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Hjælp til læreren 

Frelseren belærte om vigtigheden af at adlyde og at undervise i budene, da han sagde: 
"Den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget" (Matt 5:19). 
Du har fået et helligt ansvar for at hjælpe børnene til at lære, hvordan de skal overholde 
deres dåbspagter og tjene. Efterhånden som den enkelte pige forbereder sig på at blive 
en ung pige, og den enkelte dreng forbereder sig på at blive en ung mand og modtage 
præstedømmet, vil du være i stand til at øve en væsentlig indflydelse i deres liv. 

11831, kort tid efter Kirken var blevet organiseret, lærte Frelseren os, at lærere "skal 
forkynde mit evangeliums grundsætninger, som de findes i Bibelen og Mormons Bog, 
hvori evangeliets fylde findes" (L&P 42:12), som var de eneste tilgængelige skrifter 
dengang. I vore dage er det lærernes ansvar at undervise i de hellige sandheder ud fra alle 
standardværkerne, inklusive Lære & Pagter og Den Kostelige Perle, som hjælper børnene 
med at udvikle tro på Gud og på hans Søn, Jesus Kristus. 

Alle børn, der den 1. januar er i alderen 8-11 år skal undervises ud fra en af lærebøgerne 
Primary 4, 5, 6 og 7. Der skal kun benyttes ét kursushæfte om året til samtlige børn i 
denne aldersgruppe. De forskellige studiekurser er lavet over et af skrifterne: Primary 4 
over Mormons Bog, Primary 5 over Lære & Pagter, Primary 6 over Det Gamle Testamente 
og Primary 7 over Det Ny Testamente. Over en periode på 4 år får børnene studeret de 
enkelte standardværker. 

Afhængig af det lokale behov og antal børn i alderen 8-11, kan klasserne bestå af de 
enkelte aldersgrupper, kombinerede aldersgrupper eller separate klasser for drenge og 
piger. Ligegyldigt hvordan din klasse bliver sammensat, skal du sikre dig, at hvert barn får 
den nødvendige opmærksomhed. 

Når børn fylder 12 år, skal de begynde at komme i Unge Piger eller Det Aronske 
Præstedømme. De skal dog stadig komme i deres primaryklasse i søndagsskoletiden, 
indtil den første uge i januar, hvor de rykker op i Søndagsskolen. 

Dette studiekursus fokuserer på belæringerne i Mormons Bog. Efterhånden som du 
underviser i disse belæringer, skal børnene få en bedre forståelse af Jesu Kristi mission og 
forsoning og udvikle en større tro på og et vidnesbyrd om ham. De bør lære, hvordan man 
anvender Jesu Kristi belæringer i deres eget liv og få et større ønske om at holde hans 
bud. 

Anspor børnene til at læse i Mormons Bog derhjemme for at lære om de profeter, der 
virkede i Amerika, og om Frelserens virke blandt nephiterne. Efterhånden som børnene 
lærer om disse profeter og Frelseren, vil de få et ønske om at følge deres inspirerede 
eksempler og belæringer og ønske at blive mere som dem. De vigtige sandheder, som 
børnene lærer af Frelserens og hans profeters belæringer, vil hjælpe dem med at 
forberede sig på at holde deres pagter og tjene i Kirken resten af deres liv. Disse 
sandheder vil også give dem styrke til at modstå fristelser i verden af i dag. 

Hvis du skal opfylde dit hellige kald til at undervise børn, skal du være såvel mentalt som 
åndeligt forberedt. En del af denne forberedelse er at forstå og at have et vidnesbyrd om 
de principper, du underviser i. Frelseren, som var den største af alle undervisere, lærte os 
meget, som vi kan bruge, når vi underviser andre i hans evangelium: 

Anvendelse af 
denne kursushæfte 

Studiekurser 
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at undervise 
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• Søg ydmygt Åndens vejledning gennem bøn. Herren har sagt: "Vær ydmyg, så skal 
Herren, din Gud, lede dig ved hånden og besvare dine bønner" (L&P 112:10). Hvis vi er 
ydmyge, har vi ret til at vide, hvordan Herren vil, at vi skal belære hans børn. 

• Studér skrifterne og de levende profeters ord. Der ligger stor kraft i at lære og at 
grunde over Herrens ord. Han har givet os følgende befaling: "Søg først at få mit ord, 
så skal din tunge blive løst, og dersom du ønsker det, skal du få min Ånd og mit ord, 
ja, Guds kraft til at overbevise menneskene" (L&P 11:21). 

En af profeterne i de sidste dage, præsident Ezra Taft Benson, har igen bekræftet 
vores behov for at lære Herrens ord at kende: "Jeg opfordrer jer til påny at forpligte jer 
til at studere skrifterne. Fordyb jer i dem dagligt, så kan I have Åndens kraft med jer i 
alle jeres kaldelser" (Den danske Stjerne, oktober 1986, s. 83). 

• Hold dine pagter. Din evne til at blive ledet af Ånden afhænger af, hvor trofast du er til 
at holde de pagter, du har indgået med vor himmelske Fader. Ligeledes er du et godt 
eksempel, når du "iagttage(r) pagterne ... og holde(r) dem" (L&P 42:13). Når børnene 
ser den kærlighed, du nærer til Frelseren og dine bestræbelser på at efterleve 
evangeliet, vil de blive mere opsatte på at følge dig. 

• Find ud af, hvordan du bedst kan hjælpe børnene til at føle Frelserens kærlighed. 
Fortæl dem tit, hvor meget du holder af dem, og vis dem, at de er af stor værdi og har 
potentiale. Din kærlighed og venlighed vil hjælpe børnene til at få en forståelse af den 
kærlighed, vor himmelske Fader og Jesus Kristus nærer til dem. 

Denne lærebog skal hjælpe dig med at tilrettelægge lektioner, der fokuserer på skrifterne. 
Lektionerne benytter sig af beretninger og skriftsteder fra Mormons Bog, som kan hjælpe 
børnene til at forstå evangeliets principper. Lektionerne viser ikke nøjagtigt, hvordan 
beretningerne skal anvendes. Når du forbereder dig og underviser ifølge Åndens 
tilskyndelser, vil du hjælpe børnene til at få en bedre forståelse af beretningerne i skrifterne, 
af de principper de omhandler, og af hvordan de kan anvende disse principper i deres 
eget liv. Når dine lektioner er grundigt forberedt og interessante, vil børnene være mere 
motiveret til at lytte og lære. 

Følgende skridt kan hjælpe dig til at være bedre forberedt til at undervise børnene i din 
klasse: 

1. Lektionens formål og de skriftstedshenvisninger, der står under "Forberedes" studeres 
under bøn, en uge eller to før lektionen skal gives. Læs lektionens formål og 
skriftstedshenvisningerne igen, og tænk over, hvordan de kan anvendes på børnene i 
din klasse. Stil dig selv følgende spørgsmål: "Hvad ønsker vor himmelske Fader, at det 
enkelte barn skal lære og gøre som et resultat af deltagelse i denne lektion? Hvordan 
kan lektionen hjælpe børnene til at udvikle tro på Jesus Kristus, styrke deres 
vidnesbyrd og sætte dem i stand til at modstå de onde fristelser, de møder?" Skriv 
dine ideer ned. 

Bogen Håndbog i Evangeliske Principper, er udarbejdet som en personlig 
studievejledning i evangeliets principper og lærdomme. For visse lektioners 
vedkommende er der henvisninger til enkelte kapitler i Håndbog i Evangeliske 
Principper under afsnittet "Forberedes". Disse kapitler kan hjælpe dig, når du 
forbereder dig på at undervise i de principper og lærdomme, lektionen omhandler. 
Bogen findes sikkert på kirkebiblioteket eller kan købes på distributionscentret. 

2. Find ud af, om du vil bruge den foreslåede aktivitet som indledning til lektionen, eller 
om du selv vil finde på en, som du dog skal sikre dig, er passende og relevant i 
forbindelse med undervisningen i beretningen fra skriften. 

3. Lektionerne fortæller dig ikke, hvordan du skal undervise i beretningerne fra skriften. Du 
skal søge Åndens vejledning og så afgøre, hvad du vil trække frem. Variér din 
undervisning fra uge til uge (se "Undervisning ud fra skriften" herunder). Planlæg at 
involvere klassens elever så meget som muligt i indlæringsaktiviteter og undervis på en 
sådan måde, at børnene vil være i stand til at genfortælle historierne fra skriften til 
andre. 
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4. Tag de ting fra "Hvordan kan det bruges i praksis?", som bedst kan hjælpe børnene 
med at forstå skrifterne, og hvordan de kan anvende dem i deres egen tilværelse. 
Spørgsmålene kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i lektionen, og du 
behøver ikke at anvende dem alle sammen. 

5. Læs "Leg og lær" og planlæg, hvornår og hvordan du vil bruge det, du mener bedst 
kan hjælpe børnene i din klasse med at forstå skrifterne og formålet med lektionerne. 
Hver klasse er forskellig, og de aktiviteter, som virker godt i den ene gruppe, duer 
måske ikke i en anden gruppe. 

6. Forbered dig til at berette om passende personlige oplevelser, som understøtter 
lektionens formål. Lad dig vejlede af Ånden, mens du fortæller klassen om personlige 
oplevelser, og mens eleverne i klassen fortæller dig og de andre om deres personlige 
oplevelser. Visse oplevelser i din familie og dit personlige liv er meget hellige elier meget 
personlige og bør ikke diskuteres i offentlighed. 

Søg altid Åndens vejledning, når du forbereder lektionerne, og når du underviser (se Alma 
17:2-4; L&P 42:12-14; 50:17-22). Ånden hjælper dig med at vide, hvordan du skal gøre 
lektionen interessant og meningsfuld for børnene. 

Nogle af børnene i din klasse er måske ikke bekendt med skriften. Når I læser sammen 
skal du være opmærksom på, at nogle måske skal have hjælp med at læse eller med at 
finde ud af, hvordan man slår op i skriften. Måske skal du bruge noget tid i begyndelsen af 
året, især hvis du underviser mindre børn, på at vise dem, hvordan man slår op i skriften. 

Prøv forskellige præsentationsmetoder, så du kan holde børnenes interesse fanget. 
Følgende forslag kan hjælpe dig med at variere din undervisning ud fra skriften. 

1. Genfortæl historien fra skriften med dine egne ord. Forsøg at hjælpe børnene til at se 
begivenhederne og personerne for sig. Hjælp børnene til at forstå, at dem, du taler om, 
virkelig levede engang, og at begivenhederne virkelig har fundet sted. 

2. Lad børnene læse beretningen eller udvalgte dele af beretningen direkte fra skriften. 
Husk på, at alle børn måske ikke læser lige godt, og at læseevnen ikke er 
aldersbestemt. Hvis alle børnene kan læse, kan du give dem nogle minutter til at læse 
for sig selv. Bagefter kan I tale om, hvad de har læst. Brug noget tid, efter børnene har 
læst afsnittet, til at hjælpe dem med at forstå vanskelige ord og afsnit. 

3. Brug de foreslåede billeder af begivenheder i skriften til at hjælpe børnene med at 
forestille sig, hvad der skete. I de fleste lektioner foreslås der en række billeder i 
afsnittet "Nødvendige materialer". Billederne er nummererede og en del af dette 
kursusmateriale. Nogle af billederne findes også i pakken Evangelisk Kunst og måske 
også i kirkebiblioteket (billedernes numre står i afsnittet "Nødvendige materialer"). Bag 
på disse billeder står der en sammenfatning af den afbillede begivenhed. Du kan også 
anvende andre passende billeder. 

4. Lad børnene dramatisere beretningen fra skriften. (Du må dog sikre dig, at 
dramatiseringen ikke går ud over helligheden i skriften). Du kan tage enkle rekvisitter 
med som fx en kappe, et halstørklæde osv., og lade børnene spille hele eller dele af 
beretningen. Spørg dem, hvordan de ville have det, hvis de virkelig var den person, de 
spiller. 

5. Tegn enkle figurer eller illustrationer på tavlen, eller brug billeder eller udklipsfigurer, når 
du fortæller eller læser ting fra skriften. 

6. Lav et oplæsnings-teater, hvor en stor del af børnene spiller de forskellige mennesker i 
beretningen. Hvis det kan lade sig gøre, kan du lade børnene læse dialogen op direkte 
fra skriften. 

7. Inviter en af forældrene, et medlem af wardet eller grenen eller en af klassens elever til 
at genfortælle historien. Giv vedkommende en uge eller to til at forberede sig, og husk 
at angive, hvor lang tid vedkommende har til sin præsentation. 

8. Giv børnene en let forprøve, fx nogle spørgsmål, der kan besvares med sand/falsk eller 
med korte svar, inden du underviser dem i beretningen fra skriften. Forklar eleverne, at 
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du vil finde ud af, hvor meget de allerede ved om beretningen. Lav så den samme 
prøve bagefter, så de kan se, hvad de har lært. 

9. Skriv en liste på tavlen over vigtige ord eller navne fra beretningen i skriften. Lad 
børnene lytte efter disse ord eller navne, mens du fortæller beretningen. Opbyg på den 
måde børnenes ordforråd, så de er bedre rustet til at forstå skrifterne og kan få større 
glæde af at læse dem derhjemme. 

10. Før lektionen skriver du nogle spørgsmål op på tavlen om beretningen. Når børnene 
hører svarene i løbet af lektionen, standser du og taler med dem og det. 

11. Fortæl beretningen og lad de af børnene, der har lyst, genfortælle den del af 
beretningen, de bedst kunne lide. Du kan bede en af eleverne om at begynde på 
beretningen og så lade andre af børnene fortsætte. 

12. Afspil en båndoptagelse af udvalgte vers fra skriften. 

13. Spil memory. Lav fra fire til otte sæt kort-par i pap eller papir, i størrelsen 10x15 cm. I 
det følgende eksempel ville du sætte Lehis drøm på det ene kort og fortolkningen på 
det andet. Bland kortene eller papirerne og læg dem med billedsiden ned mod bordet 
eller gulvet. Lad børnene komme op en ad gangen og vende to kort. Læs, hvad der 
står på kortene. Hvis kortene passer sammen, bliver de liggende med billedsiden 
opad. Hvis de ikke passer sammen, vendes de igen og et andet barn kommer op. Bliv 
ved, indtil alle kortene passer sammen parvis. 

Du kunne fx lave fem par baseret på Lehis drøm (1 Nephi 8; 11). Brug tre andre par for 
at stimulere børnenes interesse. 

1. par: Træ - Guds kærlighed 
2. par: Jernstang - Guds ord 
3. par: Frugt - Evigt liv 
4. par: Tåge - Fristelser 
5. par: Stor og rummelig bygning - Verdens stolthed 
6. par: Stjerne - Stjerne 
7. par: Måne - Måne 
8. par: Sol - Sol 

14. Leg en spørgeleg. Læg en del spørgsmål i en krukke eller en æske og lad eleverne 
vælge et spørgsmål efter tur og besvare det. 

Ved at deltage i samtaler og andre indlæringsaktiviteter lærer børnene evangeliets 
principper. Følgende retningslinjer kan hjælpe dig med at stille meningsfyldte spørgsmål 
og stimulere samtalerne i klassen: 

1. Stil spørgsmål og giv skriftstedshenvisningerne, så eleverne kan finde svarene i skriften. 

2. Stil spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller nej, men som kræver lidt omtanke 
og samtale. Spørgsmål der begynder med hvorfor, hvordan, hvem, hvad, hvornår og 
hvor er almindeligvis de mest effektive. 

3. Involvér de elever, der normalt ikke deltager, ved at kalde dem ved navn og stille dem 
spørgsmål, som du mener, de kan svare på. Giv dem tid til at svare. Hjælp dem, hvis 
de har behov for det, men først når de har haft tid til at tænke sig om og svare. 

4. Giv børnene mulighed for at fortælle, hvad de mener om det, de lærer i skriften. Ros 
dem for deres indlæg. 

5. Giv børnene oprigtig ros, når de besvarer et spørgsmål. Hjælp dem til at indse, at 
deres tanker og følelser har betydning. Vis hensyn til de børn, der er tilbageholdende 
med at deltage. 

Hjælp børnene med at anvende det, de har lært, i deres egen tilværelse. Nephi rådede os 
til at "anvende al hellig skrift på os, så at den kunne blive os til gavn og lærdom" (1 Nephi 
19:23). Følgende forslag kan måske hjælpe dig til at opnå dette: 

Hjælp børnene med 
at anvende skriften 

Samtaleteknik i 
klassen 
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1. Når Ånden tilskynder dig til det, bærer du vidnesbyrd om de sandheder, du underviser 
i. Dine lektioner får større kraft, når du underviser med alvor og overbevisning. 

2. Tilskynd børnene til at læse i skriften derhjemme på egen hånd og sammen med deres 
familie. Tilskynd børnene til at have deres egne skrifter med i klassen. For det tilfældes 
skyld, at børnene ikke har deres eget sæt skrifter eller glemmer at tage dem med, kan 
du have nogle ekstra sæt liggende i klassen. Hvis grenen eller wardet har et bibliotek, 
kan du låne nogle sæt af skrifterne der. 

3. Bed børnene fortælle om det, de har lært. Spørg dem, hvordan de selv kan anvende 
de evangeliske principper I har talt om i lektionen. 

4. Leg journalist og interview børnene, som om de var de mennesker, vi læser om i 
skriften. Bed dem om at fortælle dig nogle detaljer om beretningen fra skriften, og hvad 
de synes om det, der skete. 

5. Del klassen op i to eller flere små grupper. Når du så har fortalt beretningen fra skriften, 
beder du de enkelte grupper om at skrive de vigtigste principper ned. Lad dernæst 
grupperne fortælle om, hvordan disse principper gør sig gældende i deres tilværelse. 

6. Lav en skriftstedsjagt. I årets løb beder du eleverne om at afmærke særlige vers i 
skriften, som de kan anvende i deres liv. De kan fx afmærke 1 Nephi 2:16, 1 Nephi 3:7 
eller 1 Nephi 4:6. Giv dem et stikord, som fx en begivenhed, situation eiler et problem, 
og bed dem så finde skriftstedet. Lad de børn, der finder skriftstedet først, hjælpe de 
andre i klassen med at finde det. Lad dem så fortælle, hvorfor dette skriftsted passer til 
dette stikord. 

7. Fortæl om lejligheder, hvor du har set børnene efterleve det princip, I taler om. Hvis du 
for eksempel underviser i at være kærlig, kan du fortælle om de gange, hvor du har set 
børnene være kærlige mod andre. 

8. Følg op på opgaver. Når du giver børnene en opgave eller en udfordring, skal du 
spørge dem, hvordan det er gået med det i begyndelsen af næste søndags klasse. 

At lære skriftsteder udenad kan være en effektiv måde at lære evangeliske sandheder på. 
De fleste børn kan lide at lære udenad, hvis du bruger morsomme og kreative metoder. 
Følgende metoder er gode til at hjælpe børn med at lære udenad: 

1. Skriv det første bogstav i alle de ord, der skal læres udenad op på tavlen. Til den første 
trosartikel kan du fx skrive: 

V t p G d e F p h S J K o p H 
Peg på hvert bogstav, og sig det tilsvarende ord. Gentag det nogle gange, og lad 
børnene gentage det, efterhånden som de er i stand til det. Inden længe har de ikke 
brug for bogstaverne. 

2. Del skriftstedet ind i korte sætninger. Gentag hver sætning højt, idet du begynder ved 
slutningen og arbejder dig baglæns, så børnene gentager den mindst kendte del først. 
Tag fx Alma 37:35, så ville børnene gentage "at holde Guds bud" nogle gange. Så 
lægger man næste stykke til "ja, lær i din ungdom". Til sidst kan de så sige hele verset. 

3. Hvis børnene læser godt, kan du lave en kopi af skriftstedet til hvert barn. Klip verset 
ud i strimler med ord eller sætninger. Efter at have sagt verset sammen nogle gange, 
giver du børnene et blandet sæt ord- eller sætnings-strimler, som de så skal passe 
sammen enten hver for sig eller på klassen. 

4. Gentag skriftstedet mange gange og stands, og lad et af børnene sige det næste ord 
eller den næste sætning. Lad så et af de andre børn tilføje nogle flere ord. Fortsæt, 
indtil alle børnene har prøvet mindst en gang. 

5. Anvend musik til at hjælpe børnene med at lære udenad. Du kan fx lære dem sangen 
om Trosartiklerne. 
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at lære skriftsteder 
udenad 



6. Del børnene op i to grupper. Lad hvert af grupperne sige ord eller sætninger i rette 
rækkefølge. Du kan lade en gruppe sige det første ord, den næste det andet og så 
videre gennem hele verset. 

7. Vælg et skriftsted, som du vil have børnene til at lære udenad. Skriv det op på tavlen 
eller på en plakat. Gentag det mange gange, mens du gradvis tildækker eller fjerner 
flere og flere ord, indtil børnene har lært hele skriftstedet udenad. 

Hvis du bliver færdig før tiden, kan du lave en spontan aktivitet for at udfylde resten af 
tiden. Følgende forslag kan hjælpe dig tii at bruge denne tid effektivt: 

1. Lad nogle af børnene fortælle om deres yndlingshistorier fra skriften. 

2. Lav en skriftstedsjagt ved at give børnene stikord til vigtige skriftsteder, som de 
allerede har afmærket. Lad dem arbejde i par eller små grupper og finde den rigtige 
skriftstedshenvisning. 

3. Hjælp børnene med at lære et skriftsted fra lektionen eller en trosartikel, der passer til 
lektionen, udenad. 

4. Lad børnene komme med forslag til, hvordan de kan anvende principperne i lektionen 
derhjemme, i skolen, og når de er sammen med deres venner. 

5. Del klassen op i to grupper, som skiftes til at stille hinanden spørgsmål om lektionen. 

6. Lad hvert barn tegne et billede, der har forbindelse med lektionen eller skrive et citat, 
som de kan tage med sig hjem og hænge op, så de kan huske formålet med lektionen. 

7. Bed børnene om at afmærke nogle skriftstedshenvisninger til fremtidigt studium. Du 
kan bede børnene om at afmærke de vers fra lektionen, som de særlig godt kunne 
lide, eller du kan foreslå nogle vers, som du mener vil minde børnene om lektionens 
formål. 

8. Hjælp børnene med at lære bog rækkefølgen i skriften udenad. Du kan finde skriftens 
bøger sat til musik i Børnenes sangbog, (s. 63). 

9. Gennemgå principper eller beretninger fra skriften fra tidligere lektioner. 

Indlæringen af evangeliet kan beriges og styrkes med musik. Ofte er børnene bedre i 
stand til at huske og lære gennem musik. 

Du behøver ikke at være musiker for at anvende passende musik til at få børnene til at føle 
Ånden og lære evangeliet. Musik i klasseværelset kan bl.a. være kassettebånd eller et 
musikensemble under eller i begyndelsen af lektionen til understregning af et princip. Du 
kan også synge eller oplæse teksten til sange for at involvere børnene i lektionen. Hvis du 
kan få kassettebåndene til Børnenes sangbog (kun musik 52505; musik og engelsk tekst, 
52428) eller CD (kun musik, 50505; musik og engelsk tekst, 50428), kan du bruge dem til 
at lære sangene eller akkompagnere sangene i klasseværelset. 

Af og til vil klassen blive bedt om at komme med en enkel præsentation til Primarys 
fællestid. Disse præsentationer kan komme fra lektionerne og kræver lidt forberedelse og 
kan hjælpe med til at slå de principper, du har undervist i, fast. Du kan anvende følgende 
forslag til fællestiden: 

1. Spil en beretning fra skriften. 

2. Citer et skriftsted, som I har lært udenad, sammen. 

3. Gentag eller syng en trosartikel og forklar, hvad den betyder. 

4. Lav et rollespil over, hvordan man anvender et evangelisk princip i vore dage. 

Musik i 
klasseværelset 
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Anvend overskydende 
tid fornuftigt 

Fællestid 



Du bør flette Trosartiklerne ind i dine lektioner og opfordre børnene til at lære trosartiklerne 
udenad, før de forlader Primary. Brug enhver lejlighed til at hjælpe børnene med at forstå 
trosartiklerne og lære dem udenad. 

Skal du hjælpe børn til at lære og få selvtillid, er du nødt til at forstå deres behov og 
egenskaber og planlægge passende aktiviteter og lektioner. Yderligere oplysninger om 
denne aldersgruppes egenskaber findes i Undervisning - Ingen større kaldelse s. 52 - 54. 

Karakteristika 

Fysisk 

Har perioder med hurtig og langsom vækst 
Kan være akavet 
Kan lide at lege i grupper 

Mentalt 

Er ivrige efter at lære 
Tænker over tidligere erfaringer 
Begynder at basere beslutninger på logik 
Vil vide hvorfor 
Er bedømmende 
Forguder helte 
Bliver mere ansvarlige 
Kan lide at udfordre hukommelsen 

Socialt 

Begynder at skifte fra at have afskyet det modsatte køn til at ønske større 
fællesskab mellem drenge og piger 
Kan lide både gruppearbejde og selvstændigt arbejde 
Føler et stærkt behov for at være uafhængig 
Udvikler en udvidet form for humor 
Bliver interesseret i andre 

Følelsesmæssigt 

Kan ikke lide kritik 
Kan opføre sig upassende, hvis de er under gruppepres 
Bliver mere opmærksom på at være fair 
Begynder at betvivle sit eget værd 

Bliver mindre dominerende og mindre besluttet på at få sin egen vilje 

Åndeligt 
Kan lide at lære og at efterleve evangeliske principper 
Påvirkes af andres vidnesbyrd 
Vokser i ønsket om at efterleve evangeliets principper 
Skelner stærkt mellem rigtigt og forkert 

Frelseren satte os et eksempel ved at føle og udvise medfølelse for dem, der var 
handikappede. Da han besøgte nephiterne efter sin opstandelse sagde han: 

"Har I syge blandt jer? Bring dem hid. Har I lamme, blinde, halte, vanføre, spedalske eller 
svindsottige, døve eller andre plaget på anden vis? Bring dem hid, og jeg vil helbrede 
dem, thi jeg har medlidenhed med jer; mit indre er fyldt med barmhjertighed" (3 Nephi 
17:7). 

Som lærer i Primary er du i en udmærket position til at udvise barmhjertighed og 
medfølelse. Skønt du sikkert ikke er uddannet til at yde professionel assistance, kan du 

Særlige retnings-
linier for, hvordan 
man involverer børn 
med handikap 

xi 

Trosartiklerne 

Lær at forstå børn 
i alderen 8 - 1 1 år 



forstå og oplære de børn, der lider under handikap af forskellig art. Omsorg, forståelse og 
et ønske om at involvere alle klassens elever i aktiviteterne er en forudsætning. 

Børn med handikap kan påvirkes af Ånden, uanset hvor deres forståelsesniveau ligger. 
Selv om nogle børn måske ikke har mulighed for at overvære hele primarytiden, 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 primarytiden, hvis det skulle 
blive nødvendigt at trække sig tilbage fra den øvrige gruppe. 

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

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

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

Lær hvilke særlige stærke sider og hvilke problemer, barnet har. 

Gør dig en anstrengelse for at undervise og mind eleverne om det ansvar, de har for at 
respektere alle elever i klassen. Det kan blive en Kristuslignende oplevelse for børnene 
at være med til at hjælpe en elev med et handikap. 

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

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

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

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 og giver dine lektioner, skal du 
bede Herren om at vejlede dig. Hjælp alle børnene i klassen til at føle, at han eller hun er et 
af vor himmelske Faders kostbare børn, og at vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
elsker os alle og ønsker, at vi skal være lykkelige og trygge. 

xii 

Hvad man gør, hvis 
man registrerer 
misbrug 







Mormons Bog, 
en gave fra en kærlig 
himmelsk Fader 

Lektion 10 
At hjælpe børnene til at elske og værdsætte Mormons Bog. 

1. Studér under bøn indledningen og profeten Joseph Smiths vidnesbyrd foran i 
Mormons Bog (eller Joseph Smith - Historie 1:29-25, 42-54, 59-60). Studér dernæst 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne del af skriften. (Se 
"Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Titelbladet i Mormons Bog, Tre vidners vidnesbyrd, Otte vidners 
vidnesbyrd, Mormon 6-7. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En Mormons Bog pakket ind som gave. 
c. Et bogmærke til hvert barn, om muligt (se skabelonen i slutningen af lektionen). 
d. Billede 4-1, Mormon forkorter pladerne (Evangelisk kunst 306); 4-2, Moroni 

gemmer pladerne i højen Cumorah (Evangelisk kunst 320); og 4-3 Joseph Smith 
modtager guldpladerne (Evangelisk kunst 406). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis børnene den indpakkede Mormons Bog. 

• Hvorfor giver vi gaver? 

• Hvordan har vi det, når andre er glade for en gave, vi har givet dem? 

Forklar, at fordi vor himmelske Fader nærer stor kærlighed til os, har han givet os en gave, 
der kan hjælpe os til at få evigt liv. Den gave har et vigtigt budskab til os alle. Den lærer os 
om vor Frelser, Jesus Kristus, og om, hvordan vi skal leve, så vi kan vende tilbage til vor 
himmelske Fader. Ezra Taft Benson, Kirkens trettende præsident har sagt: "Dette er en 
gave, der er af større værdi for menneskeheden end selv de mange forunderlige 
fremskridt, vi har set inden for moderne lægevidenskab. Den har større værdi for 
menneskeheden end udviklingen af både flyvning og rumfart" (Stjernen, januar 1987, s. 3). 

• Hvilken gave tror I, det er? 

Lad børnene pakke gaven ud. Bær vidnesbyrd om, hvordan dit liv er blevet velsignet af at 
studere Mormons Bog, og hvordan det har hjulpet dig til at blive Frelseren mere lig. 

Fortæl beretningen om Mormons Bogs fremkomst ud fra profeten Joseph Smiths 
vidnesbyrd. (Forslag til undervisningsmetoder findes i "Undervisning ud fra Skriften," s. vii). 
Brug indledningen af Mormons Bog til at hjælpe børnene til en forståelse af, hvor stor 
værdi denne bog har for os i vore dage. Brug billeder på passende steder. 

Forslag til 
lektionens forløb 
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Beretning fra skriften 
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Sæt dig ind i følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, imens du forbereder dig til 
lektionen. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skriften, og 
hvordan den kan anvendes i deres tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen med 
børnene, vil de få en større forståelse af skriften. 

• Hvad er Mormons Bog? Hvem skrev den? (Indledning, afsnit 1-2. Fordums profeter i 
Amerika). 

• Hvorfor kaldes den Mormons Bog og ikke Moronis Bog eller Joseph Smiths Bog? 
(Indledning, afsnit 2. Det meste af det profeten Mormon skrev på guldpladerne, var 
citater fra noget, andre profeter havde skrevet). 

• Hvad er den vigtigste begivenhed i Mormons Bog? Hvorfor? (Indledning, afsnit 3. Jesu 
Kristi besøg til nephiterne). 

• Hvad sagde Joseph Smith om Mormons bog? (Indledning, afsnit 6). (Se Leg og lær-
aktivitet 3). Hvordan tror I, at det kan hjælpe jer med at læse og studere Mormons 
Bog? 

• Mange profeter (Nephi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) har gennemgået store lidelser 
og prøvelser, for at vi kan have Mormons Bog. Hvilke tre ting skal I gøre, for at få at 
vide, at Mormons Bog er sand? (Indledning, afsnit 8. Læs den, tænk over budskabet 
og spørg Gud, om den er sand). 

• Hvad ved vi mere, hvis vi får et vidnesbyrd om Mormons Bog? (Indledning, afsnit 9. At 
Jesus Kristus er Frelseren, Joseph Smith er en profet, og at Kirken er sand). 

• Hvad lavede Joseph Smith, da englen Moroni åbenbarede sig for ham første gang? 
(Joseph Smiths vidnesbyrd, afsnit 2-3; Joseph Smith - Historie 1:29-30). 

• Hvad fortalte englen Moroni Joseph Smith? (Joseph Smiths vidnesbyrd, afsnit 6-9; 
Joseph Smith - Historie 1:34-35, 42). 

• Hvad skete der med Joseph den næste dag, da han arbejdede sammen med sin far? 
(Joseph Smiths vidnesbyrd, afsnit 15-16; Joseph Smith - Historie 1:48-49). 

• Englen Moroni kaldte Joseph Smith ved navn, da han besøgte ham. Hvad betyder det 
for dig, at vor himmelske Fader kender dit navn? 

• Englen Moroni sagde til Joseph, at han skulle fortælle sin far om synet. Hvem ville I 
fortælle det til, hvis I havde en oplevelse som Josephs? Hvorfor? 

• Hvad gjorde Joseph efter han havde fortalt det til sin far? (Profeten Joseph Smiths 
vidnesbyrd, afsnit 17-19; Joseph Smith - Historie 1:50-52). 

• Hvorfor tog det fire år, før Joseph var klar til at få guldpladerne? (Profeten Joseph 
Smiths vidnesbyrd, afsnit 20; Joseph Smith - Historie 1:54). 

• Hvilken advarsel fik Joseph, efter han havde fået guldpladerne. (Profeten Joseph 
Smiths vidnesbyrd, afsnit 22; Joseph Smith - Historie 1:59). 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektien. Du kan 
også bruge den som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Bed børnene om at læse titelbladet i Mormons Bog. Foreslå dem, at de i deres egne 
eksemplarer understreger det, der står om bogens formål på titelbladet og i 
indledningen. 

2. Hjælp børnene med at lære Moroni 10:4 udenad. 

3. Drøft følgende udtalelse af profeten Joseph Smith og hjælp børnene med at lære den 
udenad: 

"Jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den mest korrekte bog på jorden og vor 
religions slutsten, og et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve dens 
forskrifter end ved nogen anden bog." (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 232). 
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4. Hjælp børnene til at forstå den ottende trosartikel og at lære den udenad. 

5. Agér nogle af de begivenheder, der førte til fremkomsten af Mormons Bog. 

6. Syng eller læs teksten til "Mormons Bogs Bøger" (Børnenes sangbog, s. 63), 
"Mormons bog fortæller" (Børnenes sangbog, s. 62), "Guldpladerne" (Børnenes 
sangbog, s. 61), eller "Søg, tænk og bed" (Børnenes sangbog, s. 66). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær dit vidnesbyrd om at Joseph Smith var en sand profet, og at Mormons bog er sand. 

(Valgfrit). Hvis du kan, giver du hvert barn et bogmærke med præsident Ezra Taft Bensons 
vidnesbyrd påtrykt (se mønsteret i slutningen af lektionen). 

Foreslå børnene, at de læser profeten Joseph Smiths vidnesbyrd derhjemme som en 
opsummering af denne lektion. Vis dem, hvor de kan finde denne beretning i begyndelsen 
af Mormons Bog eller i Joseph Smith - Historie 1:29-35, 42-54; 59-60. 

Prøv at opmuntre børnene til at tage deres eget eksemplar af Mormons Bog med til 
klassen hver søndag. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Nephi følger sin 
far, profeten. 

At styrke det enkelte barns ønske om at følge den levende profet. 

1. Studér 1 Nephi 1-2 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Kortet med den sjette trosartikel (65006). Dæk ordet profeter med et stykke foldet 

papir. Inden i papiret skriver du "En profet er en mand, der er kaldet af Gud til at tale 
på hans vegne. Når en profet taler på Guds vegne, er det det samme, som hvis 
Gud selv taler." Hvis der ikke er et kort med den sjette trosartikel, kan du selv lave 
et eller skrive den op på tavlen. 

c. Billede 4-4, Lehi profeterer for folket i Jerusalem (Evangelisk kunst 300) og 4-5, 
Lehis familie forlader Jerusalem (Evangelisk kunst 301) og et billede af den levende 
profet eller et af Joseph Smith (Evangelisk kunst 401). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis den sjette trosartikel med ordet profet dækket. Bed børnene om at række hånden i 
vejret, hvis de ved hvilket ord, der er dækket. Bed et af børnene om at fjerne papiret og 
give det til dig. Bed børnene om at sige den sjette trosartikel sammen. 

Vis billedet af den levende profet eller af profeten Joseph Smith, og spørg børnene om, 
hvem det er. 

• Hvad er en profet? 

Efter at have talt lidt om det, beder du et af børnene om at læse det, der står inden i den 
foldede seddel (se "Forberedes"). 

Bær vidnesbyrd om, at profeter altid har fortalt mennesker, hvad vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus vil, at de skal gøre. Forklar, at vi bliver velsignet, når vi følger profeten. 

Fortæl beretningen fra 1 Nephi 1-2 om, hvordan profeten Lehi og hans familie forlod 
Jerusalem. (Forslag til undervisning ud fra skriften findes i "Undervisning ud fra skriften," s. 
vii). Anvend billederne på passende tidspunkter. Understreg, at vi alle bør bestræbe os på 
at være som Nephi og følge den levende profet. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisningerne, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skrifterne 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene 
på klassen, vi! det hjælpe dem til at få en indsigt i skrifterne. 

• Hvad gjorde Lehi for sit folk? (1 Nephi 1:5). Hvad viste Herren Lehi i et syn? (1 Nephi 
1:6-13). 

• Hvad gjorde Lehi, da han havde set synet? (1 Nephi 1:18). 
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• Hvem profeterede Lehi om? (1 Nephi 1:9, 19. Forklar, at Messias er Jesus Kristus). 
Hjælp børnene til at forstå, at profeterne altid har vidnet om Jesus Kristus. Hvordan 
kan I få et vidnesbyrd om Jesus Kristus? Bær vidnesbyrd om, at hvert enkelt barn kan 
vide, at Jesus er Frelseren ved at studere og bede om Mormons Bog og ved at adlyde 
befalingerne. 

• Hvad gjorde folket, da de hørte profeten Lehis ord? (1 Nephi 1:19-20). Hvad ville I 
gøre, hvis I blev drillet eller grinet af, fordi I tror på Jesus Kristus og hans Kirke? 

• Hvad befalede Herren Lehi at gøre, efter at folket havde forsøgt at slå ham ihjel? 
(1 Nephi 2:1-3). 

• Hvad tog Lehis familie med sig, da de forlod Jerusalem? (1 Nephi 2:4). Hvad er 
levnedsmidler? (Mad, tøj, telte osv.). Hvad efterlod Lehis familie? 

• Hvad gjorde Laman og Lemuel, da de måtte efterlade deres hjem og deres guld og 
sølv? (1 Nephi 2:11 -13). Hvad betyder det, at de knurrede? (Beklagede sig). Hvad er 
hårdnakkethed? (At være stædig, stolt). Hvordan ville I have det, hvis I blev bedt om at 
forlade jeres hjem og jeres ting? 

• Hvorfor gjorde Nephi ikke oprør mod sin far? (1 Nephi 2:16). Forklar, at det at anråbe 
Herren, betyder at bede inderligt, og det at blødgøre sit hjerte betyder at lytte og 
adlyde. Hvordan kan bøn blødgøre dit hjerte og hjælpe dig til at følge profeten? 

• Hvordan viste Nephi sin kærlighed til Laman og Lemuel, da de ikke ville tro ham? (1 
Nephi 2:18). Har I nogensinde bedt for en, der ikke holdt befalingerne? 

• Hvad lovede Herren Nephi som følge af hans tro? (1 Nephi 2:19-22). Hvad betyder tro 
for jer? 

• Hvad skete der med Jerusalem, efter at Lehis familie var taget afsted? (2 Nephi 1:4). 
Sker det, som profeterne siger, altid? (L&P 1:37-38). 

• Hvornår forlod Lehis familie Jerusalem? (Årstallene nederst på siderne i Mormons Bog 
fortæller os, hvornår de forskellige ting skete). Hvad betyder f.Kr.? (Før Kristus). 

• Hvad hedder vores profet i dag? (Vis et billede af ham, hvis et sådant haves). Hvad har 
han bedt os om at gøre? Du kan fortælle lidt ud fra et af de seneste budskaber. 
Hvordan bliver vi velsignet, når vi følger den levende profet? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Tag nogle få ting med eller billeder af ting, som Lehis familie kan have haft med sig i 
ørkenen, som et telt, tæpper, gryder, knive, buer og pile, reb eller såsæd. Bed børnene 
om at forestille sig og foreslå nogle flere ting, Lehis familie kan have haft med sig. 

• Hvorfor tror I, at Lehis familie havde brug for disse ting? Hvad skulle man ellers have 
med sig, hvis man skulle på en tur som Lehis? 

• Hvad ville ! have svært ved at efterlade? 

2. Vis et billede af Kirkens præsidenter (Evangelisk kunst 506) og lad børnene lære deres 
navne og rækkefølge udenad. 

3. Citer følgende udtalelse af Kirkens trettende profet, præsident Ezra Taft Benson: 

"Jeg holder usigelig meget af jer! Vor himmelske Fader elsker jer højt! 

I dag vil jeg gerne lære jer, hvad vor himmelske Fader ønsker, at I skal vide, så I kan 
lære at gøre hans vilje og nyde ægte glæde. Det vil være jer en hjælp både nu og 
gennem hele jeres liv ... 

Jeg bliver så glad, når jeg hører om jeres kærlighed til Mormons Bog. Jeg elsker også 
denne bog, og vor himmelske Fader ønsker, at I fortsat skal lære noget fra Mormons 
Bog hver eneste dag. Det er en særlig gave til jer fra vor himmelske Fader. Hvis I følger 
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Lektion 10 

dens lærdomme, vil I lære at gøre vor himmelske Faders vilje." [Stjernen, juli 1989, s. 
76). 

4. Lav nogle små stykker papir med kopier af små uddrag fra den levende profets 
seneste konferencetaler (se konferencenumrene af Stjernen). Læg udtalelserne i en 
kasse eller en papirspose og bed børnene om på skift at trække et citat. Når barnet 
har læst citatet, lader du ham eller hende fortælle, hvordan man kan følge profetens 
råd. 

5. Drøft den sjette trosartikel og hjælp børnene med at lære den udenad. 

6. Syng eller læs teksten til "Hav tak for profeten du sendte" (Salmer og sange, nr. 13). 
"Hold Guds befalinger" [Børnenes sangbog, s. 68), eller "Følg Guds Profeter," 
(Børnenes sangbog, s. 58). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at fordi vor himmelske Fader elsker os, har han givet os en levende 
profet. Bær vidnesbyrd om, at børnene vil blive velsignet, hvis de følger den levende 
profet. 

Foreslå børnene, at de læser 1 Nephi 2 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Messingpladerne 
bliver hentet 

At hjælpe børnene til at forstå, at vor himmelske Fader hjælper dem, der stoler på ham og 
adlyder hans befalinger. 

1. Studér 1 Nephi 3-5 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Hvis du har mulighed for det, laver du en kopi af udtalelsen: "Jeg vil gå og gøre det, 
som Herren har befalet mig" (1 Nephi 3:7) til hvert barn med hans eller hendes navn på. 
(Se eksemplet sidst i denne lektion). 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Budskabet, der er skrevet i kode i slutningen af lektionen (med koden tildækket). 

Man kan skrive budskabet på et stykke papir eller på tavlen. 
c. Billederne 4-6, Lehis sønner tilbyder Laban værdigenstande; 4-7, En engel stopper 

Laman og Lemuel; og 4-8, Nephi vender tilbage til Lehi med messingpladerne. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis det hemmelige budskab (med koden tildækket) og spørg, om der er nogen, der kan 
læse det. Forklar, at nogle af vor himmelske Faders befalinger måske synes svære at 
efterleve, ligesom dette budskab kan være svært at læse. Med lidt hjælp kan vi læse 
budskabet. På samme måde kan vi, med vor himmelske Faders hjælp, adlyde alle 
befalingerne. 

• Hvad har vor himmelske Fader bl.a. befalet os at gøre? 

• Hvordan tror I, at vor himmelske Fader kan hjælpe os med at holde hans befalinger? 

Forklar, at vor himmelske Fader vil hjælpe os, hvis vi tror på ham og stoler på ham. 
Forklar, at børnene i denne lektion vil lære, hvordan vor himmelske Fader hjalp Lehis 
sønner med at adlyde en befaling, som de først troede var helt umulig at fuldføre. 

Brug de foreslåede billeder og undervis børnene i beretningen fra 1 Nephi 3-5 om Nephi 
og hans brødre, der vender tilbage til Jerusalem for at få fat i messingpladerne. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i denne beretning fra skriften, findes i "Undervisning ud fra 
skriften," s. vii). Hjælp børnene til at forstå, at de, i lighed med Nephi, kan få hjælp til at 
holde befalingerne, hvis de har tro. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisningerne, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skrifterne 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad befalede vor himmelske Fader Lehi at gøre i en drøm? (1 Nephi 3:2-4). Hvorfor 
skulle Lehis familie have messingpladerne? (1 Nephi 3:19-21). Hvordan ville 
messingpladerne blive en velsignelse for Lehis efterkommere? (1 Nephi 5:21-22). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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• Hvad gjorde Laman og Lemuel, da de fik befaling om at tage tilbage til Jerusalem og 
hente messingpladerne? (1 Nephi 3:5, 28, 31). 

• Hvad gjorde Nephi, da han fik befaling om at skaffe pladerne? (1 nephi 3:5-7, 15, 21). 
Hvorfor var Nephi villig til at gøre alt, hvad Herren bad ham om at gøre? Hvordan vidste 
han, at Herren ville hjælpe ham med at få pladerne? 

Henvis til koden og giv klassen tid til at dechifrere budskabet sammen. Tal om, hvad 
1 Nephi 3:7 betyder. 

• Hvem hjalp Nephi med at få fat i messingpladerne? (1 Nephi 4:6). Hvordan bliver vi 
værdige til at få hjælp og vejledning af Helligånden? 

• Hvorfor er det af og til svært at adlyde befalingerne? Hvordan kan Nephis eksempel 
hjælpe os til at adlyde befalingerne? (1 Nephi 7:12). 

• Hvordan kan vi lære at følge Jesus, sådan som Nephi gjorde? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Hjælp børnene med at lære 1 Nephi 3:7 udenad. Foreslå dem, at de afmærker dette 
skriftsted i deres eget eksemplar af Mormons Bog. 

2. Lær tredje trosartikel udenad og tal om den på klassen. Understreg, at vi altid bør 
adlyde vor himmelske Faders befalinger, og at han vil velsigne os, hvis vi gør det. 

3. Bed nogle af børnene om at gøre følgende udtalelse færdig: "Jeg viser min himmelske 
Fader og Jesus Kristus, at jeg tror på dem, når jeg ." 

4. Syng eller læs teksten til "Nephis mod" (Børnenes sangbog, s. 64), eller "Hold Guds 
befalinger" (Børnenes sangbog, s. 68). 

5. Vis nogle billeder eller ting, som fx nogle af de følgende, som minder os om det, vor 
himmelske Fader har bedt os om at gøre (billedernes katalognumre i kirkebiblioteket er 
angivet i parentes). Tal om befalingerne og de velsignelser, de medfører. 

Bed (62217) 
Tag på mission (62611) 
Behandl alle med venlighed og respekt (62316) 
Kom i templet (62559) 
Deltag i nadveren (62021) 
Betal tiende (vis en tiendekonvolut) 
Læs i skriften (62373) 
Efterlev visdomsordet (vis billeder af god kost og motion) 
Hold familieaften (62521) 

Bær dit vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader vil hjælpe os med at holde hans 
befalinger. Du kan fortælle om et tilfælde, hvor du udviste tro ved at overholde en befaling, 
som fx at holde sabbatsdagen hellig eller at være venlig mod andre, og hvordan du blev 
velsignet for det. 

Hvis det er muligt, giver du børnene et eksemplar af budskabet "Jeg vil gå og gøre det, 
Herren har befalet" (1 Nephi 3:7). Skriv børnenes navn på deres eksemplar og bed dem 
om også at gøre det til deres eget løfte. 

Foreslå børnene at læse 1 Nephi 3:1-8; 4 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Lektion 10 Livets træ 

At styrke det enkelte barns ønske om at adlyde Guds ord og blive værdig til evigt liv. 

1. Studér 1 Nephi 8, 11 og 15:21 -36 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se ""Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Hvis du har mulighed for det, laver du en kopi af livets træ til hvert af barn (se kopisiden 
i slutningen af lektionen). 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. 5 meter reb, sejlgarn eller snor. Et bind til øjnene og to kort, et hvorpå der står 

Fødsel, og et, hvorpå der står Evigt liv. 
c. Oversigten over symboler og betydninger i forbindelse med livets træ. Tildæk 

betydningerne med papirstrimler. 
d. Billederne 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240) 4-10, Jesu fødsel (Evangelisk 

kunst 200); 4-11, Korsfæstelsen (Evangelisk kunst 230); 4-12, Lehis drøm om livets 
træ (62620); 4-13, Livets træ og jernstangen; og 4-14, Lehi rækker ud efter frugten. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed to af børnene om at stille sig foran klassen i hver sin side af værelset. Bed det første 
barn om at holde det kort, hvorpå der står Fødsel og det andet barn om at holde kortet, 
hvorpå der står Evigt liv. Giv et tredje barn bind for øjnene. Snur barnet rundt nogle gange, 
og se om han eller hun kan gå fra det første til det andet barn uden hjælp. Lad så de to 
børn holde i hver sin ende af snoren eller rebet. Bed så barnet med bind for øjnene om 
igen at gå fra det første barn hen til det andet, mens han eller hun holder i rebet. Tal om, 
hvorfor det var lettere anden gang. Forklar, at mens vi lever på jorden, forsøger vi alle at 
vende tilbage til vor himmelske Fader. Han har givet os noget at holde fast i, så vi kan 
finde tilbage til ham. 

• Hvad har vor himmelske Fader givet os, så vi kan finde tilbage til hans nærhed? 
(Skriften, profeterne, Helligånden). 

Vis billedet af Jesus Kristus og fortæl børnene, at denne lektion vil forklare, hvordan det at 
følge Kristi lærdomme kan hjælpe os til at komme tilbage til vor himmelske Faders 
nærhed. 

Brug de foreslåede billeder og Mormons bog, når du underviser i beretningen om Lehis 
drøm fra 1 Nephi 8 og fortolkningen af drømmen i 1 Nephi 11 og 15:21-36. (Forslag til, 
hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). Forklar, at der i skriften ofte benyttes symboler. Et symbol er normalt noget bekendt, 
som man bruger til at illustrere et princip eller en lærdom. Et lam kan fx være et eksempel 
på renhed, så Jesus Kristus kaldes for Guds Lam. Forklar, at børnene i denne lektion vil 
lære om de symboler, som Lehi så i en drøm, og hvad de betyder. 

Forslag til 
lektionens forløb 
Fang 
opmærksomheden 
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Lektion 10 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor ville Lehi, at hans familie skulle spise af frugten fra Livets træ? (1 Nephi 8:10-
12). Hvad ønsker vor himmelske Fader for alle sine børn? 

• Hvorfor tror I, at nogle af Lehis sønner spiste af frugten fra træet, og andre ikke gjorde 
det? (1 Nephi 8:13-17). Hvad er nogle af grundene til, at vi ikke altid adlyder vor 
himmelske Faders befalinger? 

• Hvad betyder symbolerne i Lehis drøm? Vis tegningen af symbolerne på livets træ og 
deres betydning. Afdæk de enkelte betydninger efterhånden som I taler om dem. 

Symboler: Betydning: 

1. Træet (1 Nephi 8:10) 1. Guds kærlighed udtrykt ved at 
han gav verden sin Enbårne Søn 
(1 Nephi 11:21-22; Joh 3:16) 

2. Frugten (1 Nephi 8:11) 2. Evigt liv (1 Nephi 15:36; L&P 14:7) 

3. Jernstangen (1 Nephi 8:19) 3. Guds ord (1 Nephi 15:23-24) 

4. Mørk tåge (1 Nephi 8:23) 4. Djævelens fristelser (1 Nephi 12:17) 

5. Stor og rummelig bygning 
(1 Nephi 8:26-27) 

5. Verdens stolthed (1 Nephi 11:36) 

• Da Nephi bad englen vise betydningen af træet, så han Frelserens fødsel og 
tjenestegerning i et syn. Hvordan viser Jesu Kristi fødsel og tjenestegerning os, at Gud 
elsker os højt? 

• Hvad repræsenterer frugten fra træet? (Det evige liv). Nephi så, at Jesus Kristus, som 
følge af hans kærlighed til os, ville blive korsfæstet for vore synder, så vi kan omvende 
os og få evigt liv. Forklar, at evigt liv betyder at leve sammen med vor himmelske Fader 
som familier i det celestiale rige. Hvad skal vi gøre, for at få evigt liv? 

• Hvad repræsenterer jernstangen? (Guds ord). Hvordan kan det at læse i Mormons Bog 
hver dag hjælpe os til at blive på den sti, der fører tilbage til vor himmelske Fader? (1 
Nephi 15:24). Hvordan er I blevet velsignet, ved at læse i Mormons Bog? 

• Hvad repræsenterer den mørke tåge? (Djævelens fristelser, som kan forvirre os og føre 
os på afveje). Hvordan frister Satan os til at forlade den lige og snævre sti? Hvad kan vi 
gøre for at modstå hans fristelser? Hvorfor er vi lykkeligere, hvis vi bliver på den lige og 
snævre sti? 

• Hvad repræsenterer den store og rummelige bygning? (Verdens stolthed). Har I 
oplevet, at der er blevet gjort nar ad jer, fordi I prøvede på at gøre det rette? Hvem 
tilskynder de mennesker, der gør nar ad os? 

Hvis du har mulighed for det, så giv børnene hver et billede af Lehis drøm, som de kan 
tage med hjem. Lad børnene komme med forslag om, hvilke valg de kunne træffe i løbet 
af den kommende uge for at holde fast ved jernstangen. (Svarene kunne fx være at læse 
dagligt i Mormons Bog, adlyde forældrene, bede, være ærlige, vælge gode venner, vælge 
god underholdning osv.). 
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Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Spil huskespil. Benyt oplysningerne på kortet over symboler og betydninger på Livets 
træ og skriv de forskellige symboler fra Lehis drøm og deres betydning på hver sit 10 x 
15 cm kort. Benyt 6 nye kort i størrelsen 10 x 15 cm til at lave tre par billeder eller 
symboler, som fx smilende ansigter, stjerner og hjerter. Bland kortene og læg dem 
med bagsiden opad i fire rækker på gulvet eller på bordet. Lad børnene komme op, et 
ad gangen, og vende to kort. Læs det højt, der står på de enkelte kort. Hvis det er et 
par, lader du dem ligge med billedsiden opad. Spillet er ovre, når alle kortene ligger 
med billedsiden opad. 

2. Hjælp børnene med at lære 1 Nephi 15:23-24 udenad. 

3. Syng eller læs teksten til "Han sendte sin Søn" (Børnenes sangbog s. 20), "Jeg vil følge 
Guds plan" (Børnenes sangbog, s. 86), "Jeg er Guds kære barn" (Børnenes sangbog, 
s. 3), eller "Jernstangen" {Salmer og sange, nr. 182). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at hvis vi adlyder befalingerne, kan vi vende tilbage og leve med vor 
himmelske Fader. 

Foreslå børnene, at de læser 1 Nephi 8:5-34 derhjemme, som en opsummering af 
lektionen. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Træet. 
(1 Nephi 8:10) 

Den kærlighed 
Gud viste verden 
ved at give verden 
sin Enbårne Søn. 
(1 Nephi 11:21-22; 
Joh 3:16) 

Frugten. 
(1 Nephi 8:11) 

Evigt liv. 
(1 Nephi 15:36; 
L&P 14:7) 

Jernstangen. 
(1 Nephi 8:19) 

Guds ord. 
(1 Nephi 15:23-24) 

Den mørke tåge. 
(1 Nephi 8:23) 

Djævelens fristelser. 
(1 Nephi 12:17) 

Den store og rum-
melige bygning. 
(1 Nephi 8:26-27) 

Verdens stolthed. 
(1 Nephi 11:36) 



Lektion 10 Lehi og hans familie 
bliver ført gennem 

vildmarken 

At hjælpe børnene til at forstå, at når de gør alt, hvad de kan, og stoler på vor himmelske 
Fader, vil han vejlede dem. 

1. Studér 1 Nephi 16, Alma 37:38-46 og Ordsp 3:5-6 under bøn. Studér dernæst 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra 
skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Før du underviser i denne lektion, bør du afprøve den aktivitet, du vil fange børnenes 
opmærksomhed med, så du ved, hvordan det skal gøres. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En bibel til hvert barn. 
c. En 50 cm lang snor til hvert barn. 
d. Billede 4-15, Liahona (Evangelisk kunst 302), og 4-16, Nephi og hans brækkede 

bue. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Giv hvert barn et stykke snor på 50 cm. Bed dem holde den ene ende af snoren i 
højre hånd og den anden i den venstre. Bed dem binde en knude på snoren uden at give 
slip på enderne. Hvis du ikke har snor nok, kan du lade et af børnene gøre det foran de 
andre elever. 

• Er det for svært eller umuligt at gøre? 

Bed børnene om at prøve igen, men bed dem folde armene først denne gang, og samle 
snorens ender op med armene foldet. Bed dem samle en ende op med den højre hånd og 
den anden med den venstre. Bed dem om at holde fast i enderne og tage deres arme fra 
hinanden. Nu er der slået en knude på snoren. Saml snorene ind og forklar børnene, at de 
først kunne gøre det, da du forklarede dem, hvordan de skulle gøre. Fortæl dem, at vi alle 
på samme måde har problemer i livet, som kan synes umulige at løse. Hvis vi gør alt, hvad 
vi kan, og stoler på vor himmelske Fader, så vil han hjælpe os til at finde svarene. 

Vis billederne på passende steder, mens du beretter om, hvordan Lehis familie blev vejledt 
af Liahona og om Nephis brækkede bue (1 Nephi 16:17-32). (Forslag til, hvordan man kan 
undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Tilskynd 
børnene til at gøre deres bedste og til at stole på Frelseren, ligegyldigt hvad der sker. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

Formål 

Forberedes 
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Lektion 10 

• Hvordan blev Lehi velsignet for sin tro og lydighed, mens han rejste i vildnisset? (1 
Nephi 16:10). 

• Hvad gjorde Nephis far og brødre, da Nephi brækkede sin stålbue? (1 Nephi 16:17-
21). Hvorfor er det så let at beklage sig, når tingene ikke går sådan, som I kunne ønske 
jer? 

• Selv om Nephi var træt og sulten, klagede han ikke. Hvad gjorde han for at få løst 
problemet? (1 Nephi 16:22-32). 

• Hvorfor bad han sin far om hjælp? (1 Nephi 16:23-24). På hvilke måder har jeres 
forældre hjulpet jer, når I har haft et problem? 

• Hvordan kan I, som Nephi, være et godt eksempel for jeres forældre og for jeres 
søskende? 

• Hvordan virkede Liahona (messingkuglen)? (1 Nephi 16:26-30). 

• Hvad har vor himmelske Fader givet os, som en retningsviser tilbage til ham? (Alma 
37:44-45). Hvor kan vi finde Kristi ord? (Skriften). Hvad skal vi gøre, for at Kristi ord kan 
lede os? (Alma 37:46). 

• Hvad skal vi gøre, hvis vi vi! have hjælp fra vor himmelske Fader? 

• Hvad vil vor himmelske Fader gøre, hvis vi har tro og stoler på ham? (Ordsp 3:5-6). 
Hvordan kan I vise, at I stoler på vor himmelske Fader? Hvorfor vil vor himmelske Fader 
have os ti! at stole på ham og gøre alt, hvad vi kan? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Lad børnene genfortælle historien om Nephis brækkede bue. Lad dem drøfte hvilke af 
Lehis familiemedlemmer de gerne vil være som, når de selv får problemer. 

2. Lad børnene agere historien om den brækkede bue. Lad dem så lave et rollespil om, 
hvad der kunne være sket, hvis Laman og Lemuel havde stolet på Herren. 

3. Spørg børnene om, hvad evangeliets første princip er. Understreg, at de skal have tro 
på Jesus Kristus. Hjælp dem til at lære den fjerde trosartikel udenad. 

4. Opsummér historien om, hvordan Nephi fik messingpladerne. Det står i 1 Nephi 3-5). 
Sammenlign det, Nephi gjorde dengang, med det han gjorde, da han brækkede sin 
bue. Hjælp børnene til at forstå, at han i begge tilfælde gjorde alt, hvad han selv kunne 
og stolede på, at vor himmelske Fader ville hjælpe ham. 

5. Syng eller læs teksten til "Tro" (,Børnenes sangbog, s. 50) eller "Jeg søger til Herren" 
(jBørnenes sangbog, s. 67). 

Konklusion 

Vidnesbyrd og 
udfordring 

Forslag til 
hjemmestudium 

Fortæl børnene om engang, hvor du stolede på, at vor himmelske Fader ville hjælpe dig 
med at gøre noget vanskeligt. Bær vidnesbyrd om hvor vigtigt det er at gøre alt, hvad vi 
selv kan og dernæst sætte vores lid til vor himmelske Fader. Bed børnene om at tænke på 
Nephi i løbet af den kommende uge, og at prøve på at være mere ligesom ham, når de får 
problemer. 

Foreslå børnene at læse 1 Nephi 16:18-32 derhjemme som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Vor himmelske Fader 
befaler Nephi 
at bygge et skib 

At give børnene et ønske om at være gode eksempler og at øve en åndelig indflydelse på 
deres familier ved at adlyde vor himmelske Faders befalinger. 

1. Studér 1 Nephi 17 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En blyant og et stykke papir til hver barn. 
c. Billede 4-17, Nephi udvinder malm og laver redskaber, og 4-18, Nephi betvinger 

sine oprørske brødre (Evangelisk Kunst 303). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed et barn genfortælle historien fra sidste uges lektion om Nephis brækkede bue 
og om, hvordan Nephi skaffede mad til sin familie (se 1 Nephi 16:17-32). 

Vis et billede af et skib, eller giv børnene hver et stykke papir og en blyant og bed dem om 
hurtigt at tegne et skib. Stil dem derpå nogle af følgende spørgsmål: 

• Hvilke materialer tror I, at I skulle bruge for at bygge et skib, der var stort og stærkt nok 
til at sejle jer og jeres familie over havet? 

• Hvilken hjælp ville I få behov for? 

• Hvor kunne I gå hen for at lære, hvordan man bygger et skib? 

Forklar børnene, at de nu skal lære, hvordan vor himmelske Fader hjalp Nephi med at 
bygge et skib. 

Undervis børnene i beretningen i 1 Nephi 17, om hvordan Nephi og hans brødre 
forberedte sig til at bygge et skib. (Forslag til, hvordan man kan undervise i beretninger fra 
skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Vis billederne på passende 
tidspunkter. (Du kan lade børnene pege de forskellige personer ud på billederne, og lade 
dem fortælle dig, hvad de laver. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad lover Herren, hvis vi adlyder hans befalinger? (1 Nephi 17:3) Hvordan er I og jeres 
familier blevet velsignet som følge af jeres lydighed? 
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• Hvorfor befalede Herren Nephi at bygge et skib? (1 Nephi 17:8). Hvordan reagerede 
Nephi på den befaling? (1 Nephi 17:9). Hvad gav Nephi så stor en tiltro? (1 Nephi 
17:14-15). 

• Hvorfor tror I, at Herren ikke bare gav dem et skib? 

• Hvorfor ville Laman og Lemuel ikke hjælpe Nephi med at bygge et skib? (1 Nephi 
17:17-19, 45-46). Hvorfor ville det være lettere at bygge skibet, hvis de arbejdede 
sammen om det? 

• Hvordan ville I have det, hvis jeres ældre brødre gjorde nar ad jer, fordi I holdt vor 
himmelske Faders befalinger? Hvordan har I været i stand til at hjælpe jeres familie? 
Hvordan har I haft det, når I har hjulpet jeres familie eller når I ikke har hjulpet jeres 
familie? 

• Hvad gav vor himmelske Fader Nephi magt til, da hans brødre forsøgte at slå ham 
ihjel? (1 Nephi 17:48, 54). 

• Hvordan viste Nephi sin tro på Jesus Kristus? (1 Nephi 17:50-51). Hvordan kan I blive 
som Nephi og udvise mod og tro på Jesus Kristus? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Del klassen op i to grupper. Bed dem lytte til det, Herren lover os, når vi er lydige, 
mens den ene gruppe læser 1 Nephi 17:3 i kor, og den anden gruppe læser 1 Nephi 
3:7 i kor. Hjælp børnene til at forstå, at de bliver velsignet, hvis de holder vor 
himmelske Faders befalinger og beder ham om vejledning. 

2. Hjælp børnene til at lære 1 Nephi 17:3 udenad fra og med "Og dersom" og sluttende 
med "han har befalet dem". De kan også lære 1 Nephi 17:50 udenad: "Dersom Gud 
havde befalet mig at gøre alle ting, så kunne jeg gøre det". 

3. Stil et glas med skruelåg på bordet og bed et barn om at åbne det med kun en hånd. 
(Bed dem holde den anden hånd om på ryggen). Efter nogle få forsøg kan du bede 
endnu et barn om at hjælpe, ligeledes kun med en hånd. Forklar, at opgaver ofte er 
lettere at løse, når vi arbejder sammen. Tal om familiemål, som at holde familieaftener, 
familiebøn og familiestudium, og spørg børnene om, hvordan de kan hjælpe deres 
familie med at nå disse mål. 

4. Del papir og blyant ud, og bed eleverne om at skrive, hvad de kan gøre for at hjælpe 
deres familier med at lære evangeliet at kende og at holde befalingerne, som at 
opfordre til dagligt familiestudium, villig deltagelse i familiebøn, hjælpe med til at 
planlægge og at deltage i familieaftener, adlyde forældrene, hjælpe med til at holde 
hjemmet pænt og rent, bede for familiens medlemmer, vise hinanden kærlighed og 
venlighed, fortælle om det, de har lært i Primary og så videre. Lad dem vælge en af 
tingene på listen, som de kan arbejde på at forbedre i løbet af den kommende uge. 

5. Skriv lighederne mellem Lehi og hans families rejse og Israels børns vandring i ørkenen 
(se 1 Nephi 17:22-46) op på tavlen. Spørg børnene om, hvad vi kan lære af deres 
erfaringer. 

6. Syng eller læs teksten til "Nephis mod" [Børnenes sangbog, s. 64), "Hold Guds 
befalinger", (Børnenes sangbog, s. 68), eller "Vælg det rette" (Børnenes sangbog, s. 
82). 
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Lektion 10 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at hvert enkelt barn kan være et godt eksempel i sin familie. 
Understreg, at vi og vore familier bliver velsignet, når vi overholder befalingerne. 

Foreslå børnene at læse 1 Nephi 17:3-22 og 45-55 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Rejsen over havet 

At hjælpe børnene til at udvikle et ønske om at være værdige til altid at have Helligånden 
hos sig. 

1. Studér 1 Nephi 18 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se ""Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 7. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Et halstørklæde til at binde for øjnene. 
c. Billede 4-15, Liahona (Evangelisk kunst 302); 4-19, Nephi bundet; og 4-20, Lehi og 

hans folk ankommer til det forjættede land (Evangelisk kunst 304). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Lav en lille forhindringsbane oppe foran i klasseværelset ved hjælp af nogle stole eller 
andre genstande. Lad et af børnene få lov til at komme op og få bind for øjnene. Drej 
barnet rundt adskillige gange. Forklar så barnet, at et af de andre børn vil føre ham eller 
hende gennem forhindringsbanen ved at hviske anvisninger. Gentag aktiviteten, men 
denne gang med andre børn, der giver forkerte anvisninger med højere stemmer, således 
at barnet med bind for øjnene skal koncentrere sig for at høre den stille stemme. 

Lad det barn, der havde bind for øjnene, fortælle om, hvordan de to oplevelser adskilte sig 
fra hinanden. 

• Hvem er Helligånden? Hvordan hjælper han os? (Se Håndbog i evangeliske principper, 
kapitel 7). 

• Hvordan kan man sammenligne det at blive ledt gennem forhindringsbanen med at 
lytte til Helligånden? 

• Hvilke onde påvirkninger, eller "høje stemmer", omkring os kan forvirre os eller lede os 
ad forkerte stier? 

Undervis i beretningen om, hvordan Lehis familie sejlede over havet, ud fra 1 Nephi 18. 
Anvend billederne på passende steder. (Forslag til, hvordan man kan undervise i 
beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan var Nephi i stand til at bygge et skib, der kunne sejle hans familie sikkert over 
havet? (1 Nephi 18:1-3). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 10 

• Hvad gjorde Laman, Lemuel, Ishmaels sønner og deres hustruer, som fik Liahona til at 
holde op med at virke? (1 Nephi 18:9-12). Hvad har vor himmelske Fader givet os til at 
vejlede os ligesom Liahona? (Helligånden). Hvad kan gøre, at vi eller vores familie 
mister Helligåndens vejledning? 

• Hvordan påvirkede Lamans og Lemuels ulydighed deres forældre og resten af 
familien? (1 Nephi 18:12-19). Hvordan påvirker vores lydighed eller ulydighed vores 
forældre og øvrige familiemedlemmer? 

• Hvordan reagerede Nephi, da han blev behandlet dårligt af sine brødre? (1 Nephi 
18:16). Hvorfor tror I, at Nephi priste Herren i stedet for at klage, mens han led? 

• På hvilke områder ville I gerne være mere som Nephi? 

• Hvordan kan Helligåndens inspiration komme til os? (Den kan komme som en følelse af 
fred eller trøst, en tanke, der inspirerer os til at træffe de rette valg, en stille belærende 
stemme, en følelse, der advarer om fare, og så videre). 

• Indbyd eleverne til at fortælle om oplevelser, hvor de har følt Helligåndens indflydelse. 
Hvad kan vi gøre for at forberede os til at genkende Helligåndens påvirkning? 

• Hvilke valg traf Nephi for at være værdig til at have Helligånden hos sig? (1 Nephi 18:3, 
10, 16). Hvilke valg træffer I dagligt, så I er værdige til at have Helligånden hos jer? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Skriv ord eller sætninger som bøn, valg af venner, det sprog vi bruger, 
fjernsynsprogrammer, videofilm, musik, film, lydighed mod forældre, overholde 
befalingerne, venlighed mod søskende, respekt for andre mennesker, tjeneste, eller 
andre passende aktiviteter på små sedler. Læg sedlerne i en lille beholder. Når 
børnene trækker en seddel, beder du ham eller hende om at læse den op for klassen 
og fortælle, hvordan det, der står på sedlen, kan øve indflydelse på vor mulighed for at 
have Helligånden hos os i vores tilværelse. 

2. Sig eller syng den første og den fjerde trosartikel. 

3. Drøft med børnene, hvordan det at følge Jesu lærdomme, hjælper os til at have 
Helligånden hos os i vores tilværelse. Bed børnene vælge en af Jesu lærdomme, som 
de vil bestræbe sig på at efterleve bedre i den kommende uge, og bed dem skrive den 
ned på et stykke papir og tage det med hjem, så de kan huske det. 

4. Syng eller læs teksten til "Helligånden" (Børnenes sangbog, s. 56) 

Du kan eventuelt fortælle om et tilfælde, hvor du er blevet påvirket af Helligånden. Bær dit 
vidnesbyrd om vigtigheden af Helligåndens indflydelse i dit liv og om behovet for altid at 
have den hos sig. 

Foreslå børnene at læse 1 Nephi 18:5-25 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Sherem taler imod 
profeten Jakob 

Formål 

Forberedes 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Giv et barn den 60 cm lange snor. Bed ham eller hende om at rive snoren over. Lad derpå 
barnet prøve at rive snoren over, og lad dernæst nogle andre prøve at rive den over. 
Forklar, at vore vidnesbyrd begynder som et enkelt stykke snor, men at det kan blive 
styrket, indtil det bliver ubrydeligt stærkt. Vi kan alle udvikle stærke vidnesbyrd, som 
hjælper os, når andre forsøger at udfordre os og vor tro eller prøver at bedrage os. Fortæl 
børnene, at denne lektion handler om Jakob, hvis vidnesbyrd var ubrydeligt. 

Fortæl historien om Jakob og Sherem ud fra Jakob 7:1-23. Anvend billedet på et 
passende sted. (Forslag til, hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få en indsigt i skrifterne. 

• Hvem var Jakob? (En af Nephis yngre brødre). Cirka hvor mange år inden Kristi fødsel 
levede Jakob og Sherem? (se nederst på siden i Jakob 7). 

• Hvordan kendte Jakob til Jesus Kristus, som ikke var blevet født endnu? (Jakob 7:5, 
10-12). 

• Hvad gjorde Sherem for at forsøge at overbevise folk om, at Jesus Kristus ikke ville 
komme? (Jakob 7:2-4). Hvad betyder det at anvende smiger? (At sige pæne ting man 
ikke mener, eller som ikke passer, en slags uærlighed). 

• Hvem påvirkede Sherem? (Jakob 7:4, 18). Hvordan forsøger Satan at påvirke os? 

• Hvad var nogle af Sherems løgne? (Jakob 7:7, 9-10, 19). 

Lektion 10 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

At styrke børnenes vidnesbyrd om Jesus Kristus, så de har styrke til at modstå onde 
påvirkninger. 

1. Studér Jakob 7:1-23 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: 1 Nephi 18:7, 2 Nephi 2:1-4, 11:2-3, Jakob 1:17-19 og indekset i 
Mormons Bog: Jakob - Lehis søn. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer; 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Et stykke snor, der kan rives over (ca 60 cm) og et 60 cm stærkt reb. 
c. Et stykke papir og en blyant til hvert barn. 
d. Billede 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240). 
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• Hvorfor var Jakob i stand ti! at modstå Sherems onde påvirkning? (Jakob 7:5, 8, 10-
12). Hvad kan vi gøre for at være stærke, når folk frister os til at gøre noget forkert, selv 
om vi måske ikke ser engle eller hører Guds røst? Fortæl om en oplevelse, eller bed et 
barn om at fortælle om en, hvor han eller hun har modstået nogens onde påvirkning. 

• Hvorfor ville Jakob ikke vise Sherem et tegn? (Jakob 7:13-14). Hvorfor er det at søge 
tegn ikke nogen god måde at få et vidnesbyrd om Kristus på? (L&P 63:7-12). Forklar, 
at tegn kan komme, når vi udviser tro og lydighed, men at vi ikke bør søge dem. Drøft 
det, I lærte i sidste lektion om Lamans og Lemuels mangel på tro, selv om de havde 
set tegn. (Lærer, se: 1 Nephi 3:29-31; 16:39; 17:45; 18:20). 

• Hvilken indflydelse havde Sherems tilståelse og død på folket? (Jakob 7:21 -23). 

• Hvorfor skal vi have stærke vidnesbyrd om Jesus Kristus? Hvordan kan vi få og styrke 
vore vidnesbyrd om Frelseren? (Se Leg og lær-aktivitet 2). Hvordan kan vi bære vores 
vidnesbyrd for andre? Hvordan kan vores vidnesbyrd blive stærkere, ved at vi bærer 
det for andre? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Skriv nogle situationer på små sedler, hvor nogle prøver at få et barn til at gøre noget 
forkert, og en henvisning til en tilsvarende befaling i skriften. For eksempel: Din ven går 
med dig ind i en butik og prøver på at få dig til at stjæle et stykke slik (2 Mos 20:15 eller 
Mosiah 13:22), en tilbyder dig en slurk vin (L&P 89:7), eller du fristes til at blive hjemme 
og ikke gå i kirke (L&P 59:9). Lad børnene slå skriftstederne op og læse dem højt. 
Drøft, hvordan det at kende skriften styrker vores vidnesbyrd om Jesus Kristus og 
hjælper os til at modstå dårlige påvirkninger. 

Du kan eventuelt lade børnene beskrive disse situationer med en pantomime og lade 
de andre børn gætte, hvad der foregår. 

2. Del klassen op i to grupper. Giv den ene gruppe Alma 5:46 og Alma 37:35 til den 
anden. Lad børnene læse skriftstederne og finde ud ad, hvordan de kan styrke deres 
vidnesbyrd om Jesus Kristus. Opsummer deres svar på tavlen. 

3. Syng eller læs teksten til "Jeg vil være tapper" (Børnenes sangbog, s. 85) eller "Vælg 
altid ret" (,Børnenes sangbog, s. 80). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Fortæl børnene, hvor vigtigt det er at få og styrke sit vidnesbyrd om Jesus Kristus, så vi 
kan modstå de dårlige påvirkninger, der er omkring os. Bær dit vidnesbyrd om Frelserens 
guddommelighed. Bed børnene om at vælge sig en måde, hvorpå de kan styrke deres 
vidnesbyrd, og skrive den ned på et stykke papir, som de tager med hjem, så de kan 
huske det og arbejde på det i ugens løb. 

Foreslå børnene at læse Jakob 7:1-23 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Enos beder 

At opmuntre børnene til at søge de velsignelser, der kommer af at bede oprigtigt til vor 
himmelske Fader. 

1. Studér Enos bog under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," 
s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i Evangeliske Principper, kapitel 8. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fortæl følgende gåde og bed børnene om at række hånden i vejret, når de har regnet 
svaret ud. 

Jeg er ikke en person, et sted eller en ting. 

Jeg kan være så stille, at ingen kan høre mig, eller så højlydt, at alle i værelset kan høre 
mig. 

Jeg kan anvendes af enkeltpersoner eller grupper. 

Jeg bruges når som helst, hvor som helst, under alle forhold. 

Jeg bruges til taknemlighed, vejledning, trøst, tilgivelse, beskyttelse, hjælp, godt helbred 
eller enhver anden form for velsignelse, du selv eller en anden har brug for. 

Du bruger mig, når du skal tale med din himmelske Fader. 

Hvad er jeg? 

Skriv børnenes svar op på tavlen. Når de finder ud af, at det korrekte svar er bøn, spørger 
du, om de har nogle spørgsmål om bøn. Sammenfat deres spørgsmål på tavlen, og bed 
børnene om at lytte efter svar, mens du fortæller dem historien om Enos. Efter historien 
henleder du igen opmærksomheden på spørgsmålene på tavlen, som I drøfter. 

Undervis om beretningen i Enos' bog. Forklar, at Enos var søn af den Jakob, I lærte om i 
lektie 8. (Forslag til, hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor gik Enos ud for at bede? (Enos 1:1-4). Hvem havde lært ham om Jesus 
Kristus? Hvordan har dine forældre hjulpet dig med at lære om vor himmelske Fader 
og Jesus Kristus? 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 10 

• Hvad er "kraftig bøn og påkaldelse"? Hvordan tror I, at denne form for bøn adskiller sig 
fra andre bønner? Hvordan besvarede vor himmelske Fader Enos' bøn? (Enos 1:5). 

• Hvordan vidste Enos, at hans synder var blevet tilgivet? (Enos 1:5-6). 

• Hvorfor sagde vor himmelske Fader, at Enos var tilgivet for sine synder? (Enos 1:8). 
Forklar, at vi, som følge af Jesu Kristi lidelser for vor synd, kan blive tilgivet, hvis vi 
omvender os. 

• Hvem bad Enos for, da hans egne synder var blevet tilgivet? (Enos 1:9). Hvilket svar 
gav Herren til Enos med hensyn til nephiterne? (Enos 1:10). 

• Hvorfor tror I, at Enos bad for lamaniterne, når de var nephiternes fjender? (Enos 1:11). 
Hvilke velsignelser kunne I bede vor himmelske Fader give til en, som har været uvenlig 
imod jer? Hvad ønskede Enos for lamaniterne? (Enos 1:13). 

• Enos bad om, at hans folks optegnelser måtte blive beskyttet. Hvorfor var disse 
optegnelser så vigtige? Hvad lovede Herren Enos? (Enos 1:15-18). Hvad betyder det 
at bede i tro? 

• Hvilke løfter fik Enos? (Enos 1:8, 12, 15). Hvordan kan vi få de samme løfter? 

• Hvordan påvirkede nephiternes undervisning og arbejde lamaniterne? (Enos 1:20). 

• Hvad har historien om Enos lært dig om bøn? 

• Hvordan taler I til vor himmelske Fader, når I beder? Hvordan kan vi gøre vore bønner 
mere inderlige? 

• Enos hørte Herrens stemme i sit sind, som svar på sin bøn. På hvilke andre måder kan 
vi få svar på vore bønner? (En fredfyldt fornemmelse; en fornemmelse af, at noget ikke 
er, som det skal være; trøst; ideer, der dukker op i vores sind; skrifter, som giver os en 
forståelse af en bestemt situation; råd fra ledere i Kirken, forældre og andre, sendt af 
Herren; drømme eller syner). Bed eleverne om at fortælle om tilfælde, hvor de har fået 
svar på en bøn. 

• Hvad kunne årsagen være til, at vor himmelske Fader svarede "nej" til vore bønner? 
Hvordan kan vi vide, at vor himmelske Faders svar er "nej"? 

• Hvorfor bør vi tage os tid til at lytte, når vi har bedt, sådan som Enos gjorde? 

• Hvad lærte Enos om livet efter døden? (Enos 1:27). Du kan læse dette vers højt, eller 
lade eleverne læse det i kor. 

Se på listen på tavlen, så du er sikker på, at alle børnenes spørgsmål er blevet besvaret. 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektion. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Giv børnene hvert et stykke papir og en blyant og lad dem skrive spørgsmålene: 
Hvornår kan vi bede? Hvor kan vi bede? og Hvad kan vi bede om? med plads til et svar 
mellem hvert spørgsmål. Bed dem skrive svarene ind, mens I drøfter spørgsmålene. 

2. Gennemgå bønnens trin: 
a. Begynd med at tiltale vor himmelske Fader. 
b. Fortæl ham, hvad I er taknemlige for. 
c. Bed ham om det, I ønsker jer. 
d. Afslut med ordene: "I Jesu Kristi navn. Amen". 

3. Skriv følgende udtalelse af ældste Boyd K. Packer (fra Stjernen, maj 1980, s. 34) på 
tavlen, med følgende felter tomme. Fortæl børnene, at de kan lære, hvordan de kan få 
svar, når de udfylder de tomme felter i ældste Packers udtalelse. 

"En del b kommer gennem at læse a , en del gennem at høre e . Og 
lejlighedsvis, når det er vigtigt, vil en del b komme gennem direkte og _d_ f . 
Tilskyndelsen vil være c og umiskendelig". 
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Brug følgende ord til at udfylde de tomme felter: 
a. skrifterne 
b. svar 
c. klar 
d. magtfuld 
e. talere 
f. inspiration 

5. Forklar, hvordan Enos1 bøn om at optegnelserne måtte blive bevaret (Enos 1:14-16) 
blev besvaret hundreder af år senere, da Mormons Bog kom frem. I overensstemmelse 
med det, Herren lovede Enos, kan mennesker i vore dage få et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus ved hjælp af Mormons Bog. Du kunne invitere en hjemvendt missionær ind i 
klassen og bede ham fortælle om en person, der fik et vidnesbyrd om Jesus Kristus 
gennem bøn og Mormons Bog. Ellers kan du bede en af forældrene eller et af wardets 
eller grenens medlemmer om at fortælle, hvordan bøn hjalp ham eller hende til at få et 
vidnesbyrd om Mormons Bog. 

6. Gennemgå Joseph Smiths første syn, som han fik, da han bad oprigtigt i tro (Joseph 
Smith - Historie 1:14-16). Du kan vise billedet af det første syn (Evangelisk kunst 403). 

7. Gennemgå den syvende og den niende trosartikel. Tilskynd børnene til at vælge sig en 
trosartikel, som de vil lære udenad i klassen eller derhjemme i løbet af den kommende 
uge. 

8. Syng eller læs teksten til "Barnets bøn" (Børnenes sangbog, s. 6) eller "Lad mig, oh 
Gud" (Børnenes sangbog, s. 75). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær dit vidnesbyrd om bønnens kraft i dit liv. Du kan eventuelt fortælle om en oplevelse, 
der har styrket din tro og dit vidnesbyrd om bønnens magt. Inviter børnene til at fortælle 
om oplevelser, de har haft med bøn. 

Foreslå børnene at læse Enos 1:1-8, 21 -27 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Kong Benjamin 
underviser sit folk 

At styrke børnenes beslutning om at overholde deres dåbspagter og følge Jesus Kristus. 

1. Studér 2 Nephi 31:5-12 og Mosiah 2:1-22; 3:2-19; 4:11 -16; 5:5-8, 13-16 under bøn. 
Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne 
beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud 
fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-21, Kong Benjamin taler til sit folk (Evangelisk kunst 307). 

Lektion 10 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Skriv elevernes efternavne op på tavlen. Spørg børnene, hvorfor de har de navne. 

• Hvad betyder det for dig at være en (sig et efternavn)? 

Forklar, at når vi bliver født ind i en familie, påtager vi os et efternavn. Dette navn 
repræsenterer mange væsentlige ting, som vor arv, vor tro, måden vi gør forskellige ting 
på og så videre. Når vi bliver døbt, bliver vi medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige og påtager os Jesu Kristi navn. Når vi påtager os Jesu Kristi navn, giver vi udtryk 
for vor tro på ham og for, at vi er villige til at følge hans lærdomme. Forklar, at kong 
Benjamin var en profet, der underviste i, hvor vigtigt det er at vi påtager os Jesu Kristi 
navn. 

Undervis børnene i beretningen om, hvordan kong Benjamin underviser sit folk. Den står i 
Mosiah 2:1-22; 3:2-19; 4:11-16; 5:5-8, 13-16. Vis billedet på et passende sted. (Forslag 
til, hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra 
skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor kaldte kong Benjamin sit folk sammen? (Mosiah 1:10). Hvordan reagerede 
folket i Zarahemla på kaldet til at samles ved templet for at høre deres profet og 
konge? (Mosiah 2:1-6). Hvordan kan vi høre eller modtage de levende profeters ord? 
(Generalkonference, Kirkens blade, kirkemøder osv.) Hvordan kan vi forberede os på at 
lytte til vore lederes ord? (Mosiah 2:9). 

• Hvordan tjente kong Benjamin sit folk? (Mosiah 2:12-15). Hvordan sagde kong 
Benjamin, at vi kan tjene vor himmelske Fader? (Mosiah 2:16-19). Hvordan mener I, at 
vi viser vores taknemlighed og kærlighed til Faderen ved at tjene andre? 

• Hvad loves der os, hvis vi adlyder vor himmelske Faders befalinger? (Mosiah 2:22). 

3 2 

Formål 

Forberedes 



Lektion 10 

• Hvad lærte kong Benjamin folket om Jesus Kristus? (Mosiah 2:5-7, 9-10). Hvilke store 
tjenestegerninger udførte Kristus for hver enkelt af os? (Mosiah 3:11-13). Forklar, at 
Jesus Kristus led og døde for at give os mulighed for at omvende os fra vore synder, 
blive døbt, opstå og leve med vor himmelske Fader for evigt. Hans offer for os kaldes 
forsoningen. 

• Hvorfor er det så vigtigt for os, at vi påtager os Jesu Kristi navn? (Mosiah 3:17). Hvad 
beder Jesus Kristus os om at gøre for at påtage os hans navn? (2 Nephi 31:5-12; 
Mosiah 2:22. Blive døbt og holde befalingerne. Mosiah 3:19. Underkaste os Frelserens 
vilje). 

• Hvilke befalinger sagde kong Benjamin til folket, at de skulle adlyde? (Mosiah 3:21; 
4:11 -15; 5:5. Du kan anvende ordstrimlerne fra Leg og lær-aktivitet 1 som en del af 
jeres drøftelse). Hvad ville der ske, ifølge kong Benjamin, hvis vi holder befalingerne? 
(Mosiah 2:41). 

• Hvordan reagerede folket på kong Benjamins belæringer? (Mosiah 5:2). Hvad kan vi 
gøre for at opleve denne store forandring? (Mosiah 3:19). 

• Hvad indgik kong Benjamins folk pagt om, at de ville gøre? (Mosiah 5:5-9). 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Lav og fremvis følgende ordstrimler. Tegn noget, der skal forestille det tårn, som kong 
Benjamin talte til sit folk fra. Sæt ordstrimlerne fast på tegningen, mens I drøfter, 
hvordan vi kan påtage os Jesu Kristi navn. Lad børnene komme med forslag til, 
hvordan de kan adlyde de befalinger, der står på ordstrimlerne. 

Hav tro på Jesus Kristus (Mosiah 3:21) 
Omvend jer (Mosiah 3:21) 
Indgå og overhold dåbspagterne (Mosiah 5:5) 
Bed dagligt (Mosiah 4:11) 
Vær god mod andre (Mosiah 4:13) 
Undgå at slås eller skændes (Mosiah 4:14) 
Tjen andre (Mosiah 4:15) 
Hjælp de fattige (Mosiah 4:16) 
Efterlev evangeliet (Mosiah 4:15) 

2. Ved hjælp af nogle enkle kostumer eller rekvisitter kan I lave et lille spil, om da kong 
Benjamin talte til sit folk. Børnene kan stille deres stole op som et telt med teltdøren 
hen imod forgrunden af klasseværelset. Børnene kan sidde på gulvet inde i "teltet" med 
front imod forgrunden af klasseværelset. Den, der spiller kong Benjamin, kunne stille 
sig op på en stol og tale til dem. Han kunne læse det, kong Benjamin siger i Mosiah 
2:9. 

3. Fortæl børnene om den seneste generalkonference i Kirken. Hvis det er muligt, kan du 
vise dem en kopi en konferencenummeret af Stjernen. Sammenlign denne konference 
med det møde, kong Benjamin afholdt med sit folk. Forklar, hvordan Kirken hjælper alle 
sine medlemmer med at få Kirkens Præsidents og andre generalautoriteters ord via 
radio, fjernsyn og satellitudsendelser og via det trykte ord. Drøft nogle af emnerne fra 
den seneste konference. Tilskynd børnene til at læse eller lytte til budskaberne ved den 
kommende generalkonference og til at følge vore profeters og lederes råd. 

4. Hjælp børnene til at forstå og til at lære den sidste sætning af Mosiah 2:17 udenad: 
"Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud". 

5. Drøft hvordan den 13. trosartikel passer på kong Benjamins tale. Hjælp børnene til at 
lære denne trosartikel udenad. 

6. Syng eller læs teksten til "Elsker hverandre" {Salmer og sange, nr. 199, eller Børnenes 
sangbog, s. 74) eller "Jeg prøver at bli' som Jesus" (Børnenes sangbog, s. 40). 
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Konklusion 

Bær vidnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og om hvordan den velsigner os i vores 
tilværelse. Understreg vigtigheden af at holde befalingerne, når vi har påtaget os Jesu 
Kristi navn. 

Foreslå børnene at læse Mosiah 2:1-18 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

3 4 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 



Abinadi og 
kong Noa 

Lektion 10 
At lære børnene at stå trofast som vidner for Jesus Kristus 

1. Studér Mosiah 11-13; 15:1, 6-8; 16:14-15; 17; og 19:4-20 under bøn. Studér dernæst 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra 
skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mosiah 14-16 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Til brug ved den alternative aktivitet til at fange opmærksomheden med, lægger du 

følgende ting i en pose eller sæk: 
Et papiroverskæg (se illustrationen sidst i lektionen) 
En lommelygte eller en elpære 
En papirkopi af de ti bud (se illustrationen sidst i lektionen) 
Et billede af Kristus 
Et stykke reb eller snor 
En tændstik 

c. Billede 4-22, Abinadi for kong Noa (Evangelisk kunst 308). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Giv hvert barn en kopi af et ni-punktsdiagram eller tegn det på tavlen. Sig til 
børnene, at de skal forbinde alle punkterne ved at tegne fire ubrudte streger uden at løfte 
blyanten fra papiret eller kridtet fra tavlen. Når de har prøvet nogle gange, viser du et af 
børnene den rigtige løsning, uden at vise den til de andre. Få det barn til at vise et andet 
barn, hvordan det gøres, og så videre, indtil alle børnene kan forbinde punkterne. Forklar, 
at når vi lærer noget, kan vi hjælpe andre ved at lære dem det, vi ved. Når vi lærer noget 
om vor himmelske Fader, kan vi hjælpe andre mennesker ved at fortælle dem om ham. 
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Løsning 

Alternativ aktivitet til 
at fange opmærk-
somheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Lad børnene skiftes til at tage en ting op af posen. Bed hvert barn fortælle en eller to ting 
om sin ting. Forklar, at når børnene lærer om en retfærdig og trofast profet ved navn 
Abinadi, vil de kunne se, hvordan deres ting passer ind i hans liv. 

Vis billedet af Abinadi for kong Noa, og fortæl om Abinadi ud fra beretningen i Mosiah 11 -
13; 15:1, 6-8; 16:14-15; 17; og 19:4-20. (Forslag til, hvordan man kan undervise i 
beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Understreg, at Abinadi 
var et modigt vidne for Jesus Kristus, og det kostede ham livet. Hvis du bruger den 
alternative aktivitet, skal du forklare, hvordan de forskellige ting kan relateres til Abinadis 
liv. 

Overskæg: Abinadi vendte tilbage i forklædning (Mosiah 12:1). 
Elpære eller lommelygte: Abinadis ansigt skinnede (Mosiah 13:5). 
Ti bud: Abinadi underviste i de ti bud (Mosiah 13:11 -24). 
Billede af Kristus: Abinadi vidnede modigt om Jesus Kristus (Mosiah 15; 

16; 17:8). 
Reb eller snor: Abinadi blev bundet (Mosiah 17:13). 
Tændstik: Abinadi blev brændt ihjel (Mosiah 17:20). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad var det første Herren befalede Abinadi at sige til kong Noa og hans folk? (Mosiah 
11:20-21). 

• Hvilket liv levede kong Noa og hans folk? (Mosiah 11:1-7, 14-15, 19). 

• Hvordan reagerede kong Noa og hans folk på Abinadis ord? (Mosiah 11:26-29). 
Hvorfor tror I, at folk bliver vrede på dem, der kalder dem til omvendelse? 

• Hvad sagde Abinadi direkte til den ugudelige kong Noa og hans præster angående 
befalingerne? (Mosiah 12:33-36; 13:11-24). Hvorfor er det vigtigt for os at adlyde vor 
himmelske Faders befalinger? 

• Hvorfor var kong Noas folk bange for at lægge hånd på Abinadi? (Mosiah 13:3-5). 

• Hvad fortalte Abinadi om Jesus Kristus? (Mosiah 15:1, 6-8; 16:14-15). 

• Hvordan viste Abinadi sit mod? (Mosiah 17:7-10). Hvorfor er det sommetider svært at 
stå for det, der er ret? Hvordan kan vi stå for det, der er ret? 
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Leg og lær 

• Hvorfor blev Abinadi brændt ihjel? (Mosiah 17:20). Hvorfor tror I, at Herren lod det ske? 
(Alma 60:13). 

• Hvad var det vigtigste for kong Noa? (Mosiah 11:14; 19:7-8). Hvad var det vigtigste for 
Abinadi? (Mosiah 13:4; 17:7-10). Hvad burde være det vigtigste for os? 

• Hvem blev påvirket af Abinadis vidnesbyrd før hans død? (Mosiah 17:1-4). 

• Hvordan blev Abinadis profeti i Mosiah 12:3 opfyldt? (Mosiah 19:19-20). 

• Hvem kan I komme i tanke om, som i vore dage står standhaftige som vidner for Jesus 
Kristus? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Lad børnene spille de forskellige roller i historien om Abinadi og kong Noa, og lad en 
journalist lave et interview med dem. Skriv en række spørgsmål som journalisten kan 
stille personerne, som fx: 

Journalist til Noa: Hvordan har du betalt for dine fine bygninger? 
Journalist til præster: Hvorfor holder I Abinadi fanget? 
Journalist til Alma: Hvad mener du om Abinadis lærdomme? 
Journalist til Abinadi: Hvorfor vil disse mennesker dræbe dig? Hvorfor 

vil du ikke fornægte det, du har sagt til disse 
mennesker? 

2. Drys noget peber i en skål med vand. Stil skålen, hvor alle børnene kan se den. Fortæl 
dem, at peberet repræsenterer dem, der valgte at være trofaste. Bed dem om at 
lægge mærke til, hvad der sker, når ugudeligheden kommer hen ved siden af de 
trofaste. Kom en dråbe opvaskemiddel ned midt i skålen, som en illustration af 
ondskab. Peberet fjerner sig hurtigt. Da Alma troede på Abinadis vidnesbyrd, valgte 
han tappert at adlyde profeten og vendte kong Noas ugudelige gerninger ryggen. 
Spørg børnene, hvad de bør vende ryggen, så de kan forblive trofaste. 

3. Drøft de ti bud i Mosiah 12:34-36, 13:12-24. 

4. Sammenlign den standhaftige kong Benjamins retfærdige træk med kong Noas træk. 
Kong Benjamin: Mosiah 2:10-14, 4:9-10. 
Kong Noa: Mosiah 11:2, 6-7, 27; 19:8. 

5. Drøft lighederne mellem hvordan Abinadi blev behandlet af den onde kong Noa og 
hans folk, og hvordan Kristus blev behandlet. 

Kristus: Mosiah 15:5, Matt 26:66, Luk 24:20. 
Abinadi: Mosiah 13:1; 17:7, 10, 13. 

6. Syng eller læs teksten til "Jeg vil være tapper" (Børnenes sangbog, s. 85), "Vælg altid 
ret" (Børnenes sangbog, s. 80), eller "Jesu Kristi Kirke" (Børnenes sangbog, s. 48). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at selv om retfærdige ikke undgår smerte og prøvelser, vil vor 
himmelske Fader, hvis vi er trofaste i vores vidnesbyrd om Jesus Kristus, velsigne os med 
fred i dette liv og alt, hvad der er hans i det tilkommende. 

Foreslå børnene at læse Mosiah 11:1-2, 20-21, 26-29; 12:1-9; og 17 derhjemme som en 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Alma døber i 
Mormons vande 

Lektion 10 
At lære børnene, hvad deres dåbspagter betyder, og hvor vigtigt det er at overholde dem. 

1. Studér Mosiah 17:2-4; 18 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til 
at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Valgfrit: En lås og en nøgle til at fange opmærksomheden med (fx en hængelås, 

dagbog, et smykkeskrin eller en kuffert). 
c. En papirsnøgle med ordet Pagt skrevet hen over den (se sidst i lektionen). 
d. En kopi af uddelingsarket "Mine dåbspagter" til hvert barn (se sidst i lektionen). 
e. Billede 4-23, Alma døber i Mormons vande (Evangelisk kunst 309). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis børnene en nøgle. Spørg dem, hvad en nøgle bruges til. Du kan lade et af børnene 
låse op med nøglen. Hold papirsnøglen op, så børnene ikke kan se ordet Pagt, og riv den 
midt over. Forklar, at en nøgle ikke virker, hvis man kun har den ene halvdel. Vend 
nøglestykkerne, så børnene kan se ordet Pagt. Spørg dem, om de ved, hvad ordet 
betyder. Forklar, at i evangeliet er en pagt en hellig aftale eller et helligt løfte mellem vor 
himmelske Fader og hans børn. Når vi holder vores pagter med vor himmelske Fader, vil 
han altid opfylde sin del. Men hvis vi ikke holder vores pagtsløfter, er pagten brudt. At 
overholde vore dåbspagter er en nøgle til velsignelser og evigt liv. Forklar, at evigt liv er at 
blive ligesom vor himmelske Fader og at leve sammen med ham for evigt. Forklar, at 
efterhånden som børnene lærer om Alma og hans folk, vil de blive mindet om deres 
dåbspagter, og om hvordan de bedre kan overholde dem. 

Fortæl børnene beretningen om, hvordan Alma døbte i Mormons vande. Den står i Mosiah 
17:2-4; 18. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). Mind dem om de pagter, vi indgår ved dåben og 
vigtigheden af at holde dem. Vis billederne på passende tidspunkter. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad gjorde Alma for at forberede sig til sin dåb? (Mosiah 17:2-4; 18:1). Hvordan 
forberedte I jer til jeres dåb? 

• Hvad gjorde stedet, som blev kaldt for Mormon, til et godt skjulested for Alma, hvor 
han kunne undervise folket? (Mosiah 18:4-5). Hvorfor var de nødt til at skjule sig? 

• Hvordan reagerede Almas folk, da de fandt ud af, at de kunne blive døbt? (Mosiah 
18:11). Hvordan havde I det, da I blev døbt? Hvad kan I huske fra den dag? 
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• Hvilke løfter aflagde vi, da vi blev døbt? Hvad lovede vor himmelske Fader os? (Mosiah 
18:8-10). Vis uddelingsarket "Mine dåbspagter" og drøft hvert enkelt løfte. Forklar, at 
ingen af os er fuldkomne, men at vi skal gøre vores bedste for at overholde vore 
dåbspagter. 

• Hvordan kan vi vise, at vi har påtaget os Jesu Kristi navn, og at vi står som hans 
vidner? 

• Hvad betyder det, at bære hinandens byrder og sørge med hinanden? Hvordan tjente 
Kristus os og andre, mens han levede på jorden? Hvordan kan vi følge Jesu Kristi 
eksempel og tjene andre? 

• Hvilke befalinger gav Alma sit folk, for at hjælpe dem til at overholde deres dåbspagter? 
(Mosiah 18:21-23, 27-29). Hvordan kan vi leve mere ligesom Almas folk? 

• Med hvilken ordinanse fornyer vi vores dåbspagt hver søndag? Du kan forklare, at 
"forny" betyder at gøre som nyt eller begynde forfra. Gennemgå nadverbønnerne med 
børnene og hjælp dem med at finde de pagter, der står i dem (se Moroni 4:3; 5:2). Giv 
hvert barn en kopi af uddelingsarket, og gennemgå deres dåbspagter. 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Bed et af børnene om at stå med en lidt tung bog på den ene hånd med armen strakt 
ud, mens du fortæller om dåbspagterne. Spørg det barn, der holder bogen, om hans 
eller hendes arm er ved at blive træt. Lad et af de andre børn holde bogen. Forklar, at 
et af de løfter vi afgiver, når vi bliver døbt, er at "bære hinandens byrder, så de bliver 
lette". Drøft nogle af de byrder, børn i deres alder kan komme ud for, som at blive 
drillet, være syg, have problemer med familiemedlemmer, have et ønske om at høre til 
eller have problemer i skolen. Spørg børnene, hvordan de kan hjælpe med at gøre 
hinandens byrder lettere. 

2. Inden klassetiden beder du børnenes forældre fortælle dig om et tilfælde, hvor deres 
barn har tjent en anden. Fortæl klassen om disse oplevelser, og ros børnene for deres 
tjeneste. Understreg, at disse tjenestegerninger gjorde byrden lettere for dem, de 
tjente. 

3. Forklar børnene, at en del af den pagt vi indgår, når vi bliver døbt, er at være villig til at 
påtage os Jesu Kristi navn og blive sande kristne, eller en, der følger Kristus. Vi skal 
leve, så vi er værdige til hans navn. Spørg børnene, hvor godt de mener, de ærer Jesu 
Kristi navn, mens du fortæller følgende historie, fortalt af præsident George Albert 
Smith, Kirkens ottende præsident: 

"For nogle år siden var jeg alvorligt syg ... Jeg blev så svag, at jeg næsten ikke kunne 
bevæge mig. 

En dag mistede jeg bevidstheden om mine omgivelser og troede, at jeg var gået over 
på den anden side ... 

Jeg begyndte at undersøge stedet, hvor jeg var... og efter at have gået i et stykke tid 
... gennem en skov, så jeg en mand, der kom hen imod mig. Jeg kunne se, at det var 
en meget stor mand, og jeg satte farten op, for hurtigt at nå hen til ham, idet jeg 
genkendte ham som min bedstefar... Jeg husker, hvor glad jeg blev over at se ham. 
Jeg var blevet opkaldt efter ham, og havde altid været stolt af det. 

Da bedstefar var omkring et par meter fra mig, standsede han ... Han så meget 
alvorligt på mig og sagde: 

'Jeg vil gerne vide, hvad du har gjort med mit navn.1 

Alt, hvad jeg nogensinde havde gjort passerede revy for mine øjne, som var det hastige 
billeder på en skærm ... Mit hele liv passerede revy. Jeg smilede, så på min bedstefar 
og sagde: 

'Jeg har aldrig gjort noget med dit navn, som du behøver skamme dig over'. 
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Han trådte frem og tog mig i sine arme. Da han gjorde det, blev jeg igen bevidst om 
mine jordiske omgivelser. Min pude var så våd, som havde man hældt vand over den -
badet i glædestårer over, at jeg kunne svare uden skam" (Your Good Name," 
Improvement Era, marts 1947, s. 139). 

Forklar børnene, at når de villigt overholder dåbspagterne og tjener andre, ærer de 
Jesu Kristi navn. 

4. Syng eller læs teksten til "Dåb" (Børnenes sangbog, s. 54). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at når vi overholder vore dåbspagter, lærer vi, hvordan vi bedre kan 
tjene hinanden og blive mere som Jesus. 

Foreslå børnene at læse Mosiah 18:1-11, 30-35 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Bemærk: Hvis du vil anvende Leg og iær-aktivitet 1 i følgende lektion, skal du uddele 
opgaver mindst en uge i forvejen. 
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Mine dåbspagter 
(Fornys hver gang, jeg deltager i nadveren) 

Ved dåben indgår jeg en pagt med Herren om at: 
1. Komme ind i Guds fold (blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 

Hellige). 

2. At blive kaldt hans søn eller datter (påtage mig Kristi navn). 

3. Bære andres byrder, så de bliver lette, sørge med dem, der sørger, og 
trøste dem, der har trøst behov (hjælpe andre). 

4. Stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder (bære 
vidnesbyrd om Kristus og altid være et godt eksempel). 

5. Tjene Gud og holde hans befalinger. 

Når jeg overholder mine dåbspagter, lover Herren at: 
1. Tilgive mine synder. 

2. Udgyde sin Ånd over mig i rigere mål (give mig Helligånden som 
ledsager). 

3. Forløse mig, så jeg bliver regnet til dem, der hører til den første 
opstandelse og får evigt liv (tillader mig at komme ind i det celestiale rige 
og leve sammen med min himmelske Fader og Jesus Kristus). 



Kong Limhis folk 
og Almas folk 

At lære børnene, at ydmyghed og tro på Jesus Kristus kan give os styrke til at kæmpe 
imod det onde. 

1. Studér Mosiah 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39; samt kapitel 24 og opsummér Mosiah 
12:2, 4-5. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise 
børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mosiah 20-25 (for hele beretningen). 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Hvis du påtænker at bruge Leg og lær-aktivitet 1, skal du uddele opgaven mindst en 
uge i forvejen. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-24, Nephiterne bevogtes af lamaniterne, og 4-25, Kong Limhis folk flygter. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Skriv følgende ord og definitioner på tavlen eller på en plakat. Forklar børnene, at de skal 
lære nogle vigtige ord, som findes i beretningen i skriften. Lad børnene melde sig frivilligt til 
at sige et ord og vælge dets betydning. 

Modgang a. Et bundt eller en sorg der er svær at bære 

Trældom b. Villighed til at lære; mangel på stolthed 

Ydmyghed c. Uheld, lidelser eller besværligheder. 

Forfølgelse d. Mangel på frihed, slaveri 

Tro e. Plageri, lidelse eller angreb 

Byrde f. Tro uden at se 

Svar: Modgang: c; trældom: d; ydmyghed: b; forfølgelse: e; tro: f; byrde: a 

Gennemgå Abinadis profetier om nephiterne i Mosiah 12:2, 4-5. Disse profetier blev 
bogstaveligt talt opfyldt, til trods for at nephiterne blev splittet op i to grupper. Fortæl 
beretningerne om kong Limhi og Almas folk fra Mosiah 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39; og 
kapitel 24. Brug billederne når det passer ind i forløbet. (Forslag til, hvordan du kan 
undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 
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Lektion 10 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan forfulgte lamaniterne Limhis folk? (Mosiah 21:3). Hvorfor gjorde de det? 
(Mosiah 21:4; 12:2, 4-5). 

• Hvordan påvirkedes kong Limhis folk af, at de tabte tre gange til lamaniterne? (Mosiah 
21:13-14). Hvad betyder det at være ydmyg? Hvorfor tror I, at nephiterne ydmygede 
sig til sidst? 

• Hvorfor var vor himmelske Fader langsom til at høre kong Limhis folks råb? (Mosiah 
21:15). Hvordan besvarede han til sidst deres bøn om hjælp? (Mosiah 21:15-16). Hvad 
kunne Limhis folk lære af at leve i trældom? Hvordan kan lidelser i vores tilværelse 
hjælpe os til at blive mere ydmyge, lydige og bønsomme? 

• Kong Limhi og hans folk sluttede pagt med Gud, eller afgav ham et løfte. Hvad var de 
villige til at gøre for at vise, at de ærede deres pagt med ham? (Mosiah 21:35). 
Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader, at vi ærer vore dåbspagter? 

Almas folk 

• Hvilke grunde er der til, at Almas folks tro og tålmodighed blev prøvet? (Mosiah 23:21). 
Hvilket løfte gav Herren dem og os, hvis vi vil stole på ham, når vores tålmodighed og 
tro bliver prøvet? (Mosiah 23:22). Hvordan er I blevet velsignet, fordi I stolede på 
Herren? 

• Hvorfor sagde Alma, at hans folk ikke skulle være bange? (Mosiah 23:27). Hvordan 
reagerede folket på hans råd? (Mosiah 23:28). Hvordan hjalp Herren dem? (Mosiah 
23:29). Hvordan har Herren hjulpet dig til at være modig? 

• Hvad kan I gøre for at blive stærke gennem prøvelser? Hvordan har vor himmelske 
Fader velsignet jer eller jeres familier i prøvelser? 

• Hvordan fortalte Alma og hans folk vor himmelske Fader, hvad de havde brug for, da 
den onde hersker Amulon ikke ville lade dem bede højt? (Mosiah 24:12). Hvordan 
besvarede vor himmelske Fader deres bøn, og hvordan holdt han sit løfte til dem? 
(Mosiah 23:13-16). Hvordan har vor himmelske Fader holdt sine løfter til dig? 

• Hvad huskede Alma og hans folk at gøre, da de var blevet udfriet af lamaniternes 
hænder? (Mosiah 24:21 -22). Hvorfor er det vigtigt at vise vores taknemlighed, selv i 
prøvelser? Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader vores taknemlighed for vore 
velsignelser? 

• Hvordan blev folket velsignet åndeligt gennem deres prøvelser? 

• Hvordan kan tro på Jesus Kristus og ydmyghed styrke jer i svære tider? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Bed to voksne om at klæde sig ud som kong Limhi og Alma. Kong Limhi kan fortælle 
beretningen om sit folk ud fra Mosiah 21 og 22. Alma kan fortælle beretningen om sit 
folk ud fra Mosiah 23 og 24. Lad børnene stille spørgsmål til de forskellige 
begivenheder i beretningerne. Spørgsmålene under "Hvordan kan det bruges i praksis" 
kan anvendes under beretningerne eller bagefter. 

2. Del klassen op i fire hold, afhængigt af klassens størrelse. Lad hvert hold mime deres 
yndlingsdel af beretningen, mens de andre hold gætter, hvad det er. 

3. Lær den fjerde trosartikel udenad. 

4. Syng eller læs teksten til "Tro" (Børnenes sangbog, s. 50). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

5. Bed børnene om at læse nogle af følgende skriftsteder for sig selv og afmærke dem, 
der betyder noget særligt for dem: 

Mosiah 23:7, 15, 21-22 
Mosiah 24:12-16, 21-22 
Mosiah 25:10, 15-16, 22-24 

Bær dit vidnesbyrd om, hvor taknemlig du er for Herrens velsignelser til dig i tider, hvor du 
er blevet prøvet. 

Foreslå børnene at læse Mosiah 21:6-16 og 24:10-15 derhjemme, som en opsummering 
af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

4 6 



Alma den yngre og Mosiahs 
sønner omvender sig 

Lektion 10 
Formål At lære børnene, at omvendelse er nødvendig for jordisk lykke og evigt liv. 

Forberedes 1. Studér Mosiah 27; 28:1-9 og Alma 36:11 -24 under bøn. Studér dernæst lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En rygsæk eller en taske og fire fem tunge ting som fx bøger, sten eller mursten. 

Sæt en seddel på hver af tingene, hvor der står en synd, som fx at lyve, drille andre, 
ryge osv. 

c. Billede 4-26, En engel viser sig for Alma og Mosiahs sønner. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Tag en rygsæk eller en taske fyldt med flere forskellige tunge ting med i klassen. (Du 
kender måske til nogle specielle ting, som børn i den alder bliver fristet til. Skriv dem på 
sedlerne). Lad børnene holde den tunge rygsæk efter tur. Lad så børnene tage en ting ud 
ad gangen. 

Når alle "synderne" er fjernet, vil børnenes "byrde" være blevet let. (Du kan stille tingene 
op, så børnene kan se dem under hele lektionen. Så kan du henvise til dem). Sammenlign 
vægten af den tunge rygsæk med den lette. Jesus sagde til os, at hvis vi vil komme til ham 
gennem tro, omvendelse og dåb, vil vore byrder blive lette. Omvendelse er at være ked af, 
at man har begået en synd, undlade at gøre den igen og så prøve at leve mere som 
Frelseren. I denne lektion vil børnene få at se, hvordan Alma den yngre og Mosiahs sønner 
opdagede syndens byrde og den glæde, der kommer af, at fjerne byrden gennem tro på 
Jesus Kristus og omvendelse. 

Vis billedet på et passende tidspunkt, når du fortæller beretningen om den store 
forandring, der skete i Alma den yngres og Mosiahs sønners liv. Den står i Mosiah 27 og 
28:1-9. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). Hjælp børnene til at forstå, at denne lektion handler 
om Alma den yngre (hans far, Alma den ældre, var den Alma, der blev omvendt af 
Abinadi). Drøft den omvendelsesproces, Alma den yngre gennemgik. Det er den samme 
proces, vi skal gå igennem, når vi omvender os (se Alma 36:16-21). 

1. Anerkende synden. 
2. Bekende synden og bede om tilgivelse. 
3. Gøre vort bedste for at udbedre det skete. 
4. Forsage synden. 
5. Adlyde befalingerne og leve mere som Frelseren. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 
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• Hvad gjorde de vantro ved Kirkens medlemmer? Hvad betyder det at blive forfulgt? 
Hvorfor tror I, at disse mennesker forfulgte Kirkens medlemmer? (Mosiah 27:1, 8-10). 
Hvordan kan Kirkens medlemmer i vore dage blive forfulgt? 

• Hvem bad for Alma den yngre og Mosiahs sønner? Hvad bad de om? (Mosiah 27:14). 
Hvad tror I at jeres forældre beder om, når de beder for jer? 

• Hvordan skal vi bede for at få svar? (Mosiah 27:14). Bed eleverne om at fortælle om 
oplevelser, hvor de har fået svar på deres bønner. Du kan også fortælle om en 
oplevelse, du har haft. 

• Hvordan oplevede Alma og hans fire venner vor himmelske Faders magt? (Mosiah 
27:11, 15-18). 

• Hvad skete der med Alma, som følge af denne åndelige oplevelse? (Mosiah 27:19). 
Hvordan blev det til en stor velsignelse i Almas tilværelse? 

• Hvad gjorde Alma den ældre, da han hørte, hvad der var sket med hans søn? (Mosiah 
27:20-23). Hvorfor vil vore forældre have os til at adlyde vor himmelske Faders 
befalinger? 

• Hvordan havde Alma det, efter at englen havde talt til ham? (Alma 36:11 -17). Hvorfor 
er det vigtigt, at vi er kede af, at vi synder? 

• Hvordan hjalp Almas kendskab til Jesu Kristi forsoning ham til at omvende sig? (Alma 
36:17-18). Hvad gjorde Alma, da han kom i tanke om Frelseren? (Alma 36:18). Hvorfor 
er det vigtigt, at vi bekender vore synder og beder om tilgivelse, når vi omvender os? 

• Hvordan forsøgte Alma at råde bod på det forkerte, han havde gjort? (Alma 36:24). 
Hvorfor er det vigtigt, at vi, som en del af omvendelsen, forsøger at råde bod på det, vi 
tidligere har gjort forkert? 

• Da Alma den yngre og Mosiahs sønner havde omvendt sig og ændret deres ugudelige 
adfærd, fik de et ønske om at gøre noget for at hjælpe andre. Hvad ville de gøre? 
(Mosiah 27:32, 35; 28:1). Hvordan kan vi være et godt eksempel for vores familie og 
for vore venner? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Brug et billede af et spædbarn, eller lad en med et spædbarn komme ind i klassen. 
Sammenlign spædbarnets renhed med renheden hos en person, der har omvendt sig. 

2. Invitér en nyomvendt til at fortælle om, hvordan omvendelse og dåb har påvirket hans 
eller hendes liv og lykke. 

3. Brug en flaske med klart vand som en illustration af en person, der er syndfri. Kom lidt 
frugtfarve i vandet, og vis, hvordan farven fordeler sig i vandet. Sammenlign det med 
synd. Kom så nogle dråber klorin i vandet til at tage farven, og sammenlign det med 
omvendelsen, der renser os fra synd. (Du skal nok prøve eksperimentet i forvejen, så 
du ved, hvor meget farve og klorin du skal anvende). 

4. Syng eller læs teksten til "Hjælp mig, oh Fader" (Børnenes sangbog, s. 52). 

Bær vidnesbyrd om, at det kun er gennem omvendelse og Jesu Kristi forsoning, at 
syndens byrde kan blive lettere, og at vi kan få tilgivelse og opleve en glædens fylde. 

Foreslå børnene at læse Mosiah 27:10-24 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Tegn følgende illustration på tavlen: 

Bed et barn om at sætte kridtet på prikken og tegne efter følgende instruktioner: 

1. Tre felter til højre. 6. Et felt nedad. 
2. To felter nedad. 7. Et felt til højre. 
3. Et felt til venstre. 8. Et felt nedad. 
4. Et felt opad. 9. To felter til højre. 
5. To felter til venstre. 

• Hvis (barnets navn) ikke havde gjort, som jeg sagde, ville linjen så være endt på 
stjernen? 

Tak barnet for dets lydighed mod dine instruktioner. Fortæl børnene, at de i denne lektion 
skal høre om to missionærer, der var lydige i alt, hvad de blev bedt om at gøre. 

Fortæl børnene beretningen om Almas og Amuleks mission til Ammonihah. Den står i 
Alma 8:8-9:34 og 11:21-12:19. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra 

5 0 

Almas og Amuleks mission 
til Ammonihah 

Formål At lære børnene vigtigheden af trofast at adlyde vor himmelske Faders befalinger. 

Forberedes 1. Studér Alma 8:8-9:34 og 11:21-12:19 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut 
dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 10. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-27, Alma underviser folket i Ammonihah. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 



Lektion 15 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Vis billedet på et passende sted i 
lektionen. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisning, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor ville folket i Ammonihah ikke lytte til Alma? (Alma 8:9). Hvad gjorde Alma for at 
formilde folkets hjerter? (Alma 8:10). 

• Hvad tror I, at I ville have gjort, hvis I havde oplevet det, Alma gjorde, da han først kom 
til Ammonihah? (Alma 8:13-14). Hvorfor sagde englen til Alma, at han skulle fryde sig? 
(Alma 8:15). Hvordan har I det, når I har adlydt vor himmelske Faders befalinger? 

• Hvornår kom denne engel første gang med et budskab til Alma? (Vis børnene, at der er 
en fodnote til ordet "bragte" i Alma 8:15 og bed så en om at læse Mosiah 27:11 -16). 
Gennemgå kort, hvordan Alma havde omvendt sig og var blevet en trofast tjener for 
vor himmelske Fader (se lektion 14). 

• Hvad kan vi lære af den måde, hvorpå Alma reagerede på englens befaling? (Alma 
8:18). 

• Hvorfor var Amulek så villig til at hjælpe Alma? (Alma 8:20). Hvad fik Alma og Amulek 
befaling om at gøre? (Alma 8:29). 

• Hvordan hjalp vor himmelske Fader Alma og Amulek med at stå frem for Ammonihahs 
ugudelige befolkning? (Alma 8:30-32). Hvad kan vi gøre for at være værdige til vor 
himmelske Faders hjælp i vanskelige situationer? 

• Hvad profeterede Alma, der ville ske med folket i Ammonihah, hvis de ikke omvendte 
sig og adlød befalingerne? (Alma 9:18). 

• Hvad profeterede Alma og Amulek om Jesus Kristus? (Alma 9:26-28). 

• Hvad betyder det at faste? Hvorfor fastede Alma for folket i Ammonihah? (Alma 10:7). 
Hvordan kan fasten blive til velsignelse for jer? 

• Hvordan forsøgte Zeezrom at friste Amulek? (Alma 11:22). Hvordan reagerede Amulek 
på denne fristelse? (Alma 11:23-25). Er der nogen der har prøvet at narre eller friste dig 
til at gøre noget forkert? Hvordan kan man modstå sådanne fristelser? 

• Hvordan blev Zeezrom velsignet af at Alma og Amulek var lydige? Hvad fik Zeezrom til 
at omvende sig? (Alma 12:7-8). Kan I hjælpe andre med at få et vidnesbyrd ved at 
bære jeres vidnesbyrd for dem? Hvad lærte Alma Zeezrom om, hvordan Gud vil 
dømme os? (Alma 12:12-15). 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Bed en hjemvendt missionær om at komme ind i klassen for at fortælle, hvor vigtigt det 
var for ham eller hende at adlyde missionsreglerne og Jesu Kristi lærdomme. Forklar, 
at missionærerne styrker sig med studium af skriften og bøn hver morgen, inden de 
går ud og underviser i Jesu Kristi evangelium. Lær børnene, at hvis de adlyder 
befalingerne, vil det hjælpe dem til at udvikle tro, mod og beskyttelse mod Satan. 

2. Tag nogle ting med, så et af børnene kan klæde sig ud som Alma. Lad nogle af 
børnene lave Almas mission til Ammonihah som et rollespil. Giv barnet, der spiller 
Alma, et kort med følgende budskab på: "Jeg er Alma. Jeg er kommet for at tale med 
jer om vores Frelser, Jesus Kristus, og om hvordan vi kan adlyde hans befalinger. Må 
jeg komme ind?" Giv andre børn nogle kort med følgende budskaber: 

Vi er ikke længere medlemmer af Kirken, Alma. Vi tror ikke på det, du siger. 
Du må ikke komme ind, Alma. Forlad vores hus og vores by. 
Kom ind. Jeg vil gerne høre dit budskab. 
Nej! Vi husker, hvor oprørsk du var, Alma. Vi vil ikke lytte til en hykler. 
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Tal om, hvor modige missionærerne skal være, og hvordan tro på Jesus Kristus og 
lydighed mod hans befalinger giver os mod. 

3. Bed et barn om at spille Amulek. Bed et andet barn om at spille Zeezrom og lade som 
om, han har seks ontier sølv i sin hånd. Giv barnet et kort med følgende budskab på: 
"Se, her er seks ontier sølv, og alle dem vil jeg give dig, dersom du vil fornægte 
eksistensen et højeste væsen". 

Stands rollespillet og spørg børnene, hvad de mener, Amulek skulle sige til denne 
bestikkelse. Understreg hvor modig Amulek var ved at gøre det rette. Tal om det mod 
vor himmelske Fader og Jesus forventer vi har, så vi kan være lydige. 

4. Spørg børnene hvilke befalinger de har adlydt eller vil adlyde i dag, som at bede bøn, 
komme i kirke, synge salmer, bære vidnesbyrd, deltage i nadveren, tænke på Jesus 
Kristus under nadveren, gøre gode gerninger og betale tiende. Inviter børnene til at 
være opmærksomme på det, de gør, siger og tænker i løbet af den kommende uge og 
til at være modige nok til at adlyde vor himmelske Faders befalinger. 

5. Syng eller læs teksten til "Vælg altid ret" (Børnenes sangbog, s. 80), "Sand og tro" 
(iBørnenes sangbog, s. 81), eller "Vælg det rette," {Børnenes sangbog, s. 82). 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader forventer, at vi adlyder hans befalinger, så vi 
kan være værdige til at have hans Ånd hos os, som vil hjælpe os med at komme tilbage til 
ham. 

Foreslå børnene at læse Alma 8:14-20 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Alma og Amulek 
i fængsel 

Formål 

Forberedes 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis børnene en paraply (eller lad som om, du har en paraply) og en Mormons Bog. Spørg, 
hvad de to ting kan have til fælles. Hjælp børnene til at forstå, at paraplyen ikke beskytter 
os mod regnen, hvis vi ikke slår den op og står under den. På samme måde kan Mormons 
bog ikke øge vores tro på Jesus Kristus, før vi åbner den, studerer den under bøn og 
efterlever dens lærdomme. 

Bed børnene om at slå op i deres eksemplar af Mormons bog og lære, hvordan to 
missionærer havde tro nok til at få et fængsels mure til at styrte sammen. 

Fortæl beretningen om Alma og Amulek i fængsel. Den står i Alma 14:1-16:10. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). Vis billederne på et passende sted i lektionen. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Gennemgå kort historien om Zeezrom fra sidste lektion. Hvordan havde Zeezrom det, 
da han indså, at han havde ført sit folk bag lyset? (Alma 14:6). 

• Hvordan viste Zeezrom, at han var ked af det, han havde gjort? (Alma 14:7). Hvordan 
behandlede folk ham? Hvorfor forfølger folk sommetider dem, der tror på vor 
himmelske Fader? 

• Hvad gjorde folket i Ammonihah mod Zeezrom og dem, der troede på Alma og 
Amulek? (Alma 14:7, 9). Hvordan ville I have det, hvis det skete for jer? 

• Hvad sagde Helligånden til Alma, mens han og Amulek sorgfuldt så, hvorledes 
skrifterne og de uskyldige kvinder og børn blev brændt? (Alma 14:11). Hvorfor lod vor 
himmelske Fader ikke Alma frelse folket fra ilden? 

Lektion 10 

Forslag til 
lektionens forløb 
Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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At hjælpe børnene til at udvikle tro på Jesus Kristus, så de vil stå for det rette. 

1. Studér Alma 14:1-16:10 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til 
at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 60:13. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En paraply. 
c. Billede 4-28, Alma og Amulek i Ammonihah, og 4-29, Alma og Amulek kommer ud 

fra det sammenstyrtede fængsel. 



• Hvad sker der med de retfærdige mennesker, der dør, fordi de forsvarer sandheden? 
(Alma 60:13). Hjælp børnene til at forstå, at der af og til har været retfærdige 
mennesker, der er døde for at forsvare sandheden. 

• Hvorfor tror i, at Alma og Amulek var i stand til at udholde deres forfærdelige 
forfølgelse? Hvad kan I gøre for at få så stor en tro på Jesus Kristus, som Alma og 
Amulek havde? Hvornår kræver det mod at stå for det, der er ret? 

• Hvad fik Alma og Amulek magt til at gøre, mens de var i fængsel? (Alma 14:25-28). 
Hvem gav dem denne magt? Hvorfor tror I, at folk i byen løb væk fra Alma og Amulek? 
(Alma 14:29). 

• Hvorfor blev Zeezrom syg og brændte af feber? (Alma 15:3). Hvad gjorde det muligt for 
Zeezrom at blive helbredt såvel fysisk som åndeligt? (Alma 15:6-8). Hvordan har I det, 
når I har gjort noget forkert? Hvordan har I det, når I har omvendt jer? (Pas på ikke at 
tale om ting, der kan virke generende for børnene). 

• Hvad gjorde Zeezrom efter han var blevet helbredt og døbt? (Alma 15:12). Hvad vil I 
gøre for at dele evangeliet med andre? Hvordan kan I forberede jer på at blive 
fuldtidsmissionærer? Hvad skete der med Amulek, fordi han var missionær? (Alma 
15:16). Hvilke afsavn lider vore dages missionærer for at tage på mission? 

• Hvad profeterede Alma, der ville ske med folket i Ammonihah, hvis de nægtede at 
omvende sig? (Alma 9:18). Hvordan gik denne profeti i opfyldelse? (Alma 15:15; 16:2-
3,9-10). 

• Hvad har I lært af historien om Alma og Amulek, som kan hjælpe jer til at have tro på 
Jesus Kristus og til at stå for det, der er ret? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Tag kopier af skiltet "Stå for det, der er ret", som findes sidst i lektionen, og giv et til 
hvert barn. Lad børnene tegne en linie mellem ordene på venstre side og et ord på 
højre side, så der fremkommer en udtalelse om noget, der kræver mod at gøre. Bed 
børnene om at rejse sig, når de er færdige. Når de alle står op, beder du dem om at 
sætte sig ned og vælge en udtalelse, som de er villige til at tage et standpunkt til. Giv 
hvert barn mulighed for at komme op foran klassen og sige deres mål højt, mens de 
slår paraplyen op og stiller sig under den. Eksempel: "Jeg vil tage det standpunkt, at 
jeg aldrig vil snyde." (Det er i orden, hvis flere af børnene vælger det samme mål). 
Forklar, at paraplyen repræsenterer Jesu Kristi lærdomme, som vil beskytte os mod 
Satan, hvis vi stiller os ind under dem. 
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Lektion 15 

STÅ FOR DET. DER ER RET 

Vælg. Bøn 

Sig Ejendom 

Aldrig — — — ^ ^ Venlig 

Adlyd Snyde 

Respekter Sandheden 

Vær ^ - bandeord 

Undgå Rette 

Bed Befalingerne 

Følg — — - Skrifterne 

Studér Jesus 

2. Lav en liste på tavlen sammen med børnene over de ting, børnene kan gøre for at 
styrke deres tro på Jesus Kristus. Bed hvert barn om at vælge en ting fra listen, som 
han eller hun vil gøre i den kommende uge. Lad børnene lukke øjnene og se for sig, 
hvordan de når deres mål. Invitér børnene til i næste uge at fortælle dig om, hvordan 
de klarede sig. 

3. Læs den fjerde trosartikel, og bed børnene om at finde de skriftsteder, der viser, at 
Zeezrom gik gennem alle de noterede skridt. 

4. Syng eller læs teksten til "Sand og tro" (Børnenes sangbog, s. 81). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at når vi adlyder befalingerne som Alma og Amulek gjorde, vil vores 
egen tro på Jesus Kristus blive større, og vi vil få mod til at stå for det, der er ret. 

Foreslå børnene at læse Alma 14:23-29 og 15:1-13 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Ammon, en stor tjener Lektion 10 
At opfordre hvert barn til at dele evangeliet med andre ved at være et godt eksempel og 
bære vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

1. Studér Alma 17-19 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-30, Ammon forsvarer kong Lamonis flokke (Evangelisk kunst, 310). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Lad et barn spille et ikke-medlem. Lad børnene agere missionærer to og to. (Du kan lave 
navneskilte til dem, hvis du synes). Lad hvert par missionærer besvare et eller to af 
undersøgerens spørgsmål, som kunne være: 

Hvordan ved du, at vor himmelske Fader lever? 
Hvordan ser din himmelske Fader ud? 
Hvem er Jesus Kristus? 
Hvad gjorde Jesus Kristus for os? 
Hvem er Helligånden? 
Hvordan hjælper Helligånden os? 

Spørg børnene, hvordan det føles at fortælle andre om vor himmelske Fader, Jesus 
Kristus og Helligånden. Hjælp børnene til at indse, at de bar deres vidnesbyrd, da de 
fortalte det, de vidste om vor himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden. 

Du kunne også anvende aktivitet 1 under Leg og lær til at fange opmærksomheden. 

Forklar, at denne lektion handler om en stor missionær, som havde et stærkt vidnesbyrd. 

Vis billedet på et passende tidspunkt, når du fortæller børnene beretningen om Ammon og 
kong Lamoni fra Alma 17-19. Forklar, at Ammon bar vidnesbyrd for kong Lamoni om sin 
viden om vor himmelske Fader. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra 
skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad betyder det at være "et redskab i Herrens hånd"? (Alma 17:9). Hvordan 
forberedte Mosiahs sønner sig til deres mission, efter de havde omvendt sig? (Alma 
17:2-3). Hvad gør du i øjeblikket for at dele evangeliet med andre? Hvad kan du gøre 
for at forberede dig til at være en trofast missionær. 

• Hvorfor ville Mosiahs sønner på mission hos lamaniterne? (Alma 17:16). Hvorfor er det 
vigtigt, at alle vor himmelske Faders børn hører og forstår Jesu Kristi evangelium? 
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• Hvad håbede Ammon på, da han kæmpede mod de ugudelige lamaniter? (Alma 
17:29). 

• Hvad lovede Herren Mosiah angående hans sønner? (Alma 17:35). Hvordan opfyldte 
Herren sit løfte? (Alma 19:22-23). 

• Hvordan virkede Ammons eksempel på kong Lamoni? (Alma 18:9-11). Hvem har 
været et godt eksempel for jer? Hvem kan I være et godt eksempel for? 

• Hvordan påvirkede Ammons vidnesbyrd og Herrens ånd kong Lamoni? (Alma 18:40-
43). Hvordan har andres vidnesbyrd hjulpet dig? Hvordan kan I delejeres vidnesbyrd 
med andre? 

• Hvordan viste dronningen og hendes tjener, Abish, deres store tro? (Alma 19:8-12, 
17). 

• Hvad vidnede kong Lamoni og dronningen om? (Alma 19:12-13, 29-30). Hvordan tror 
I, at kong Lamoni havde det, efter han havde set Jesus Kristus? (Alma 19:12-13). 

• Hvorfor er det vigtigt, at vi lærer andre om Jesus Kristus, som Ammon og kong Lamoni 
gjorde? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Vis børnene nogle redskaber, der anvendes af murere, læger, gartnere, malere osv. 
Bed børnene om at fortælle dig, hvad de ved om hver enkelt, hvem der anvender dem, 
og hvordan de anvendes. 

Drøft, hvor vigtige redskaber er. Forklar, hvordan de hver især kan være et redskab i 
Guds hånd. 

2. Giv børnene hvert sit stykke papir og en blyant og lad dem nedskrive deres vidnesbyrd 
eller tanker om Kirken og Jesu Kristi evangelium. De kan også skrive de tanker og 
følelser, der får dem til at føle sig vor himmelske Fader nærmere. Bed dem tænke over, 
hvem de kunne dele deres vidnesbyrd med. 

3. Bed hvert barn om at lave følgende kort til at tage med hjem: 

Jeg kan være missionær nu ved at . (Bed dem udfylde det tomme felt). 

4. Syng eller læs teksten til "Jeg vil være tapper" (Børnenes sangbog, s. 85), "Jeg ønsker 
nu at være missionær" (Børnenes sangbog, s. 90), eller "Mormons Bog fortæller," vers 
5 (Børnenes sangbog, s. 62). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Herren velsigner os, når vi bærer vidnesbyrd om ham og hans 
evangelium. Vi kan dele evangeliet med andre gennem vores eksempel, når vi efterlever 
Jesu Kristi evangelium. 

Foreslå børnene at læse Alma 17:19-25, 18:8-40 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Kong Lamonis far 
bliver omvendt 

At hjælpe hvert barn til at forstå, at vi gennem forløsningsplanen kan få tilgivelse for vore 
synder. 

1. Studér Alma 20:1-22:26 og 23:1, 4-5. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til 
at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Lav de følgende otte ordstrimler (eller vær parat til at skrive ordene på tavlen): 
Skabelse 
Adam og Eva - Faldet 
Synd 
Fysisk død 
Jesus Kristus - Forsoning 
Opstandelse 
Omvendelse 
Forløsningsplanen 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240); 4-31, Ammon og Lamoni møder 

Lamonis far; og 4-32, Aron læser skriften for Lamonis far. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed børnene tænke på, hvordan de har haft det, når de har haft mareridt. Bed et barn 
eller to fortælle, hvordan de havde det. Bed dem så om at fortælle, hvor lettet de blev, da 
de vågnede og fandt ud af, at det kun var en drøm. 

Forklar, at hvis vi er ulydige mod vor himmelske Faders befalinger, oplever vi sorg og 
smerte. De der føler sig skyldige over at have været ulydige ville måske ønske, at de kunne 
"vågne op" og opdage, at deres synder var borte. Tilgivelse for synd er ikke helt så enkelt, 
men vor himmelske Fader har givet os en mulighed for at få tilgivelse for vore synder. 

Vis følgende fire ordstrimler: "Skabelse," "Adam og Eva - Faldet," "Synd," og "Fysisk død." 
Forklar kort (omkring to minutter) at før jorden blev skabt levede vi alle som vor himmelske 
Faders åndelige børn. Jesus Kristus skabte denne verden og alt, hvad der er på den efter 
vor himmelske Faders anvisninger. Adam og Eva blev placeret i Edens Have, hvor de 
valgte at spise af den frugt, som vor himmelske Fader havde forbudt dem at spise af. 
Adams og Evas ulydighed da de spiste af frugten, kaldes for faldet. Forklar, at vi er 
taknemlige over at Adam og Eva gjorde det muligt for os at blive født her på jorden. Faldet 
var en nødvendighed, men havde to alvorlige konsekvenser for os alle: 

Vi ville alle begå synder, træffe dårlige valg mellem godt og ondt. 
Vil ville alle lide den fysiske død.' 

Forklar, at før jorden blev skabt havde vor himmelske Fader allerede en plan, der kunne 
forløse eller frelse os, hvis vi omvender os (Alma 12:22-25). Forklar, at i denne lektion skal 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 
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børnene lære om en lamanitisk konge, som indså, at han havde begået alvorlige synder, 
og om hvordan han fik tilgivelse for sine synder. 

Fortæl beretningen om kong Lamonis fars omvendelse, som står i Alma 20:1 -22:26. Tag 
det, kong Lamonis far lærte om forløsningsplanen med i jeres drøftelse. (Forslag til, 
hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). Anvend billederne på et passende tidspunkt. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor gik kong Lamoni med Ammon til landet Middoni? (Alma 20:1-5). Forklar, at 
Aron var en af Ammons fængslede missionærkammerater. 

• Hvordan ved vi, at Lamonis far ikke var klar til at modtage evangeliet, da han mødte 
Ammon første gang? (Alma 20:10, 13-14). 

• Hvad var med til at formilde Lamonis fars hjerte, så han senere modtog evangeliets 
budskab? (Alma 20:26-27). Hvad mener I om mennesker, der viser jer kærlighed? 
Hvordan kan I vise andre jeres kærlighed? 

• Hvordan vidste Aron, at han skulle besøge Lamonis far? (Alma 22:1). 

• Hvad fik Lamonis far til at bekymre sig? (Alma 22:4-6). 

• Hvorfor tror I, at Lamonis far blev interesseret i evangeliet, da Ammon sagde: "Dersom 
I vil omvende jer, skal I blive frelst; men dersom I ikke vil omvende jer, skal I blive 
forkastet på den yderste dag"? (Alma 22:6). 

• Hvad brugte Aron, da han underviste kong Lamonis far? (Alma 22:12). Hvordan kan vi 
blive hjulpet ved at læse skriften? 

• Hvad var det første, Aron drøftede med Lamonis far? (Alma 22:7-8). Hvorfor er det så 
vigtigt at tro på vor himmelske Fader? 

• Hvad lærte Aron Lamonis far om skabelsen? (Alma 22:10). 

• I hvis billede er vi skabt? (Alma 22:12). Hvorfor er det vigtigt for jer at vide, at I blev 
skabt i jeres himmelske Faderes billede? 

• Hvad lærte Aron Lamonis far om faldet og forsoningen? (Alma 22:12-14). 

Hjælp børnene til at forstå, at ved at lide for vore synder, give sit liv for os og opstå, 
overvandt Jesus Kristus følgerne affaldet. Sæt ordstrimlen "Jesus Kristus - Forsoning" 
ovenpå ordstrimlen "Adam og Eva - Faldet". 

Som følge af Jesu opstandelse skal vi alle opstå. Sæt ordstrimien "Opstandelse" ovenpå 
ordstrimlen "Fysisk død". 

Jesus led for vore synder, gjorde det muligt for os at omvende os og få tilgivelse. Sæt 
ordstrimlen "Omvendelse" ovenpå ordstrimien "Synd". 

Sæt ordstrimlen "Forløsningsplanen" oven på de andre ordstrimler og forklar, at dette er 
vor himmelske Faders plan for, hvordan vi kan blive ligesom ham. 

• Hvad ville Lamonis far vide, da Aron var færdig med at forklare forløsningsplanen? 
(Alma 22:15). 

• Hvad sagde Aron til Lamonis far, at han skulle gøre? (Alma 22:16). Hvad skal vi gøre 
for at få tilgivelse for vore synder og være værdige til at få evigt liv? 

• Hvad gjorde Lamonis far, som viste, at han ville omvende sig? (Alma 22:17-18). Hvad 
skete der som følge af kongens omvendelse? (Alma 22:22-23, 25-26; 23:1, 4-5). 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 
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1. Bed børnene om at afmærke de skriftsteder, de har læst, som fx de følgende, og som 
de mener er særlig vigtige: 

"Dersom I vil omvende jer, skal I blive frelst; men dersom I ikke vil omvende jer, skal 
I blive forkastet på den yderste dag" (Alma 22:6). 

"Jeg vil aflægge alle mine synder for at kende dig" (Alma 22:18). 

2. Gennemgå anden og tredje trosartikel, og hjælp børnene til at forstå dem og lære dem 
udenad. 

3. Tegn en stor firkant på tavlen eller på et stykke papir og del den op i ni lige store felter. 
Nummerer felterne fra et til ni som vist: 

J 2 3 

_4 5 6 

7 I 8 | 9 

Del klassen op i to hold. Giv holdene hvert sit mærke, som fx et kryds og en bolle. Bed 
en fra det første hold om at vælge et nummer mellem et og ni; læs så det 
modsvarende spørgsmål neden under. Enhver deltager på holdet må besvare 
spørgsmålet. Hvis holdets deltagere besvarer spørgsmålet korrekt, kan de sætte deres 
mærke i det felt, der svarer til spørgsmålet. Hvis de svarer forkert står feltet tomt. Lad 
de to hold skiftes til at vælge. Spillet er forbi, når et af holdene får tre mærker på 
række, horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 

1) Hvad hedder vor himmelske Faders store plan for os? (Frelsesplanen, 
forløsningsplanen eller planen for lykke). 

2) Hvad betyder "forløse"? (Frelse os fra syndens bånd). 

3) Hvem skabte jorden? (Jesus Kristus, under vor himmelske Faders anvisninger). 

4) Hvem var de første mennesker på jorden? (Adam og Eva). 

5) Hvad skete der, da Adam og Eva spiste af den forbudne frugt? (De blev drevet ud 
af Edens Have, de kunne nu få børn, de blev dødelige, og de blev i stand til at 
vælge mellem rigtigt og forkert [se Moses 5:11]). 

6) Aron underviste kongen ud fra skriften eller messingpladerne. Hvilke fire skrifter 
anvender vi til at undervise i evangeliet eller forløsningsplanen? (Bibelen, Mormons 
Bog, Lære & Pagter og Den Kostelige Perle). 

7) Hvad var det første, Aron lærte kong Lamonis far? (Der er en Gud). 

8) Hvordan gjorde Jesus det muligt for os alle sammen at vende tilbage og bo hos 
ham igen? (Han led og døde for vore synder). 

9) Hvad skal vi gøre for at blive i stand til at komme tilbage til vor himmelske Fader? 
(Omvende os fra vore synder, holde vore pagter, gøre gode gerninger). 

I kan spille spillet igen, hvis du laver nogle nye spørgsmål ud fra lektionen. 
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4. Syng eller læs teksten til "Vores familie kan være sammen for evigt" (Børnenes 
sangbog, s. 98), "Han sendte sin Søn" (Børnenes sangbog, s. 20), eller "Jeg er Guds 
kære barn" (Børnenes sangbog, s. 2). 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader elsker os og har lavet en forløsningsplan, så 
vi kan omvende os fra vore synder og blive som ham. 

Foreslå børnene at læse Alma 22:1-16 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Bemærk: Hvis du vælger at bruge Leg og lær-aktivitet 1 i næste uge, skal du uddelegere 
opgaven en eller to uger i forvejen. 
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Lektion 10 Anti-Nephi-Lehis folk 

Formål At styrke det enkelte barns ønske om at overholde de hellige pagter. 

Forberedes 1. Studér Alma 23-24; 26:23-33; og 27 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut 
dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 25:1-26:22. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En alternativ aktivitet til at fange opmærksomheden med: En flad kasse eller lav 

gryde, nok salt eller sand til at dække bunden af kassen, en tusch eller farveblyant 
og en sten. 

c. Billede 4-33, "Anti-Nephi-Lehis folk begraver deres krigsvåben" (Evangelisk kunst 
311). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Alternativ aktivitet til 
at fange opmærk-
somheden 

Beretning fra skriften 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Anti-Nephi-Lehis folk, der begraver deres krigsvåben. Spørg børnene, om de 
ville begrave deres våben, hvis de vidste, at de var i fare for at blive angrebet. Anti-Nephi-
Lehis folk vidste, at deres fjender planlagde at slå dem ihjel, men de havde indgået en 
højtidelig pagt med vor himmelske Fader om, at de ikke ville kæmpe. Forklar, at en 
evangelisk pagt er en bindende aftale eller et løfte mellem vor himmelske Fader og hans 
børn. Bed børnene om at lytte godt efter, mens du fortæller beretningen om Anti-Nephi-
Lehis folk, så de kan finde ud af, hvorfor de indgik denne pagt, og hvordan de holdt deres 
løfte. 

Strø salt eller sand på bunden af æsken. Skriv ordet "Løfte" i saltet eller sandet. Stil 
børnene følgende spørgsmål: 

• Har I nogensinde lavet en aftale med nogen, som så brød deres løfte? (Lad børnene 
fortælle, hvordan de havde det, da løftet blev brudt, imens du blæser forsigtigt hen 
over sandet eller saltet for at slette ordet). 

• Hvad kalder vi et løfte, som vi giver vor himmelske Fader? (En pagt). 

• Hvornår indgår vi pagter med vor himmelske Fader? (Når vi bliver døbt). 

Mind børnene om, at et løfte ikke skal laves letsindigt. Læg vægt på vigtigheden af at 
holde sit ord. Skriv ordet Pagt på stenen med en tusch eller en farveblyant. Forklar, at en 
evangelisk pagt er et løfte mellem vor himmelske Fader og hans børn. Blæs på stenen for 
at vise, at ordet ikke så let kan slettes nu. Når vi indgår pagter, skal vi huske, at de er 
hellige, og vi bør bestræbe os på at holde dem. 

Fortæl beretningen om, hvordan Anti-Nephi-Lehis folk ærede deres pagter. Den står i 
Alma 23-24; 26:23-33; og 27. (Forslag til, hvordan man kan undervise i beretninger fra 
skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Anvend billedet på et passende 
tidspunkt. 
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Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Anvend de spørgsmål, der efter din mening bedst kan hjælpe børnene til at forstå skriften 
og anvende principperne i deres liv. Hvis du læser henvisningerne sammen med børnene, 
vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad hed Mosiahs fire sønner? (Mosiah 23:1). 

• Hvorfor ville Mosiahs sønner forkynde evangeliet blandt lamaniterne? (Mosiah 28:3). 
Hvorfor lo nephiterne i Zarahemla, da Mosiahs sønner fortalte dem om deres planer? 
(Alma 26:23-25). 

• Hvordan blev lamaniterne omvendt til Jesus Kristus? (Alma 23:5-6). Hvor mange af 
disse nyomvendte forblev stærke i troen på Jesus Kristus? Hvad kan vi gøre for at 
bevare en stærk tro på Jesus Kristus? 

• Hvorfor ændrede de nyomvendte lamaniter deres navn? (Alma 23:16-17). Da disse 
nyomvendte senere flyttede til landet Jershon blev de kendt under et andet navn. 
Hvilket? (Alma 27:26). Hvilket navn har I indgået en pagt om at påtagejer? (Mosiah 
5:7-8). 

• Hvorfor havde Anti-Nephi-Lehis folk besluttet aldrig at kæmpe imod deres fjender 
igen? (Alma 24:10-13, 16). 

• Hvilken pagt indgik Anti-Nephi-Lehis folk med Herren, da de gravede deres krigsvåben 
ned? (Alma 24:17-18). Hvor fast besluttede var Anti-Nephi-Lehis folk på at overholde 
deres pagt? (Alma 24:19-22). Hvilke befalinger har vi indgået pagt om at adlyde? 
(Visdomsordet, tiende, holde sabbatsdagen hellig og have rene tanker og gerninger). 

• Hvad skete der med mange af de lamanitiske krigere, da de så at Guds folk ikke ville 
kæmpe, men knælede ned, så de ville blive dræbt? (Alma 24:24-27). Hvordan kan 
vores eksempel hjælpe andre til at få et ønske om at slutte sig til Kirken? Hvordan kan 
det, at vi overholder vore pagter hjælpe andre til at få et ønske om at overholde deres? 

• Hvilken holdning udviste Anti-Nephi-Lehis folk over for deres fjender ved at nedgrave 
deres krigsvåben? (Alma 26:32-33). Hvorfor tror I, at folk, som virkelig er omvendt til 
Jesu Kristi evangelium føler kærlighed til og omsorg for alle, også deres fjender? 

• Hvorfor var Anti-Nephi-Lehis folk ikke bange for at dø? (Alma 27:28). 

• Hvorfor sagde Anti-Nephi-Lehis folks konge, at hans folk ville være slaver for 
nephiterne? (Alma 27:4-8). 

• Hvad kan vi gøre for at blive mere som Anti-Nephi-Lehis folk med hensyn til at 
overholde vore pagter? 

Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i løbet af lektionen. Du kan 
også bruge dem som en opsummering, et sammendrag eller som en opfordring. 

1. Lad en voksen spille lamaniternes konge, mens han fortæller, hvorfor hans folk ikke 
ville gribe til sværdet og kæmpe mod deres brødre. Gennemgå kort igen den pagt han 
indgik, da han begravede sit sværd (se Alma 24:6-13, 16-18). 

2. Gennemgå den 13. trosartikel. Spørg børnene, om Ammons folk efterlevede disse 
principper. Spørg dem om, hvordan det at efterleve disse principper kan hjælpe os til 
at overholde vore pagter. 

3. Syng eller læs teksten til "Min Frelser elsker mig" (Børnenes sangbog, s. 42) eller 
"Elsker hverandre" (Børnenes sangbog, s. 74). 
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Bær vidnesbyrd om at vi som medlemmer af Kristi Kirke, har indgået hellige pagter. Vi skal 
ære vores pagter, hvis vi ønsker at få de lovede velsignelser. 

Foreslå børnene at læse Alma 24:6-27 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Korihor, en anti-Krist Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at ved at følge Jesus Kristus kan de undgå at blive 

bedraget af Satan. 

Forberedes 1. Studér Alma 30 og Moroni 7:15-17 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i beretningen fra skriften. (Se "Hvordan du 
forbereder dine lektioner," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hver elev. 
b. Papirstrimler med positive ord, samt tape. 
c. Billede 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk Kunst, 240); 4-34, Alma bærer vidnesbyrd for 

Korihor om, at der er en Gud; og 4-35, Korihor skriver, at han ved, at der er en 
Gud. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Inden klassetiden skriver du nogle positive ord (fx det første af de nedenstående ordpar) 
på papirstrimler og sætter et ord fast under hvert barns stol (du kan også give dem til 
børnene, efterhånden som de kommer ind i klassen). Bed børnene om at tage ordene 
under deres stol. Bed hvert barn om at tænke på et ord, der betyder det modsatte af det, 
der står på ordstrimlen. Lad hvert barn sige det modsatte ord, han eller hun tænkte på, og 
lad resten af klassen prøve at gætte det positive ord, der står på barnets ordstrimmel. 

Eksempler: 
lyst/mørkt 
liv/død 
god/dårlig 
kærlighed/had 
succes/fiasko 

rigtigt/forkert 
sandt/falsk 
fred/krig 
sandhed/løgn 
ren/uren 

rent/beskidt 
glad/bedrøvet 
rask/syg 
venlig/uvenlig 
glæde/sorg 

Når alle har været oppe, forklarer du, at ligesom hvert ord i denne aktivitet havde en 
modsætning, har Satan en falsk eller modsat lærdom for hver af Jesu Kristi lærdomme. 
Det fører til glæde at følge vor himmelske Fader; det fører til ulykke, hvis vi følger Satan. 
Spørg børnene, hvad forskellen er mellem, hvordan folk har det, når de fortæller løgne, og 
når de fortæller sandheden. 

Lær børnene, at jo mere vi lærer om noget, desto bedre kan vi kende forskel på den ting 
og dens modsætning. Jo mere vi lærer om at følge Jesus Kristus, desto bedre vil vi være i 
stand til at modstå Satans fristelser og bedrag. 

Forklar, at børnene skal lære om en, der var modsat Jesus Kristus - en anti-Krist. Alle 
dem, eller alt det, der aktivt arbejder imod Jesus Kristus (enten åbent eller i det skjulte) er 
en anti-Krist. 

Fortæl beretningen om Korihor, som står i Alma 30. (Forslag til, hvordan man kan 
undervise i beretninger fra skriften, findes under "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Du 
kan bede et barn om at spille Alma og et andet om at spille Korihor, imens de læser 
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spørgsmålene og svarene i Alma 30:37-45. Vis billederne på passende tidspunkter i 
lektionen. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder 
lektionen. Brug de spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og 
hvordan de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen 
sammen med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor sagde Korihor, at folk var tåbelige? (Alma 30:12-16). Hvordan kan vi selv vide, 
at Jesus Kristus lever? (Ved at få et vidnesbyrd om Jesus Kristus). Hvordan kan vi få et 
vidnesbyrd? (Ved at studere skrifterne, bede, lytte til profeterne osv.). 

• Hvad sagde Korihor om behovet for Jesu Kristi forsoning? (Alma 30:17). Hvorfor kan vi 
ikke selv overvinde synd? Hvordan har Jesus Kristus gjort det muligt for os at 
overvinde vore synder? 

• Hvad gør indtryk på dig ved Almas vidnesbyrd om Jesus Kristus? (Alma 30:39-41). 
Hvad ville I have fortalt Korihor om Jesus Kristus, hvis I havde været Alma? 

• Hvilke eksempler gav Alma Korihor, da han bad om tegn som bevis på, at der er en 
Gud? (Alma 30:44). Hvad ser I rundt omkring jer hver eneste dag, som gør, at I ved, at 
vor himmelske Fader er til? Hvilke oplevelser har I haft, som hjælper jer til at vide, at vor 
himmelske Fader lever? 

• Hvilket tegn fik Korihor? (Alma 30:48-50). Hvad skrev Korihor om Gud og Satan, efter 
han var blevet stum? (Alma 30:52-53). 

• Hvordan hjælper Satan dem, der tjener ham? (Alma 30:60). Hvordan belønner vor 
himmelske Fader dem, der tjener ham? (Mosiah 2:41). Bed eleverne fortælle om 
oplevelser, hvor de er blevet velsignet for at overholde befalingerne. 

• Kender I nogen påvirkninger, der modarbejder Jesu Kristi lærdomme? Hvad undlader I 
at gøre, fordi I ved, at det ikke er kristuslignende? Hvad opmuntrer jer til at tro på 
Kristus)? (Moroni 7:15-17). 

• Hvordan kan I blive beskyttet mod Satans bedrageri? (Ved at holde befalingerne, lytte 
til Helligånden, studere skriften og følge den levende profets råd). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Giv børnene kopier af uddelingsarket "Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus?" 
som findes i slutningen af lektionen. Forklar, at tilskynde betyder at overbevise en 
person til at tro eller gøre noget. Fortæl dem, at dette er en vejledning til os fra profeten 
Moroni, hvormed vi kan kende forskel på godt og ondt (se Moroni 7:15-17). Vær sikker 
på, at børnene forstår, at hvis noget tilskynder dem til at gøre godt og tro på Kristus, så 
er det godt; hvis det ikke gør det, er det ondt. Børnene kan tage papiret med hjem, så 
de bedre kan huske det. 

2. Hjælp børnene til at lære den 13. trosartikel udenad, og tal om, hvordan den også 
vejleder os til at vælge det gode. 

3. Vis billeder af ting i naturen, der vidner om, at vor himmelske Fader lever. Du kan finde 
billeder som disse i kirkebiblioteket: Skabelsen - Levende skabninger, Verden, Børn, 
der ser på forårsblomster, Familie med spædbarn, osv. Bed børnene om at fortælle, 
hvordan de har det, når de ser på disse billeder, og om hvordan billederne bærer 
vidnesbyrd om Gud. 

4. Læs og drøft følgende udtalelse af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens trettende 
profet. Læg vægt på, hvor vigtigt et redskab Mormons Bog er til at undgå at blive 
bedraget: 

"Der er en kraft i Mormons Bog, som begynder at tilflyde jeres tilværelse, så snart I 
begynder på et seriøst studium af bogen. I vil finde større kraft til at modstå fristelse. I 
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vil finde kraft til at undgå bedrag. I vil finde kraft til at forblive på den lige og snævre sti" 
(A Witness and a Warning, s. 21 -22). 

5. Syng eller læs teksten til "Hvad enten jeg hører fuglenes sang" (Børnenes sangbog, 
s. 16). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vi ikke vil blive bedraget, hvis vi holder befalingerne, følger 
Helligåndens tilskyndelser, studerer skriften og følger den levende profet. 

Foreslå børnene at læse Alma 30:12-18, 37-56, 60 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

6 9 

Lektion 15 



Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus? 
Se Moroni 7:15-17. 

Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus? 
Se Moroni 7:15-17. 

Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus? 
Se Moroni 7:15-17. 

Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus? 
Se Moroni 7:15-17. 

Tilskynder dette mig til at tro på Jesus Kristus? 
Se Moroni 7:15-17. 
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Zoramiterne og 
Rameumptom 

Lektion 10 
Formål At lære børnene at tilbede vor himmelske Fader i ydmyghed og oprigtighed. 

Forberedes 1. Studér Alma 31; 34:1-30, 38-41; og 35:1-9 under bøn. Studér dernæst lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. To sæt spisebestik. 
c. Billede 4-36, Zoramiterne og Rameumptom. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Leg, at I spiser middag. Stil to tallerkener, to glas og to sæt bestik, men ikke nogen mad 
frem. Lad som om du spiser, og vær begejstret for den lækre mad. Bed et barn om at 
spise sammen med dig. At spise af tomme tallerkener kan sammenlignes med tomheden i 
zoramiternes falske og ikke oprigtige tilbedelse som bliver beskrevet i denne lektion. En 
sådan tom tilbedelse gavner ikke ånden, ligesom manglende mad ikke gavner vores 
fysiske styrke. I denne lektion vil børnene lære om passende og oprigtige måder at tilbede 
Gud på. 

Fortæl beretningen om zoramiterne og deres falske lærdomme ud fra Alma 31. (Forslag til, 
hvordan man kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften", 
s. vii). Vis billedet på et passende tidspunkt. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem var zoramiterne? (Alma 31:1 -3, 8). Hvordan var de faldet væk fra Kirkens 
lærdomme? (Alma 31:8-11). 

• Hvordan, hvornår og hvor tilbad zoramiterne? (Alma 31:13-18, 21-23). Hvordan skal vi 
tilbede vor himmelske Fader og Jesus Kristus? 

• Nævn nogle af de ting zoramiterne troede på, som var forkerte? (Alma 31:15-17, 20), 
Hvorfor er det så vigtigt at vide, hvem vor himmelske Fader og Kristus virkelig er, og 
hvordan de er? 

• Hvordan ved vi, at zoramiternes bønner ikke var oprigtige? (Alma 31:23, 27). Hvordan 
kan vi gøre vore bønner mere oprigtige? 

• Hvorfor mente zoramiterne, at de var bedre end andre? (Alma 31:24-25, 27-28). På 
hvilken måde kan vi somme tider føle, at vi er bedre end andre? Hvorfor er stolthed en 
alvorlig synd? (Den fører os bort fra Gud). 
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• Hvordan havde Alma og de andre ledere det, da de så de folk, der var faldet væk fra 
sandheden? (Alma 31:19, 24, 30-31). Hvordan kan vi hjælpe dem, der ikke kender 
sandheden? Hvordan kan vi hjælpe dem, der er mindre aktive? 

• Hvad havde zoramiterne kastet deres kærlighed på? (Alma 31:28). Hvilke verdslige ting 
kaster nogle børn på jeres alder deres kærlighed på? Hvorfor er det forkert at kaste sin 
kærlighed på verdslige ting? 

• Hvad bad Alma om for sig og sine kammerater? (Alma 31:31:35). Hvordan kan det at 
bede om helt specifikke ting hjælpe til at gøre vore bønner mere oprigtige? Hvordan 
har bøn hjulpet dig i forbindelse med et problem? 

• Hvad bevidnede Amulek om Jesus Kristus? (Alma 34:8). Hvordan kunne zoramiterne få 
et vidnesbyrd om Jesus Kristus? (Alma 34:17). 

• Hvordan og hvornår bør vi bede? Hvad skal vi bede om? (Alma 34:18-27). Hvordan 
kan vi tilbede vor himmelske Fader hver dag i ugen? 

• Hvad skal vi gøre, når vi har bedt, så vore bønner bliver effektive? (Alma 34:28). 

• Hvordan behandlede Ammons folk (Anti-Nephi-Lehis folk) de zoramiter, der sluttede 
sig til dem? (Alma 35:9). Hvordan bør vi behandle en fremmed eller de fattige iblandt 
os? Hvordan kan det opfattes som at vise vor himmelske Fader kærlighed? (Matt. 
25:40; Mosiah 2:17). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen. Bed børnene om at sætte de vers, 
som beskriver zoramiternes forkerte lærepunkter, sammen med dem, der indeholder 
Almas og Amuleks korrekte lærepunkter: 

Alma 31:16 (Zoramiterne troede, at der ikke skulle komme nogen Kristus). 
Alma 31:20-23 (Alle zoramiterne bad den samme bøn og tilbad så ikke resten af 
ugen). 
Alma 31:24 (Zoramiterne havde kastet deres kærlighed på [sat deres hu til] 
rigdomme). 
Alma 34:8 (Amulek vidnede om Kristus). 
Alma 34:19-27 (Amulek lærte os, at vi skal bede til alle tider og om alle ting). 
Alma 34:28-29 (Amulek lærte os, at vi skal give af vore rigdomme til de fattige). 

2. Spørg børnene, hvordan de ville have det, hvis der blev gjort grin med dem. Drøft på 
hvilke måder folk er stolte. Mind børnene om, at den store og rummelige bygning i 
Lehis drøm repræsenterer verdens stolthed. Forklar, at det modsatte af at være stolt er 
at være ydmyg. Giv hvert barn et stykke papir, og lad dem beskrive en måde, hvorpå 
de vil prøve at blive mere ydmyge. 

3. Bed børnene om at læse og afmærke følgende vers, eller andre vigtige vers fra denne 
lektion (børnene kan vælge at lære et vers, eller en del af et vers, som de synes 
betyder noget for dem, udenad): 

Alma 31:34-35 
Alma 34:8 
Alma 34:26-28 
Alma 34:38 

4. Syng eller læs teksten til "Barnets bøn" (Børnenes sangbog, s. 6), eller "Jeg ved, min 
Fader lever" (Børnenes sangbog, s. 86). 
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Lektion 15 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at hvis vi ydmygt og oprigtigt tilbeder vor himmelske Fader, vil han 
velsigne os, og vi vii få svar på vore bønner. 

Foreslå børnene at læse Alma 31:8.25 og 34:17-29 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Alma belærer om tro 

At lære børnene, at når man nærer Guds ord med tro, vil troen vokse i vores hjerte og 
blive til et vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

1. Studér Alma 32-33 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Se på de visuelle hjælpemidler efter lektionen og beslut dig for, hvordan du vil vise dem 
i løbet af lektionen. Du kan tage en kopi af illustrationerne, tegne dem over på kraftigt 
papir, eller være klar til at tegne dem på tavlen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Et frø til hvert barn, hvis det er muligt. 
c. En kopi af de visuelle hjælpemidler sidst i denne lektion (et frø, et spirende frø, et 

ungt træ, et træ, regn, sol, jord og gødning). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Giv hvert barn et frø, vis dem billedet af frøet eller tegn et frø på tavlen. 

• Hvad kan et frø blive til? (En plante eller et træ afhængig af, hvad slags frø det er). 

• Hvad skal der ske, før et frø kan vokse? (Vis billedet af det spirende frø eller tegn et på 
tavlen). 

• Hvordan ser et ungt træ ud? (Vis billedet af det unge træ eller tegn et på tavlen). 
Hvordan ser det ud, når det er vokset op? (Vis billedet af træet eller tegn et på tavlen). 

• Hvilken næring skal et frø have for at blive til en plante eller et træ? (Forklar, at næring 
betyder noget, der får ting til at vokse eller holder dem i live, som fx vand, gødning, sol 
og jord. Placér billederne af sol, regn, jord og gødning i nærheden af frøet). 

Forklar børnene, at i denne lektion skal de lære om, hvordan de kan få et stærkt 
vidnesbyrd. Du kan bruge ordstrimlerne fra Leg og lær-aktivitet 1, efterhånden som du 
taler om de forskellige principper i lektionen. 

Fortæl beretningen fra Alma 32-33, om hvordan Alma underviser zoramiterne. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). Understreg, at ligesom gode frø der får den rigtige pasning og næring til sidst bliver 
til et frugttræ, vil Guds ord, når det bliver plantet i vores hjerte og næret ordentligt, blive til 
et stærkt vidnesbyrd. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

Mind børnene om, at de i sidste lektion lærte om de rige og stolte zoramiter. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 15 

• Hvorfor var de fattige zoramiter ydmyge? (Alma 32:2-3). Hvilke prøvelser kan gøre folk 
ydmyge nok til at lytte til evangeliet? 

• Hvad betyder det at være "fattig i hjertet"? (Ydmyg, modtagelig for undervisning, 
angerfuld og fri for stolthed). 

• Hvordan var fattigdommen en velsignelse for disse mennesker? (Alma 32:12-13). 
Forklar, at folk godt kan være ydmyge, selv om de ikke har prøvelser eller er fattige, 
men sommetider kan rige mennesker blive stolte. Hvorfor er det så vigtigt for os at 
være ydmyge, når vi bliver undervist i evangeliet? 

• Hvad er tro? (Alma 32:21). Hvorfor skal vi have tro for at udvikle et vidnesbyrd om 
evangeliet? (Alma 32:26). Forklar, at det kræver tid at få et vidnesbyrd. Hvis vi holder 
befalingerne, hjælper det os til at få et vidnesbyrd om, at de er sande. 

• Hvad sagde Alma, vi skulle gøre for at udvikle tro? (Alma 32:27). Hvad kan vi gøre for 
at øge vores ønske om at tro? 

• Hvordan kan man kalde det, at adlyde befalingerne for at "prøve" Guds ord? (Forklar, 
at man prøver ting, man ikke er sikker på. Når vi prøver eller holder befalingerne, som 
fx visdomsordet, får vi velsignelser for vores lydighed og vore vidnesbyrd bliver 
stærkere). Hvordan er din tro blevet øget gennem din lydighed mod befalingerne? 

• Hvordan kan vi plante Guds ord i hjertet, så vores vidnesbyrd vokser? (Ved 
regelmæssigt at studere skrifterne; høre efter i Primary, ved nadvermøderne og 
familieaftenerne; bede og altid anvende evangeliets principper i vores tilværelse). 

• Hvordan kan vi vide, hvornår det gode frø eller et vidnesbyrd om evangeliet begynder 
at vokse inden i os? (Alma 32:28, 34). Bed eleverne om at bære deres vidnesbyrd og 
forklare, hvordan de har fået dem. Invitér børnene til at få og styrke deres vidnesbyrd. 
Gør dem det klart, at hvis de har tro, kan de få stærke vidnesbyrd om evangeliet. 

• Hvad betyder det at nære et frø? (Forklar, at nære betyder at give mad eller drage 
omsorg for). Hvilke kvaliteter skal vi have, ifølge Alma, for at nære vore vidnesbyrd om 
evangeliet? (Alma 32:41 -42). Hvorfor tror I at tålmodighed og flid må til for at udvikle tro 
og et vidnesbyrd? 

• Hvordan kan studiet af skrifterne styrke vores tro og vidnesbyrd? (Alma 33:14). 

• Hvilke vigtige lærdomme bør være en del af vores vidnesbyrd? (Alma 33:22). 

• Hvordan kan et stærkt vidnesbyrd sammenlignes med et træ? (Alma 33:23). Hvordan 
kan det at have et vidnesbyrd hjælpe dig med at opnå evigt liv? Du kan fortælle, 
hvordan dit vidnesbyrd har gjort det lettere for dig at klare dine problemer, og hvordan 
det har været dig en kilde til glæde. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lav følgende ordstrimler: 
Guds ord 
Vidnesbyrd om Jesus Kristus 
Bede 
Studere skriften 
Adlyde befalingerne 
Tjene 

Når du underviser børnene i beretningen fra skriften, så forklar dem, at i Alma 32 
sammenlignes Guds ord med et sædekorn (frø). Sæt ordstrimlen "Guds ord" op på 
billedet af frøet. (Forklar, at i dette skriftsted betyder udtrykket "Guds ord" evangeliet 
eller Jesu Kristi lærdomme). På samme måde som frøet bliver til et træ vil vi, hvis vi 
lærer og adlyder Guds ord, opnå et stærkt vidnesbyrd om evangeliet. 

Sæt ordstrimlen "Vidnesbyrd om Jesus Kristus" op på billedet af træet. Ligesom frøet 
kræver pasning og næring for at blive til et træ, skal vores vidnesbyrd om evangeliet 
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også passes og plejes for at blive stort og stærkt. Spørg børnene, hvad de kan gøre 
for at styrke deres vidnesbyrd. Når de svarer, sætter du ordstrimlerne "Bede", "Studere 
skriften", "Adlyde befalingerne", og "Tjene" op ved billederne af de ting, der nærer et 
træ. 

2. Lav små puslespil af de ord, der passer på denne lektion. Du skriver ordene på et 
stykke papir og klipper det i nogle stykker. Det kan fx være ord som ydmyghed, ønske, 
nære, lydighed, og så videre. Del klassen op i så mange grupper som du har ord. Når 
en gruppe har sat sit ord sammen, lader du et barn fra den gruppe fortælle, hvad 
lektionen har lært jer om det ord. 

3. Lav papirstykker med evangeliske principper, som fx faste, tiende eller visdomsordet 
skrevet på. Sæt et stykke papir fast bag på hvert barn (med en knappenål eller et 
stykke tape) uden at de selv ser, hvad der står. Lad børnene stille de andre børn 
spørgsmål for at gætte princippet, eller lad resten af eleverne komme med fingerpeg. 
Når barnet har gættet rigtigt, spørger du ham eller hende, hvordan man kan få et 
vidnesbyrd om det princip. I hvert tilfælde bør svaret indbefatte bøn og efterlevelse af 
princippet. 

4. Syng eller læs teksten til "Tro" {Børnenes sangbog, s. 50). 

Bær vidnesbyrd om, at hvis børnene vil lære Guds ord og adlyde befalingerne, mens de er 
unge, vil de få stærke vidnesbyrd om sandheden i Jesu Kristi evangelium. Forklar dem 
dine følelser med hensyn til din tro på Frelseren og hans evangelium. 

Foreslå børnene at læse Alma 32:21-22, 26-28, 40-43 og 33:14-23 derhjemme, som en 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Alma rådgiver sine sønner, 
Helaman og Shiblon 

At lære børnene at skriften giver os en kilde til glæde i dette liv og en vejledning om, 
hvordan vi kan vende tilbage til vor himmelske Fader og få evigt liv. 

1. Studér Alma 37-38 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Tag en kopi af uddelingsarket "Skriften" (i slutningen af lektionen) til hvert af børnene. 
(Valgfrit). 

4. Lav ordstrimlen "Evigt liv". 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Et lille billede af Jesus Kristus eller ordstrimlen "Jesus Kristus". 
c. Billede 4-9, Jesus Kristus [Evangelisk kunst 240), og 4-15, Liahona (Evangelisk 

kunst 302). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Inden klassetiden gemmer du et lille billede af Jesus Kristus eller ordstrimlen "Jesus 
Kristus" et sted i klasseværelset. Vis ordstrimlen "Evigt liv". Forklar, at som medlemmer af 
Kirken ønsker vi at finde glæde i dette liv, vende tilbage til vor himmelske Fader og få evigt 
liv, hvilket er at leve evigt som en familie i Guds nærhed. Hjælp børnene til at forstå, at 
evigt liv er Guds største gave til hans børn. Vor himmelske Fader ønsker, at vi alle skal 
være værdige til at leve sammen med ham for evigt. Fortæl børnene, at der et eller andet 
sted i værelset er gemt et lille billede (eller en ordstrimmel) af en, der gerne vil hjælpe dem 
med at få evigt liv. Giv børnene omkring 30 sekunder til at lede efter billedet (eller 
ordstrimlen). Mind dem om, at vor himmelske Fader har givet os en vejledning, der kan 
føre os til det evige liv. Giv dem nogle ledetråde, hvis det er nødvendigt. 

Når børnene har fundet det skjulte billede af Jesus (eller ordstrimlen), viser du dem det 
store billede af Kristus og dine skrifter. Forklar, at vi har fået skrifterne som en vejledning til 
at hjælpe os med at lære om Jesus Kristus og blive som ham, så vi kan komme tilbage til 
vor Fader i himlen. 

Brug de foreslåede billeder til at undervise i Almas råd til sønnerne, Helaman og Shiblon, 
som findes i Alma 37-38. Understreg det Alma lærte dem om skrifterne, og hvordan de 
kan være en hjælp i vores tilværelse. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger 
fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor var det vigtigt for profeterne i Mormons Bog at bevare messingpladerne? (Alma 
37:4, 8; se lektion 3). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

7 8 

Formål 

Forberedes 



Lektion 15 

• Hvorfor fik Lehi Liahona? Hvordan virkede den? (1 Nephi 16:10, 28). 

• Hvordan kan skrifterne sammenlignes med Liahona? (Alma 37:44-45). Hvordan kan 
skrifterne hjælpe os med at vende tilbage og leve med vor himmelske Fader? 

• Hvad lærte skrifterne lamaniterne, som fik dem til at omvende sig? (Alma 37:9). 

• Hvad bad Alma sin søn Helaman om at lære folket? (Alma 37:32-34). Hvordan kan vi 
overvinde fristelse? 

• Hvad mente Alma, da han rådede Helaman til at lære visdom i sin ungdom? (Se Alma 
37:35). Hvorfor er det så vigtigt, at I efterlever evangeliet i jeres ungdom? 

• Hvad lærte Alma Helaman om bøn? (Alma 37:36-37). Hvordan og hvornår bør I bede? 
Hvad betyder det at "blive ophøjet på den yderste dag"? Hjælp børnene til at forstå, at 
dette henviser til den endelige dom, hvor alle, der har adlydt befalingerne, vil gå ind i 
vor himmelske Faders nærhed og leve sammen med ham for evigt. 

• Hvordan havde Almas søn Shiblon givet ham stor glæde? (Alma 38:2-4). Hvordan har 
din lydighed mod befalingerne givet dine forældre stor glæde? 

• Hvad er stolthed? (Alma 38:11. Ikke at være ydmyg og modtagelig for undervisning. 
Stolte mennesker mener, at de er vigtigere end andre. Stolte mennesker følger deres 
egen vilje i stedet for vor himmelske Faders vilje). Hvordan kan vi komme nærmere vor 
himmelske Fader, hvis vi lærer at indrømme og rette vore fejl? Hvad betyder det at 
prale? 

• Hvordan vidste Alma det, han lærte sin søn? (Alma 38:6-8). Hvad skal vi gøre for at 
Helligånden kan undervise og hjælpe os, som den gjorde med Alma? Hvordan har 
Helligånden lært eller hjulpet dig til at gøre det, der er rigtigt? 

• Hvad vidnede Alma over for Shiblon om Jesus Kristus? (Alma 38:9). Hvordan kan vi 
anvende skrifterne til at hjælpe os med at få et lignende vidnesbyrd? (Læse og grunde 
over dem dagligt, søge Åndens hjælp til at forstå dem og anvende dem på os selv i 
vores egen tilværelse). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Forklar, at en af grundene til at vi har fået skriften er, at hjælpe os til at overvinde og 
løse vore problemer. Giv hver af eleverne en kopi af de fire nedskrevne situationer. Bed 
børnene om parvis at finde ud af, hvordan de angivne skriftsteder kan hjælpe i hver af 
situationerne. De fire situationer herunder er tænkt som eksempler. Du kan bruge 
andre, som passer bedre på eleverne i din klasse. (Der kan godt være flere skriftsteder, 
der passer på en og samme situation). 

Da Jens blev døbt, blev hans familie vred på ham. Da biskoppen bad Jens om at 
acceptere en kaldelse som fuldtidsmissionær, havde Jens ikke penge nok. 

Sarah skal træffe en vanskelig beslutning, men selv efter at have talt med flere 
forskellige, kan hun ikke beslutte sig for, hvad hun vil. 

Henriettes venner har tit prøvet at få hende til at stjæle i en butik. Når hun siger nej, 
driller de hende. 

Dan har fået en opgave i skolen, som han har svært ved at klare til tiden. 

Alma 26:12; 1 Nephi 3:7; Alma 37:37; 1 Nephi 17:3 

2. Lav en kopi af følgende citater fra Alma 37 på hvert sit stykke papir. 

"Lær visdom i din ungdom; ja, lær i din ungdom at holde Guds bud" (37:35). 

"Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, og han vil vejlede dig til det gode" (Alma 
37:37). 

7 9 

Leg og lær 



Klip ordene ud hver for sig. Læg det første skriftsted i en æske, det næste i en anden 
og stil dem foran klassen. Del klassen op i to grupper. Giv hver gruppe et stykke papir 
og en blyant. Børnene fra hver gruppe kommer op efter tur, vælger et ord og tager det 
med ned til gruppen. Grupperne sætter ordene sammen i den rigtige rækkefølge. Hvis 
børnene har brug for hjælp, giver du dem skriftstedshenvisningen. Når grupperne har 
løst opgaven, kan de skrive skriftstedet ned og lære det udenad. Til sidst kan 
grupperne fremsige skriftstedet i kor. 

3. Læs 1 Nephi 16:28 sammen med eleverne: "Og jeg, Nephi, så, at viserne, som var i 
kuglen, tjente os i forhold til vor tro og flid og den opmærksomhed, vi viste dem". Drøft 
hvordan Liahona virkede for Lehi og hans familie. Del eleverne op i tre grupper og giv 
hvert hold et af de tre ord (tro, flid eller opmærksomhed) sammen med dets definition. 

Tro: En overbevisning om det, der ikke ses, men som er sandt. 
Flid: En anstrengelse for at opnå noget. 
Opmærksomhed: Interesse, koncentration. 

Lad hver gruppe drøfte, hvad deres ord betyder, og hvordan princippet kan hjælpe 
dem med at anvende skriften som en vejledning til at komme tilbage til vor himmelske 
Fader. Bed dem om at tænke over nogle eksempler, der illustrerer dette. Efter to eller 
tre minutter beder du hver gruppe om at vælge en til at forklare klassen, hvordan dette 
princip kan hjælpe dem til at anvende skriften som en Liahona. 

4. Bed et medlem af wardet om at komme til klassen og fortælle om, hvordan skriften har 
vejledt ham eller hende og givet ham eller hende svar på bønner. 

5. Læs og drøft den ottende trosartikel. Understreg hvordan skrifterne hjælper os til at 
vende tilbage til vor Fader i himlen. Du kan bruge Trosartikel-kortet for den ottende 
trosartikel (65008). 

6. Syng eller læs teksten til "Søg, tænk og bed" (Børnenes sangbog, s. 66), "Jeg søger til 
Herren" [Børnenes sangbog, s. 67), eller "Når jeg dine skrifter søger" (Salmer og sange, 
nr. 183). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at dagligt studium af skriften kan hjælpe os til at løse vore problemer, 
overvinde fristelser og forblive på den lige og snævre sti, der fører tilbage til vor Fader i 
himlen og til evigt liv. 

Giv børnene hver en kopi af uddelingsarket. Foreslå dem, at de lægger det i deres skrifter 
som et bogmærke. 

Foreslå børnene at læse Alma 37:33-47 og 38:1-12 derhjemme som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Alma rådgiver sin 
søn Corianton 

Lektion 10 
Formål At hjælpe børnene til at forstå, at der er positive og negative konsekvenser afhængig af, 

hvad vi vælger. 

Forberedes 1. Studér Alma 39 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise,1 

s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Lav en liste over de ting der skal bruges i aktiviteten under "fang opmærksomheden" 
eller skriv dem op på tavlen. 

4. Nødvendige materialer: En Mormons Bog til hvert barn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed børnene om at forestille sig, at de er alene på en tømmerflåde midt i havet. De 
opdager, at de skal gøre lasten lettere, for tømmerflåden ligger for lavt i vandet. De skal 
smide alt over bord med undtagelse af to ting. Bed dem vælge, hvad de vil beholde ud fra 
følgende liste: 

Redningsvest 
Førstehjælpskasse 
Skattekiste fyldt med guld 
Fiskestang, blink og madding 
En kasse med to dusin flasker kildevand 
En radiosender 
En kasse med nødblus 
En stor dåse hajpulver. 

Skriv børnenes valg op på tavlen og lad dem begrunde deres valg. Valgene i denne 
aktivitet bør udgøre et dilemma. Lad dem vide, at det ville være svært at vælge, fordi de 
ikke kunne vide, hvad der ville ske i fremtiden: De kan synke og få brug for 
redningsvesten, blive tørstige og have brug for vandet, blive sultne og have brug for 
fiskestangen, møde hajer og få brug for hajpulveret, få brug for radiosenderen for at få 
hjælp, blive såret og få brug for førstehjælpskassen, få brug for nødblussene, så de kunne 
blive reddet om natten eller måske bliver de reddet om et par timer, så de ville ønske, at 
de havde beholdt skatten. 

Forklar, at i livet står vi over for mange vanskelige valg, men at vor himmelske Fader har 
givet os befalingerne som en hjælp. Denne lektion handler om at træffe valg. 

Fortæl børnene beretningen om, hvordan Alma rådgav sin søn Corianton ud fra Alma 39. 
(Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud 
fra skriften," s. vii). NB: Undervis ikke i det specifikke indhold af Alma 39:3-6. Opsummér 
indholdet ved at forklare, at Corianton begik en alvorlig synd, mens han var på mission 
blandt zoramiterne. Hvis børnene spørger, hvad Coriantons synd bestod i, må du foreslå 
dem, at de taler med deres forældre om det. 
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Studér følgende spørgsmål og skrlftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvilket eksempel havde Coriantons bror vist ham? (Alma 39:1). Hvem betragter I som 
et retfærdigt eksempel? Hvilke retfærdige valg har de truffet? 

• Hvorfor sagde Alma, at han var utilfreds med Corianton? (Alma 39:2). Hvad betyder 
det, at Corianton ikke gav agt på sin fars ord? (Corianton adlød ikke Alma). Hvorfor skal 
vi adlyde vore forældre? Hvad betyder det at "rose sig" af noget? (At prale eller sætte 
os over andre). Hvorfor er det forkert at rose sig, eller prale? 

• Hvad var grunden til at Alma mindede Corianton om dennes synder? (Alma 39:7-9. 
Forklar, at "fornægte dig i alt dette" [vers 9] betyder at vende sig væk fra alle disse 
onder). Hvem kender alle vore synder? (Alma 39:8). Hvordan kan skyldfølelser få en 
person til at omvende sig? 

• Hvem kunne, ifølge Alma, give Corianton gode råd med hensyn til at træffe valg? (Alma 
39:10). Hvordan har jeres forældre og jeres familie i øvrigt hjulpet jer til at træffe rigtige 
valg? Fra hvilke andre kilder kan I få retfærdig vejledning? 

• Hvordan påvirkede Coriantons uretfærdige gerninger zoramiterne? (Alma 39:11). 
Hvordan kan vore valg påvirke andre? 

• Hvilke valg skal I træffe? Hvordan kan Helligånden hjælpe jer til at vide, hvornår I gør 
noget forkert? Hvordan kan Helligånden hjælpe jer til at vide, at I har truffet en god 
beslutning? Bed eleverne om at fortælle om oplevelser, hvor Helligånden har hjulpet 
dem med at træffe beslutninger. 

• Hvad lærte Alma Corianton om omvendelse? (Alma 39:13). Hvad tror I, det betyder at 
vende sig til Herren "af ganske sjæl, sind og styrke"? Hvorfor skal vi undskylde over for 
dem, der har lidt under vore forkerte valg? 

• Hvad var Almas råd om det at søge rigdomme? (Alma 39:14). Hvad sker der med 
mennesker, når rigdomme bliver det vigtigste i deres liv? 

• Hvad lærte Alma Corianton om Jesu Kristi mission? (Alma 39:15). Hvad skulle 
Corianton undervise i? (Alma 39:16). Hvad kan vi gøre for at dele evangeliet med dem, 
der er omkring os? 

Du kan bruge aktiviteter 2 og 3 under Leg og lær, til at få børnene til at forstå hvilke 
konsekvenser deres valg får i livet. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Repetér og drøft den anden trosartikel, og lad børnene lære den udenad. Understreg, 
at alle selv er ansvarlige for det, de gør. 

2. Drøft, hvilke valg børnene kan træffe på følgende områder. Brug eksempler, der kan 
være eller blive problemer for eleverne i din klasse. Spørg dem, hvad Jesus ville have 
dem til at vælge. Hjælp dem med at tænke over hvilke konsekvenser, de forskellige 
valg ville føre med sig. 

Det sprog de bruger 
Holde sabbatsdagen hellig 
Det tøj de går med 
Adlyde deres forældre 
Den musik, de lytter til 
Stjæle 
De film, videoer og fjernsynsudsendelser de ser 
Fortælle sandheden 
De bøger og blade, de læser 
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Lektion 15 

3. Lad børnene agere situationer med valg og konsekvenser, som fx: 
En ven fortæller en løgn om nogen. 
En ven vil vise dig en upassende film. 
En ven fortæller dig en upassende historie. 
En ven vil have dig til at snyde i skolen. 
En ven vil have dig til at bryde visdomsordet. 
En person tilbyder dig noget narkotika. 

4. Drøft konsekvenserne af følgende beslutninger, som præsident Spencer W. Kimball 
traf: 

"Jeg besluttede mig som lille dreng for, at jeg aldrig ville bryde visdomsordet... Jeg 
vidste, at når Herren havde sagt det, var det ham velbehageligt, at mennesker afholdt 
sig fra disse ødelæggende ting, og det, jeg ønskede mest af alt, var at behage min 
himmelske Fader. Derfor traf jeg en fast og urokkelig beslutning om, at jeg aldrig ville 
røre disse skadelige ting. Efter fast og uigenkaldeligt at have truffet min beslutning, var 
det ikke svært at holde løftet til mig selv og min himmelske Fader" (Ensign, maj 1974, 
s. 88). 

5. Lav en lille ordstrimmel til hvert barn med ordene "Jeg vil træffe retfærdige valg". Læg 
strimlerne på bordet med teksten nedad, og lad børnene komme op, et ad gangen, og 
vælge sig en. Bed hvert af børnene om at besvare følgende spørgsmål: 

• Hvad vil du bruge til at hjælpe dig med at træffe retfærdige valg i denne uge? 

• Hvad kan resultatet blive af at træffe forkerte valg? 

• Hvad kan resultatet blive af at træffe retfærdige valg? 

Ved slutningen af aktiviteten understreger du, hvor vigtigt det er at tænke på 
konsekvenserne, før vi træffer et valg. 

6. Drøft den elvte trosartikel, og hvordan den enkelte er ansvarlig for sine valg. 

• Hvorfor bør vi ikke prøve at tvinge nogen til at tro på evangeliet? 

• Hvorfor skulle vi forvente at andre lader os tilbede Gud, som vi ønsker? 

Hjælp børnene til at lære den elvte trosartikel udenad. 

7. Syng eller læs teksten til "Vælg det rette" (Børnenes sangbog, s. 82) eller "Vælg altid 
ret" (Børnenes sangbog, s. 80). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at når vi beslutter os for at følge Jesus Kristus fører det til, at vi 
træffer retfærdige valg, og det er den eneste måde at blive lykkelig på. 

Foreslå børnene at læse Alma 39:12-19 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Moroni besejrer 
Zerahemnah 

Lektion 10 
Formål At opmuntre børnene til at iføre sig Guds rustning som en beskyttelse mod det onde. 

Forberedes 1. Studér Alma 43-44 og Efeserne 6:11, 13-18 under bøn. Studér dernæst lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: L&P 27:15-18. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En Bibel. 
c. Alt afhængigt af, hvordan du vil undervise børnene om Guds rustning, laver du 

ordstrimler, små udklip af rustninger og mandsfigurer til hvert barn, en større 
rustning til at sætte på en figur, som du har tegnet på tavlen eller en rustning af 
pap, der passer til et barn. (Se illustrationen sidst i lektionen). 

d. Billede 4-37, Moronis soldater kæmper mod lamaniterne, og 4-38, Zerahemnahs 
hær nedlægger sine våben. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

• Når mænd i gamle dage gik i kamp med sværd og spyd brugte de noget specielt til at 
beskytte deres hoved, hjerte, mave, arme, ben og fødder. Hvad? (En rustning). 

Forklar, at vi alle kæmper imod det onde. Satans fristelser og kræfter er virkelige. Vor 
himmelske Fader ønsker ikke, at vi skal kæmpe ubeskyttet imod det onde. Lad et af 
børnene læse Efeserne 6:11 og 13-18 højt. Drøft de forskellige dele af rustningen og brug 
ordstrimlerne eller udklippene. Sæt de forskellige dele af rustningen i forbindelse med, 
hvordan vi skal leve for at være beskyttet mod det onde omkring os. 

Fortæl børnene beretningen fra Alma 43-4 om, hvordan Moroni besejrede Zerahemnah. 
(Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud 
fra skriften," s. vii). Understreg, at Moronis hær ikke kun iførte sig menneskers rustning, 
men også havde en endnu stærkere beskyttelse i Guds rustning. Vis billederne på 
passende tidspunkter. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor udnævnte Zerahemnah, den lamanitiske hærfører, amalekiter og zoramiter til 
øverste høvedsmænd over lamaniterne? (Alma 43:6-7). Hvorfor ville lamaniterne 
kæmpe mod nephiterne? (Alma 43:8,29). 

• Hvorfor var nephiterne villige til at kæmpe? (Alma 43:45, 47). Hvorfor er vores hjem, 
familie, frihed og Kirke værd at kæmpe for? Hvad værdsætter I nok til, at I vil kæmpe 
for det? 
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• Hvordan beredte Moroni sin hær på at møde lamaniterne ved Jershon? (Alma 43:18-
19). Hvorfor skræmte dette lamaniterne? (Alma 43:20-21). Hvordan kan I iklæde jer en 
Guds rustning og være forberedt til at stå for det, der er ret? 

• Hvordan fandt Moroni ud af, hvor han skulle sende sin hær hen? (Alma 43:23-24). 
Hvordan hjælper profeterne os i dag? 

• Når nu nephiternes hær bar rustninger, hvorfor blev de så bange og ville flygte fra 
lamaniterne? (Alma 43:38). Hvordan inspirerede Moroni dem? 

• Hvad gjorde Moronis hær for at få styrke og mod til at kæmpe? (Alma 43:49-50). 
Hvordan kan bøn hjælpe jer til at iklæde jer Guds rustning? (Efeserne 6:18). 

• Alma omringede lamaniterne, men hvad gjorde han, der viste, at han ikke var en 
blodtørstig mand? (Alma 43:54; 44:1 -2, 6). 

• Hvorfor leverede Herren lamaniterne i Moronis hærs hænder? (Alma 44:3). Hvad lovede 
Herren nephiterne og os, hvis vi vil være trofaste? (Alma 44:4). Hvad var det, 
Zerahemnah troede der beskyttede nephiterne? (Alma 44:9). 

• Hvad skete der, da den vrede Zerahemnah ikke ville aflægge en freds-ed? (Alma 
44:12). Hvad skete der med de lamaniter, der aflagde et løfte om ikke at kæmpe? 
(Alma 44:15). Hvorfor er det vigtigt, at vi holder vore løfter og pagter? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Spil huskespil (se "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Skriv navnene på følgende 
rustningsdele op på seks kort, og det, de repræsenterer, på seks andre kort. Bed 
børnene om at sætte rustningsdelen sammen med det, den symboliserer i Guds 
rustning. 

Bælte - Sandheden (Efeserne 6:14) 
Brynje - Retfærdighed (Efeserne 6:14) 
Sko - villighed til at gå med fredens evangelium (Efeserne 6:15) 
Skjold - Tro (Efeserne 6:16) 
Hjelm - Frelse (Efeserne 6:17) 
Sværd - Guds Ånd eller Guds ord (Efeserne 6:17; L&P 6:2) 

2. Ud fra Efeserne 6:13-18 hjælper du børnene til at lære, hvad hver del af Guds rustning 
symboliserer. Nævn en del af rustningen, idet du kaster en ærtepose eller en bold hen 
til et af børnene. Bed barnet om at fortælle, hvad den del af rustningen repræsenterer 
og dernæst nævne en anden del af rustningen og kaste bolden til et andet barn, som 
så fortæller betydningen og vælger en anden del af rustningen, og så videre. 

3. Spørg børnene om, hvilke ting Satan bruger i vore dage for at såre eller dræbe os 
åndeligt. De nævner måske ting som visse film, fjernsynsprogrammer, videoer, bøger 
eller blade; fristelser til at bryde visdomsordet; fristelser til ikke at gå i Kirke; og så 
videre. Drøft hvad børnene gør for at styrke deres åndelige rustning, som at bede og 
deltage i familiebønner, studere personligt og som en familie, deltage i familieaftener, 
komme i Kirken, og så videre. 

4. Drøft, hvordan Moroni narrede lamaniternes hær, ud fra Alma 43:31 -42. Vis 
nephiternes og lamaniternes hæres stillinger på tavlen. 
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Lektion 15 

5. Syng eller læs teksten til "Vælg altid ret" (Børnenes sangbog, s. 80) eller ("Vælg det 
rette" (Børnenes sangbog, s. 82). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om vigtigheden af at iklæde sig Guds rustning for at beskytte sig mod det 
onde. 

Foreslå børnene at læse Alma 43:41-54 og 44:1-4 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

89 

Moronis 
hær 

Vest 

Landet Manti 

Nord 

Syd 

Højen Riplah 

Lehis 
hær 

Lamaniternes 
. hær 

Øst 

O Alma 43:35-36 

© A l m a 43:41 

© A l m a 43:42 

© A l m a 43:50-51 







Moroni og frihedens 
symbol 

At lære børnene, at sand frihed kommer af at modstå det onde og at holde vor himmelske 
Faders befalinger. 

1. Studér Alma 46, 48 og 49:21 -30 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 47, 49:1-20 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Et stort stykke hvidt stof (ellers kan du bruge et stort stykke papir eller tavlen), en 

stang eller pind og tape. 
c. Billede 4-39, Moroni hejser Frihedens banner (,Evangelisk kunst 312). 

Lektion 

10 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Moroni. Bed børnene om at slå op på Alma 46. Forklar, at børnene skal lære 
om to mænd, som var generaler i militæret - Moroni og Amalickiah. Amalickiah var nephit 
af fødsel, men havde helt glemt Herren. Ved at lyve, snyde og myrde var han blevet 
lamaniternes konge. Amalickiah ville slå nephiterne i kamp, så han kunne blive konge over 
både nephiterne og lamaniterne. 

Moroni var øverstbefalende over nephiternes hære. Han var en stærk og mægtig mand, 
der elskede Herren og elskede sit folk. Han havde svoret med en ed, at han ville beskytte 
sit folk fra Amalickiah og den lamanitiske hær. 

Mens Amalickiah og hans hær forberedte sig på at udrydde nephiterne, forberedte Moroni 
sit folk på at forsvare sig. 

Hold stoffet eller papiret op og riv et stort stykke af, eller tegn et billede af et stykke afrevet 
stof på tavlen. Fortæl børnene, at Moroni rev et stykke af sin kjortel og lavede det til et flag 
eller et banner, som han kaldte for frihedens symbol. Bed børnene om at læse Alma 46:12 
højt i kor. Skriv følgende ord på det afrevne stykke stof eller papir: "Til erindring om vor 
Gud og vor religion, vor frihed og vor fred, vore hustruer og vore børn". Hvis du bruger stof 
eller papir, kan du lade børnene hæfte flaget til en stang. Bed et barn om at stille flaget 
oppe foran klassen. 

Fortæl børnene beretningen fra Alma 46-49 om Moroni, en mægtig Guds mand, som 
forberedte sit folk på at forsvare deres frihed. (Forslag til, hvordan man kan undervise i 
beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad truede freden hos nephiterne? (Alma 45:24; 46:1-2). Hvorfor var der så mange, 
der fulgte Amalickiah? (Alma 46:5). 
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Lektion 15 

• Hvad gjorde Moroni, da han hørte om denne konflikt? (Alma 46:11 -12). Hvad gjorde 
Moroni, da han havde lavet frihedens symbol? (Alma 46:13, 16). 

• Hvad bad Moroni nephiterne om at gøre? (Alma 46:19-20). Hvorfor tror I, at ordene på 
frihedens symbol inspirerede nephiterne? 

• Hvilken pagt indgik de, der fulgte Moroni? (Alma 46:21-22). Hvordan tror I, at pagten 
hjalp disse mennesker til at forsvare deres frihed og deres religion? Kan I nævne nogle 
af de pagter, vi har indgået? 

• Hvad ville Moroni have sit folk til at huske? (Alma 46:23-24. Fortæl, at disse vers 
henviser til Joseph med den lange ærmekjortel fra Det Gamle Testamente). 

• Hvordan adskilte nephiternes forberedelser sig fra lamaniternes? (Alma 48:7). Hvordan 
forsøgte nephiterne at beskytte deres byer? (Alma 49:2, 4). Hvordan kan vi forberede 
os til at forsvare os imod Satans påvirkninger? 

• Hvad havde nephiterne lært om krig? (Alma 48:14). Hvad troede de, at vor himmelske 
Fader ville gøre for dem? (Alma 48:15-16). 

• Hvad mente profeten Mormon, som nedskrev denne beretning, om Moroni? (Alma 
48:11 -13, 17-18). På hvilke måder kunne I tænke jer at være ligesom Moroni? 

• Hvorfor kæmpede nephiterne mod lamaniterne, når de nu ikke ville gå i krig? (Alma 
48:23-24). 

• Hvad skete der med lamaniterne i deres sidste kamp mod Noas by? (Alma 49:21 -25). 
Hvor tror I nephiterne fik mod fra til at udkæmpe dette slag? Hvad giver jer mod til at 
forsvare retfærdighed og frihed? 

• Hvad gjorde nephiterne, da lamaniterne var flygtet, og nephiterne var udfriet fra deres 
fjenders hænder? (Alma 49:28). Hvordan kan vi vise vores taknemlighed for den frihed 
vi nyder? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lad børnene betragte billedet af Moroni. Gentag, hvor vigtigt det er at iklæde sig Guds 
rustning for at beskytte sig mod det onde. Fortæl, at hvert barn er blevet sendt til 
jorden af vor himmelske Fader på dette tidspunkt for at forsvare retfærdighed og 
sandhed. Bed børnene om at udpege de forskellige dele af Moronis rustning (Alma 
46:13) og fortælle, hvad de betyder som den åndelige rustning (se lektion 25 og 
Efeserne 6:11, 13-18). 

Lændebælte: Sandhed. Det betyder, at kende forskel mellem rigtigt og forkert, at elske 
sandheden, at beskytte sin dyd og at være moralsk ren. 

Brynje: Retfærdighed. Det betyder at vælge det rette og at følge Jesus Kristus. 

Skjold: Tro. Det betyder at have tro på Herren Jesus Kristus. 

Hjelm: Frelse. Det betyder at blive regnet for værdig til at leve med vor himmelske 
Fader for evigt. 

Sværd: Ånden, eller Helligånden. Det betyder, at blive vejledt af Helligånden og Jesu 
Kristi åbenbarede ord. 

Sko: Villighed til at gå med fredens evangelium. Det betyder at vi skal forstå evangeliet, 
så vi kan vandre på den lige og snævre sti. 

Giv hvert af børnene en kopi af uddelingsarket, som findes i slutningen af lektionen, og 
hjælp dem med at udfylde de tomme felter. Lad børnene skrive deres navn nederst på 
papiret. Bed to børn om at komme op og hejse frihedens symbol, som I brugte 
tidligere i lektionen. Lad alle læse den sidste udtalelse på papiret højt i kor: "Jeg er 
parat til at modstå den ondes gloende pile," og tal om, hvad det betyder. Lad børnene 
tage deres "Guds rustning"-papirer med hjem, så de kan vise dem til deres familie. 
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2. Vis børnene Dannebrog. Forklar, at flaget er en god påmindelse. Alle nationer har et 
flag, som er et symbol for folk på, hvem de er, og det, deres land står for. Giv børnene 
et stykke papir eller stof og nogle farver og bed dem om at lave deres helt personlige 
flag, som viser noget, der er vigtigt for dem, såsom hvem de er, hvad de kan lide at 
lave, hvem de håber at blive, og hvad de står for. Du kan vise dem nogle symboler, der 
repræsenterer disse ting. 

3. Drøft den tolvte trosartikel med børnene, og hjælp dem til at lære den udenad. 

4. Syng eller læs teksten til "Hold Guds befalinger" (Børnenes sangbog, s. 68). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at frihed er en stor velsignelse. Bær vidnesbyrd om, at vi opnår sand 
frihed, når vi modstår det onde og adlyder vor himmelske Faders befalinger. 

Foreslå børnene at læse Alma 48:11-13, 17-18 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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JEG VIL IKLÆDE MIG 
GUDS FULDE RUSTNING 

Jeg vil spænde et bælte om mine lænder som . 

Jeg vil dække mit hjerte med en brynje af . 

Jeg vil tage som sko på mine fødder til at gå med fredens 

evangelium. 

Jeg vil tage i min hånd et skjold af _ _ . 

Jeg vil dække mit hoved med s hjelm. 

Jeg vil tage s sværd i min hånd. 

Jeg er parat til at modstå den ondes gloende pile. 

(Se Ef 6 :11-17; L&P 27:15-18) . 



Helaman og de to 
tusinde unge krigere 

At lære børnene, at når de følger deres retfærdige forældres eksempler og belæringer, får 
de kraft til at forsvare sandhed og ret. 

Lektion 10 

1. Studér Alma 53:10-23 og 56:1 -58:27 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut 
dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 24. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-33, Anti-Nephi-Lehis folk begraver deres sværd (Evangelisk kunst 311), og 

4-40, To tusinde unge krigere (Evangelisk kunst 313). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Anti-Nephi-Lehis folk, der begraver deres sværd. Mind børnene om, at de 
lærte om dette storslåede folk for nogle uger siden (se lektion 19). Stil børnene følgende 
spørgsmål: 

• Hvem var Anti-Nephi-Lehis folk? Hvorfor begravede de deres sværd? 

Bed et af børnene om at læse Alma 24:19. Forklar, at Anti-Nephi-Lehis folk var et 
vidunderligt eksempel for deres børn. 

Bed børnene om at fortælle om hvilke vigtige principper, som fx ærlighed, venlighed, 
betale tiende, holde sabbatten hellig og så videre, som de har lært af deres forældre, og 
hvorledes lydighed mod disse principper har været til velsignelse for dem. 

Forklar, at vor himmelske Fader gav os forældre, så de kunne elske, undervise og vejlede 
os livet igennem. Forklar, at i denne lektion vil børnene lære om, hvordan to tusinde unge 
krigere, der var sønner af Anti-Nephi-Lehis folk, anvendte det, de havde lært af og det 
eksempel de havde set i deres retfærdige forældre, nemlig at overholde deres pagt om at 
forsvare deres frihed. 

(NB: Hvis nogle af børnene bor hos deres bedsteforældre, slægtninge eller andre, tilpasser 
du lektionen, så også deres vigtige påvirkning bliver nævnt). 

Vis billederne på passende tidspunkter, mens du underviser børnene i beretningen om 
Helaman og de to tusinde unge krigere ud fra Alma 53, 56-58. (Forslag til, hvordan du kan 
undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Forklar, 
hvordan disse unge mænd fulgte deres forældres belæringer og derfor blev bevaret i 
kampen. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 
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Lektion 15 

• Hvilken pagt havde forældrene til de to tusinde unge krigere indgået? (Alma 53:10-12). 
Hvorfor overvejede de at bryde deres pagt? (Alma 53:13). Hvorfor ville Helaman ikke 
have Anti-Nephi-Lehis folk med til at hjælpe med tii at kæmpe mod lamaniterne? (Alma 
53:14-15). Hvorfor er det så vigtigt, at vi overholder vore pagter? 

• Hvorfor besluttede de to tusinde unge mænd sig for at kæmpe? (Alma 53:16). Hvad 
indgik disse unge krigere pagt om at kæmpe for? (Alma 53:17). 

• Hvordan var disse unge mænd? (Alma 53:20-21). Hvad betyder det at være "pålidelig i 
alt, hvad [man] bliver betroet"? Hvordan kan I være pålidelige og vandre retskaffent for 
Herren? 

• Hvordan hjalp fædrene deres sønner, uden at bryde deres pagt om ikke at kæmpe? 
(Alma 56:27). På hvilke måder støtter dine forældre dig? 

• Hvad fortalte Helaman Moroni om disse unge krigeres styrke og mod? (Alma 56:45). 
Hvad havde deres mødre lært dem? (Alma 56:46-68). Hvorfor frygtede de ikke døden? 
Hvordan forsøger jeres forældre at forberede jer til at have mod og tro til at møde jeres 
udfordringer? 

• Hvad gav de to tusinde unge krigere styrke og mod i kampen? (Alma 57:26-27; 58:39-
40). 

• Hvordan fulgte disse krigere Helaman? (Alma 57:21). Hvad betyder det at adlyde med 
"omhu"? Hvorfor er det vigtigt, at I følger jeres ledere og forældre med omhu? 

• Hvad gjorde de to tusinde unge krigere, da de havde brug for styrke? (Alma 58:10). 
Hvordan blev deres bøn besvaret? (Alma 58:11). Bed eleverne om at fortælle om 
situationer, hvor de eller medlemmer af deres familie er blevet tilskyndet af Helligånden. 

• Hvordan blev disse unge mænds store tro og mod belønnet? (Alma 56:56; 57:25; 
58:39). Hvilken magt frelste dem fra døden? (Alma 57:26-27; 58:40). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lav en kopi af uddelingsarket i slutningen af lektionen, så børnene kan få et hver. 

2. Lad børnene melde sig frivilligt til at færdiggøre følgende udtalelser: 

Jeg kan være som de unge krigere, hvis jeg . 

Jeg kan være som de unge krigere ved at huske på, at mine forældre har lært mig 
at . 

Det, jeg beundrer mest ved de to tusinde unge krigere, er . 

Den del af historien om de to tusinde unge krigere, jeg bedst kan lide er  

3. Invitér børnene til at afmærke nogle af deres yndlingsvers om de to tusinde unge 
krigere i deres egne skrifter. De kan eventuelt vælge blandt følgende eksempler: 

Alma 53:20-21 
Alma 56:45-48 
Alma 57:21, 25-27 
Alma 58:10-11 
Alma 58:39-40 

4. Hjælp børnene med at lære det femte bud udenad (Se Mosiah 13:20). 

5. Syng eller læs teksten til "Vi vil bringe verden hans ord" (Børnenes sangbog, s. 92), 
"Vælg altid ret" (Børnenes sangbog, s. 80), eller "Mormons Bog fortæller" (Børnenes 
sangbog, s. 62, vers 6). 
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Bær dit vidnesbyrd om de velsignelser, man får ved at følge sine forældres retfærdige 
belæringer og eksempler. 

Foreslå børnene at læse Alma 53:16-21, 56:45-48, og 57:25-27 derhjemme, som 
en opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

9 8 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 



"D
e e

r u
ng

e, 
og

 de
res

 si
nd

 er
 st

and
haf

tig
t, o

g d
e s

ætt
er 

bes
tan

dig
 de

res
 lid

 til
 G

ud
." 

Al
ma

 57
:27

 
"D

e e
r u

ng
e, 

og
 de

res
 si

nd 
er 

sta
nd

haf
tig

t, o
g d

e s
ætt

er 
bes

tan
dig

 de
res

 lid
 til

 G
ud

." 
Al

ma
 57

:27
 

"D
e e

r u
ng

e, 
og

 de
res

 si
nd

 er
 st

and
haf

tig
t, o

g d
e s

ætt
er 

bes
tan

dig
 de

res
 lid

 til
 G

ud
." 

Al
ma

 57
:27

 
"D

e e
r u

ng
e, 

og
 de

res
 si

nd
 er

 st
and

haf
tig

t, o
g d

e s
ætt

er 
bes

tan
dig

 de
res

 lid
 til

 G
ud

." 
Al

ma
 57

:27
 



Lektion 

10 Nephi og Lehi i fængsel 

At opmuntre børnene til at gøre Frelseren til grundvolden i deres liv ved at beslutte sig til at 
efterleve hans belæringer. 

1. Studér Helaman 5 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En sten, sand eller salt, et låg til en kasse eller en stegepande. 
c. Billede 4-41, Nephi og Lehi i fængsel. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Forklar, at før man går i gang med at bygge et hus, støber arbejderne et stærkt 
fundament, der skal støtte huset. Lad børnene sammenligne, hvor stabil en sten er at 
bygge på i forhold til sand. Stil en halvstor sten og et låg til en kasse med sand eller salt i 
op på bordet. Blæs på stenen, og blæs på sandet eller saltet. 

Spørg børnene, om de ville vælge stenen eller sandet som fundament, hvis de skulle 
bygge et hus. Forklar, at skrifterne sammenligner Jesus Kristus med stenen, som et 
stærkt fundament, som vi kan bygge vores liv på. Vi bygger vores liv på Kristi sikre 
fundament eller grundvold, når vi efterlever hans lærdomme. 

Syng "Den kloge mand og den ukloge mand" (Børnenes sangbog, s. 132). Du kan bede 
musiklederen i Primary om at deltage i din klasse, så han eller hun kan hjælpe børnene 
med at synge sangen. Du kan også spille den på en båndoptager eller lade eleverne sige 
teksten i kor. 

I denne beretning havde Nephi og Lehi bygget deres liv på Frelserens sikre grundvold, 
hvilket betyder, at de havde stærke vidnesbyrd om Jesus Kristus. De hjalp mange 
lamaniter til også at få et vidnesbyrd om ham. Vi kan også bygge vores liv på den eneste 
sikre grundvold: Jesus Kristus. 

Fortæl børnene beretningen om Nephi og Lehi i Helaman 5. (Forslag til, hvordan du kan 
undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 
Understreg, hvorledes disse to trofaste mænd gjorde Jesus Kristus til grundvolden i deres 
liv. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem var Helaman? (Helaman 2:2). Hvorfor opkaldte Helaman sin sønner efter Nephi 
og Lehi? (Helaman 5:6). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 15 

• Hvis navn påtager vi os, når vi bliver døbt? (2 Nephi 31:13). Hvordan kan vi blive mere 
som Jesus Kristus? 

• Hvorfor frasagde Nephi sig posten som overdommer? (Helaman 5:2-4). 

• Hvordan gjorde Jesus Kristus det muligt for os at blive frelst fra vore synder? (Helaman 
5:9-10). Hvad skal vi gøre, for at Jesus Kristus kan forløse os fra vore synder? 
(Helaman 5:11). 

• Hvad betyder det at "det er på vor Forløsers klippe, på Kristus, Guds Søn, I må bygge 
jeres grundvold"? (Helaman 5:12). Hvorfor er Jesus Kristus vores eneste sikre 
grundvold? Hvordan kan I gøre Jesus til grundvolden i jeres liv? 

• Hvordan bærer Satan sig af med at sende sine mægtige vinde, pile og hagl imod 
enkeltpersoner og familier i vore dage? Hvor stor magt har djævelen over dem, der 
bygger deres liv med Kristus som grundvold? (Helaman 5:12). 

• Hvordan påvirkede Helamans belæringer Nephi og Lehi? (Helaman 5:13-14). Hvad har 
jeres forældre lært jer, som har hjulpet jer i jeres tilværelse? 

• Vis billedet af Nephi og Lehi i fængsel. Hvordan blev Nephi og Lehi beskyttet i 
fængslet? (Helaman 5:22-23). Hvordan kan vi få hjælp, hvis vi er værdige? 

• Hvordan kommunikerede Jesus Kristus med lamaniterne i fængslet? (Helaman 5:29-
30). Hvordan lød stemmen? Hvad sagde Herren til lamaniterne? (Helaman 5:29, 32). 

• Hvad opfordrede Aminadab lamaniterne til at gøre, så mørkets sky kunne blive fjernet? 
(Helaman 5:41). Hvad skete der med lamaniterne, da mørket var fjernet? (Helaman 
5:43-47). Hvad tror I, I havde tænkt, hvis I havde været der? Hvordan føles det at have 
Ånden hos sig i vores tilværelse? Lad børnene fortælle om oplevelser, hvor de har følt 
Ånden i deres tilværelse. 

• Hvem viste sig for lamaniterne? (Helaman 5:48). Hvad gjorde lamaniterne, da de havde 
set englene? (Helaman 5:50). 

• Hvordan ændrer nyomvendte deres adfærd? (Helaman 5:51-52). Hvordan kan vi leve, 
så vi viser, at Jesus Kristus er vore vidnesbyrds grundvold? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Hjælp børnene til at lære følgende udtalelse fra Helaman 5:12 udenad: "Ihukom, 
ihukom, at det er på vor Forløsers klippe, på Kristus, Guds Søn, I må bygge jeres 
grundvold". Bed børnene om at lære hele verset udenad i løbet af ugen. 

2. Repetér den fjerde trosartikel og hjælp børnene til at lære den udenad. Hjælp dem til at 
forstå, hvordan evangeliets principper og ordinanser kan hjælpe os til at bygge vores 
tilværelse på Jesu Kristi grundvold, 

3. Syng eller læs teksten til "Følg Guds profeter" (Børnenes sangbog, s. 58) eller "Hold 
Guds befalinger" (Børnenes sangbog, s. 68). 

Bær vidnesbyrd om Frelseren og hans indvirken på din tilværelse. Fortæl hvordan dit 
vidnesbyrd giver dig styrke og kraft til at modstå Satans fristelser. Bed børnene om at gøre 
Jesus Kristus til grundvolden i deres tilværelse ved at vælge at efterleve hans lærdomme 
og ved at bestræbe sig på bestandigt at blive mere ligesom ham. 

Foreslå børnene at lære Helaman 5:12 udenad derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
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Nephi profeterer Lektion 10 
At lære børnene, at vor himmelske Fader sender profeter til at undervise os om Frelseren, 
hjælpe os med at omvende os og advare os om tilkommende ting. 

1. Studér Helaman 6:18-23 og 7-9 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Fem kopier af fodsporet sidst i denne lektion. Skriv et af følgende ord på hver af 

fodsporene: Følg, profeten, han, kender, vejen. 
c. En kopi af en tale, som den levende profet har holdt (fra en "konferencestjerne") 
d. Et billede af den levende profet. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Inden klassetiden taper du papirfodsporene fast på gulvet med det skrevne nedad. Lad 
fodsporene føre hen til billedet af den levende profet. Bed børnene om at følge 
fodsporene; dernæst indsamler du fodsporene og lægger dem i den rigtige rækkefølge. 
Lad eleverne læse ordene højt. Forklar, at hvis vi adlyder disse ord, kan vi kende 
sandheden og undgå at blive bedraget. Forklar, at denne lektion handler om profeten 
Nephi, Helamans søn. Nephi vidste, at der var blevet begået et mord, og hvem morderen 
var, uden at have været til stede, da det skete. Fortæl børnene, at efterhånden som de 
lærer mere om profeten Nephi, kan de styrke deres tillid til den levende profets ord til os. 

Fortæl børnene beretningen om Nephis advarsel og oplevelserne i den forbindelse ud fra 
Helaman 7-9. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). Understreg, at vor himmelske Fader sender profeter 
for at undervise os om Frelseren, hjælpe os med at finde lykke, hjælpe os til at omvende 
os og for at advare os om tilkommende ting. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem var gadiantonrøverne? (Helaman 6:18). Hvilke eder havde denne bande svoret? 
(Helaman 6:21-22). Hvilke onde ting havde gadiantonrøverne gjort? (Helaman 6:23). 

• Hvad gjorde Nephi som følge af folkets ugudelighed? (Helaman 7:6-7, 10). Hvad gjorde 
folk, da de så ham stå på tårnet? (Helaman 7:11-12). 

• Hvad sagde Nephi til folket? (Helaman 7:13-18). Hvorfor tror I, at han talte om 
omvendelse? Hvad skal vi gøre for at omvende os? 

• Hvad sagde Nephi, at der ville ske med folket, hvis de ikke omvendte sig? (Helaman 
7:19, 22). Hvordan kunne Nephi vide, at disse ting ville ske? (Helaman 7:29). Hvad har 
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andre profeter sagt, at der vil ske med os, hvis vi ikke omvender os? Hvordan kan det 
at lytte til den levende profet hjælpe os i vores tilværelse? (L&P 21:4-6). 

• Hvordan reagerede dommerne på Nephis belæringer? (Helaman 8:1). Hvordan 
forsvarede nogle af folket Nephi? (Helaman 8:7-9). Hvorfor kræver det somme tider 
mod at stå fast på sandheden? Hvad kan vi gøre for at støtte den levende profet? 

• Hvad har alle de hellige profeter vidnet om? (Helaman 8:14-16). Hvad har den levende 
profet lært os om Jesus Kristus? (Du kan genfortælle en kort tale, som den levende 
profet har holdt om Jesus). 

• Hvad fortalte Nephi folket om deres overdommer? (Helaman 8:27-28). Hvordan vidste 
Nephi, hvad der var sket? 

• Hvad tænkte de fem mænd, da de løb hen til dommersædet? (Helaman 9:2). Hvordan 
ved vi, at de fem mænd til sidst troede på alt det, Nephi havde sagt? (Helaman 9:4-5, 
39). Hvad kan vi gøre for at styrke vores vidnesbyrd om den levende profet? 

• Hvordan forsøgte de andre dommere at overbevise folket om, at Nephi var en falsk 
profet? (Helaman 9:16). Hvordan reagerede Nephi på deres anklager? (Helaman 9:25-
35). 

• Hvordan påvirkede Nephis åbenbaring nogle af folket? (Helaman 9:39-41). Hvordan er 
du blevet velsignet ved at følge profeterne? Du kan bruge aktivitet nr. 3 under "Leg og 
lær" for at hjælpe børnene til at forstå en profets rolle. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lad børnene spille beretningen fra Helaman 8-9. 

2. Læs og drøft følgende udtalelse af ældste James E. Faust: 

"Vi har fået løfte om, at Kirkens præsident modtager vejledning for os alle som Kirkens 
åbenbarer. Vor sikkerhed ligger i, at vi lytter til det, han siger, og følger hans råd" (i 
Stjernen, jan. 1990, s. 7. Se også L&P 21:4-6). 

3. Drøft, hvordan profeter i de sidste dage fortsætter med at åbenbare kundskab fra vor 
himmelske Fader. Giv eksempler på åbenbaringer fra de sidste dage, som fx 
visdomsordet (se L&P 89), og hvordan de, der har fulgt dem, er blevet velsignet. 
Genfortæl noget af det, den levende profet har sagt ved en af de seneste 
generalkonferencer (se i Stjernen). Spørg børnene, hvordan de kan blive velsignet ved 
at følge profetens råd. 

4. Repeter den niende trosartikel og hjælp børnene til at lære den udenad. 

5. Syng eller læs teksten til "Følg Guds profeter" (<Børnenes sangbog, s. 58). 

Bær dit vidnesbyrd om den levende profet, og de sandheder han har undervist i. Fortæl 
børnene, hvordan du er blevet velsignet ved at følge profeternes lærdomme. 

Foreslå børnene at læse Helaman 8:25-28, 9 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 
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Forslag til 
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Nephi får 
stor kraft 

At lære børnene, at gennem præstedømmets magt og myndighed leder og velsigner 
Jesus Kristus sine tilhængere og sin Kirke. 

1. Læs Helaman 10 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene t denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," 
s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Helaman 11:1-18 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen, 

4. Nødvendige materialer: En Mormons Bog til hvert barn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fang 
opmærksomheden 

Alternativ aktivitet 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Begynd klassen med at slukke lyset. Spørg eleverne, om de har lagt mærke til noget 
særligt. Bed en af dem om at tænde lyset. Tal om den kraft i elektriciteten der giver lys. 
Drøft, hvad børnene har derhjemme, der kører på elektricitet (el-radiatorer, køleskab, 
emhætter, værktøj, og så videre). Forklar, at denne lektion handler om en anden slags 
kraft, en kraft, der er stærkere end elektricitet: Kraften i Guds præstedømme. 

Hvis der ikke er elektricitet i klasseværelset, kan du anvende aktiviteten under Leg og lær 1. 

Fortæl børnene beretningen fra Helaman 10 om, hvordan Nephi får beseglingsmagten og 
præstedømmets beskyttelse til at udføre vor himmelske Faders værk. (Forslag til, hvordan 
du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem ti! at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad gjorde Nephi, da han var på vej hjem? (Helaman 10:2-3). Hvad betyder "at 
overveje"? (At tænke over noget meget grundigt). Hvad bør vi overveje eller tænke 
over? 

• Hvorfor var Nephi blevet mismodig, mens han var ved at forkynde evangeliet for 
nephiterne? (Helaman 10:3). 

• Hvad var der ved Nephi, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus var glade for? 
(Helaman 10:4). Hvordan kan vi gøre dem glade? 

• Hvilke velsignelser lovede Jesus Kristus Nephi? (Helaman 10:5). Hvad betyder det, at 
Nephi ikke ville bede om noget, der stred imod Kristi vilje? Hvordan kan vi lære at følge 
Jesu Kristi vilje? 

• Hvad fik Nephi magt til at gøre? (Helaman 10:6-10). 

• Hvad er den beseglingsmagt, Nephi fik? (Helaman 10:7; se også L&P 132:7). Hvordan 
kan præstedømmets beseglingsmagt være os til velsignelse i dag? (I templet kan vore 
familier blive beseglet til hinanden for evigt). Hvad betyder det for jer, at jeres familie 
kan leve sammen for evigt? (Hvis nogle af børnene har været i templet for at blive 
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beseglet, kan du bede dem fortælle om, hvordan de oplevede det at blive beseglet til 
deres familie). 

• Hvad befalede Herren Nephi at sige til folket? (Helaman 10:11). Hvordan viste Nephi 
sin lydighed, da Herren havde talt til ham? (Helaman 10:12). Hvordan taler Herren til 
os? Hvordan kan vi vise ham lydighed? 

• Hvorfor ændrede det ikke nephiternes liv, at Nephi fik en åbenbaring om mordet på 
overdommeren? (Helaman 10:13). 

• Hvordan blev Nephi beskyttet, mens han forkyndte Guds ord til dette folk? (Helaman 
10:15-17). Hvad tror I, det betyder, at Guds kraft var med Nephi? Hvordan kan 
præstedømmet velsigne og beskytte os i dag? 

• Hvilken indvirkning havde Nephis belæringer på disse mennesker? (Helaman 10:18). 

• Hvordan er I og jeres familier blevet velsignet af præstedømmets kraft? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Fortæl børnene, at du tænker på et ord. Bed dem om at lytte til følgende beskrivelser 
og række hånden op, når de har gættet ordet. 

Det er Guds kraft. 
Gennem denne kraft velsigner Herren sine børn og sin Kirke. 
De, der har denne kraft, repræsenterer Herren, Jesus Kristus. 
De, der har denne kraft, kaldes til at gøre det, Frelseren ønsker gjort. 

• Hvad kaldes denne kraft? (Præstedømmet). 

2. Vis følgende ordstrimler: "Diakon", "Lærer", "Præst", "Ældste", "Tolv", "Fjorten", 
"Seksten", "Atten". 

Læs følgende beskrivelser for børnene, en ad gangen, og bed dem om at finde de to 
ordstrimler, der passer til beskrivelsen og sætte dem op på tavlen. Det ville være mere 
af en udfordring for de ældre børn, hvis beskrivelserne bliver læst i vilkårlig orden. 
(Beskrivelserne af det Aronske Præstedømmes pligter er taget fra L&P 20:46-59). 
Beskrivelsen af en ældstes pligter i Det Melkisedekske Præstedømme er taget fra L&P 
20:38-45; 107:11-12). 

a. Jeg har fået Det Aronske Præstedømme overdraget. Jeg omdeler nadveren. Jeg 
kan tjene som budbringer for præstedømmelederne. Jeg indsamler fasteoffer. Jeg 
hjælper med at passe på kirkebygningen og udenomsarealerne. Hvad er jeg? Hvor 
gammel skal jeg være for at blive ordineret? (Ordstrimler: "Diakon," "Tolv"). 

b. Jeg bærer Det Aronske Præstedømme. Jeg har alle en diakons pligter og 
rettigheder, og jeg forbereder brødet og vandet til nadveren. Jeg kan blive kaldet 
som hjemmelærer. Hvad er jeg? Hvor gammel skal jeg være for at blive ordineret? 
(Ordstrimler: "Lærer," "Fjorten"). 

c. Jeg bærer Det Aronske Præstedømme. Jeg har alle en diakons og lærers pligter og 
rettigheder, og jeg kan administrere (velsigne) nadveren. Jeg har myndighed til at 
døbe, deltage ved ordinationen af andre bærere af Det Aronske Præstedømme og 
lede møder, hvis der ikke er bærere af Det Melkisedekske Præstedømme til stede. 
Jeg hjælper Kirkens medlemmer med at efterleve befalingerne. Hvad er jeg? Hvor 
gammel skal jeg være for at blive ordineret? (Ordstrimler: "Præst," "Seksten"). 

d. Jeg bærer Det Melkisedekske Præstedømme. Jeg kan tjene som fuldtidsmissionær. 
Jeg er kaldet til at lære, forklare, formane, døbe og våge over Kirken. Jeg kan give 
Helligåndens gave, lede møder, velsigne små børn, velsigne de syge og velsigne 
familiemedlemmer. Hvad er jeg? Hvor gammel skal jeg være, for at blive ordineret? 
(Ordstrimler: "Ældste," "Atten"). 

Bed børnene om at nævne en ting, de har lært om disse fire præstedømmeembeders 
pligter. 
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Lektion 15 

3. Fortæl følgende historie om præstedømmets kraft: 

Ældste Hugh B. Brown var medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Da ældste Brown var 
yngre, var han befalingsmand i den canadiske hær og blev sendt til England for at 
kæmpe for den engelske konge i første verdenskrig. 

Ældste Brown kunne lide at være befalingsmand for kongen, for han havde magt til at 
gøre mange ting for kongen. 

En morgen blev der ringet til ældste Brown. En af soldaterne på hospitalet ville, at 
ældste Brown skulle komme over til ham. Der var mange soldater på hospitalet, der 
havde bedt ældste Brown om at komme og se til dem. De vidste, at han som 
befalingsmand havde magt fra kongen til at sende dem hjem. Da ældste Brown gik 
over til hospitalet, tænkte han på den magt, han havde som befalingsmand. Han følte 
sig stolt over at kunne tale på vegne af kongen og beslutte, om soldaterne skulle blive 
eller sendes hjem. 

Da ældste Brown kom hen til soldaten, bad han ikke om at blive sendt hjem. I stedet 
sagde han: "Broder Brown, vil du give mig en velsignelse? Jeg er bange for, at jeg skal 
dø, og jeg vil gerne have dig til at bede Gud om at lade mig leve." 

Ældste Brown var overrasket. Soldaten havde ikke sendt bud efter ham, fordi han var 
befalingsmand og kunne handle i kongens navn. Soldaten havde sendt bud efter ham, 
fordi han havde præstedømmet og kunne handle i vor himmelske Faders navn. Ældste 
Brown vidste, at kongens magt ikke kunde frelse soldatens liv. Det krævede vor 
himmelske Faders magt at frelse soldaten. Da han lagde sine hænder på soldatens 
hoved og velsignede ham, følte han sig meget ydmyg. 

Da ældste Brown forlod hospitalet tænkte han ikke på sin magt som officer. Han 
tænkte på magten i præstedømmet. Han vidste, at mennesker skal have 
præstedømmet for at handle på Guds vegne her på jorden. Han glædede sig over, at 
han bar præstedømmet og kunne handle på Guds vegne. (Tilpasset fra Hugh B. 
Brown, Continuing the Quest, s. 26-27). 

4. Giv børnene et af følgende eller lignende billeder af præstedømmebærere, der bruger 
præstedømmet. (Du kan skaffe billederne fra kirkebiblioteket). Bed børnene om at vise 
deres billeder og forklare, hvad det er for en ordinanse, der finder sted på de forskellige 
billeder, og hvilket præstedømme drengen eller manden bærer. 

Dreng, der bliver døbt 
Pige, der bliver bekræftet 
Omdeling af nadveren 
Overdragelse af præstedømmet 
Velsignelse af syge 
Velsignelse af nadveren 

5. Læs og drøft Moroni 3, som forklarer, hvordan præster og lærere skal ordineres af 
ældster. 

6. Læs og drøft den femte og sjette trosartikel. Hjælp børnene til at lære dem udenad. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, hvor stor en velsignelse præstedømmets magt er i dit liv. Bed 
børnene om at fortælle om oplevelser, hvor præstedømmet har været en velsignelse i 
deres liv. 

Foreslå børnene at læse Helaman 10:1-12 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Bemærk: Hvis du beslutter dig for at bruge aktiviteten under "Fang opmærksomheden" i 
næste uges lektion, skal du på forhånd bede tre elever om at være med i rollespillet. 

1 0 9 





Lamaniten Samuel Lektion 31 
At lære børnene, at profeter forudsagde Jesu Kristi liv og mission. 

1. Studér Helaman 13-14, 16 og 3 Nephi 23:9-13 under bøn. Studér dernæst lektionen 
og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se 
"Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Helaman 15. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Tre sedler med uddrag af Nephis, Abinadis og Almas profetier (se aktiviteten under 

"Fang opmærksomheden". 
c. Mindre rekvisitter som fx tørklæder, kapper eller navneskilte, så børnene kan spille 

Nephi, Abinadi og Alma. 
d. Billede 4-42, Lamaniten Samuel på bymuren (Evangelisk kunst 314). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed tre børn fra klassen, som er gode læsere, om at spille Nephi, Abinadi og Alma. 
De kunne hver få et navneskilt eller lidt tøj til at klæde sig ud i. De kunne lege, at de er 
kommet med en tidsmaskine for at besøge klassen og gentage deres profetier om Jesu 
Kristi liv og mission: 

"Jeg ankom til det forjættede land næsten 600 år før Kristus blev født. Jeg fortalte mit folk 
om et syn, jeg havde haft, som lærte mig om Kristi fødsel og død: 'Jeg så jomfruen med 
et barn i armene. Og engelen sagde til mig: Se, det Guds Lam. Så så jeg, 'at han blev 
løftet op på et kors og slået ihjel for verdens synder' (1 Nephi 11:20-21, 33). Hvem er 
jeg?" (Nephi). 

"Jeg levede omkring 150 år før Jesus Kristus. Folk kunne ikke lide mig og troede ikke på 
det, jeg fortalte dem. Jeg profeterede, at Jesus Kristus ville 'komme ned blandt 
menneskenes børn og ... genløse sit folk' ved at blive 'korsfæstet og dræbt' og påtage sig 
deres synder. (Mosiah 15:1, 7, 9). Jeg blev brændt for mit vidnesbyrd. Hvem er jeg?" 
(Abinadi). 

"Efter et særligt syn, som jeg havde omkring 100 år før Jesus Kristus blev født, vidste jeg, 
at jeg kun kunne blive frelst gennem vor Forløser, som skulle komme. Jeg rejste omkring 
overalt for at fortælle folk om det, jeg havde lært, og at 'Guds Søn ... skal gå frem og lide 
sorg og smerte og alle slags fristelser... Og han vil påtage sig døden, så han kan løse 
dødens bånd ... [og] hjælpe sit folk i forhold til deres skrøbeligheder' (Alma 7:10-12). Hvem 
er jeg?" (Alma). 

Forklar, at det ikke alene var disse tre profeter, der profeterede om Jesus Kristus, det har 
alle andre profeter også gjort. Henvis til Mosiah 13:33: "Profeterede Moses ikke for dem 
angående Messias' komme, og at Gud skulle forløse sit folk? Og alle profeterne, der har 
profeteret lige siden verdens begyndelse, har de ikke talt mere eller mindre om disse 
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ting?" Forklar, at i denne lektion skal de lære mere om en anden vigtig profet, lamaniten 
Samuel, som underviste med stort mod og stor kraft om Kristi fødsel, død og mission. 

Lær børnene beretningen om lamaniten Samuel ud fra Helaman 13-14, 16. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvilket budskab blev lamaniten Samuel sendt ud for at åbenbare for nephiterne? 
(Helaman 13:6-7). Hvilket glædeligt budskab blev Samuel sendt ud for at forkynde? 
(Helaman 14:9, 11-13. Forklar, at "glædeligt budskab" betyder "godt nyt," eller 
evangeliet). Hvorfor er Jesu Kristi evangelium godt nyt for os? (Vi kan omvende os og 
få tilgivelse for vore synder). 

• Hvad sagde Samuel, at der ville ske med nephiterne^ hvis de ikke omvendte sig? 
(Helaman 13:6, 8-10). Hvorfor er det vigtigt at have Ånden med sig? Hvorfor er det 
vigtigt ikke at udsætte sin omvendelse? (Helaman 13:38). 

• Hvem fulgte nephiterne i stedet for profeterne? (Helaman 13:27-29). Hvilke "tåbelige og 
blinde vejledere" leder folk i dag? Hvordan prøver andre nogle gange på at få os til at 
gøre noget forkert? 

• Hvorfor afviste folket Samuels belæringer? (Helaman 14:10). 

• Vis billedet af lamaniten Samuel på muren. Hvorfor stillede Samuel sig op på bymuren? 
(Helaman 14:11 -12). Hvad profeterede Samuel, at der ville ske om fem år, og hvad ville 
tegnene være? (Helaman 14:2-6). Hvilke tegn ville der være omkring tiden for Kristi 
død? (Helaman 14:20-28). Hvorfor åbenbarede Herren disse tegn til nephiterne? 
(Helaman 14:12-13, 28). 

• Hvad lærte Samuel os om forsoningen? (Helaman 14:15-18). Hvilket ansvar har vi, når 
vi forstår forsoningen? (Helaman 14:19). Hvilket ansvar har vi for vore egne handlinger? 
(Helaman 14:30:31). 

• Hvad gjorde de nephiter, der troede på Samuel, da han var færdig med at prædike? 
(Helaman 16:1). Hvad gjorde de, der ikke troede på ham? (Helaman 16:6). Hvorfor tror 
I, at folk valgte ikke at tro på profeterne? Hvad kan vi gøre for at styrke vores 
vidnesbyrd om profeterne? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Find nogle af den levende profets seneste taler (se især i konferencenumrene af 
Stjernen). Læs nogle udsnit fra talerne og lad børnene fortælle, hvad profeten lærer 
dem i dag. Skriv børnenes svar op på tavlen. Lad børnene vælge sig hvert et princip, 
som de vil følge, og bed dem skrive det på et kort. 

2. Skriv to overskrifter på tavlen: "Tegn på Kristi fødsel" og "Tegn på Kristi død". Skriv alle 
de tegn på Jesu Kristi fødsel og død, som I har talt om i dag, op på hvert sit stykke 
papir og bland dem i en beholder. Lad børnene vælge et efter tur, læse det højt og 
sætte det op under en af overskrifterne. 

Tegn på Kristi fødsel (Helaman 14:2-6) 
Store lys på himlen 
En dag og en nat og en dag, som om der ikke var nogen nat 
En ny stjerne 
Mange tegn og undere på himlen 

Tegn på Kristi død (Helaman 14:20-28) 
Solen, månen og stjernerne skal blive formørket 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 15 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Intet lys i tre dage 
Torden og lyn i mange timer 
Jorden skal skælve og bæve 
Massive klipper skal sønderbrydes 
Frygteligt uvejr 
Bjerge skal jævnes 
Dale bliver til bjerge 
Veje skal blive opbrudt 
Byer skal lægges øde 
Grave skal åbnes og afgive deres døde 

3. Lær den sjette, syvende eller niende trosartikel udenad. 

4. Syng eller læs teksten til "Mormons bog fortæller" (Børnenes sangbog, s. 63, vers 7) 
eller "Følg Guds profeter" (Børnenes sangbog, s. 58). 

Bær vidnesbyrd om sandheden i det, profeterne har fortalt os, såvel før i tiden som i vor 
tid. 

Foreslå børnene at læse Helaman 14:1-14, 20-31 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Tegn i Amerika på 
Jesu Kristi fødsel 

Børnene skal lære, at når vi har tro, kan tegn styrke vores vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

1. Studér 3 Nephi 1 -2 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. De visuelle hjælpemidler der findes i slutningen af lektionen (eller lav selv nogle enkle 

tegninger på tavlen). 

Lektion 31 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fortæl børnene, at du vil give dem nogle stikord om noget, der skete for mange år siden. 
Bed dem om at række hånden i vejret, når de ved, hvilken begivenhed du hentyder til. Bed 
nogle af børnene om at komme op og holde billederne (se de visuelle hjælpemidler, der 
findes i slutningen af lektionen) af de følgende ting, efterhånden som du deler dem ud: 

Engel 
Hyrdestav 
Æsel 
Stjerne 
Krybbe 
Spædbarn 

Når børnene har gættet, at det drejer sig om Jesu fødsel, lader du stjernen blive siddende 
fremme. Forklar, at denne lektion lærer dem om et sted langt fra Jerusalem, hvor folk var 
på udkik efter tegn på Frelserens fødsel, og så en stjerne. 

Fortæl børnene beretningen fra 3 Nephi 1 -2 om folket i Zarahemla på Kristi fødsels tid. 
(Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud 
fra skriften" s. vii). Forklar, at den Nephi, der tales om i denne beretning, var søn af den 
Nephi, som igen var søn af Helaman. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad sagde nogle af folkene om lamaniten Samuels profetier? (3 Nephi 1:5-6). 
Hvordan reagerede de troende over for de vantro? (3 Nephi 1:7). 

• Hvilket tegn så de efter? (3 Nephi 1:8). Hvad viser deres trofasthed os om deres tro? 

• Hvad truede de vantro med at gøre med de troende? (3 Nephi 1:9). Hvorfor tror I, at 
nogle mennesker bliver vrede på dem, der tror på Gud? 
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Lektion 15 

• Hvad gjorde Nephi, da han så folkets ugudelighed? (3 Nephi 1:12). Hvad var svaret på 
Nephis bøn? (3 Nephi 1:13-14). Hvilken grund gav Jesus Kristus til, at han kom til 
verden? 

• Hvordan blev den profeti opfyldt? (3 Nephi 1:15, 19). Hvorfor var de ikke-troende så 
bange, da de så tegnene på, at profetien var gået i opfyldelse? {3 Nephi 1:18). 
Hvordan ville I have haft det, hvis I havde været der? 

• Hvilket tegn så nephiterne, som også kunne ses i Betlehem? (3 Nephi 1:21). 

• Hvad forsøgte Satan at gøre for at afholde folk fra at tro på tegnene? (3 Nephi 1:22). 
Hvordan viste folk deres tro på Herren? (3 Nephi 1:22-23). 

• Hvad skete der, som fik folks tro og retfærdighed til at svinde? (3 Nephi 1:29-30). 
Hvorfor er det vigtigt at følge vore forældres retfærdige eksempel og belæringer? 
Hvordan er I blevet velsignet ved at adlyde jeres forældre? 

• Hvad var folks holdning over for de mange tegn, de så? (3 Nephi 2:1-2). Hvad kan vi 
lære om styrken af de vidnesbyrd, der er baseret på tegn? Hvad kan vi gøre for at 
styrke vores vidnesbyrd? 

• Hvad blev resultatet af nephiternes manglende tro? (3 Nephi 2:3, 11). Hvad gjorde de 
retfærdige nephiter og lamaniter for at beskytte sig? (3 Nephi 2:12). Hvordan kan det at 
være sammen med andre medlemmer af Kirken og det at tjene vor himmelske Fader 
hjælpe os til at blive stærkere? 

• Hvad skete der til sidst med folket, som følge af deres ugudelighed? (3 Nephi 2:17-19). 

• Hvordan kan I vide, at profetierne om Jesu Kristi andet komme vil gå i opfyldelse? (3 
Nephi 1:20). 

• Hvordan tror I, at verden vil være, når Jesus Kristus kommer igen? Hvordan ville I 
gerne være, når han kommer? Hvad kan vi gøre nu, for at forberede os på det andet 
komme? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Bed børnene om at nævne de vantro mennesker, de lærte om i de foregående 
lektioner, som bad om tegn, og drøft, hvilken indvirkning tegnene havde på deres 
vidnesbyrd. Brug følgende eksempler, hvis børnene har brug for hjælp: 

Laman og Lemuel (1 Nephi 3:28-31; 17:45) 
Sherem (Jakob 7:13-20) 
Korihor (Alma 30:43-56) 

2. Bed børnene om at forestille sig, at de er hjemmelærere eller besøgslærerinder. Lad 
dem fortælle, hvad de ville lære deres familie, for at hjælpe dem til at forblive stærke i 
deres vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

3. Hjælp børnene til at lære 3 Nephi 1:20 udenad, og drøft, hvordan skriftstedet kan 
anvendes i vores tilværelse. 

4. Hjælp børnene til at lære den tiende trosartikel udenad. 

5. Syng eller læs teksten til "Han sendte sin søn" (Børnenes sangbog, s. 20) eller "Når 
Jesus atter kommer her" (Børnenes sangbog, s. 46). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader vil opfylde alle de profetier, der er blevet 
udtalt. Understreg behovet for at leve et retfærdigt liv og at være forberedt til at møde 
Frelseren, når han kommer igen. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 1:4-15, 19-22 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 31 Frelseren viser sig 
for nephiterne 

At styrke det enkelte barns vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds Søn, at han er vores 
Frelser, og at han lever i dag. 

1. Studér 3 Nephi 8-11 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Ydertigere læsning: 3 Nephi 7. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-43, Kristus åbenbarer sig for nephiterne (Evangelisk kunst 315); 4-44, 

Verdenskort; og 4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 
316). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Spørg børnene, om nogle af dem har oplevet en skræmmende, voldsom storm. Bed et 
eller to af børnene om at fortælle om det, eller fortæl selv om en oplevelse du har haft. 
Forklar, at da Jesus Kristus blev korsfæstet i Jerusalem, var der en forfærdelig storm og 
stor ødelæggelse i Amerika. Ved hjælp af kortet viser du, hvor han levede og døde i det 
land, der nu kaldes for Israel. Forklar, at denne lektion handler om det, der skete i 
Amerika, da Jesus Kristus døde. 

Vis billederne på passende tidspunkter, og fortæl børnene beretningen om tegnene på 
Frelserens død og hans besøg hos nephiterne. Den står i 3 Nephi 8:5-11:41. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften" s. 
vii). Forklar, at den Nephi, der tales om i denne beretning, var søn af den Nephi, som igen 
var søn af Helaman. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad havde lamaniten Samuel profeteret til nephiterne angående Frelserens død? 
(Helaman 14:20-27). Hvorfor forsøgte han at forberede dem? (Helaman 14:28-29). 
Hvordan gik disse profetier i opfyldelse? (3 Nephi 8:5-25). 

• Hvad sagde Frelseren, at grunden var til, at folket var blevet dræbt? (3 Nephi 9:2,12). 
Hvad sagde han til dem, der ikke var blevet dræbt? (3 Nephi 9:13-14). Hvad betyder 
det at komme til Kristus? Hvilke velsignelser får vi, efterhånden som vi bliver mere som 
Frelseren? 

• Hvad lærte Jesus folket om sin mission? (3 Nephi 9:15-17). Hvorfor er det vigtigt for os 
at vide, at Jesus Kristus er Guds Søn? 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 15 

• Hvilken grund gav Jesus til, at han kom til verden? (3 Nephi 9:21). Hvad skal vi gøre for 
at blive frelst fra vores synder? (3 Nephi 9:22). Hvordan havde folket det, da de forstod, 
hvad forsoningen betød? (3 Nephi 10:10). 

• Hvor mange gange hørte folket ved templet i Overflødighedens land en røst fra himlen 
uden at forstå den? (3 Nephi 11:3-4). Hvad gjorde folket, så de kunne forstå røsten? (3 
Nephi 11:5-6). Hvad betyder det at "åbne) ørene for at høre"? (Vi skal lytte og være klar 
til at modtage det, vor himmelske Fader vil, at vi skal høre). 

• Hvad hørte folket vor himmelske Fader sige til dem, den tredje gang? (3 Nephi 11:6-7). 
Hvilke vigtige ting lærer vi af denne præsentation? (Vi lærer, at Jesus Kristus er Guds 
Søn, at de er to særskilte personer, at Faderen elsker Sønnen, og at vi skal lytte til 
Sønnen). Hvad kan vi gøre for bedre at lytte til og forstå Jesu Kristi ord? 

• Hvad så folket, da de så op mod himlen? (3 Nephi 11:8). Hvorfor tror I at folket faldt til 
jorden, da Frelseren fortalte dem, hvem han var? (3 Nephi 11:10-12). Hvordan ville I 
have haft det, hvis I havde været til stede? Hvorfor lod Kristus folket føle sårene på 
hans legeme? (3 Nephi 11:14-15). 

• Hvordan viste nephiterne deres taknemlighed og kærlighed til Frelseren? (3 Nephi 
11:16-17). Hvordan kan vi vise ham vores kærlighed og taknemlighed for det, han har 
gjort for os? 

• Hvilken vigtig ordinanse gav Jesus Kristus Nephi myndighed til at udføre? (3 Nephi 
11:19-21). Hvordan skulle dåben udføres? (3 Nephi 11:22-27). 

• Hvad sagde Frelseren om splid og uenighed? (3 Nephi 11:28-30). 

• Hvad sagde han, at vi alle skal gøre for at opnå evigt liv? (3 Nephi 11:33-38). 

• Forklar, at den vigtigste nyhed i verden i dag er, at Jesus Kristus lever. Mange 
mennesker tænker kun på ham som en, der levede og døde på korset for længe siden. 
Hvilken kundskab har vi som medlemmer af hans Kirke, som får os til at føle os særligt 
knyttet til Frelseren? (Vi ved, at han led for vore synder og gav sit liv for os, og at han 
lever og styrer sin Kirke i dag). 

Bed børnene om at give udtryk for, hvad de føler for Jesus Kristus. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Læs og drøft den første, anden eller fjerde trosartikel. Hjælp børnene til at lære en af 
dem udenad. 

2. Drøft betydningen af at have et vidnesbyrd. Noget af det vigtigste et menneske kan 
have i dette liv, er et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er et virkeligt menneske og er 
Guds Søn, hvilket gør ham guddommelig. Et vidnesbyrd er en åndelig fornemmelse og 
en stærk tro, som udvikler sig til kundskab. Når I begynder at få et vidnesbyrd, får I en 
indre fornemmelse af, at evangeliet er sandt. Denne følelse vokser og bliver stærkere, 
når I plejer den ved at studere, bede og være lydige. I begynder at træffe rigtige valg, 
som følge af jeres tro og kærlighed til vor himmelske Fader og hans Søn, Jesus Kristus. 
Når vi bærer vores vidnesbyrd, giver vi udtryk for vore følelser og vores hengivenhed til 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus over for andre. Vi bærer også vidnesbyrd ved 
den måde vi lever, klæder os på og opfører os. Når vi vælger det rette, viser vi andre, 
at vi har et vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium. 

3. Drøft, hvorfor det er så vigtigt for os til stadighed at lære om Jesus Kristus. Forklar, at 
vi har tendens til at blive som dem, vi kender, ser op til og respekterer. Vi kommer 
nærmere til Jesus Kristus og bliver mere som ham, efterhånden som vi lærer om ham 
og prøver at følge hans eksempel. 

4. Syng eller læs teksten til "Han sendte sin Søn" (Børnenes sangbog, s. 20). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er til, og at han er guddommelig. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 11 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus lærer 
nephiterne saligprisningerne 

At lære børnene, at de saligprisninger og de andre sandheder, som Jesus Kristus lærte 
nephiterne, kan hjælpe os til at blive mere som vor himmelske Fader og hans Søn. 

1. Studér 3 Nephi 12 og 13 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til 
at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Del børnene op i par. Hvis der er et ulige antal børn i klassen, kan du danne par med et af 
børnene. Bed børnene om først at lytte til alle instruktionerne, og derefter prøve at huske 
dem, og udføre dem i den rækkefølge, de blev givet. 
1. Giv din makker hånden og fortæl ham eller hende dit fulde navn. 
2. Rejs dig og fortæl din makker noget, som du beundrer hos ham eller hende. 
3. Drej dig en omgang,og fortæl din makker noget, som du godt kan lide ved dig selv. 
4. Find ud af, hvem der er din makkers yndlingsprofet i Mormons Bog. 
5. Sæt dig ned og fold armene over kors. 

Bed børnene om at gå i gang. Hvis børnene har svært ved at huske det hele, kan du 
gentage instruktionerne og bede dem prøve igen. Forklar, at hvis aktiviteten blev gentaget 
mange gange, ville alle være i stand til at huske, hvad de skulle gøre. Når vi vælger at følge 
Jesu Kristi lærdomme hele livet, lærer vi efterhånden at blive som vor himmelske Fader og 
hans Søn. 

Forklar, at Jesus Kristus besøgte det amerikanske fastland efter sin opstandelse. Han 
udvalgte tolv disciple og lærte nephiterne de samme principper, som han havde undervist i 
ved bjergprædikenen i Jerusalem (se Matt 5-7). Disse lærdomme, kendt som 
saligprisningerne, er vigtige for os at efterleve. Ordet saligprisning betyder lykke eller 
velsignelse. 

Vis billedet af Jesus, der underviste på den vestlige halvkugle, og lær børnene beretningen 
fra 3 Nephi 12 og 13, om hvordan Jesus Kristus underviste i saligprisningerne. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften" s. 
vii). Forklar, at Frelseren lærte os, hvordan vi bliver mere som ham og hans Fader. 

Studér følgende spørgsmål og skriftsteder, mens du forbereder lektionen. Brug de 
spørgsmål du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan de kan 
anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen med 
børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem ville nephiterne lytte til og adlyde ifølge Jesus Kristus? (3 Nephi 12:1). Hvorfor er 
det vigtigt, at vi lytter til og adlyder vores Kirkes ledere i dag? 
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• Hvilke velsignelser får vi, når vi bliver døbt? (3 Nephi 12:2). Hvad skal vi gøre, hvis vi vil 
have Helligåndens hjælp? 

• Hvad betyder det at være "fattig i ånden"? (3 Nephi 12:3. Lærvillig, ikke opblæst eller 
pralende). Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader, at vi er lærvillige? Påpeg, at 
ordene "som kommer til mig" i vers 3 ikke findes i beretningen i Bibelen, men at de 
hjælper os til at forstå saligprisningerne bedre. At være "fattig i ånden" er ikke nok, hvis 
vi ikke kommer til Frelseren. Dette gælder også for de øvrige saligprisninger. 

Frelseren lærte os, at vi skal omvende os og komme til ham "som et lille barn" (3 Nephi 
9:22). Påpeg de prisværdige egenskaber, du har lagt mærke til hos hvert barn. Understreg 
vigtigheden af at være ærbødig i klassen, prøve på at lære og at hjælpe andre til at lære. 

Læs 3 Nephi 12:4. Fortæl om et tilfælde, hvor du har følt dig trøstet af Ånden. Bed 
børnene om at fortælle om oplevelser, hvor de har følt sig trøstet. 

• Hvad betyder det at være sagtmodig? (3 Nephi 12:5. At være mild og venlig og udvise 
selvkontrol). Hvordan er det til velsignelse for os og andre, når vi er sagtmodige? 

• Hvad betyder det at hungre og tørste efter retfærdighed? {Vi bør have lige så stort et 
ønske om at være gode, som efter at få mad og drikke). Hvad bliver der lovet os, hvis 
vi hungrer og tørster efter retfærdighed? (3 Nephi 12:6). 

• Hvad betyder det at vise barmhjertighed? (3 Nephi 12:7. At være villig til at tilgive, at 
være venlig og kærlig). Hvad er vi blevet lovet, når vi viser barmhjertighed? Du kan 
fortælle om et tilfælde, hvor du valgte at tilgive en anden, og hvordan du havde det, da 
du gjorde det. 

• Hvad betyder det at være ren af hjertet? (3 Nephi 12:8. At være oprigtig og ægte, at 
have et rent sind og hjerte, at glæde sig over gode ting, og vende sig bort fra det onde 
eller ugudelige i tanker og handling). Hvilke eksempler kender I på at vælge gode 
aktiviteter frem for dårlige? Hvordan hjælper det at adlyde evangeliets lærdomme os til 
at blive rene af hjertet? 

• Hvad betyder det at være en fredsstifter? (3 Nephi 12:9). Hvilke situationer kan du 
ændre, ved at være en fredsstifter? Hvordan har du det, når du stifter fred? 

• Hvad lovede Frelseren dem, som forfølges (bliver drillet, gjort nar ad, plaget) på grund 
af deres vidnesbyrd om ham? (3 Nephi 12:10-12). Kender I nogen, som har udholdt 
forfølgelse for Frelserens skyld? Du kan eventuelt fortælle om et tilfælde, hvor du eller 
en, du kender, stod fast på det, der er ret, på trods af kritik. 

• Hvad betyder det at være jordens salt? (3 Nephi 12:3. Se Leg og lær-aktivitet 4). 
Hvordan kan jeres retfærdige eksempel over for andre sammenlignes med salt? 

• Hvor meget lys ville et tændt stearinlys give, hvis det stod under en spand eller en 
kande? (3 Nephi 12:14-16). Hvordan kan I lader jeres lys (eller eksempel) skinne? 
Hvordan har en andens eksempel været et lys i jeres tilværelse? 

• Hvordan hjælper det at holde befalingerne os til at blive mere som vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus? (3 Nephi 12:48). 

• Hvor vigtigt er det for os at tilgive andre? (3 Nephi 13:14-15). 

• Hvad kan 3 Nephi 13:16-18 lære os om faste? 

• Hvad tror I, at "saml jer ikke skatte på jorden ... men ... i himlen" betyder? (3 Nephi 
13:19-20). Hvilke skatte kan vi tage med os fra dette liv og ind i det næste? Hvilke 
skatte, som synes vigtige for os nu, kan vi ikke tage med os? 

• Hvorfor giver Jesus Kristus os befalinger? (3 Nephi 12:20). Hvad har I lært af 
saligprisningerne og af andre sandheder, som vil hjælpe jer til at biive mere som 
Frelseren i denne uge? 
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Lektion 15 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Skriv overskrifterne Salige er og Løfte på tavlen. Skriv 3 Nephi 12:3, 3 Nephi 12:4, og 
så videre, indtil vers 10, på forskellige stykker papir, og del dem ud til eleverne. Bed 
børnene om at læse verset på deres stykke papir, og fortælle dig, hvilket løfte der 
findes i de forskellige saligprisninger. Skriv svarene op i den rigtige kolonne. 
(Understreg vigtigheden af at "komme til Kristus", når du taler om de forskellige 
saligprisninger). Når du er færdig, bør følgende liste stå på tavlen: 

SALIGE ER LØFTE 

de fattige i ånden, som 
kommer til Jesus Kristus 

himmerigets rige er deres 

de, der sørger skal trøstes 

de sagtmodige skal arve jorden 

de, der hungrer og tørster 
efter retfærdighed 

skal fyldes Helligånden 

de barmhjertige skal vises barmhjertighed 

de rene af hjertet skal se Gud 

fredsstifterne skal kaldes Guds børn 

de, der forfølges for 
Frelserens skyld 

himmeriges rige er deres 

2. Drøft og hjælp børnene med at lære den 13. trosartikel udenad. 

3. Spørg børnene, hvordan de bedre kan efterleve en af saligprisningerne og skriv deres 
forslag op på tavlen. Bed hvert barn om at vælge sig en af saligprisningerne, som de vil 
arbejde på i ugens løb. Du kan give børnene et stykke papir med sætningen "I denne 
uge vil jeg være mere " skrevet på. Bed dem om at udfylde det tomme felt og tage 
papiret med hjem. 

4. Vis børnene noget salt. Forklar, at salt i hundreder af år er blevet brugt til at bringe 
smagen frem i mad og til at konservere den. På samme måde som salt konseiverer 
mad, kan vores forhold til vor himmelske Fader og Frelseren blive bevaret, når vi 
adlyder deres belæringer og holder vores pagter. På samme måde som salt bringer 
smagen frem i mad, kan vi gøre verden bedre ved at leve retfærdigt. Stil børnene 
følgende spørgsmål: 

• Hvilke urene påvirkninger i verden kan påvirke vores forhold til Frelseren? 

• Salt mister sin kraft (smag) når det bliver urent, og hvad sker der med os, når vi 
tillader urenheder (urene tanker, påvirkninger og handlinger) i vores liv? 

5. Hvis du ikke giver denne lektion på en fastesøndag, så lav lidt popcorn med og uden 
salt (spørg forældrene, om nogen blandt børnene er allergiske), og lad børnene smage 
forskellen. Forklar, hvor vigtig salt er for visse slags mad. Hjælp børnene til at forstå, at 
hvis vi skal regnes for jordens salt, skal vi udvikle kristuslignende egenskaber og tjene 
andre. 

6. Læs følgende skriftsted. Bed børnene om at række hånden i vejret, hver gang de hører 
ordet gøre. 
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"Dette er mit evangelium, og I ved, hvad 1 skal gøre i min kirke; thi de gerninger, I har 
set mig gøre, skal I også gøre. 

Derfor salige er I, dersom I gør dette, thi I skal blive ophøjet på den yderste dag" (3 
Nephi 27:21-22; kursiv tilføjet). 

Forklar, at hvis vi gør det, Frelseren har befalet os at gøre, vil han velsigne os. Det er en 
evig lov, at lydighed giver velsignelser. Du kan læse og forklare L&P 130:20-21. 

7. Vis et billede af Spencer W. Kimball, Kirkens 12. præsident, og fortæl børnene, hvad et 
af hans yndlingsmottoer var: "Gør det". Præsident Kimball vidste, at det var væsentligt 
ikke bare at kende Jesu lærdomme, men også at gøre dem. Fortæl følgende historie 
om præsident Kimball og sangen "Jeg er Guds kære barn". 

11957 bad Primarys hovedbestyrelse Naomi W. Randall og Mildred T. Pettit om at 
skrive en sang om børns behov for at blive undervist i evangeliet. Naomi Randall 
fortalte: 'Den aften knælede jeg ned og bad højt, og anmodede vor himmelske Fader 
om at give mig de rigtige ord. Omkring kl. 2 om morgenen vågnede jeg og begyndte 
igen at tænke på sangen. Så kom ordene til mig ... Jeg stod straks op og begyndte at 
skrive de ord, jeg havde fornemmet. Der var snart tre vers og et omkvæd. Jeg 
gennemlæste taknemlig sangen og gik tilbage til mit soveværese, hvor jeg knælede for 
min himmelske Fader for at sige "Tak". 

Teksten i omkvædet lød oprindeligt: 'Lær mig hvad jeg vide må, for hjem til Gud at nå" 
(kursiv tilføjet). Nogle få år efter at sangen var blevet udgivet, var Spencer W. Kimball, 
som dengang var medlem af de 12 apostles kvorum, til stede ved en konference ... 
hvor primarybørnene sang denne sang. Naomi Randall sagde: 'På vejen hjem talte han 
med et medlem af Primarys hovedbestyrelse og fortalte, hvor meget han holdt af den 
sang, men sagde, at der var et enkelt ord i omkvædet, som bekymrede ham. Han 
spurgte, om søster Randall måske ville overveje at ændre den linie, som lød "lær mig, 
hvad jeg vide må" til "lær mig, hvad jeg gøre må." Jeg tog naturligvis med glæde imod 
hans forslag. 

'Jeg tænkte over, hvorfor den tanke ikke havde slået mig, da teksten først blev skrevet. 
Men efterhånden følte jeg meget stærkt, at dette var den måde, Herren ønskede at 
sangen skulle udvikle sig på, fordi den blev et undervisningsmiddel for alle Kirkens 
medlemmer, og gjorde det klart for dem, at det ikke er nok at kende evangeliet; det er 
den daglige gøren af Herrens vilje og overholdelse af befalingerne, som hjælper os til at 
nå vores evige mål'" (i Karen Lynn Davidson, Our Latter-day Hymns, s. 303-304). 

Bed børnene om at skrive "Gør det nu" på et kort, og tage det med hjem. 

8. Syng eller læs teksten til "At leve evangeliet" [Børnenes sangbog, s. 26); "Elsker 
hverandre" (Børnenes sangbog, s. 74); "Nephis mod" (Børnenes sangbog, s. 64), vers 
3; "Jeg er Guds kære barn" (Børnenes sangbog, s. 2); eller "Gør hvad er ret" (Sange og 
salmer, nr. 153). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at ved at efterleve saligprisningerne og andre befalinger bliver vi 
velsignet og bliver mere som vor himmelske Fader. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 12:3-24, 39-48 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Lektion 31 Jesus Kristus helbreder de 
syge og velsigner børnene 

At lære børnene, at Jesus Kristus elsker os alle og at opmuntre dem til at opleve glæde 
ved at have tro på ham. 

1. Studér 3 Nephi 17 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Salt. 
c. Billede 4-46, Jesus helbreder nephiterne {Evangelisk kunst 317); 4-47, Jesus beder 

med nephiterne, og 4-48, Jesus velsigner nephiternes børn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed alle børnene om at smage på saltet, og bed dem om at forklare smagen for en, som 
aldrig har smagt det før. Du kan minde dem om, at de ikke kan beskrive smagen som salt, 
for personen, der aldrig har smagt salt, ved ikke hvad det betyder. Forklar, at det til tider er 
svært at forklare noget, som man selv har oplevet, med ord, som andre kan forstå. 
Nephiterne oplevede så stor glæde, da Jesus Kristus åbenbarede sig for dem, at de 
sagde: "Ingen tunge kan udtale og intet menneske beskrive, og menneskehjertet kan 
heller ikke fatte så store og vidunderlige ting, som vi både så og hørte" (3 Nephi 17:17). 
Fortæl børnene, at hvis de prøver at forestille sig det, de skal høre om i denne lektion, så 
vil de måske med ånden kunne fornemme og forstå nogle af de sandheder, som ord ikke 
kan beskrive. 

Vis billederne på passende tidspunkter og fortæl børnene beretningen om, hvordan Jesus 
Kristus helbreder de syge og velsigner børnene. Den findes i 3 Nephi 17. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 
Understreg, at Frelserens kærlighed til folket var så stor, at den ikke kunne udtrykkes i ord. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad sagde Jesus Kristus, at folket skulle gøre for at forstå det, han havde lært dem? 
(3 Nephi 17:3). Hvad betyder det at overveje? (At tænke dybt over noget). Hvorfor er 
det så vigtigt, at vi overvejer og beder om det, vi lærer af vore kirkeledere og -lærere? 

• Hvor skulle Frelseren hen, efter han havde besøgt nephiterne? (3 Nephi 17:4). Hvordan 
viser dette os, at Jesus elsker alle vor himmelske Faders børn? 

• Hvad gjorde folket, da Frelseren sagde, at han måtte forlade dem? (3 Nephi 17:5). 
Hvad gjorde han så, for at vise, at han elskede dem? (3 Nephi 17:6-8). 

• Hvilken grund gav Jesus Kristus til, at folket kunne blive helbredt? (3 Nephi 17:8). 
Hvorfor sker det somme tider, at mirakler udebliver? (Ether 12:12, 18). 
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Lektion 15 

• Hvordan viste nephiterne deres taknemlighed, da Jesus Kristus helbredte de syge? (3 
Nephi 17:10). Hvornår bør I takke vor himmelske Fader og Jesus? Hvordan kan I vise 
jeres taknemlighed for de velsignelser I får? 

• Hvad befalede Jesus Kristus disse mennesker at gøre, da han havde helbredt de syge 
blandt dem? (3 Nephi 17:11). Hvad gjorde han, da børnene blev ført hen til ham? (3 
Nephi 17:13-15). Hvorfor blev de ord han udtalte i sin bøn til vor himmelske Fader ikke 
nedskrevet? (3 Nephi 17:16-17). 

• Hvorfor græd Jesus? (3 Nephi 17:20-21). Hvordan har evangeliet glædet dig? Hvordan 
viste han sin kærlighed til børnene? (3 Nephi 17:21). Hvordan ville du have det, hvis 
Jesus Kristus holdt dig i sine arme, velsignede dig og bad til vor himmelske Fader for 
dig? 

• Hvad så forældrene, da Frelseren sagde, at de skulle se på deres små? (3 Nephi 
17:23-24). Hvad betyder det at betjene? (At hjælpe eller yde en form for tjeneste). Hvad 
kan vi gøre for at tjene andre? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Læs og drøft følgende udtalelse af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

"Kære børn, jeg lover jer at I også vil blive betjent af engle. I ser dem måske ikke, men 
de vil være der og hjælpe jer, og I vil fornemme, at de er der... 

"Kære børn. Vor himmelske Fader har sendt jer til jorden på dette tidspunkt, fordi I 
hører til hans tapreste børn. Han vidste, at der ville være stor ugudelighed i verden i 
vore dage, og han vidste, at I ville være trofaste og lydige." {Stjernen, juli 1989, s. 77). 

2. Læs 3 Nephi 17:20-21 sammen. Bed børnene om at vælge et ord eller en gruppe ord 
fra disse vers, som de mener er vigtige, og lad dem fortælle, hvad de mener om de 
ord, de har valgt. 

3. Bed børnene om at tænke over de gange, hvor de har været gladest. Stil dem 
følgende spørgsmål om situationerne: 

• Hvad lavede I? 

• Hvad gjorde jer glade. 

• Hvorfor er vi lykkeligst, når vi lever sådan, som Jesus lærte os? 

• Hvorfor er I lykkeligst sammen med bestemte venner og medlemmer af familien? 

Forklar, at vi helt naturligt foretrækker at være sammen med dem, vi elsker, og som 
elsker os. Hvis vi adlyder befalingerne, kan vi leve sammen med vor himmelske Fader 
og Jesus og vores familie for evigt. Det vil give os den største glæde, vi kan opnå. 

4. Da nephiterne, som samlede sig i Overflødighedens land, ikke var tilstrækkeligt 
forberedte, kunne Frelseren ikke fortælle dem alt, hvad vor himmelske Fader ville, at de 
skulle vide. Hvad bad Jesus folket om at gøre? (Bed børnene udfylde de tomme felter 
fra 3 Nephi 17:3). 

Gå derfor til jeres hiem og overvej det som jeg har sagt, og bed Faderen 
i mit navn, at I må kunne forstå det. (3 Nephi 17:3). 

Hvad bør I gøre for at forstå det, I har hørt, efter en konference, et nadvermøde eller 
møderne i primary? 

5. Syng eller læs teksten til "Når Jesus atter kommer her" {Børnenes sangbog, s. 46). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus og vor himmelske Fader elsker alle børn, og at vi, 
hvis vi har tro på Jesus Kristus og adlyder befalingerne, vil erfare glæden ved at bo 
sammen med dem igen. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 17 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus giver 
nadveren til nephiterne 

Lektion 31 
Børnene skal opfordres til altid at tænke på Jesus Kristus, så de kan have hans Ånd hos 
sig. 

1. Læs 3 Nephi 18:1-14 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Skriv følgende ord på nogle stykker papir (eller på tavlen): 
Mørke 
Ødelæggelse 
Røst 
Hans sår 
Engle 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-43, Kristus viser sig for nephiterne (Evangelisk kunst 315); 4-46, Jesus 

helbreder nephiterne [Evangelisk kunst 317); 4-47, Jesus beder med nephiterne; og 
4-49, Den opstandne Jesus Kristus (Evangelisk kunst 239). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Spørg børnene om, hvilke vigtige begivenheder de kan huske i deres liv. Spørg dem, hvad 
der gør, at de kan huske dem. 

Vis de billeder, der står under "Forberedes" og de ord, du har skrevet, et ad gangen. 
Spørg børnene, hvad de forskellige billeder eller ord eller sætninger hjælper dem til at 
huske om Jesu besøg. Forklar, at denne lektion handler om det, Jesus gjorde for at 
hjælpe os til altid at erindre ham. 

Fortæl børnene beretningen fra 3 Nephi 18:1 -14. (Forslag til, hvordan du kan undervise ud 
fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad bad Jesus Kristus sine disciple om at tage med? (3 Nephi 18:1). Hvad gjorde 
Jesus med brødet? (3 Nephi 18:3-4). Hvad gjorde han med vinen? (3 Nephi 18:8-9). 

• Hvad skal en ung mand have, før han kan forberede eller velsigne eller omdele 
nadveren til Kirkens medlemmer? (3 Nephi 18:5). Hvem forbereder, omdeler og 
velsigner nadveren i vores ward/gren? 

• Hvad hjælper nadverbrødet os til at huske? (3 Nephi 18:7). Hvad hjælper nadvervandet 
os til at huske? (3 Nephi 18:11). 

• Hvem indgår vi pagt med, når vi tager nadveren? (3 Nephi 18:7). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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• Hvad lover Jesus Kristus os, hvis vi altid erindrer ham? (3 Nephi 18:7). Hvad betyder 
det, at have hans ånd hos os? (Vi bliver vejledt og hjulpet af Helligånden). Hvad kan vi 
gøre i ugens løb for altid at erindre Frelseren, så vi kan have hans ånd hos os? 

• Hvad vidner medlemmerne af Kirken om for vor himmelske Fader, når de deltager i 
nadveren? (3 Nephi 18:10). Hvad betyder det at være villig til at holde hans bud? Hvilke 
bud vil vor himmelske Fader gerne have os til at holde med glæde? Du kan bede 
børnene om i deres stille sind at vælge et bud, som de gerne vil adlyde i højere grad. 

• Hvilke pagter husker og fornyr vi, når vi deltager i nadveren? (3 Nephi 18:11). Hvordan 
kan det, at tænke på de pagter, vi indgik ved dåben, hjælpe os til at leve et bedre liv? 
(Mosiah 18:10). Bed børnene om at lytte opmærksomt til nadverbønnerne og tænke 
over, hvordan de kan overholde deres dåbspagter i ugens løb. 

• Hvordan bliver vi velsignet, når vi deltager værdigt i nadveren? (3 Nephi 18:12-14). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Bed børnene om at læse nadverbønnerne i Moroni 4:3 og 5:2. Spørg dem, hvordan de 
kan forberede sig til at deltage i nadveren. Du kan anvende følgende forslag, hvis 
børnene har brug for hjælp: 

Syng med på nadversalmen. 
Lyt til nadverbønnerne. 
Tænk over Frelserens kærlighed, lidelser, død, opstandelse og belæringer. 
Tænk over vore pagter med vor himmelske Fader. 

2. Fortæl om en passende oplevelse, hvor du har følt Ånden. Hvis nogen af børnene har 
haft oplevelser med Ånden, som de gerne vil fortælle om, så lad dem gøre det. Hjælp 
børnene til at forstå, at Jesus Kristus ønsker, at de skal finde, og altid føle hans Ånd i 
deres liv. Drøft følgende udtalelse fra præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. 
præsident: "Vi hører oftest Herrens ord som en fornemmelse. Hvis vi er ydmyge og 
modtagelige, vil Herren oftest give os tilkendegivelser gennem vore fornemmelser. Det 
er derfor, at åndelige tilkendegivelser kan give os så stor glæde og fremkalde 
glædestårer" (The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 77). 

3. Vælg en salme eller primarysang, som børnene kender, og nyn den, mens børnene 
tegner noget, der kan få dem til at erindre Frelseren under nadveren. Det kunne være 
Jesus Kristus i Getsemane have, Jesus Kristus hos nephiterne, en velsignelse, som 
børnene er glade for i deres tilværelse og så videre. Bed dem om at tænke på 
Frelseren under hele nadveren. 

4. Syng eller læs teksten til "Ærbødighed" (Børnenes sangbog, s. 10), "Han sendte sin 
Søn" (Børnenes sangbog, s. 20), eller "Jeg søger til Herren" (Børnenes sangbog, s. 67). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Vis billedet af den opstandne Jesus Kristus. Bær dit vidnesbyrd om, at når vi erindrer 
Jesus og holder hans bud, har vi Helligånden hos os. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 18:1-14 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 31 Jesus Kristus lærer 
nephiterne at bede 

Formål At opmuntre børnene til at bede, så de ikke falder i fristelse. 

Forberedes 1. Studér 3 Nephi 18:15-25; 19; 20:1 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Alma 13:28-29, Matt 26:41 og L&P 31:12, 61:39. 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-47, Jesus beder sammen med nephiterne og 4-50, Familiebøn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Fortæl følgende historie om en særlig familiebøn. Den er blevet fortalt af ældste Rex D. 
Pinegar: 

"En morgen for nogle år siden kørte jeg [på ferie] sammen med min familie. Vore fire døtre 
var meget spændte, da vi nærmede os frakørslen til en berømt park. Men latteren og den 
glade snak forstummede brat, da vores lejede stationcar hostende gik i stå på selve 
frakørselsrampen. Mange biler kørte forbi os, mens jeg uden held forsøgte at få bilen 
startet igen. Til sidst gik det op for os, at vi ikke kunne gøre mere, så vi stod ud af den 
holdende bil og gik ind til siden for at samles i bøn. 

Da vi så op fra bønnen, opdagede vi en smilende og pæn mand og dennes søn. Han 
manøvrerede deres bil gennem de forskellige kørebaner og holdt ind ved siden af os. 
Resten af denne formiddag og til langt hen på eftermiddagen hjalp disse mænd os og 
sørgede for vore behov på en hjælpsom måde. De kørte os og vore ejendele hen til 
parkens indgang. Det kostede adskillige ture i deres lille bil. De hjalp mig med at finde en 
kranvogn til den strandede bil, og de kørte mig hen til udlejningsfirmaet for at få en 
erstatningsbil... De købte forfriskninger til min familie og ventede sammen med dem, til jeg 
kom tilbage adskillige timer senere. 

Vi følte, at disse i sandhed var svar på vores bøn, og det fortalte vi dem, da vi tog afsked 
med dem og forsøgte at takke dem. Faderen sagde: 'Hver morgen beder jeg Herren om 
at lede mig til dem, som måtte have behov for min hjælp denne dag1" (Stjernen, jan. 1992, 
s. 46). 

Bed børnene om at fortælle om oplevelser, de har haft i forbindelse med deres personlige 
bønner eller familiebønner. 

Vis billederne på passende tidspunkter og fortæl børnene beretningen om, hvordan Jesus 
Kristus underviste nephiterne. Den står i 3 Nephi 18:15-25; 19; 20:1. (Forslag til, hvordan 
du kan undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
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Lektion 15 

de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor ønsker Jesus, at vi altid skal bede? (3 Nephi 18:15, 18). 

• Hvem beder vi til? I hvis navn, skal vi bede? (3 Nephi 18:19; 19:6-8). 

• Hvilket løfte har vi fået, hvis vi beder i tro om det, der er bedst for os? (3 Nephi 18:20). 
Hjælp børnene med at forstå, at vor himmelske Fader altid ved, hvad der er bedst for 
os. Somme tider er det noget andet end det, vi ønsker. 

• Hvorfor er familiebøn så vigtig? (3 Nephi 18:21). Hvordan kan du hjælpe din familie til at 
holde regelmæssig familiebøn? 

• Hvad sagde Jesus Kristus, at vi skal gøre for dem, der ikke er medlemmer af Kirken? (3 
Nephi 18:22-23). 

• Hvad betyder det at holde "jeres lys op, så det kan skinne for verden"? (3 Nephi 
18:24). Hvordan kan vi hjælpe andre til at forstå, hvor vigtigt det er at bede? 

• Hvad lærte Jesu Kristi tolv disciple de nephiter, som var forsamlet? (3 Nephi 19:6). 
Hvornår knæler I ned og beder? Hvordan viser det, at vi knæler, respekt for vor 
himmelske Fader? På hvilke andre måder kan vi vise ærbødighed, mens vi beder 
derhjemme og i klassen? 

• Hvad ønskede disciplene mest af alt, da de bad? (3 Nephi 19:9). Hvordan fik de denne 
gave? (3 Nephi 19:13-14). 

• Hvad sagde Jesus, da han bad til vor himmelske Fader? (3 Nephi 19:20, 28). Hvorfor 
tror I, at det, at sige tak, er en så vigtig del af vore bønner? Hvad er I taknemlige for? 

• Hvordan kan vi bede uophørligt? (3 Nephi 20:1). Hvorfor bør vi altid have en bøn i 
hjertet? (3 Nephi 18:15, 18). Hvordan kan bønner hjælpe os til at undgå fristelser? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Skriv følgende skriftstedshenvisninger på små lapper papir og giv dem til børnene, 
enkeltvis eller i små grupper. Bed børnene om at læse skriftstederne og lede efter ting, 
som Jesus Kristus lærte os om de velsignelser, vi får gennem bøn. Lad så børnene 
fortælle hele klassen, hvad de har lært. 

3 Nephi 18:15, 18 (Vi bliver i stand til at undgå fristelser). 
3 Nephi 18:20 (Vi får vore retfærdige ønsker opfyldt). 
3 Nephi 18:24 (Vi vil være et eksempel for andre). 
3 Nephi 19:30 og 27:20 (Vor himmelske Fader og Jesus Kristus bliver glade for os). 

2. Find historier fra Stjernen om bøn og del dem med børnene. 

3. Læs og drøft følgende udtalelse af ældste Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

"Der er stor tendens til, at vi i vore bønner og i vor påkaldelse af Herren beder om flere 
velsignelser. Men sommetider mener jeg, at vi skal afsætte en større del af vore bønner 
til at give udtryk for vores taknemlighed og glæde over de velsignelser, vi allerede har 
fået" {God, Family, Country, s. 199). 

Bed børnene om i løbet af 1 minut at sige så mange ting, de kan komme i tanker om, 
som de har at være taknemmelige over. Opsummér svarene på tavlen. 

4. Drøft en del af Alma 13:28 og hjælp børnene til at lære stykket udenad: ... I skal 
"ydmyge jer for Herren og påkalde hans hellige navn og våge og bede bestandigt, så I 
ikke bliver fristet mere, end I kan udholde, og således blive ledet af den Helligånd". 

5. Drøft bønnens grundlæggende trin: 
a. Tiltal vor himmelske Fader... 
b. Tak ham for... 
c. Bed ham om ... 
d. Slut i Jesu Kristi navn. Amen. 
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Skriv følgende på tavlen: "Jeg takker dig for..." Bed børnene om at fortælle, hvad de 
takker vor himmelske Fader for, og opsummér deres svar på tavlen. Gør det samme 
med "Jeg beder dig ..." 

6. Syng eller læs teksten til "Barnets bøn" (Børnenes sangbog, s. 6), "Børn over hele 
verden" (Børnenes sangbog, s. 4), "Familiebøn" (Børnenes sangbog, s. 101), eller 
"Kærlighed er her" (Børnenes sangbog, s. 102). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om vigtigheden af daglige bønner og om, at hvis vi beder, sådan som 
Jesus lærte os det, bliver vi beskyttet imod Satans påvirkninger. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 18:18-25 og Alma 13:28-29 derhjemme, som en 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Fred blandt 
nephiterne 

Lektion 31 
Formål Børnene skal opfordres til at søge den fred og lykke, som kommer af at efterleve Jesu 

Kristi evangelium. 

Forberedes 1. Studér 3 Nephi 28:1 -16, 23-40 og 4 Nephi under bøn. Studér dernæst lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: En Mormons Bog til hvert barn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Bed børnene om at forestille sig, hvordan det ville være at have Frelseren boende sammen 
med deres familie i en uge. Spørg dem, hvordan de tror det ville være at bo i deres hjem i 
den uge. Lad et barn læse 4 Nephi 1:15-16. Forklar, at disse vers beskriver, hvordan folk i 
Amerika behandlede hinanden efter Jesu Kristi besøg. Hjælp børnene med at drøfte, 
hvordan det ville være at leve under disse betingelser. 

• På hvilke måder ville vores tilværelse være anderledes, hvis alle adlød budene? (Vil ville 
ikke have brug for låse, nøgler, politi, og så videre). Hjælp børnene til at forstå, at en af 
de vigtigste nøgler til lykke er den måde, hvorpå vi behandler andre. Når vi efterlever 
Jesu Kristi belæringer, behandler vi vores familie og venner med større venlighed og 
mindre selviskhed, og vi vil opleve større fred og lykke. 

Fortæl børnene beretningen i 3 Nephi 28:1-16, 23-40 og 4 Nephi om de nephitiske 
disciple, og den fred og lykke nephiterne oplevede, da de holdt budene. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad ønskede Jesu Kristi disciple af ham? (3 Nephi 28:2, 4-7). Hvorfor fik de tre 
disciple lov til at forblive på jorden indtil dens ende? (3 Nephi 28:6, 9). Hvilke 
forandringer fandt sted i deres legeme, som muliggjorde dette? (3 Nephi 28:38-39). 

• Hvordan blev de tre disciple beskyttet, mens de underviste folket? (3 Nephi 28:18-22). 
Hvad skrev Mormon om disse tre disciple? (3 Nephi 28:24-26. Påpeg, at Mormon 
levede omkring 350 år efter Jesus Kristus). 

• Hvad gjorde disciplene, efter Frelseren havde forladt dem? (3 Nephi 28:18). Hvad 
gjorde disse mennesker, da de hørte disciplenes ord? (4 Nephi 1:1-2). Hvor mange af 
befolkningen blev omvendt? Påpeg, at folket ikke længere var inddelt i nephiter og 
lamaniter, men var forenet. 

• Hvad betyder strid og uenighed? (4 Nephi 1:2. At skændes). Hvordan er du og din 
familie blevet velsignet, når I ikke har stridt? Hvordan kan I blive fredsstiftere og hjælpe 
jeres familie med at undgå at strides? 
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• Hvad betyder det at folket havde "alle ting tilfælles"? (4 Nephi 1:3). Hvad ville I kunne 
lide ved at leve på den måde? Hvordan kunne det måske være svært? 

• Hvilke mirakler udførte Jesu Kristi disciple? (4 Nephi 1:5). 

• Hvordan blev folket velsignet? (Se Leg og lær, aktivitet 1). 

• Hvorfor var der ingen strid i landet? (4 Nephi 1:15). Hvad betyder det at have "Guds 
kærlighed" i vores hjerte? Hvornår har bemærket Guds kærlighed i jeres tilværelse? 
Hvordan kan vi dele denne kærlighed med andre? 

• Hvad forårsagede en forandring i dette lykkelige samfund? (4 Nephi 1:23-29). Hvordan 
behandlede folket disciplene? (4 Nephi 1:30-34). Hvad er stolthed? Hvordan kan vi 
overvinde stolthed i vores tilværelse? 

• Hvad betyder det at gøre "forsætligt oprør mod Kristi evangelium", som disse folk 
gjorde? (4 Nephi 1:38). 

• Hvordan havde folket det tre hundrede år efter Kristi besøg? (4 Nephi 1:45-46). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lav ordstrimler af følgende sætninger fra 4 Nephi 1:2-3, 5, 15-16. 
"Alle handlede retskaffent med hinanden". 
"De havde alle ting tilfælles". 
"De udførte alle slags undergerninger". 
"Der fandtes ingen strid i landet". 
"Guds kærlighed boede i folkets hjerte". 
"Der var ingen misundelse". 
"Der fandtes ingen ... oprør". 
"Der var ingen ... løgn". 
"Der fandtes [ingen] ... røvere". 
"Der fandtes ... [ingen] mordere". 
"De var alle eet, Kristi børn". 

Læg alle ordstrimlerne i en beholder, og lad børnene trække en hver og vise den til de 
andre. Disse sætninger fra 4 Nephi forklarer, hvorfor folket levede i fred og lykke. 

2. Læs og drøft følgende udtalelse af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

"Herren giver os denne advarsel i Lære og Pagter: 'Vogt jer for stolthed, at ikke I skal 
blive som nephiterne fordum' (L&P 38:39)" (Conference Report, april 1989, s. 3; eller 
Stjernen, juli 1989, s. 3). Præsident Benson lærte os, at vi kan overvinde stoltheden i 
vores liv og være ydmyge, sagtmodige og lærvillige ved at: 

Elske vor himmelske Fader og sætte ham først i vores tilværelse. 
Ikke bekymre os om, hvad andre tænker om os, men kun hvad vor himmelske 
Fader tænker om os. 
Ikke bagtale eller kritisere. 
Ikke misunde eller leve over evne. 
Ikke strides eller slås i vores familie. 
Hjælpe andre med at have det godt med sig selv. 
Modtage råd fra vore ledere. 
Tilgive dem, der har fornærmet eller såret os. 
Være uselvisk. 
Tjene andre. 

Disse udtalelser kunne du skrive på ordstrimler og komme i en pose. Børnene trækker 
så hver en ordstrimmel og drøfter, hvordan det aktuelle princip kan hjælpe os med at 
overvinde stolthed i familien. 

3. Læs, drøft og hjælp børnene med at lære hele eller dele af 4 Nephi 1:15-16 udenad. 
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4. Lad børnene agere situationer fra det virkelige liv, hvor der opstår uenighed. Lad dem 
agere, hvordan situationen ville være, hvis de boede i det nephitiske samfund, hvor der 
ikke fandtes strid. (Forslag: To børn vil begge stå først i rækken, to søstre vil lege med 
det samme stykke legetøj og så videre). 

5. Læs og drøft følgende udtalelse af ældste Man/in J. Ashton: 

"'Hvordan kan man se, om et menneske er omvendt til Jesus Kristus?' ... 'Det bedste 
og tydeligste tegn på, at vi gør åndelige fremskridt og kommer til Kristus er den måde, 
vi behandler andre mennesker på'" (Conference Report, april 1992, s. 25; eller Ensign, 
maj 1992, s. 20). 

6. Hjælp børnene til at lære den 13. trosartikel udenad. Tal om, hvordan den gælder for 
den måde, nephiterne levede på, efter Jesu Kristi besøg, og for den måde, vi kan leve 
på nu. 

7. Læs og drøft L&P 19:23. 

8. Syng eller læs teksten til "Min Frelser elsker mig" (Børnenes sangbog, s. 42) eller "Hold 
Guds befalinger" (Børnenes sangbog, s. 68). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vi kan opleve fred og lykke, hvis vi ydmygt lever, sådan som 
Frelseren lærte os det. 

Foreslå børnene at læse 4 Nephi 1:1-18 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Mormon ser nephiternes 
undergang 

Styrk børnenes ønske om at forblive trofaste mod Jesu Kristi lære på trods af de dårlige 
påvirkninger omkring os. 

1. Studér Mormon 1-6 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at 
undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Seks skriftlige beskrivelser af Mormon, som beskrevet i aktiviteten under Fang 

opmærksomheden. 
c. Billede 4-1, Mormon forkorter pladerne (Evangelisk kunst 306) og 4-51, Mormon 

byder en engang storslået nation farvel (Evangelisk kunst 319). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Skriv Mormon på tavlen. 

• Hvad tænker I på, når I ser dette ord? 

Når børnene har drøftet, hvad de tænker på, forklarer du dem, at de skal lære om profeten 
Mormon i dag. Giv seks børn hver en af følgende beskrivelser af Mormon som ung mand, 
og lad dem læse dem højt for klassen: 

Jeg blev født omkring år 321 efter Kristus. 

Da jeg var 10 år gammel, fortalte profeten Ammaron mig, at jeg skulie have Nephis 
store plader, når jeg blev 24 år. (Mormon 1:2-4). 

Da jeg var 11 år gammel, flyttede jeg til Zarahemla, en stor by med mange indbyggere, 
sammen med min far. Det samme år udbrød der krige. (Mormon 1:6-8). 

Da jeg var 15 år gammel, blev jeg besøgt af Jesus Kristus og følte hans kærlighed og 
godhed. (Mormon 1:15). 

Da jeg var 16 år gammel, blev jeg udpeget til at lede alle de nephitiske hære. (Mormon 
2:1-2). 

Som følge af mit folks ugudelighed måtte jeg være stærk og overholde befalingerne og 
stole på min himmelske Fader. 

Forklar børnene, at når vi studerer Mormons liv, kan vi se, hvordan det er muligt at leve et 
retfærdigt liv til trods for de ugudelige påvirkninger omkring os. 

Fortæl om, hvordan Mormon forkortede Nephis store plader, og hvordan nephiterne blev 
udryddet. Det står i Mormon 1-6. Vis billederne på passende tidspunkter. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
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de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan og hvorfor blev Mormon valgt til at føre optegnelserne? ( Mormon 1:2-4). 
Hvordan ville I have det, hvis I fik samme ansvar, som Mormon fik, på et så tidligt 
tidspunkt? Hvordan kunne I forberede jer til et sådant helligt ansvar? 

• Hvad skete der blandt nephiterne og lamaniterne på det tidspunkt? (Mormon 1:13). 
Hvilke åndelige velsignelser mistede nephiterne på grund af deres ugudelighed? 
(Mormon 1:13-14). Hvorfor er det vigtigt at leve på en sådan måde, at vi kan have 
Helligånden hos os? 

• Hvorfor måtte Mormon ikke undervise nephiterne i evangeliet? (Mormon 1:16-17). På 
hvilke måder kan det være svært at leve i en ugudelig verden? 

• Hvorfor begyndte nephiterne at omvende sig? (Mormon 2:10-11. Mind eventuelt 
børnene om Samuels profeti i Helaman 13:18). Hvorfor blev Mormons glæde over 
folkets omvendelse snart vendt til sorg? (Mormon 2:12-15). Hvordan kan vi omvende 
os oprigtigt? 

• Hvad gjorde Mormon med Nephis store plader under krigene? (Mormon 2:16-18). 
Hjælp børnene til at forstå, at Mormons Bog er opkaldt efter Mormon, fordi han var den 
profet, der forkortede eller opsummerede Nephis store plader. Vis billedet der viser 
Mormon i færd med at forkorte Nephis store plader. Mormons forkortelse, de ting der 
blev tilføjet af hans søn, Moroni, samt Nephis små plader udgør de guldplader, som 
Joseph Smith fik af Moroni på højen Cumorah. 

• Hvorfor gik det ikke nephiterne så godt i kampen, som det kunne have gjort? (Mormon 
2:26-27). Hvad kan vi gøre for at have "Herrens styrke" i vores liv? 

• Hvad skete der, da Mormon lærte nephiterne om omvendelse? (Mormon 3:2-3). 
Hvorfor er der så mange, der ikke lytter til vor himmelske Fader og hans profeter? 

• Hvad gjorde Mormon til sidst på grund af folkets ugudelighed? (Mormon 3:11). Hvad 
gjorde han for at vise, hvor meget han holdt af dem? (Mormon 3:12). Hvorfor bør vi 
bede for mennesker, som ikke holder vor himmelske Faders befalinger? 

• Hvilken profet profeterede om nephiternes udryddelse? (Mormon 1:19; 2:10). Hvilke 
trængsler led folket under på grund af deres ugudelighed og som en opfyldelse af 
disse profetier? (Mormon 2:8, 20; 4:11,21; 5:16, 18; 6:7-9). Hvis du så dine venner og 
naboer lide under disse ting, hvad ville du så ønske at gøre for dem? Hvad kan vi gøre 
for at hjælpe andre med at lære at holde vor himmelske Faders befalinger? (Se aktivitet 
nummer 2 under Leg og lær). 

• Hvor mange blev dræbt i disse krige? (Mormon 6:10-15. Se aktivitet nummer 3 under 
Leg og lær). Hvad mente Mormon om sit folks udryddelse? (Mormon 6:16-22). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Drøft, hvad Mormons formål med at føre optegnelserne var (Mormon 3:20-22; 5:14-
15). Bed hvert barn om at læse mindst et vers for at finde svarene. 

2. Bed hvert barn om at nævne en befaling og fortælle, hvilken forskel det ville have gjort i 
Zarahemla eller i deres by, hvis alle havde efterlevet den ene befaling. 

3. Tal om det store antal mennesker, der gik til. Sammenlign det med en by på 230.000 
indbyggere, hvor alle blev dræbt med undtagelse af 24 mennesker. 

4. Sammen med børnene gennemgår du de velsignelser vi nyder godt af som følge af 
Mormons store tro og mod, når det gjaldt at være tro mod sit ansvar. Nævn bl.a 
følgende: 

Han var et storslået eksempel ved at vise os, hvordan man forbliver trofast, når man 
er omgivet af ugudelighed. 
Han nedskrev sit folks historie. 
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Han forkortede nephiternes historie. 
Han skrev breve til sin søn, Moroni, som giver os gode råd og lærdomme. 

• Hvordan kan vi vise vores taknemlighed over disse hellige optegnelser? 

5. Syng eller læs teksten til "Min Frelser elsker mig" (Børnenes sangbog, s. 42), "Jeg vil 
følge Guds plan" (Børnenes sangbog, s. 86, eller "Vælg kun ret" (Salmer og sange, nr. 
155). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om Mormons Bog, og hvordan den kan hjælpe os til at forblive trofaste 
mod Jesus Kristus til trods for de ugudelige påvirkninger omkring os. 

Foreslå børnene at læse Mormon 1:1-7, 13-19 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Jarediterne føres til 
det forjættede land 

Lektion 31 
At opmuntre børnene til at søge Helligåndens vejledning gennem hele livet. 

1. Studér Ether 1:1-4, 33-43; 2; 3; 6:1-13; og 1 Mos 11:1-9 under bøn. Studér dernæst 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra 
skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," 
s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Skriv sætningen "Rejs dig op, drej dig en omgang, og sæt dig stille ned" på et stykke 
papir. Lav så kopier af sætningen på forskellige sprog, så resten af børnene kan få en. 

Tysk: Steh auf, dreh dich um, und sitz still. 
Italiensk: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo. 
Engelsk: Stand up, turn around and sit down quietly. 
Svensk: Stålla up, vånd dig omkring, sått dig stilla ned. 
Fransk: Léve-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement. 
Portugisisk: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente! 
Spansk: Ponte de pie, date una vuelta, y siéntate en silencio. 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En Bibel. 
c. Billede 4-44, Verdenskort; 4-52, Jareds bror ser Herrens finger (Evangelisk kunst 

318); 4-53, de jareditiske skibe; og 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Giv hvert barn en af strimlerne med sætningen "Rejs dig op, drej dig en omgang, og sæt 
dig stille ned" på et af de forskellige sprog. Bed eleverne om at gøre det, der står på 
papiret. 

• Hvorfor kan I ikke gøre det, der står på papiret? 

Fortæl kort historien om Babelstårnet, som står i 1 Mos 11:1-9. 

• Hvordan ville det være, hvis I ikke kunne forstå menneskene omkring jer? Forklar, at 
børnene i dag skal lære om en familie, som levede på Babelstårnets tid. 

Vis billederne på passende tidspunkter, mens du fortælle børnene beretningen om 
jarediterne, som blev ført til det forjættede land. Den står i Ether 1-3 og 6:1-13. (Forslag til, 
hvordan du kan undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem var jarediterne? (Ether 1:33). Hvorfor forvirrede Herren ikke deres sprog? (Ether 
1:34-37). 

• Hvad bad Jareds bror Herren om? (Ether 1:38). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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• Hvordan forberedte jarediterne sig til deres rejse? (Ether 1:41; 2:2-3; 6:4). 

• Hvad betyder deseret? (Ether 2:3). 

• Hvordan førte vor himmelske Fader og Jesus Kristus jarediterne på deres rejse til 
havet? (Ether 2:4-6). Hvordan kan vi få guddommelig vejledning i vores tilværelse? 
(Svar på bønner, gennem Helligånden, gennem profeter og andre ledere, gennem 
skriften). 

• Hvorfor blev jarediterne ført til et forjættet land? (Ether 1:42-43). 

• Hvorfor var Herren ikke tilfreds med Jareds bror? (Ether 2:14). Hvad gjorde Jareds 
bror, efter at Herren havde revset ham? (Ether 2:15). Forklar, at revse betyder at 
skælde ud på en sådan måde, at man ved, hvad der er rigtigt at gøre. 

• Hvilket problem skulle Jareds bror have hjælp med at løse, da skibene næsten var 
færdige? (Ether 2:19). Hvad forventede Herren at Jareds bror gjorde for at løse 
problemet med lys i skibene, før han gav ham sin hjælp? (Ether 2:23, 25; 3:1). Hvad 
kan Jareds brors oplevelser lære os om det, at løse vore egne problemer? 

• Hvad gjorde Jareds bror for at få lys i skibene, som følge af sin faste tro på Jesus 
Kristus? (Ether 3:1, 4-5). Hvordan hjalp Jesus Kristus ham? (Ether 3:6). Hvordan kan vi 
udøve tro på Jesus Kristus? 

• Hvad så Jareds bror, da stenene blev tændt? (Ether 3:6-8). Hvorfor var Jareds bror i 
stand til at se Jesus Kristus? (Ether 3:9-15). Hvad lærte Jareds bror om Jesu Kristi 
legeme? (Ether 3:6, 15-17). Hjælp børnene til at forstå, at Jareds bror så Kristi ånd, 
som i det store hele lignede det fysiske legeme, som Jesus fik, da han kom til jorden. 

• Hvilke problemer kom jarediterne ud for, da de sejlede over havet? Hvordan hjalp 
Herren dem? Hvad gjorde jarediterne? (Ether 6:5-9). 

• Hvad gjorde jarediterne, så snart de satte fod på kysten i det forjættede land? (Ether 
6:12-13). Hvilke velsignelser er I taknemlige for? Hvordan kan vi vise vor himmelske 
Fader, at vi er taknemlige for vore velsignelser? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Vis flere genstande eller billeder af genstande som fx et kort, kompas, lommelygte og 
så videre. Lad børnene tale om, hvordan de forskellige ting hjælper os med at finde vej. 
Vis billedet af Jesus Kristus og drøft, hvordan vi modtager åndelig vejledning i vores 
tilværelse. 

2. Opsummér og drøft den fjerde trosartikel. Vis billedet af Jesus Kristus, og spørg 
børnene om, hvorfor de mener, at tro på Herren Jesus Kristus er det første princip i 
evangeliet. Drøft, hvorfor vi skal have tro, før vi kan omvende os, blive døbt og få 
Helligåndens gave. Lad børnene komme med nogle eksempler på, hvordan tro på 
Jesus Kristus forbedrer vore gerninger og opførsel. Understreg den store kraft vi kan 
få, når vi udvikler tro på ham. 

3. Lav en kryds og bolle på tavlen eller et stykke karton. Del klassen op i to grupper, en 
der benytter et x og en, der benytter et o. Hvis et spørgsmål besvares korrekt får 
gruppen lov til at vælge, hvor den vil sætte sit kryds eller sin o. Formålet er at få tre 
krydser eller boller på række. Når man svarer forkert, får den anden gruppe lov til at 
besvare det samme spørgsmål. (Se vejledningen i lektion 18). Du kan benytte følgende 
spørgsmål om jarediterne (du skal selv lave flere): 

Hvor mange sten blev lagt i hvert skib? (To). 

Hvor længe tog det for Jared, hans bror og deres familie og venner at sejle over 
havet? (Næsten et helt år). 

Hvad hed det høje tårn, de ugudelige mennesker byggede? (Babelstårnet). 
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Hvorfor udhuggede Jareds bror de 16 små sten? (For at få en lyskilde til deres 
rejse). 

Hvordan fik Jesus Kristus stenene til at lyse? (Gennem sin kraft, ved at røre ved 
dem med sin finger). 

4. Syng eller læs teksten til "Jeg er Guds kære barn" (Børnenes sangbog, s. 2). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at børnene hver især kan få vejledning af Helligånden, hvis de lever 
værdigt til at have Ånden hos sig. 

Foreslå børnene at læse Ether 3:6-16 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 

1 4 3 



Jarediterne afviser 
profeterne 

Børnene skal få et ønske om at overvinde det onde i deres personlige tilværelse ved at 
vælge at lytte til og at adlyde profeterne. 

1. Studér Ether 2:10-12; 11:1-5; 12:1-5; 13:13-22; 14:1-2,21; 15:1-6, 18-34; og Omni 
1:20-21 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," 
s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-54, Ether nedskrev jarediternes historie. 

Lektion 31 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Stil spørgsmål i retning af følgende: 

• Hvad ville der ske, hvis I valgte at stikke en nål i en oppustet ballon? 

• Hvad ville der ske, hvis jeres familie valgte ikke at vande planterne hjemme hos jer? 

• Hvad ville der ske, hvis I valgte at blive længe oppe, og ikke fik nok søvn? 

Forklar børnene, at alle deres valg har sine konsekvenser. Konsekvenser er det, der sker 
som et resultat af de valg, vi træffer. Skriften og vore profeter lærer os, hvilke 
konsekvenser vore valg får, for vor himmelske Fader ønsker, at vi træffer gode valg. Denne 
lektion handler om jarediterne og profeten Ether. Ether fortalte jarediterne, at hvis de valgte 
ikke at omvende sig, ville konsekvensen blive, at hele folket ville blive udryddet. 

Fortæl børnene beretningen om, hvorledes jarediterne blev udryddet (se listen over 
skriftsteder under afsnittet "Forberedes"). (Forslag til, hvordan du kan undervise ud fra 
skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Påpeg, at profeterne lærte folket at 
have tro på Jesus Kristus og at omvende sig, men da folket afviste og dræbte profeterne, 
blev hele den jareditiske civilisation til sidst udryddet. Vis billedet på passende steder. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad er handlefrihed? (Evnen til at vælge). Hvorfor gav vor himmelske Fader os 
handlefriheden? Hjælp børnene til at forstå, at vi udvikler os og lærer, når vi træffer 
valg. Vor himmelske Fader vidste, at vi ikke ville lære, hvordan vi kan blive som ham 
ved at tvinge os til at gøre de forskellige ting. 

• Hvad gjorde jarediterne ved de profeter, som profeterede om deres udryddelse? (Ether 
11:1 -5). Hvad kunne jarediterne have gjort for at afværge deres udryddelse? Forklar, at 
vi altid kan vælge at omvende os og undgå konsekvenserne af uophørligt at fremture i 
synd. 
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Lektion 15 

• Hvem var Coriantumr? (Ether 12:1). Hvem var Ether? (Ether 12:2). Hvad sagde Ether til 
jarediterne? (Ether 12:3-4). 

• Hvordan reagerede folket på Ethers belæringer? (Ether 13:13). Hvor skjulte Ether sig? 
(Ether 13:14). Hvad lavede han, mens han var i klippehulen? Hvorfor tror I, at nogle 
mennesker nægter at lytte til profeterne? 

• Hvad anbefalede Jesus Kristus Ether at sige til Coriantumr? (Ether 13:20-21). Hvordan 
reagerede Coriantumr og jarediterne over for Ether? (Ether 13:22). 

• Hvilken stor forbandelse kom over landet som følge af folkets ugudelighed? (Ether 
14:1-2, 21; 15:2). Hvordan tror I, det ville være at skulle leve med disse problemer? 

• Hvilke konsekvenser får det, når vi anvender vores handlefrihed til at træffe rigtige valg? 
Bed børnene om at give eksempler på rigtige valg og deraf følgende konsekvenser. 
Hvad er konsekvenserne, når vi træffer forkerte valg? Giv eksempler på forkerte valg og 
deres konsekvenser. 

• Hvad skrev Coriantumr i et brev til Shiz, modstandernes militære leder? (Ether 15:4). 
Hvad svarede Shiz? (Ether 15:5). Hvordan reagerede Coriantumr og hans folk over for 
Shiz' folk? (Ether 15:6). 

• Hvorfor blev folket ved med at kæmpe? (Ether 15:18-19). Hvad kunne der være sket, 
hvis jarediterne havde adlydt profeten Ether? (Ether 13:20). 

• Hvem var de sidste to jareditiske soldater? (Ether 15:29). Hvem af dem overlevede? 
(Ether 15:30-32). Hvem fandt Coriantumr? (Omni 1:20-21). Hvad gjorde profeten Ether 
med de optegnelser han havde ført om jarediterne? (Ether 15:33). Hvad var Ethers 
sidste vidnesbyrd? (Ether 15:34). Hvad burde være vores vigtigste mål i livet? 

• Hvordan tror I, I havde haft det, hvis I havde været Ether og havde set folket blive 
udryddet på grund af deres ulydighed? 

• Hvad kunne jarediterne havde gjort for at undgå denne store tragedie? Hvordan kan 
det hjælpe os i dag, hvis vi vælger at følge de levende profeter? Hvad har de levende 
profeter i dag blandt andet lært os? Hvilke velsignelser vil vi få, hvis vi følger deres råd? 

Du kan anvende aktivitet nummer 3 under Leg og lær, som en opsummering af denne 
lektion. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Fortæl om nogle af de seneste konferencebudskaber fra Det Første Præsidentskab og 
De Tolvs Råd, som passer til børnene i din klasse. Spørg børnene, hvordan de kan 
følge de levende profeter, og skriv deres forslag op på tavlen. Bed børnene om at 
vælge en af de måder, de kan følge profeterne på, og anvende den i ugens løb. 

2. Inden timen begynder skriver du bogstaverne i ordet lydighed på hvert sit stykke papir 
og skjuler dem rundt omkring i klasseværelset. Fortæl børnene, at du har skjult nogle 
bogstaver. Giv nøjagtige retningslinier for, hvordan man finder hvert enkelt bogstav. Når 
alle bogstaverne er blevet fundet, lægger du dem på gulvet eller sætter dem op på 
tavlen, så de danner ordet lydighed. Spørg børnene, hvad der satte dem i stand til at 
finde alle bogstaverne. Lær dem, at vor himmelske Fader ønsker, at vi skal vælge at 
være lydige. En af hovedårsagerne til, at vi er her på jorden, er at vi skal lære at være 
lydige. Vor himmelske Fader ønsker, at vi bruger vores handlefrihed til at vælge at 
adlyde Kirkens lederes råd til os. Spørg børnene, hvad de mener er det vigtigste, de 
kan gøre, for at blive lykkelige. Henvis igen til bogstaverne, som udgør ordet lydighed. 
Påpeg, at vor himmelske Fader igennem skriften og sine kirkeledere fortæller os, hvad 
han ønsker, at vi skal gøre. Når vi anvender vores handlefrihed til at være lydige og 
gøre, som han beder os om, vil han hjælpe os til at finde lykke. 

3. Lav følgende ordstrimler: 
Retfærdighed 
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Velsignelser 
Fremgang 
Stolthed 
Ugudelighed 
Lidelser eller udryddelse 
Ydmyghed 
Omvendelse 

Forklar, at gennem alle tider, hvor folk har været retfærdige, har vor himmelske Fader 
velsignet dem med fremgang. Desværre kan denne fremgang føre til stolthed og 
ugudelighed og somme tider til fuldstændig udryddelse. 

Forklar, at dette var tilfældet med jarediterne. Til at begynde med var de et retfærdigt 
folk og blev velsignet og havde fremgang. (Tegn en stor cirkel på tavlen, bed børnene 
om at sætte ordstrimlerne "Retfærdighed", "Velsignelser", og "Fremgang" op på deres 
rette plads i cirklen [se illustrationen herefter]). Så blev jarediterne stolte og afviste 
profeterne. Folket blev så ugudeligt, at det blev fuldstændigt udryddet. (Lad børnene 
sætte ordstrimlerne "Stolthed", "Ugudelighed", og "Lidelser eller udryddelse" op på 
deres rette pladser i cirklen). Forklar, at hvis jarediterne havde ydmyget sig og omvendt 
sig, før de blev udryddet, kunne de være vendt tilbage og have nydt velsignelserne ved 
et retfærdigt liv. (Bed børnene om at sætte ordstrimlerne "Ydmyghed" og 
"Omvendelse" op på deres rette plads i cirklen). Hjælp børnene til at forstå, at denne 
cyklus ofte kan findes i vores egen tilværelse såvel som i nationers historie. 

Retfærdighed 

Omvendelse 

Ydmyghed 

Lidelse eller 
udryddelse 

Velsignelser 

Historiens 
cyklus 

Fremgang 

Stolthed 

Ugudelighed 

4. Bed børnene om at lave deres eget eksemplar af historiens cyklus til at tage med hjem 
og vise til deres familie. Børnene bør lave deres cyklus mere personlig og medtage ting 
som "at lytte til profeterne", "adlyde mine forældre", "bede dagligt", "give udtryk for min 
taknemlighed", "tjene andre" og så videre. 

5. Syng eller læs teksten til "Følg Guds profeter" (Børnenes sangbog, s. 58, "Hold Guds 
befalinger" (Børnenes sangbog, s. 68, eller "Vi vil bringe verden hans ord" (Børnenes 
sangbog, s. 92). 
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Lektion 15 

Bær vidnesbyrd om, at hvis vi vælger at lytte til og at følge vor himmelske Faders profeter, 
vil vi blive velsignet og kan overvinde det onde. 

Foreslå børnene at læse Ether 13:13-22 og 15:33-34 derhjemme, som en opsummering 
af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 



Lektion 31 Moroni og hans 
skrivelser 

Hjælp børnene til at få et ønske om at vælge godt frem for ondt, så de kan blive velsignet 
med Kristi rene kærlighed. 

1. Studér Mormon 8:2-6 og Moroni 1, 7-8 under bøn. Studér dernæst lektionen og beslut 
dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din 
forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-51, Mormon byder en engang storslået nation farvel [Evangelisk kunst 

319). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Moroni, der byder en engang storslået nation farvel, og spørg børnene, 
hvem mændene på billedet er. 

Forklar, at Mormon gav en del af de hellige optegnelser til sin søn Moroni, så han kunne 
beskytte dem fra lamaniterne, og så Moroni kunne skrive beretningen færdig. Bed 
børnene læse Moronis ord i Mormon 8:2-5. 

Hjælp børnene til at fastslå omtrent hvor længe Moroni var alene, ved at finde årstallet for 
det sidste nephitiske slag nederst på siden i Mormon 6. Lad så børnene trække dette 
årstal fra årstallet nederst på siden i Moroni 10. (421 - 385 = 36 år). 

Spørg børnene, hvor længe de har prøvet at være alene. Hjælp dem til at forestille sig, 
hvordan det ville være at være alene i 36 år. 

Forklar, at Moroni gennemlevede mange besværligheder for at gøre guldpladerne færdige, 
så de kunne komme fremtidige generationer i hænde som Mormons Bog og hjælpe os til 
at lære at blive mere som Jesus Kristus. 

Du kan også anvende Leg og lær-aktivitet nummer 1 til at fange opmærksomheden med. 

Fortæl børnene beretningen om Moronis liv alene i ørkenen, mens han skrev sin fars ord 
på pladerne. Den findes i Mormon 8:2-6 og Moroni 1:7-8. (Forslag til, hvordan du kan 
undervise ud fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Ud over at skrive optegnelsen om nephiterne færdig, beskrev Moroni også kort en 
anden civilisations historie. Hvem var dette folk? (Moroni 1:1). 

• Hvad mente Moroni om Jesus Kristus? (Moroni 1:2-3). (Du kan eventuelt bære dit 
vidnesbyrd om Jesus Kristus). Hvordan kan et vidnesbyrd om Jesus Kristus hjælpe os 
til at vælge det rette? 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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Lektion 15 

• Hvad skrev Moroni om det at gøre godt? (Moroni 7:6-8). Hvorfor er det vigtigt at gøre 
gode gerninger med den rette indstilling? Hvilke gaver har vi fået befaling om at give 
som medlemmer af Jesu Kristi Kirke? (Tjeneste, kærlighed, lydighed, tiende, fasteoffer). 

• Hvad skrev Moroni om, hvordan vi skal bede? (Moroni 7:9). Hvad kan vi gøre, for at 
gøre vore bønner mere oprigtige? 

• Hvilken ånd gives til os alle, så vi kan skelne mellem godt og ondt? (Moroni 7:15-18. 
Forklar, at Kristi lys ofte kaldes et menneskes samvittighed). Hvilken anden hjælp giver 
vor himmelske Fader os, når vi bliver døbt? (Helligåndens gave). Hvordan kan vi bruge 
denne kundskab til at træffe beslutninger? (Se aktivitet nummer 2 under Leg og lær). 

• Hvad skrev Mormon om kristuslignende kærlighed? (Moroni 7:45, 47. Se aktiviteterne 
3 og 4 under Leg og lær). Hvorfor er det så vigtigt for os at have kristuslignende 
kærlighed? (Moroni 10:21). 

• Hvad kan vi gøre for at få Kristi rene kærlighed? (Moroni 7:48). Hvilke velsignelser loves 
os, hvis vi besidder Kristi rene kærlighed? 

• Hvad skrev Moroni om at døbe små børn? (Moroni 8:8-10). Hvad betyder det at være 
ansvarlig? (At være i stand til at skelne mellem godt og ondt og være ansvarlig for sine 
valg). Hvor gamle er vi, når vi bliver ansvarlige for vore handlinger? (Otte år gamle; se 
L&P 68:25, 27). 

• Hvordan tror I, historierne om nephiterne og jarediterne kunne have udformet sig, hvis 
de havde anvendt principperne for kristuslignende kærlighed i deres liv? 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Til denne aktivitet skal du bruge et stykke tin og et søm. (Et stort låg fra en dåse kan 
gøre det ud for et stykke tin. Afdæk de skarpe kanter med klisterbånd). Lad børnene 
skiftes til at kradse et bogstav eller to ind i låget af følgende tekst: Jeg, Moroni... på et 
stykke metal eller tin. Giv udtryk for din taknemlighed over dem, der førte 
optegnelserne i Mormons Bog, og som indgraverede Guds ord på metalplader. 

2. Brug følgende eller lignende eksempler, som passer på din klasse. Lad eleverne bruge 
Moroni 7:16 som en hjælp til at vælge det gode i stedet for det onde. 

I spiller bold med nogle venner, og en, som ikke spiller så godt, vil være med på 
jeres hold. Jeres venner siger, at hvis han spiller på jeres hold, taber I. I overvejer at 
sige til ham, at han ikke kan spille med. Spørg jer selv: "Fører dette valg til, at jeg 
gør godt og styrker min tro på Jesus Kristus?" 

I ser en film, hvor der kommer en umoralsk scene, som kun varer nogle få 
sekunder. I kan ikke lide at slå over på noget andet. Spørg jer selv: "Får denne film 
mig til at gøre godt, og styrker den min tro på Jesus Kristus?" 

I er i en butik, og ekspedienten kommer til at sige en forkert pris. I ved, at varen 
koster mere, men det var ekspedienten der lavede fejlen. Spørg jer selv: "Vil det at 
betale den forkerte pris få mig til at gøre godt, og vil det styrke min tro på Jesus 
Kristus?" 

Jeres biskop har bedt jer om at læse i Mormons Bog hver dag. Sommetider er 
ordene i skriften svære at forstå. Spørg jer selv: "Vil dagligt studium af skriften 
hjælpe mig til at gøre godt, og vil det styrke min tro på Jesus Kristus?" 

3. Forklar egenskaberne ved kristuslignende kærlighed, som beskrives i Moroni 7:45, 
med ord som børnene kan forstå. Du kan lade børnene sætte Moronis beskrivelse 
sammen med dine forklaringer. 

Langmodig: Tålmodig 
Velvillig: Ikke ond, kærlig 
Misunder ikke: Er ikke jaloux 
Opblæses ikke: Er ydmyg, ikke stolt 
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Søger ikke sit eget: Er uselvisk 
Forbitres ikke: Bliver ikke let vred, tilgiver let 
Tilregner ikke det onde: Er pålidelig, søger det gode 
Glæder sig ved sandheden: Er ærlig 
Tåler alt: Er lydig 
Tror alt: Er trofast 
Håber alt: Er optimistisk, tillidsfuld 
Udholder alt: Er tålmodig, udholdende 

4. Moroni besad Kristi rene kærlighed. Hjælp børnene til at finde nogle af de følgende 
eksempler på Moronis kærlighed eller brug nogle af følgende eksempler, mens du 
fortæller børnene historien om Moroni. 

Er langmodig: Moroni levede alene i over 36 år, mens han tålmodigt førte 
optegnelserne (Mormon 8:5). 

Velvillig: Moroni bad for os, og han elskede sine brødre (Ether 12:36, 38). 

Misunder ikke: Moroni så vor tid og rådgav os til ikke at være misundelige eller 
stolte (Mormon 8:35-37). 

Opblæses ikke: Moroni var ydmyg, fordi han ikke var så god til at skrive (Ether 
12:23-25). 

Søger ikke sit eget: Moroni arbejdede og bad uselvisk for os, så vi kunne kende til 
Jesus Kristus (Mormon 9:36; Ether 12:41). 

Forbitres ikke: Moroni tilgav sine fjender og arbejdede hårdt på at skrive noget, som 
han håbede ville blive til gavn for dem (Moroni 1:4). 

Tilregner ikke det onde: Moroni opfordrede os til at holde fast ved det gode og ikke 
røre det onde (Moroni 10:30). 

Glæder sig ved sandheden: Moroni var ærlig (Moroni 10:27). 

Tåler alt: Da Moroni ikke ville fornægte Jesus Kristus, måtte han vandre alene for sin 
sikkerheds skyld (Moroni 1:2-3). 

Tror alt: Moroni opmuntrede os til at tro på Jesus Kristus. (Mormon 9:21). Så stor 
var Moronis tro, at han var i stand til at se Kristus ansigt til ansigt (Ether 12:39). 

Håber alt: Moroni forstod vigtigheden af at håbe (Ether 12:32). 

Udholder alt: Moroni var trofast til enden (Moroni 10:34). 

5. Moroni fik et brev fra sin far, da han blev kaldet til sin tjenestegerning. Som en del af 
brevet gav Mormon udtryk for sin kærlighed, påskønnelse og omsorg for sin søn (se 
Moroni 8:2-3). Inden klassen kan du lade en af forældrene, en voksen slægtning eller 
ven til hvert af børnene skrive et kærligt og påskønnende brev. Giv børnene brevet, 
mens du forklarer om den kærlighed, Mormon nærede til sin søn, Moroni. Påpeg, at 
Moroni værdsatte dette brev; han havde det hos sig, mens han flygtede fra sine 
fjender. Foreslå børnene, at de gemmer deres brev, som en påmindelse om, at de 
fortsat skal gøre gode gerninger, som behager deres forældre og Herren. 

6. Gennemgå den 13. trosartikel. 

7. Syng eller læs teksten til "Jeg prøver at bli' som Jesus" (Børnenes sangbog, s. 40). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Giv udtryk for din taknemlighed over Moroni, og bær vidnesbyrd om sandheden i hans 
skrivelser. Bær vidnesbyrd om, at vi lidt efter lidt kan blive mere som Kristus. 

Foreslå børnene at læse Moroni 1; 7:5-19, 43-48 derhjemme, som en opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Moroni belærer om tro 
på Jesus Kristus 

Lektion 31 
At opmuntre det enkelte barn til at udøve tro på Jesus Kristus. 

1. Studér Ether 12:6-41 og Moroni 7:21-28, 33-34 under bøn. Studér dernæst lektionen 
og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se 
"Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Lav følgende 8 ordstrimler (fra Ether 12:6) til aktiviteten under afsnittet "Fang 
opmærksomheden". 

Tro 
er 
det 
som 
håbes 
og 
ikke 
ses 

4. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Inden klassetiden sætter du ordstrimlen "Tro" og billedet af Jesus Kristus op på tavlen eller 
væggen. Sæt de andre 7 ordstrimler fast under børnenes stole. 

Lad børnene finde ordstrimlerne og komme op til dig med dem og lægge dem i orden. 

Læs og drøft det færdige skriftsted (Ether 12:6). 

• Hvad kunne du godt tænke dig at se af det, du aldrig har set? Hvordan ved du, at de 
ting eksisterer? 

• Hvordan kan vi vide, at Jesus Kristus lever, selv om vi ikke har set ham med vore egne 
øjne? 

• Hvad betyder det at have tro på Jesus Kristus? (At have en stærk nok tiltro til Jesus 
Kristus til, at vi adlyder ham og forsøger at blive som ham). 

• På hvilke måder kan Jesus Kristus hjælpe jer, hvis I tror på ham? (Han kan give jer 
trøst, vejledning, fred, styrke, helse). 

Forklar, at Mormons Bog fortæller om mange folk, som fik store velsignelser og udførte 
mirakler som følge af deres tro på Jesus Kristus. 

Fortæl børnene om Mormons og Moronis belæringer om tro ud fra Moroni 7:21-28, 33-34 
og Ether 12:6-41. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). Forklar, at Mormon og Moroni skrev om mange 
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Lektion 15 

mennesker, som var blevet velsignet på grund af deres tro (se aktivitet nummer 2 under 
Leg og lær). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad sagde Jesus Kristus, at vi ville få, hvis vi havde tro på ham? (Moroni 7:33). (Se 
aktivitet nummer 1 under Leg og lær). 

• Hvad lærte Moroni os om, hvordan vi kan modtage et vidnesbyrd om evangeliet? 
(Ether 12:6). Hvad betyder det, at få sin tro prøvet? 

• Forklar, at alle har svagheder. På hvilke måder kan tro på Jesus Kristus hjælpe os til at 
overvinde vore svagheder? (Ether 12:27). 

• Hvad kan tro på Jesus Kristus hjælpe os til at gøre? (Bede, få svar på bønner, 
omvende os, blive døbt, følge Helligåndens tilskyndelser, tjene andre, modstå fristelser, 
betale tiende, klare udfordringer, sige "Undskyld", komme i Kirken, adlyde 
visdomsordet og så videre). 

• Hvilke løfter giver vor himmelske Fader de troende med hensyn til bøn? (Moroni 7:26). 
Hvordan er dine bønner blevet besvaret? 

Giv børnene tid nok til at kunne give udtryk for, hvad de mener om Jesus Kristus. Forklar, 
at disse følelser viser, at de tror på ham. 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Skriv navnene på hver af de følgende mennesker på hvert sit stykke papir og læg dem i 
en beholder. Lad børnene trække et stykke papir efter tur og fortæl kort historien om, 
hvordan den, der står nævnt på papiret, blev velsignet med kraft som følge af sin tro på 
Jesus Kristus. Brug billeder, hvis de kan skaffes. 

Alma og Amulek fik fængselet til at styrte sammen. (Alma 14:26-28). Vis billede 4-
29, Alma og Amulek kommer ud fra det sammenstyrtede fængsel. 

Nephi og Lehi blev kastet i fængsel og blev omkranset af ild. (Helaman 5:44-52). Vis 
billede 4-41, Nephi og Lehi i fængsel. 

Ammon reddede kong Lamonis flokke. (Alma 17:29-18:3; 26:12). Vis billede 4:30, 
Ammon forsvarer kong Lamonis flokke {Evangelisk kunst 310). 

Jareds bror så Jesu Kristi ånd og flyttede et bjerg. (Ether 3; 12:30). Vis billede 4:52, 
Jareds bror ser Herrens finger (Evangelisk kunst 318). 

De 2.000 krigeres liv blev skånet i kamp. (Alma 56:44-56). Vis billede 4-40, De to 
tusind unge krigere (Evangelisk kunst 313). 

Nephi fik messingpladerne. (1 Nephi 4:1-31). Vis billede 4-8, Nephi vender tilbage til 
Lehi med messingpladerne. 

Lehi og hans familie blev ført til det forjættede land af Liahona. (1 Nephi 16:28-29; 
18:23). Vis billede 4-20, Lehi og hans folk ankommer til det forjættede land 
[Evangelisk kunst 304). 

Jesus Kristus åbenbarede sig for sine disciple med stor kraft. (Ether 12:31). Vis 
billede 4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316). 

Abinadi var villig til at dø for sit vidnesbyrd om Jesus Kristus. (Mosiah 17:7-20). Vis 
billede 4-22, Abinadi står foran kong Noah (Evangelisk kunst 308). 

2. Leg legen "Hvem er jeg?" med børnene. Giv dem følgende hentydninger og lad dem så 
gætte, hvem det er, du taler om. 
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Jeg bad hele dagen og hele natten og brugte min tro på Jesus Kristus (Enos). 

På grund af tro åbenbarede der sig en engel for min søn og for Mosiahs fire sønner 
for at kalde dem til omvendelse. (Alma). 

Jeg brugte et særligt flag til at opmuntre mit folk til at have tro på Jesus Kristus og 
til at kæmpe for deres frihed og deres familier (Moroni). 

Som et resultat af min tro, valgte jeg at tage min familie og gå med Lehi og hans 
familie ud i ørkenen (Ishmael). 

Jeg havde tro til at vende tilbage til Jerusalem for at få messingpladerne (Nephi). 

Min tro på Jesus Kristus gjorde, at jeg så hans finger og siden hen hele hans 
person (Jareds bror). 

Vores tro på Jesus Kristus, som vi havde lært af vore mødre, reddede vores liv i 
kamp (De 2000 unge krigere). 

Min tro på Jesus Kristus og mit ønske om at forkynde hans evangelium hjalp mig til 
at nedkæmpe en røverbande, som ville dræbe kong Lamonis får (Ammon). 

Vores tro fik fængslet til at styrte sammen (Alma og Amulek). 

Mens vi sad i fængsel blev vi omkranset af ild som følge af vores tro (Nephi og Lehi). 

På grund af vores tro på Jesus Kristus skal vi aldrig smage døden (De tre nephiter). 

Vi blev ført til det forjættede land af Liahona, ifølge vores tro på Jesus Kristus (Lehi 
og hans familie). 

3. Drøft, hvordan følgende aktiviteter kan hjælpe os til at styrke vores tro på Jesus 
Kristus: 

Studere skriften: Når I lærer om Jesus Kristus og om det, han har gjort, udvikler I en 
større kærlighed til ham og større tro på ham. 

Bede: Vi kan bede vor himmelske Fader om hjælp til at styrke vores tro på Jesus 
Kristus. 

Adlyde Jesu Kristi lærdomme: Lydighed mod hans befalinger giver lykke og fred. 

4. Drøft den fjerde trosartikel og lær den udenad. Læg vægt på tro på Jesus Kristus, som 
er det første princip i evangeliet. 

5. Forklar, at troen opstår af kundskab og tillid. Skal vi udvikle tro på Jesus Kristus, skal vi 
lære ham at kende. Lad børnene fortælle dig, hvad de ved om Jesus Kristus, og 
hvordan kundskab til de forskellige ting hjælper dem med at have tro på ham. Skriv 
tingene op på tavlen. Svarene kan bl.a. være, at han er Guds Søn, han lever, han 
elsker os, han døde for os, han er vores Frelser, han tilgiver, han har magt over jordens 
elementer, han ved, hvad der er bedst for os, han ønsker at hjælpe os med at vende 
tilbage til hans nærhed, han og vor himmelske Fader åbenbarede sig for Joseph Smith. 

6. Lav ordstrimlen "Vi opbygger vores tro ved at adlyde Herrens befalinger" og sæt den 
op på tavlen eller væggen. 

Bed børnene om at fortælle om tilfælde, hvor de har adlydt befalingerne. Hjælp dem til 
at forstå, at sådanne historier viser tro på Jesus Kristus. Sæt blanke stykker papir op 
på tavlen eller væggen oven over hinanden, som om du var ved at bygge en mur (eller 
tegn dem på tavlen). Bed børnene om at give papirstykkerne hver sin betegnelse, som 
repræsenterer noget, som opbygger deres tro på Jesus Kristus. Det kunne for 
eksempel være at bede, læse skriften, betale tiende, være et eksempel på retfærdige 
valg, adlyde deres forældre, tage nadveren, adlyde vor himmelske Faders befalinger og 
så videre. 

7. Syng eller læs teksten ti! "Tro" (Børnenes sangbog, s. 50), "Jesu Kristi Kirke" [Børnenes 
sangbog, s. 48) eller "Jeg ved, at min Forløser er Guds Søn," (Salmer og sange, nr. 
81). 
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Lektion 15 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er til, og at vi, gennem at tro på ham, kan få kraft til 
at blive som ham. Når vi studerer, beder og adlyder hans befalinger, styrkes vores tro. 

Foreslå børnene at læse Ether 12:6-22, 41 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 31 Moroni og løftet i 
Mormons Bog 

At opmuntre det enkelte barn til at få sit eget vidnesbyrd om Mormons Bog og studere 
den og efterleve dens belæringer resten af livet. 

1. Studér Moroni 10 og Joseph Smith - Historie 1:30-35, 59-60 under bøn. Studér 
dernæst lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne 
beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud 
fra skriften," s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mormon 8:1-4, 16 og titelbladet i Mormons Bog. NB: Titelbladet er 
en oversættelse af det sidste blad i guldpladerne (Se History of the Church, 1 ;71). 

3. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

4. Lav en ordstrimmel med ordet Vidnesbyrd skrevet på. 

5. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. Billede 4-2, Moroni gemmer pladerne i højen Cumorah [Evangelisk kunst 320); 4-55, 

Moroni åbenbarer sig for Joseph Smith i dennes soveværelse (Evangelisk kunst 
404); 4-3, Joseph Smith modtager guldpladerne (Evangelisk kunst 406); og 4-56, 
Englen Moroni på templet. 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Moroni, der gemmer pladerne i højen Cumorah. Forklar, at dette billede viser 
Moroni kort tid inden hans jordeliv var afsluttet. Fortæl børnene, at deres klassestudium af 
Mormons Bog også nærmer sig sin afslutning. 

Opsummer følgende fra Moronis liv: 

Moroni have skrevet den hellige optegnelse færdig. Hans far, Mormon, var blevet dræbt; 
hans slægtninge var døde; han havde ingen venner. Pilene, sværdene og skjoldene lå på 
slagmarkerne. Der var ødelæggelse overalt. I årevis havde Moroni levet alene, skjult sig fra 
lamaniterne og beskyttet de hellige optegnelser. Han havde forkortet de 24 guldplader 
(Ethers bog) og skrevet sine egne optegnelser færdig på de plader, hans far havde givet 
ham. 

Led opmærksomheden hen på billedet og forklar, at Moroni snart ville gemme 
guldpladerne i en stenkiste i højen Cumorah. Moroni gav et særligt løfte til alle dem, der 
læser Mormons Bog. Dette løfte var noget af det sidste Moroni skrev på guldpladerne. Det 
er et løfte om, at man kan få et vidnesbyrd om Mormons Bog. 

Vis ordstrimmelen "Vidnesbyrd". Fortæl børnene, at i løbet af denne lektion vil de lære de 
skridt, de skal tage, for at få et vidnesbyrd om Mormons Bog (se aktivitet nummer 1 under 
Leg og lær). De vil også lære om det løfte, Moroni gav os. 

Fortæl om, hvordan Moroni opfyldte sin fars befaling om at skrive de hellige optegnelser 
færdig, om hans løfte til de trofaste og om hans afsked, som findes i Moroni 10, om 
hvordan han skjulte optegnelsen i jorden, og hvordan han åbenbarede sig for Joseph 
Smith 1.400 år senere, som beskrevet i Joseph Smith - Historie 1:30-35, 59-60. (Forslag 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretning fra skriften 
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Lektion 15 

til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften findes i "Undervisning ud fra 
skriften," s. vii). Vis billederne på passende tidspunkter. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad ville Moroni have os til at huske? (Moroni 10:3). 

• Hvad sagde Moroni, vi skulle gøre for at finde ud af om Mormons Bog er sand? 
(Moroni 10:4). 

• Hvem vil hjælpe os med at finde ud af, om Mormons Bog er sand? (Moroni 10:5). 

• Hvad har Moroni lovet os? (Se aktivitet 4 under Leg og lær). 

• Hvordan kan vi genkende Helligåndens kraft, når han bærer vidnesbyrd for os om, at 
Mormons Bog er sand? (Forklar, at Herren oftest tilskynder os gennem vore følelser. 
Helligånden giver os ofte en følelse af fred for at vise, når noget er rigtigt og godt. Det 
kan være en varm følelse inderst inde). 

• Hvad er det vigtigste, I kan lære ved at studere Mormons Bog? (At Jesus er Kristus. 
[Se titelbladet i Mormons Bog]). 

• Hvad sagde Moroni om fremkomsten af Mormons Bog? (Mormon 8:16). Ved hvilken 
kraft skulle Mormons Bog komme frem? 

• Hvem fik guldpladerne og oversatte dem til Mormons Bog? 

• Hvilket ansvar har vi over for Mormons Bog nu, hvor Mormons Bogs profeters og 
Joseph Smiths værk er fuldført? (At studere den, få et vidnesbyrd om den, efterleve 
dens belæringer og dele vores vidnesbyrd med andre). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lav følgende ordstrimler: "Læser", "Erindre", "Overveje", "Adspørge". Lad børnene 
vende ordstrimlerne efter tur og gennemgå de skridt, som Moroni anviste som måden 
at få et vidnesbyrd på. Drøft, hvordan børnene kan anvende disse skridt til at få deres 
eget vidnesbyrd. 

Få et vidnesbyrd om Mormons Bog. 

Læs (Forklar, at det første skridt mod et vidnesbyrd om Mormons Bog er at læse og 
studere den). 

Erindre (Moroni sagde, at vi skulle erindre os, hvor venlig og nådig Jesus Kristus er og 
at vores hjerte skulle være fyldt af taknemlighed for ham. Denne kærlighed og 
taknemlighed forbereder os til åbenbaringens ånd). 

Overveje (Vi skal tænke over eller huske på de ting, vi har lært om Jesus Kristus og 
hans lærdomme i Mormons Bog). 

Adspørge (Vi skal bede i oprigtighed, adspørge Gud, den evige Fader, i Jesu Kristi 
navn, om Mormons Bog er sand). 

2. Læs følgende udtalelse af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

"Der er tre storslåede grunde til, at sidste dages hellige burde gøre studiet af Mormons 
Bog til et livslangt studium. 

For det første er Mormons Bog slutstenen i vores religion ... En slutsten er den 
midterste sten i en bue. Den holder alle de andre sten på plads, og hvis den bliver 
fjernet, falder buen sammen. 
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Mormons Bog kan betragtes som vores religions slutsten på tre forskellige måder. Det 
er slutstenen i vores vidne om Kristus. Det er slutstenen for vore lærdomme. Det er 
vidnesbyrdets slutsten ... 

Den anden store grund ... er, at den blev skrevet til os i vor tid. 

Den tredje grund ... er at den hjælper os til at komme Gud nærmere ... 

Der er en kraft i bogen, som vil begynde at tilflyde jer i jeres tilværelse fra det øjeblik I 
påbegynder et seriøst studium af bogen. I vil få større kraft til at modstå fristelse. I vil få 
større kraft til at undgå bedrag. I vil få større kraft til at forblive på den lige og snævre 
sti" (Se Stjernen, jan. 1987, s. 3-4). 

3. Vis billedet af englen Moroni på templet. Forklar, at vi i Åb 14:6 og L&P 133:36 lærer, 
at en engel (Moroni) vendte tilbage til jorden med "det evige evangelium". Bed børnene 
om at finde guldstatuen af Moroni på toppen af nogle af vore templer og huske på 
Moroni, som aldrig vaklede i sit vidnesbyrd om Jesus Kristus: "Men jeg, Moroni, vil ikke 
fornægte Kristus" (Moroni 1:3). 

4. Bed børnene om at læse en del af eller hele løftet i Mormons Bog og lære det eller den 
ottende trosartikel udenad (Moroni 10:4-5). 

5. Forklar, at når vi får et vidnesbyrd om Mormons Bog, får vi samtidig et vidnesbyrd om, 
at: 

Jesus er Kristus. 
Joseph Smith er Guds profet. 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Guds sande Kirke. 

6. Bed børnene om at fortælle deres yndlingshistorier fra Mormons Bog. (De kan agere 
historierne, hvis de vil). Spørg dem, hvilke vigtige ting de har lært af de forskellige 
historier. 

7. Syng eller læs teksten til "Søg, tænk og bed" [Børnenes sangbog, s. 66). 

Bær dit vidnesbyrd om, at Moronis løfte i Moroni 10:3-5 virker, og at alle børnene i klassen 
kan få deres eget vidnesbyrd om, at Mormons Bog er sand. 

Inviter børnene til at bære vidnesbyrd om Mormons Bog. 

Foreslå børnene at læse Moroni 10:1-5 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 31 Mormons Bog vidner 
om Jesu Kristi 

opstandelse (Påske) 

Børnene skal lære, at Mormons Bog er endnu et helligt skrift, der vidner om Jesu Kristi 
opstandelse. 

1. Studér Alma 11:40-45; 40; og 3 Nephi 11:1-17 under bøn. Studér dernæst lektionen 
og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se 
"Din forberedelse til at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem ti! at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En Bibel. 
c. En handske eller strømpe. 
d. Billede 4-49, Den opstandne Jesus Kristus (Evangelisk kunst 239), og 4-45, Jesus 

underviser på den vestlige halvkugle [Evangelisk kunst 316). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

(Hvis du ikke har en handske eller strømpe, kan du bruge aktivitet nummer 2 under Leg og 
lær til at fange opmærksomheden med). 

Hold hånden op i vejret, og forklar, at den forestiller den ånd, der inden i vores legeme. 
Hånden kan bevæge sig. Hold handsken (eller strømpen) op, og forklar, at den forestiller 
vores fysiske legeme. Når vi bliver født, samles ånden og det fysiske legeme for en tid, og 
ånden giver legemet liv. Legemet kan ikke bevæge sig af sig selv. Men på samme måde 
som når man tager handsken på, bliver legemet levende og kan bevæge sig, når ånden 
kommer ind i det. (Stik hånden i handsken). Vi har alle en ånd og et legeme. Forklar, at når 
vi dør, adskilles ånden fra legemet. (Tag handsken af). Kan et legeme bevæge sig eller leve 
uden ånden? Kan ånden? Er den stadig levende, og kan den bevæge sig, når vi er døde? 
(Bevæg hånden og fingrene for at vise dette). Når vi opstår, bliver legemet og ånden 
genforenet. (Tag handsken på igen). Alle dem, der har boet på jorden, opstår efter døden. 
Jesus Kristus var den eneste, som kunne muliggøre en opstandelse for os. (Fra Boyd K. 
Packer i Conference Report, april 1973, s. 79-80; eller Ensign, maj 1973, s. 51-53). 

Hvad betyder det at være et vidne? (Et vidne er en person eller ting, som beviser eller 
bevidner visse fakta). Det Nye Testamente i Bibelen er et nedskrevet vidne om, at Jesus 
Kristus opstod og bragte opstandelsen til alle mennesker. Hvilken bog er endnu et vidne 
om opstandelsen? 

Fortæl beretningerne om opstandelsen i Mormons Bog ud fra Alma 11:40-45; 40; og 
3 Nephi 11:1-17. (Forslag til, hvordan du kan undervise i beretninger fra skriften, findes i 
"Undervisning ud fra skriften," s. vii). Understreg, at Mormons Bog er skrevet som et 
vidnesbyrd om Jesu Kristi opstandelse. Vis billederne på passende tidspunkter. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
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de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene på klassen, vil det hjælpe dem til at få en indsigt i skrifterne. 

• Hvordan døde Jesus Kristus? (Luk 23:33; 2 Nephi 10:3). Hjælp børnene til at forstå, at 
Jesus nærede så stor kærlighed til os, at han i forudtilværelsen meldte sig frivilligt til at 
blive vores Frelser. Han vidste, at han måtte dø, for at vor himmelske Faders plan 
skulle virke for os. 

• Hvad skete der med Jesus Kristus den tredje dag efter hans død? (1 Kor 15:4; Mosiah 
3:10). Hvor var hans ånd i de tre dage? (1 Peter 3:18-19; L&P 138:11-12, 18). Hvor 
kommer vore ånder hen, når vi dør? (Alma 40:12). 

• Hvad betyder opstandelse? (Alma 11:43; 40:18). Mind børnene om aktiviteten med 
handsken, og forklar, at opstandelsen er, når ånden bliver genforenet med legemet, og 
aldrig mere skal forlade legemet. 

• Hvordan vidste folket i Jerusalem, at Jesus Kristus var opstået? Hvordan vidste 
nephiterne, som boede i Amerika, at Jesus Kristus var opstanden? (3 Nephi 11:8-10). 
Hvad troede nephiterne i første omgang det var, de så, da de så Jesus Kristus? 
(3 Nephi 11:8). Hvorfor ville Jesus have nephiterne til at røre ved naglemærkerne 
(mærkerne efter sømmene) i hans hænder og fødder? (3 Nephi 11:14-15). Hvordan 
tror I, at I havde haft det, hvis I havde været blandt dem, der så den opstandne 
Kristus? 

• Hvordan kan I vide, at Jesus Kristus opstod? (Ved at søge og også få et vidnesbyrd). 

• Hvordan så den opstandne Kristi legeme ud, da han besøgte nephiterne? (3 Nephi 
11:15). 

• Hvem andre vil opstå? (1 Kor 15:20-22; Alma 40:4). Hvordan er vores legeme efter 
opstandelsen? (Alma 11:43-45; 40:23). Du kan nævne, at de eventuelle handikap eller 
skrøbeligheder vi har, kun hører dette jordeliv til. I opstandelsen bliver vi 
fuldkommengjorte. 

• Hvordan kan Mormons Bog anses for at være et helligt vidne om Jesu Kristi 
opstandelse? Hvorfor vil vor himmelske Fader, at vi skal have såvel Bibelen som 
Mormons Bog? (2 Nephi 29:8). 

• Da de fleste af os ikke har set den opstandne Jesus Kristus, ligesom apostlene og 
nephiterne gjorde, hvordan kan vi så få kundskab om opstandelsen? (Ud fra skrifterne 
og Helligånden. [Se Moroni 10:4-5]). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Forklar, at Jesus Kristus ønsker, at vi alle skal vide, at han opstod og stadig lever i dag. 
Spørg børnene, hvorfor de mener, at Jesus ønsker, at vi ved det. De kan bl.a. svare: 

For at give os den fred, der kommer af at vide, at vi fortsætter med at leve efter døden, 
og at vores legeme en dag skal forenes med vores ånd. 

For at motivere os til at adlyde budene, så vi kan være virkelig lykkelige og leve 
sammen med vor himmelske Fader i livet herefter. 

For at trøste os med kundskaben om, at når en, som vi holder af, dør, vil han eller hun 
leve igen en dag. 

2. Skriv et ord på tavlen, som får børnene til at tænke på en af den senere tids store 
nyheder. Forklar, hvorfor du er interesseret i den nyhed. Spørg børnene, hvad der efter 
deres mening er den største nyhed, verden nogensinde har fået. Skriv børnenes svar 
op på tavlen. Drøft, hvad der ville være anderledes, hvis det aldrig var sket. Hvorfor er 
nyheden om Jesu Kristi opstandelse den bedste nyhed, der nogensinde er blevet 
fortalt? Hvad ville der ske, hvis opstandelsen ikke havde fundet sted? Læs og drøft 
2 Nephi 9:19-22. 
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3. Syng eller læs teksten til "Han sendte sin Søn" [Børnenes sangbog, s. 34), "Mon Jesus 
virkelig opstod" (Børnenes sangbog, s. 45) eller "Jesus opstanden," (Børnenes 
sangbog, s. 44). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Mormons Bog er et helligt vidne om Jesu Kristi opstandelse. Bær 
vidnesbyrd om, at Frelseren, som følge af sin kærlighed til os, villigt led og døde for os alle 
hver især. Hans opstandelse gjorde det muligt for alle mennesker at leve igen. 

Foreslå børnene at læse 3 Nephi 11:8-17 derhjemme, som en opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Mormons Bog: 
Endnu et vidne om 
Jesus Kristus (Jul) 

Lektion 31 
Børnene skal lære, at Mormons Bog er endnu et vidne om Jesus Kristus. 

1. Studér følgende skriftsteder under bøn: 1 Nephi 10:4; 11:13, 15, 18; 2 Nephi 25:19; 
29:8; Mosiah 3:5; Alma 7:10; Helaman 14:2-5; Esajas 7:14; Matt 1:21; 2:1-2, 9-10; 
20:19; Luk 1:35; 2:8, 10-12; og Joh 3:16. Studér dernæst lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i denne beretning fra skriften. (Se "Din forberedelse til 
at undervise," s. vi, og "Undervisning ud fra skriften," s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål og Leg og lær-aktiviteter, der kan fange børnenes interesse og 
bedst hjælpe dem til at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. En Mormons Bog til hvert barn. 
b. En Bibel. 
c. Navneskilte eller halstørklæder og sjal, som børnene kan have på under aktiviteten i 

Leg og lær. 
d. Billede 4-9, Jesus Kristus [Evangelisk kunst 240); 4-10, Jesu Fødsel (Evangelisk 

kunst 200); 4-21, Kong Benjamins tale til hans folk (Evangelisk kunst 307); 4-42, 
Lamaniten Samuel på muren (Evangelisk kunst 314); 4-44 Verdenskort; og 4-45, 
Jesus underviser på den vestlige halvkugle (Evangelisk kunst 316). 

Bed et barn om at åbne med bøn. 

Vis billedet af Jesu fødsel. Forklar, at Det Nye Testamente fortæller, at Jesus blev født i 
Jerusalem. Mormons Bog, som er endnu et nedskrevet vidne om Jesus Kristus, fortæller 
om det, der skete på det amerikanske fastland, da han blev født. 

Lad fire af børnene spille henholdsvis Lehi (600 f.Kr.), Kong Benjamin (124 f.Kr.), Alma (83 
f.Kr.), og lamaniten Samuel (6 f.Kr.). Bed børnene læse de forskellige profeters profeti om 
Jesu Kristi fødsel ud fra følgende henvisninger: Lehi, 1 Nephi 10:4; Kong Benjamin, 
Mosiah 3:5; Alma, Alma 7:10; og lamaniten Samuel, Helaman 14:2. 

Efterhånden som de forskellige profeter bliver gættet, lader du et barn vise et billede af 
vedkommende profet, mens et andet barn læser skriftstedet højt. 

• Hvilke tegn på Kristi fødsel så man i Betlehem? (Luk 2:6-14; Mat 2:1-2). Hvilke tegn så 
man både i Betlehem og Amerika? (3 Nephi 1:21). Hvilke andre tegn så man i 
Amerika? (3 Nephi 1:15, 19). 

Vis billederne på passende tidspunkter, mens du fortæller om Jesu Kristi fødsel og 
mission, som findes i Bibelen og Mormons Bog. (Forslag til, hvordan du kan undervise i 
beretningerne fra skriften, findes i "Undervisning ud fra skriften," s. vii). Understreg, at 
Bibelen blev skrevet i og omkring Jerusalem, og at Mormons Bog blev skrevet tusindvis af 
kilometer fra Jerusalem, i Amerika. 

Forklar, at Bibelen og Mormons bog blev skrevet af mange forskellige profeter. Når 
forskellige dele bliver læst højt eller der bliver henvist til dem, kan du fortælle børnene om 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 
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stedet blev skrevet af profeter i det Hellige Land og optegnet i Bibelen, eller af Mormons 
Bogs profeter fra Amerika. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder lektionen. 
Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene til at forstå skrifterne, og hvordan 
de kan anvende principperne i deres egen tilværelse. Hvis du læser henvisningen sammen 
med børnene på klassen, vil det hjælpe dem til at få en indsigt i skrifterne. 

• Hvad sagde Nephi at Guds Søns navn ville være, 600 år før Frelserens fødsel? 
(2 Nephi 25:19). Hvad profeterede Nephi og Esajas om Frelserens mor? (1 Nephi 
11:13, 18; Esajas 7:14). Hvad profeterede Alma, at Guds Søns mor skulle hedde? 
(Alma 7:10). 

• Hvem var Jesu far? (Luk 1:35. Vor himmelske Fader). Hvem var Josef? (Josef var 
Marias mand. Forklar, at selv om vor himmelske Fader var fader til såvel Jesu Kristi 
legeme som hans ånd, drog Josef omsorg for Jesus og opdragede ham som en far 
ville opdrage sin egen søn). Hvad sagde englen til Josef, at han skulle kalde barnet, 
umiddelbart inden Jesu fødsel? (Mat 1:21). 

• Hvilke tegn gav lamaniten Samuel på Jesu fødsel? (Helaman 14:2-5). Hvilke tegn blev 
givet i Jerusalem? (Luk 2:8, 10-12; Mat 2:1-2, 9-10). 

• Hvorfor er det vigtigt, at vi har to skriftlige vidner om Jesu Kristi fødsel og mission? 
(2 Nephi 29:8). " 

• Hvorfor sendte vor himmelske Fader sin søn, Jesus Kristus, ned til jorden? (2 Nephi 
9:21-22, 3 Nephi 27:13-14; Joh 3:16). 

• Hvordan vil vor himmelske Fader have, at vi skal vise vores taknemlighed over for 
Jesus Kristus? (Alma 7:23-24). 

Du kan benytte en eller flere af følgende aktiviteter på passende tidspunkter i løbet af 
lektionen, eller som en repetition, en opsummering eller en opfordring. 

1. Lad børnene følge Jesu Kristi eksempel ved at vælge en tjenestegerning, som de vil 
gøre for en anden som julegave. Giv hvert barn en blyant og et stykke papir, så de kan 
skrive om deres gave, og hvordan de har tænkt sig at føre den ud i livet. 

2. Bed børnene om at fortælle om familietraditioner, som minder dem om Jesu Kristi 
fødsel og liv. Yngre børn kan måske tegne et billede af deres familie under 
forberedelserne til denne tradition. 

3. Vis billede 4-9, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240). Lad hvert barn fortælle om en 
juleoplevelse, som hjælper vedkommende til at huske på Jesus Kristus hele året. 

4. Sammenlign nogle af Frelserens lærdomme i Bibelen med dem i Mormons Bog, som fx 
Matt 5:16 og 3 Nephi 12:16; Matt 7:12 og 3 Nephi 14:12; Matt 5:44 og 3 Nephi 
12:44). 

5. Kalenderen i slutningen af lektionen kan bruges på en eller flere af følgende måder: 

Lav en kopi af kalenderen til hvert barn, så de kan farvelægge den og tage den med 
hjem som en gave til familien. Kalenderen kan anvendes til at minde dem om at 
følge Jesus Kristus hele året. 

Læs forslagene op for børnene og lad dem vælge dem, de gerne vil gøre. 

Lav en kopi af kalenderen og klip de forskellige sektioner ud. Børnene kan vælge de 
forslag de helst vil og tage dem med hjem som en påmindelse. 

Brug kalenderen som et mønster, og lad børnene lave deres egen kalender. 

Lav kalenderen som en plakat, som kan hænge i klasseværelset. 

6. Syng eller læs teksten til "Barn Jesus i krybben" (Børnenes sangbog, s. 26) eller "Han 
sendte sin Søn" (Børnenes sangbog, s. 20). 
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Lektion 15 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds Søn. Giv udtryk for, hvor taknemlig du er for 
at have Bibelen og Mormons Bog, som vidner om Jesu Kristi liv og mission. 

Giv børnene mulighed for at give udtryk for deres tanker i forbindelse med Frelseren, og 
hvad han betyder for dem. Bed børnene om at tage tid i løbet af julen til at tænke over 
Jesus Kristus og alt det, han har gjort for os. 

Foreslå børnene at læse 1 Nephi 11:12-24 og 2 Nephi 29:8 derhjemme, som en 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Tjen i kærlighed 
SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG 

Invitér venner over 
til familieaften 

Lyt oprigtigt til 
en anden 

Besøg en syg 

Sig en oprigtig 
kompliment 

Tilgiv en anden 

Ring til én for at 
muntre vedkom-

mende op 

Kør hen med et 
måltid mad til en, 

der er syg 

Få dig en ny ven 

Få en til at føle sig 
velkommen i Kirken 

Fortæl en ven, hvad 
du kan lide ved 
ham eller hende 

Gør en anden 
en tjeneste 

Lav noget lækkert 
til familieaftenen 

Smil til et muggent 
ansigt 

Besøg en ældre 
nabo 

Vis nogen, at du 
holder af dem 

Hjælp en fortravlet 
mor med hendes 

børn i Kirken 

Ryd op på dit 
værelse 

uden at du er blevet 
bedt om det 

Tænk noget pænt 
om en eller anden 

Smil til verden Meld dig frivilligt til 
at tage opvasken 

Send et brev til en 
eller anden 

Lav noget lækkert 
til biskoprådet 

Skriv til en 
missionær 

Forsøg at forstå en 
andens følelser 

Giv nogen et knus Brug et af dine 
talenter til at hjælpe 

en anden 

Bag 2 og giv 1 
til en anden 

Giv nogen et lift 
til Kirken 














