamaniten Samuel på bymuren. 

Forklar, at Samuel fortalte folk, at Jesus Kristus ville komme til jorden om fem år. 
Den begivenhed, som var blevet forudsagt for så længe siden, ville snart ske. 
Samuel forklarede, at der ville ske visse ting, som ville fortælle dem, at Jesus var 
blevet født i Betlehem. Natten før Jesus skulle fødes, ville der være store tys på 
himmelen. De ville være så skarpe, at det ikke ville blive mørkt om natten. Om 
natten ville det være lige så lyst som om dagen. 

Læs Helaman 14:5 for klassen. 

Fortæl børnene, at lamaniten Samuel fortalte nephiterne, at de ville se en ny 
stjerne på himmelen, når Jesus var født. Samuel vidste dette, fordi han havde fået 
at vide af en engel, at disse tegn ville komme. 

• Hvorfor tror I, at vor himmelske Fader sendte en engel for at fortælle Samuel 
disse ting? (Så han kunne fortælle folket det). 

• Hvorfor tror I, at vor himmelske Fader ønskede, at Samuel skulle fortælle 
nephiterne om disse tegn? (For at lade dem vide, hvornår Jesus blev født, og 
prøve at få folket til at omvende sig). 

Forklar, at vor himmelske Fader sendte en engel for at fortælle Samuel om de 
kommende begivenheder. Han ønskede, at folk i Amerika skulle se frem til Jesu 
Kristi fødsel. Vor himmelske Fader ønskede, at de skulle vide, at det snart ville ske. 

Fem år efter at Samuel havde fortalt nephiterne, at Jesus ville blive født, ventede 
Kirkens medlemmer på de tegn, som Samuel havde fortalt dem om. De ventede 
på natten uden mørke, som ville være et tegn på hans fødsel. De onde 
mennesker, som ikke troede Samuels på ord, fortalte de trofaste tilhængere, at de 
ville slå dem ihjel, hvis tegnene ikke viste sig på en bestemt dag. 

Profeten dengang hed Nephi. Nephi var bekymret for, hvad de ikke-troende ville 
gøre mod de retfærdige, hvis tegnene ikke havde vist sig inden den dag, de ikke-
troende havde valgt. Han var så fuld af sorg, at han bad til vor himmelske Fader 
på grund af de problemer, de havde. Nephi bad hele dagen. Så kom Herrens 
stemme til Nephi. 

Samtale om skriften Læs 3 Nephi 1:13 for børnene. 

• Hvad tror I, Nephi følte, da han hørte Jesus Kristus sige disse ord? 

Forklar, at Nephi blev trøstet og vidste, at Jesus ville blive født næste dag. Selv 
samme aften viste tegnene sig. 

• Hvad skete der den nat? 

Lad børnene fortælle, hvad de ved. Hjælp dem ti! at forstå, at det blev nat, men 
der var ikke noget mørke. Folk var overrasket over, at det var som om, der ingen 
nat var. De blev så forundrede, at de faldt til jorden. De retfærdige vidste, at den 
tid, som de havde set frem til i mange år, var kommet. De vidste, at Jesus Kristus 
ville blive født. Så skete der noget andet. 
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Læs 3 Nephi 1:21 for klassen for at finde ud af, hvad det var. 

Sæt udklippet frem af Nephi og stjernen (over for dem, der allerede er brugt). 

Forklar, at Frelseren var født. Den tro, de havde haft i mange år, blev nu til stor 
glæde, da de så den nye stjerne på himmelen. Selvom nephiterne ikke kunne tage 
afsted for at se barnet, vidste de, at hans fødsel var betydningsfuld for dem. 

• Hvorfor sikrede vor himmelske Fader sig, at nephiterne så stjernen? (Så de 
kunne vide, at Jesus Kristus var født). 

• Hvad tror I, nephiterne følte, da de så stjernen? 

Forklar, at stjernen også kunne ses i Jerusalem. Jesu Kristi fødsel havde stor 
betydning for alle. Det var noget, som folk havde set frem til i mange år, og det 
skete virkelig. 

Syng eller sig ordene til "Stille nat, hellige nat". 

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. 

Stille nat, hellige nat, 
hyrders flok lytted' glad, 
da det lød i engles kor: 
Eder en Frelser er født på jord, 
hist i Davids stad, hist i Davids stad. 

Stille nat, hellige nat, 
Jesus Kristi Kærlighed 
blidt omsvæver din barnemund, 
ja, med dig slog frelsens stund, 
kom til jorden fred, kom til jorden fred. 

Sammenfatning 

Forklar, at det ikke er nødvendigt for os at se en engel eller en stjerne hver jul for 
at fortælle os, at Jesus Kristus blev født. VI ved, at dette er sandt. Vi ved, det er 
vigtigt for os. Vi kan føle den samme glæde som hyrderne og nephiterne følte, da 
de vidste, at han var født. Vi føler dette ved at sprede kærligheden og glæden ved 
hans fødsel til andre. 

• Hvordan kan I dele glæden ved Jesu Kristi fødsel med andre? 

Lærerens vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om betydningen af Jesu Kristi fødsel, og hvordan vi kan dele 
kærlighed og glæde med andre. 

Aktivitet Del et puslespil ud til hvert barn. Få dem til at samle deres puslespil og lime det på 
et stykke fan/et papir. Når alle børnene er færdige, læser du budskabet på stjernen: 
"I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." (Luk 2:11). 

Samtale • Hvem modtog dette budskab af en engel? (Hyrderne på marken). 

• Hvem modtog stjernen som tegn på Jesu Kristi fødsel? (Nephiterne og folket i 
Jerusalem). 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Skriftsted og udklip 

Sang 

Læreréns 
præsentation 
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Supplerende 
aktiviteter Vælg nogle af følgende aktiviteter, som du mener vil passe bedst for børnene. Du 

kan bruge dem i selve lektionen eller som et tilbageblik eller et resumé. Se 
"Klassetid" i "Hjælp til læreren". 

1. Brug enkle rekvisitter til at lave et rollespil over historien om Jesu Kristi fødsel. 

2. Giv hvert barn et stykke papir og nogle farver. Hjælp børnene med at folde det 
som et kort. Skriv ordet Jul på forsiden. Bed klassen om at lave julekort til deres 
familie ved at tegne billeder af det, de har lært i denne lektion. 
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- f dag er der 
født jer en 

frelser i Davids 
by; Tian.er 

Kristus, Herren. 
(Luk 2:11) 



Sangtekster 

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. 

Vælg altid ret 
Vælg altid ret, vær altid tro, 
din plads kan du ingen andre betro, 
udfyld den derfor sa 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. 

Vores familie 
Jeg har familie her på jord, 
hver oc) en er god mod mig. 
Vi vil sa gerne være sammen 
i al evighed. 

Kor: 
Vores familie kan være sammen 
for evigt siger Gud, 
vor Herre, han har vist mig, 
hvordan jeg kan bo 
med familien i al evighed, 
for Gud, han viste mig hvordan. 

Den tid jeg lever her på jord, 
forbereder jeg mig ved 
at gifte mig i Herrens tempel 
for al evighed. 

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. 

(Tekst af Moiselle Renstrom. © 1948, 1975 
Pioneer Music Press, Inc. 
Brugt med tilladelse af Jackman Music Corp. 

Hjælp mig, oh Fader 
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'. 

Hjælp mig, oh Fader, at omvende mig, 
rette de fejl, jeg gør på min vej. 
Hjælp mig hver dag, Fader jeg be'r, 
hjælp mig at tjene dig, Fader mer'. 

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. 

2 4 1 



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. 

Min Frelser elsker mig, 
og han er ved min side, 
det føles mer' og mer', 
hver gang jeg til ham be'r. 

Min Frelser elsker mig, 
han altid mig velsigner.. 
Min tak den sender jeg 
til ham, som leder mig. 

Min Frelsers kærlighed 
jeg dele vil med andre. 
Den, som med glæde gi'r. 
igen velsignet bli'r. 

(Tekst af Ralph Rodgers. © 1978, 1979 
K. Newell Dayley. Alle rettigheder forbeholdt. 
Brugt med tilladelse). 

Jeg håber at blive missionær 
Jeg ønsker missionær at være, 
når jeg bli'r voksen nok engang. 
Jeg håber så, at jeg er rede 
at lære, bede, virke hele dagen lang. 

/ 

Jeg evangeliet vil dele, 
med dem, der søger sandheds ord. 
Jeg ønsker missionær at være 
og tjene Herren, mens jeg vandrer her på jord. 

(Akkompagnementet kan spilles firhændigt. 
Melodien spilles i oktaver og bassen deles ud på to 
hænder). 

Joseph Smiths første bøn 
Hvilken smuk og yndig morgen, 
solen farver smukt vor jord, 
bier summe, fugle synge 
som et lifligt englekor; 
og i lundens svale skygge 
Joseph søger Herrren stor. 
Og i lundens svale skygge 
Joseph søger Herrren stor. 

Elsker hverandre 
Som jeg har elsket, elsker hverandre; 
lyd min befaling: Elsker hverandre! 
Derpå skal kendes, om I vil mig følge: 
At I vil elske hverandre! 

(Tekst af Luacine Clark Fox. © 1961 fornyet 1989 
Luacine C. Fox. Brugt med tilladelse). 

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. 

Vor Gud befaled' Nephi: 
Et skib du bygge skal. 
Nephis ældre brødre, 
de tro'de han var gal. 
Trods deres spot 
og foragt mod Herrens bud 
Nephi havde mod, 
han ville holde ud. 

Vor Gud gi'r os befalinger, 
viser os en vej, 
Det sker jeg bli'r fristet 
at vælge anden vej, 
opgi' og tvivle: 
mon budet er fra Gud? 
Så be'r jeg om mod, 
for jeg vil holde ud. 

(Tekst af Bill N. Hansen jun., og LisaT. Hansen. 
© 1986 Wilford N. Hansen jun., og 
Lisa Tensmeyer Hansen. Brugt med tilladelse). 

Med præstedømmets kraft 
Med præstedømmets kraft 
Guds sandhed kom til jord. 
Ja, Gud har talt til dem påny, 
som ærligt på ham tror. 

Vi vil synge af glæde 
Vi vil synge af glæde, 
når vi hjælper vor mor/ 
hun er den, som vi elsker 
allerhøjest på jord. 

* Andre ord: far, bedstemor, bedstefar 
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