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Hjælp til læreren 

Frelseren belærte om, hvor vigtigt det er at adlyde og undervise i befalingerne, 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 hverv med at hjælpe børn med at 
lære, hvordan de skal holde deres dåbspagt og tjene andre. Nu da pigerne 
forbereder sig til at blive unge piger og drenge til at blive unge mænd og 
modtage præstedømmet, kan du blive en betydningsfuld indflydelse på deres liv. 

I 1831, kort tid efter at Kirken var blevet genoprettet, belærte Frelseren om, at 
lærere »skal forkynde mit evangeliums grundsætninger, som de findes i Bibelen 
og Mormons Bog« (L&P 42:12), som var de eneste skrifter, man havde på det 
tidspunkt. I dag er det læreres ansvar at undervise i de hellige sandheder fra alle 
standardværkerne, herunder Lære & Pagter samt Den Kostelige Perle, som 
hjælper børnene med at udvikle tro på Gud og på hans Søn, Jesus Kristus. 

Alle børn, som den 1. januar er mellem otte og elleve år, skal undervises ud fra 
kursushæfterne Primary 4, 5, 6 og 7. Der bruges kun ét studiekursus hvert år til 
alle børnene i denne aldersgruppe. Hvert studiekursus er baseret på en bestemt 
bog blandt skrifterne: Primary 4 er baseret på Mormons Bog, Primary 5 på Lære 
& Pagter, Primary 6 på Det Gamle Testamente og Primary 7 på Det Nye 
Testamente. Børnene har så studeret hvert enkelt af standardværkerne i løbet af 
en periode på fire år. 

Afhængig af lokale behov og antal børn i alderen otte til elleve år kan klasserne 
opdeles efter aldersgrupper, blandede aldersgrupper eller særskilte klasser for 
drenge og piger. Uanset hvordan din klasse er sammensat, skal du sikre dig, at 
hvert barn får tilstrækkelig opmærksomhed. 

Når børnene fylder 12 år, begynder de at komme i Unge Piger eller Det Aronske 
Præstedømme. De bliver dog ved med at komme i deres Primaryklasse i 
søndagsskoletiden til den første uge i januar, hvor de begynder at deltage i 
Søndagsskolen. 

En særlig lektion, »Præstedømmet kan velsigne os«, er medtaget i dette 
kursushæfte. Denne lektion skal benyttes af de 11-årige børn, når drengene 
forbereder sig til at blive diakoner, og pigerne forbereder sig til at rykke op i Unge 
Piger. Undervis i denne lektion før det første barn i din klasse fylder 12 år. Bed 
om Herrens vejledning, når du forbereder dig og præsenterer denne lektion, så 
børnene kan forstå, hvad præstedømmet er, hvordan det kan velsigne dem i 
deres liv, og hvordan de kan opfylde deres ansvar for at ære præstedømmet. 

Dette kursushæfte indeholder ikke særlige lektioner til påske eller jul. Eftersom 
kursushæftet fokuserer på Jesu Kristi liv og mission, føler du måske ikke behov 
for ekstra lektioner til påske og jul. Hvis du ønsker en særlig lektion, kan du 
forberede en ved at bruge henvisninger fra Mormons Bog og Det Nye Testamente 
og andre hjælpekilder som fx Evangelisk Kunst og relevante numre af Stjernen. 

Forberedelse til 
præstedømmet 

Påske og jul 

V 

Kursusmaterialer 



Planlæg lektioner, der vil få børnene til at føle sig nærmere knyttet til Jesus 
Kristus og til at forstå hans mission. 

Undervisning efter Dette studiekursus fokuserer på lærdomme fra Det Nye Testamente og lægger 
dette kursushæfte vægt på Jesu Kristi liv og mission. Når du underviser og taler om disse 

lærdomme, bør børnene få en bedre forståelse af Jesu Kristi mission og 
forsoning og udvikle større tro på og vidnesbyrd om ham. De bør lære at 
anvende Jesu Kristi lærdomme i deres eget liv og opnå et større ønske om at 
holde hans befalinger. 

Motivér børnene til at læse Det Nye Testamente derhjemme. Ved at lære om Jesu 
kærlighed og bedre forstå hans lærdomme vil børnene få større kærlighed til 
Frelseren og ønske at blive som ham. De vigtige sandheder, som børnene lærer 
af Jesu liv og lærdomme, vil hjælpe dem med at holde deres pagter og tjene i 
Kirken hele deres liv. Disse sandheder vil også give dem styrke til at modstå 
fristelser i verden i dag. 

Forbered dig til For at opfylde det hellige kald det er at undervise børn, bør du forbedrede dig 
at undervise mentalt og åndeligt. En del af denne forberedelse består i at have forståelse af og 

vidnesbyrd om de principper, du underviser i. Frelseren, den største lærer af alle, 
har lært os, hvordan vi skal forberede os til at undervise hans børn. 

• Søg ydmygt Ånden 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 ønsker, at vi skal 
undervise hans børn. 

• Studér skrifterne og de levende profeters ord. Det giver stor styrke at lære og 
overveje Herrens ord. Han har befalet os: »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 profet i de sidste dage, præsident Ezra Taft Benson, har bekræftet vores 
behov for at lære Herrens ord: »Jeg vil kraftigt tilskynde jer til at studere 
skrifterne. Fordyb jer i dem dagligt, så I kan have Åndens kraft hos jer i alle 
jeres kaldelser« (Stjernen, juli 1986, s. 83). 

• Hold dine pagter. Din mulighed for at blive vejledt af Ånden afhænger af din 
trofasthed i at holde de pagter, du har indgået med vor himmelske Fader. Du 
er et godt eksempel, når du »iagttage[r] pagterne . . . og holder dem« (L&P 
42:13). Når børn ser din kærlighed til Frelseren og hengivenhed i at efterleve 
evangeliet, vil de blive mere motiverede til at følge ham. 

• Søg af finde måder, hvorpå du kan hjælpe børnene til at føle Frelserens 
kærlighed. Fortæl dem ofte, hvor meget du elsker dem, og fremhæv deres 
værdi og potentiel. Din kærlighed og venlighed vil hjælpe børnene til at få en 
forståelse af den kærlighed, som vor himmelske Fader og Jesus Kristus har til 
dem. Det vil også hjælpe dem med at lære at elske andre. 

Forberedelse Dette kursushæfte vi hjælpe dig med at tilrettelægge lektioner, som fokuserer 
af lektionerne på skrifterne. I lektionerne gøres der brug af beretninger og henvisninger fra Det 

Nye Testamente for at hjælpe børnene med at forstå evangeliske principper. 
Lektionerne angiver ikke nøjagtigt, hvordan der bør undervises i beretningerne 
fra skrifterne. Når du forbereder dig og underviser med Åndens hjælp, vil du 
hjælpe børnene med bedre at forstå beretningerne i skrifterne, de principper de 
indeholder, og hvordan børnene kan anvende disse principper i deres liv. Når dine 
lektioner er velforberedte og interessante, vil børnene få mere lyst til at lytte og 
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lære. 

Følgende trin vil hjælpe dig med at være bedre forberedt til at undervise børnene 
i din klasse på en effektiv måde: 

1. En uge eller to før lektionen skal gives, bør du under bøn studere lektionens 
formål og de skriftsteder, der står i afsnittet »Forberedes«. Læs lektionens 
formål og skriftsteder igen, og overvej, hvordan de kan anvendes på børnene i 
din klasse. Spørg dig selv: »Hvad ønsker vor himmelske Fader, at børnene hver 
især skal lære og gøre som følge af denne lektion? Hvordan kan denne lektion 
hjælpe børnene med at udvikle tro på Jesus Kristus, styrke deres vidnesbyrd 
og sætte dem i stand til at modstå de onde fristelser, de møder?« Skriv ideer 
ned, når du får dem. 

Bogen Håndbog i evangeliske principper (31110) er skrevet som en personlig 
studievejledning om grundlæggende evangeliske principper og lærdomme. 
Der er nævnt særlige kapitler fra Håndbog i evangeliske principper i afsnittet 
»Forberedes« i nogle af lektionerne. Disse kapitler kan hjælpe dig med at 
forberede dig til at undervise i de hovedprincipper og lærdomme, som 
lektionen omhandler. Bogen kan fås på jeres kirkebibliotek, ellers kan den 
købes på distributionscentret. 

2. Beslut dig for, om du vil bruge aktiviteten »fang opmærksomheden«, der 
foreslås i begyndelsen af lektionen, eller om du selv vil lave en, og vær sikker 
på, at denne passer til og er relevant for undervisningen i beretningen fra 
skriften. 

3. Lektionerne fortæller dig ikke, hvordan du skal undervise i beretningen fra 
skriften, så du bør søge Åndens vejledning til at hjælpe dig med at beslutte, 
hvad du vil undervise i og hvordan (se »Undervisning ud fra skriften« herefter). 
Prøv at involvere eleverne så meget som muligt i indlæringsaktiviteterne, og 
afhold lektionen, så børnene vil kunne genfortælle beretningen fra skriften for 
andre. 

4. Vælg de punkter i »Hvordan kan det anvendes i praksis?«, som bedst vil 
hjælpe børnene til en forståelse af skrifterne og til at anvende dem i deres liv. 
Du kan bruge spørgsmålene når som helst i lektionen. Du behøver ikke bruge 
dem alle. 

5. Læs »Leg og Lær«, og planlæg hvornår og hvordan du vil bruge dem, du 
synes bedst vil hjælpe børnene i din klasse med at forstå skrifterne og formålet 
med lektionen. Hver klasse er forskellig, og nogle aktiviteter, som vil fungere 
godt for en gruppe, vil ikke fungere godt for en anden gruppe. 

6. Planlæg at fortælle om passende personlige oplevelser, der underbygger 
lektionens formål. Lad Ånden vejlede dig, når du fortæller klassen om 
oplevelser, og når eleverne fortæller dig og andre om oplevelser. Nogle 
personlige oplevelser og familieoplevelser er meget hellige eller meget 
personlige og bør ikke drøftes offentligt. 

Undervisning Du bør altid søge Ånden, når du forbereder dig til at undervise i lektionerne (se 
ud fra skriften Alma 17:2-4; L&P 42:12-14; 50:17-22). Ånden vil hjælpe dig til at vide, hvordan 

du skal gøre lektionerne interessante og meningsfyldte for børnene. 

Nogle af børnene i din klasse kender måske ikke skrifterne. Når I læser sammen, 
bør du være opmærksom på de elever, som har brug for hjælp til at lære, 
hvordan de slår op i skrifterne. Det kan være nødvendigt at tage lidt tid i 
begyndelsen af året, især hvis du underviser mindre børn, for at vise børnene, 
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hvordan de finder skriftstedshenvisninger. 

Prøv at præsentere stoffet på forskellige måder for at holde børnenes 
opmærksomhed fangen. Følgende forslag kan hjælpe dig med at variere, hvordan 
du underviser ud fra skriften. 

1. Fortæl beretningen fra skriften med dine egne ord. Prøv at få børnene til at 
se begivenhederne og personerne for sig. Hjælp børnene med at forstå, at 
de mennesker, du taler om, virkelig har levet, og at begivenhederne faktisk 
har fundet sted. 

2. Få børnene til at læse hele beretningen eller udvalgte passager direkte 
fra skriften. Husk på, at ikke alle børnene måske læser så godt, og at 
læsefærdighed ikke har noget med alder at gøre. Hvis alle børnene kan 
læse, kan du give dem et par minutter ti! at læse indenad. Derpå kan I tale 
om, hvad de har læst. Brug samtaletiden, når børnene er færdige med at 
læse for at hjælpe dem med at forstå svære ord og sætninger. 

3. Brug de billeder af beretninger fra skriften, der foreslås til at hjælpe børnene 
med at forestille sig, hvad der skete. De fleste lektioner indeholder forslag til 
billeder i afsnittet »Nødvendige materialer«. Billederne er nummererede og 
følger med kursushæftet. Nogle af billederne findes også i »Evangelisk 
kunst« og muligvis på kirkebiblioteket (kirkebiblioteksnumrene står i afsnittet 
»Nødvendige materialer«). De fleste af billederne har en kort beskrivelse på 
bagsiden. Du kan også bruge andre billeder, som det nu passer sig. 

4. Få børnene til at lave et rollespil over beretningen fra skriften. (Sørg for, at 
rollespillene ikke nedgør skrifternes hellighed). Du kan bruge enkle rekvisitter 
så som en kåbe, et tørklæde osv. og lade børnene opføre hele eller dele af 
beretningen. Spørg dem, hvordan de ville have det, hvis de var den person, 
de spiller. 

5. Tegn enkle figurer eller tegninger på tavlen, eller brug billeder eller udklip, 
mens du læser beretningen fra skriften. 

6. Arrangér et læseteater, hvor flere børn påtager sig rollen som folk i 
beretningen fra skriften. Få børnene til at læse dialogen direkte op fra 
skriften, hvor det passer sig. 

7. Invitér en far eller mor, et medlem af wardet eller grenen, eller en elev til at 
fortælle beretningen. Giv personen en uge eller to til at forberede sig, og 
sørg for at give ham eller hende en tidsfrist på præsentationen. 

8. Giv børnene en forprøve så som en sand-eller-falsk eller kort-svar gætteleg, 
før du underviser i beretningen fra skriften. Forklar klassen, at du vil have 
dem til at finde ud af, hvor meget de ved om beretningen. Giv dem så 
bagefter den samme prøve, så de kan se, hvad de har lært. 

9. Skriv vigtige ord eller navne på mennesker fra beretningen i skriften på 
tavlen. Bed børnene lytte efter disse ord eller navne, mens du fortæller 
beretningen. Hjælp børnene med at forøge deres ordforråd, så de bedre kan 
forstå skrifterne og nyde at læse dem derhjemme. 

10. Skriv spørgsmål om beretningen på tavlen, før du begynder lektionen. Stop 
op, og drøft dem, når børnene hører svarene i beretningen. 

11. Fortæl beretningen, og lad derpå børnene melde sig frivilligt til at genfortælle 
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deres yndlingssteder. Du kan bede en elev om at indlede beretningen og så 
bede de andre børn om at fortsætte. 

12. Spil en optagelse af udvalgte vers fra skrifterne. 

13. Spil et parspil. Lav fra fire til otte sæt matchende kort eller papirer på 
7x12 cm. I det følgende eksempel lægger du den første halvdel af hver 
saligprisning på et kort og den anden del eller velsignelse på det andet kort 
i parret. Bland kortene eller papirerne, og læg dem med bagsiden opad på 
et bort eller på gulvet. Lad børnene komme op på skift og vende to kort. 
Læs højt, hvad der står på begge kort. Hvis kortene passer sammen (i dette 
tilfælde hvis de udgør en saligprisning), skal de blive liggende med forsiden 
opad. Hvis kortene ikke passer sammen, vendes de igen med bagsiden 
opad, og et andet barn får tur. Bliv ved, til alle kort er blevet sat rigtigt 
sammen. 

Dette er otte par, som du kan bruge til et parspil om saligprisningerne: 

Par 1: Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. 

Par 2: Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. 

Par 3: Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. 

Par 4: Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal 
mættes. 

Par 5: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. 

Par 6: Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. 

Par 7: Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. 

Par 8: Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget 
er deres. 

14. Leg en spørgsmålsleg. Læg adskillige spørgsmål i en krukke eller en æske, 
og lad børnene skiftes til at trække et af disse spørgsmål og besvare det. 

At lede en At deltage i samtalerne og andre indlæringsaktiviteter vil hjælpe børnene med at 
samtale i klassen lære evangeliske principper. Følgende retningslinier kan hjælpe dig med at stille 

meningsfulde spørgsmål og stimulere samtaler i klassen: 

1. Stil spørgsmål, og giv skriftstedshenvisninger, så eleverne kan finde svar i 
skrifterne. 

2. Stil spørgsmål, som ikke kan besvares med »ja« eller »nej«, men som kræver 
omtanke og drøftelse. Spørgsmål, som begynder med hvorfor, hvordan, hvem, 
hvad, hvornår og hvor, er for det meste mere effektive. 

3. Involvér de børn, som ellers ikke deltager ved at nævne dem ved navn og stille 
dem et spørgsmål, du mener, de kan besvare. Giv dem tid til at svare. Hjælp 
dem, hvis de har behov for det, men kun når de har haft tid til at tænke og 
svare. 

4. Motivér børnene til at fortælle, hvad de mener om det, de lærer af skrifterne. 
Udtal dig positivt om deres bidrag. 

5. Ros børnene oprigtigt, når de besvarer spørgsmål. Hjælpe dem til at erkende, 
at deres tanker og følelser er betydningsfulde. Vær opmærksom på børn, som 
kan være tøvende med at deltage. 
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Hjælp børnene med at anvende det, de har lært i deres liv. Jakob opfordrede 
os til at være »ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv« 
(Jak 1:22). Følgende ideer kan hjælpe dig med at udføre denne opgave: 

1. Bær personligt vidnesbyrd om de sandheder, du underviser i, når Ånden 
tilskynder dig dertil. Dine lektioner vil gøre større indtryk, når du underviser 
med oprigtighed og overbevisning. 

2. Motivér børnene til selv og sammen med deres familie at læse skrifterne 
derhjemme. Motivér børnene til at tage deres egne skrifter med i klassen. 
Hav nogle ekstra eksemplarer, som børnene kan bruge i klassen, hvis de ikke 
har deres egne skrifter eller har glemt at tage dem med. Hvis I har et bibliotek 
i kirkebygningen, kan du muligvis få nogle skrifter der. 

3. Bed børnene om at fortælle, hvad de har lært. Spørg dem, hvordan de kan 
anvende de evangeliske principper, der er blevet undervist om i lektionen, 
i deres liv. 

4. Lad som om, du er journalist, og interview børnene, som om de var personer 
i skrifterne. Bed dem om at fortælle dig om detaljer fra beretningen i skriften, 
og hvad de mener om det, der er sket. 

5. Inddel klassen i to eller flere små grupper. Få hver gruppe til at skrive de 
vigtige principper ned fra beretningen fra skriften, når du har fortalt dem den. 
Lad derpå grupperne skiftes til at tale om, hvordan disse principper kan bruges 
i deres liv. 

6. Lav en skriftstedsjagt: Motivér eleverne gennem året til at markere særlige vers 
i skriften, som kan finde anvendelse i deres liv. De kan for eksempel markere 
Matt 7:12, Luk 11:9, Joh 3:16 og ApG 2:38. Giv dem en ledetråd, såsom en 
begivenhed, situation eller et problem. Giv så eleverne til opgave at finde frem 
til et skriftsted, som passer dertil. Bed de børn, der finder det først, om at 
hjælpe resten af klassen med at finde skriftstedet. Lad dem så fortælle, hvorfor 
dette skriftsted passer til din ledetråd. 

7. Fortæl om forskellige tilfælde, hvor du har set børnene adlyde det princip, der 
bliver drøftet. Hvis du for eksempel holder en lektion om at være venlig, kan du 
påpege nogle af de tilfælde, hvor du har set børnene være venlige mod andre. 

8. Følg op på opgaverne. Når du giver en opgave eller udfordring, skal du altid 
i begyndelsen af klassen søndagen efter sørge for at spørge børnene ud om 
deres erfaringer. 

At hjælpe børnene At lære skriftsteder udenad kan være en effektiv måde at undervise i 
med at lære evangeliske sandheder. De fleste børn kan lide at lære udenad, når man bruger 
skriftsteder udenad sjove og kreative fremgangsmåder. Følgende forslag er morsomme måder at 

hjælpe børnene med at lære udenad: 

1. Skriv det første bogstav i hvert ord, som skal læres udenad, på tavlen, eller lav 
et skema. Du kan for eksempel begynde med at lave følgende skema til 
ordene i den første trosartikel: 

V t p G d e F p h S J K o p H 
Peg på bogstaverne, idet du siger hvert tilsvarende ord. Gentag det et par 
gange, og lad børnene gentage det, så godt de kan. Inden længe vil de ikke 
længere have behov for skemaet. 

2. Del skriftstedet op i korte passager. Sig hver passage højt, begynd bagfra og 

At hjælpe børnene 
med at anvende 
skrifterne 
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arbejd jer hen mod begyndelsen, så børnene gentager den mindst kendte del 
først. For eksempel kan børnene i Matt 5:16 sige »og priser jeres fader, som er 
i himlene« flere gange. Derpå kan de tilføje næste passage, »så de ser jeres 
gode gerninger«. Så kan de sige hele verset. 

3. Skriv et skriftsted til hver barn, hvis børnene er gode til at læse. Klip 
skriftstederne ud i ord- eller sætningsstrimler. Giv børnene et sæt 
sammenblandede strimler, når de har sagt verset sammen et par gange, og 
få dem til hver for sig eller sammen at lægge strimlerne i rigtig rækkefølge. 

4. Gentag skriftstedet flere gange, stop op, og lad et barn sige næste ord eller 
passage. Lad så et andet barn tilføje nogle få ord. Fortsæt, til alle børnene har 
haft mindst én tur. 

5. Brug musik til at hjælpe børnene med at lære udenad. Du kan for eksempel 
lære dem den anden trosartikel ved hjælp af Flere Børnesange, s. 33-47. 

6. Del børnene op i to grupper. Lad hver gruppe skiftes til at gentage ord eller 
passager i rækkefølge. Du kan lade den ene gruppe sige det første ord, den 
anden gruppe det andet ord osv. gennem verset. 

7. Vælg et skriftsted, som du ønsker, børnene skal lære udenad. Skriv skriftstedet 
på tavlen eller på en plakat. Gentag passagen flere gange, og dæk eller slet 
flere og flere ord, til børnene har lært hele skriftstedet udenad. 

At bruge Hvis du bliver færdig med den lektion, du har forberedt, før tiden er gået, kan du 
overskydende finde på en aktivitet til at udfylde resten af tiden. Følgende forslag kan hjælpe dig 
tid fornuftigt med at bruge denne tid effektivt: 

1. Få nogle af børnene til at fortælle om deres yndlingsberetninger fra skriften. 

2. Lav en søgning i skriften ved at give børnene fingerpeg om vigtige 
skriftstedshenvisninger, som de allerede har markeret. Lad dem arbejde 
sammen to og to eller i små grupper for at finde det rigtige skriftsted. 

3. Hjælp børnene med at lære et skriftsted eller en trosartikel fra lektionen 
udenad. 

4. Få børnene til at fortælle, hvordan de mener, de kan anvende principperne fra 
lektionen derhjemme, i skolen og sammen med deres venner. 

5. Del klassen op i grupper, og lad dem skiftes til at stille hinanden spørgsmål om 
lektionen. 

6. Lad hvert barn tegne en tegning, der har med lektionen at gøre, eller skrive et 
citat til at tage med hjem og sætte frem som en påmindelse om lektionens 
formål. 

7. Lad børnene markere skriftstedshenvisninger med henblik på fremtidigt 
studium. Du kan bede børnene om at markere vers fra lektionen, som de 
holder særligt af, eller du kan foreslå vers, som du mener vil minde børnene 
om lektionens formål. 

8. Hjælp børnene med at lære rækkefølgen på bøgerne i skrifterne udenad. Der 
findes musik hertil i Børnenes sangbog, s. 63 [Mormons Bog], samt Flere 
Børnesange, s. 28 [Det Gamle Testamente] og s. 30 [Det Nye Testamente]. 

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

Musik i 
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klasseværelset Lærdommene om evangeliet kan beriges og styrkes gennem musik. Børn kan 
ofte bedre huske og lære gennem musik. 

Du behøver ikke være musiker for at bruge passende musik til at hjælpe børnene 
med at føle Ånden og lære evangeliet at kende. Musikken kan omfatte 
kassettebånd eller levende musik i løbet af eller i begyndelsen af lektionen. Du 
kan også synge eller læse ordene til sangene for at involvere børnene i jeres 
lektion. 

Fællestid Klassen vil lejlighedsvis blive bedt om at give en enkel præsentation af evangeliet 
i Primarys fællestid. Disse præsentationer kan komme fra lektioner, skal kun 
kræve lidt forberedelse og vil hjælpe med at styrke de principper, du har 
undervist i. Du kan bruge følgende forslag til fællestid: 

1. Lav et rollespil over en beretning i skriften. 

2. Fremsig skriftsteder sammen, som børnene har lært udenad. 

3. Sig, eller syng en trosartikel, og forklar dens betydning. 

4. Lav et rollespil om, hvordan man i vor tid kan anvende et skriftsted. 

Trosartikler Du bør inkludere Trosartiklerne i lektionerne og opmuntre hvert barn til at lære 
dem udenad, før de rykker op fra Primary. Benyt enhver lejlighed til at hjælpe 
børnene med at lære Trosartiklerne udenad og forstå dem. 

At forstå børn 
i alderen otte 
til elleve år Du må forstå børnenes behov og karaktertræk og planlægge passende aktiviteter 

og undervisning for at hjælpe dem med at lære og at få selvtillid. Se Undervisning 
- ingen større kaldelse (33043 110), s. 52-54 for mere information om børns 
karaktertræk i denne alder. 

Karaktertræk 

Fysiske 

Har perioder med både hurtig og langsom udvikling 
Kan være akavede 
Kan lide at lege i grupper 

Mentale 

Er ivrige efter at lære 
Tænker over tidligere oplevelser 
Begynder at basere beslutninger på logik 
Vil vide hvorfor 
Er dømmende 
Ser op til helteskikkelser 
Bliver mere ansvarlige 
Kan lide at skulle huske 

Sociale 

Begynder at have mindre antipati for det modsatte køn og får et ønske om 
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mere samvær mellem drenge og piger 
Kan lide at være sammen i grupper og at være alene 
Har et stærkt behov for selvstændighed 
Udvikler en øget sans for humor 
Fatter interesse for andre 

Følelsesmæssige 

Kan ikke lide kritik 
Kan udvise upassende opførsel, hvis der er problemer med jævnaldrende 
Bliver mere ansvarsfulde og pålidelige 
Er bevidste om at være retfærdige 
Begynder at tvivle på sin egen værdi 

Bliver mindre dominerende og mindre besluttet på at få sin vilje 

Åndelige 
Kan lide at lære og praktisere evangeliske principper 
Blive påvirket af andres vidnesbyrd 
Bliver bedre i stand til at forstå evangeliske principper 
Har en stærk fornemmelse af rigtigt og forkert 

Særlige 
retningslinier for 
hvordan man 
involverer børn 
med handikap Frelseren var et eksempel ved at udvise medfølelse for dem, der er 

handikappede. Da han besøgte nephiterne efter sin opstandelse, sagde han: 

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

Som lærer i Primary er du i en udmærket position til at udvise barmhjertighed og 
medfølelse. Skønt du sikkert ikke er uddannet til at yde professionel hjælp, kan 
du forstå samt undervise de børn, der lider af handikap. Omsorg, forståelse og et 
ønske om så vidt muligt at involvere alle klassens elever i aktiviteterne er en 
forudsætning. 

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

Nogle elever slås måske med indlæringsproblemer, intellektuelle handikap, sprog-
eller talevanskeligheder, nedsat syn eller hørelse, adfærdsproblemer og social 
problemer, mentale handikap, motoriske problemer eller kronisk sygdom. For 
nogle er sproget eller de kulturelle omgivelser fremmede og vanskelige. 
Ligegyldigt hvad den enkeltes problem er, har alle børnene samme behov for at 
blive elsket og accepteret, at lære evangeliet at kende, føle Ånden og deltage 
positivt, og de har behov for at tjene andre. 

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

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

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

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

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

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

10 Lær Det Nye Testamente 
at kende 
Formål At gøre børnene bekendte med Det Nye Testamente og motivere dem til at 

studere i skrifterne. 

Forberedes 1. Studér 2 Tim 3:1-7, 13-17 under bøn. Studér derpå lektionen, og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i lektionens hovedformål. (Se 
»Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 10. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtale og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Lav følgende otte ordstrimler: Skriftsteder, standardværkerne, Bibelen, Det Nye 
Testamente, Mormons Bog, Lære & Pagter samt Den Kostelige Perle. (Du kan 
bruge tavlen i stedet for ordstrimler). 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Standardværkerne. 

Bemærk: Der kan være børn i jeres klasse, som ikke læser så godt. Find på 
måder at hjælpe dem med at deltage, som ikke får dem til at føle sig forlegne. 
Alle børnene bør hver uge have en positiv oplevelse med skrifterne. Din 
begejstring for skrifterne vil hjælpe dem med at ønske at studere og selv lære. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Giv børnene følgende tips, og få dem til at række hånden i vejret, når de tror, de 
kender ordet, der passer på dine tips. 

Der er fire af dem. 

(Navnet på et barn i klassen eller en de kender, som har alle fire 
standardværker) har dem. 

De kaldes standardværkerne. 

De indeholder Guds ord. 

Det er bøger. 

Forklar, når børnene har gættet ordet skrifterne, at denne lektion vil lære dem om 
skrifterne og forklare deres betydning for os. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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• Hvad er skrifterne? På hvilken måde er skrifterne anderledes end andre bøger? 
(2 Tim 3:16). 

• Hvorfor har vi brug for at studere skrifterne? Hvornår bør vi begynde at studere 
skrifterne? (2 Tim 3:14-15). Hvorfor er det vigtigt at begynde at studere 
skrifterne, mens vi er små? 

Vis dine egne skrifter frem, og sæt ordstrimlen »Standardværker« op. Forklar, at 
vi kalder skrifterne for standardværker, fordi det er de officielle skrifter, vi bruger i 
Kirken. 

Motivér børnene til at fortælle klassen, hvad de ved om skrifterne. Vis de 
tilhørende ordstrimler, eller skriv ordene på tavlen, når du fortæller om hvert 
standardværk. (Se Håndbog i evangeliske principper, kapitel 10). 

• I hvilke standardværker læser vi om Jesus Kristus? Læs, eller bed et barn om 
at læse følgende vers: Moses 8:24 (til ordet Helligånden), L&P 20:29, 2 Nephi 
25:26, og SI 83:19 (forklar, at Jahve er et andet navn for Jesus Kristus). Hjælp 
børnene med at forstå, at alle fire standardværker vidner om Jesus Kristus. 

• Få børnene til at slå op på indholdsfortegnelsen i deres bibel (listen over 
bøgerne i Det Gamle og Det Nye Testamente). Hvilke to hovedafsnit er Bibelen 
delt op i? Hvad er det for en liste under hvert afsnit? Forklar, at de kortere 
bøger i Det Gamle og Det Nye Testamente er skrevet af forskellige profeter 
eller kirkeledere. (Hvis der er en liste over forkortelser, så giv børnene en 
forklaring på disse). Hvor finder vi beretningen om Jesu liv og mission på 
jorden? (Det Nye Testamente). Få børnene til at se på fortegnelsen over Det 
Nye Testamente, og forklar, at lektionerne i år fokuserer på lærdomme fra Det 
Nye Testamente. 

• Hvem var Matthæus, Markus, Lukas og Johannes? Hvad skrev de om? (Hjælp 
børnene til at forstå, at disse fire mænd hver især skrev en beretning om Jesu 
liv, og skrev ofte om de samme begivenheder, og vidnede om, at han er 
Frelseren). Bed børnene om at fortælle deres yndlingshistorier og lærdomme 
fra Jesu liv. 

• Få børnene til at slå op på ApG, kapitel 1. Forklar, at Apostlenes Gerninger 
beretter om apostlene, der underviste i evangeliet efter Jesu opstandelse. 
Hvad tror I, apostlene på Jesu tid lavede? Hvad tror I, apostlene i vor tid laver? 

• Få børnene til at slå op på indholdsfortegnelsen igen. Forklar, at de fleste af de 
resterende bøger i Det Nye Testamente er skrevet til Kirkens medlemmer af 
Jesu apostle eller andre kirkeledere. Hvorfor tror I, at de skrev dem? Forklar, at 
disse breve hjalp Kirkens medlemmer dengang med at forstå evangeliet og gav 
dem vejledning i at være trofaste. Hvad har vi i Kirken i dag, som minder om 
disse breve? (Artikler skrevet af generalautoriteterne i Stjernen, 
satellitudsendelser samt general- og stavskonferencer). 

Forklar, at hver bog i Det Nye Testamente er delt op i kapitler og vers, så vi let 
kan finde skriftstederne. 

• Skriv Matt 28:2-9 på tavlen. I hvilket standardværk kan vi finde dette 
skriftsted? Hvilket tal angiver kapitlet? Hvilket tal angiver versene? Læs disse 
vers sammen med børnene. Hvad handler dette skriftsted om? Hvorfor et det 
vigtigt at denne begivenhed er omtalt i skrifterne? 
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Lektion 10 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Hjælp børnene med at lære rækkefølgen af bøgerne i Det Nye Testamente 
udenad. Du kan eventuelt bruge sangen »Bøgerne i Det Gamle Testamente« 
{Flere Børnesange, s. 30). Gennemgå bøgerne i løbet af de næste gange. 

2. Tal med børnene om den ottende trosartikel, og hjælp dem med at lære den 
udenad (se »At hjælpe børnene med at lære skriftsteder udenad«, s. x). Mind 
børnene om, at Bibelen er oversat fra gamle skrivelser, som er blevet afskrevet 
og atter afskrevet i hånden, og at der blev lavet fejl både i oversættelsen og i 
afskrivningen. Selvom det meste af Bibelen er nøjagtig, skrev profeten Nephi, 
at mange »tydelige og ypperlige ting« (1 Nephi 13:28), var blevet fjernet. 
Profeten Joseph Smith reviderede Bibelen ved Guds inspiration og tilføjede 
dele, som var blevet fjernet eller ændret. Forklar, at disse dele hjælper os med 
at forstå flere ting i evangeliet. 

3. Læs, og tal om Luk 24:27. Hjælp børnene med at forstå, at Jesus ofte 
studerede og belærte ud fra skrifterne. Hvilke skrifter har Jesus mon studeret? 
(Det Gamle Testamente). 

4. Fjern ordstrimlerne, bland dem, og læg dem på gulvet eller på et bord. Stil 
børnene spørgsmål noget i retning af følgende: 

• Hvilke to ordstrimler betyder det samme? (»Skrifterne« og 
»Standardværkerne«). 

• Hvilke to ordstrimler nævner bøger, som er en del af samme bog? (»Det Nye 
Testamente« og »Det Gamle Testamente«, som er en del af Bibelen). 

• Hvilke bøger omfatter standardværkerne? (Bibelen, Mormons Bog, Lære & 
Pagter samt Den Kostelige Perle). 

Når et barn besvarer et spørgsmål, så lad ham eller hende komme op og vise 
den rigtige ordstrimmel. 

5. Syng, eller læs ordene til »Når jeg dine skrifter søger« (Salmer og Sange, 
nr. 183) eller »Søg, tænk og bed« (Børnenes sangbog, s. 66). 

Bær vidnesbyrd om sandheden i skrifterne og deres betydning i vores liv. Fortæl 
børnene om engang, hvor det har hjulpet dig at læse i skrifterne. Motivér børnene 
til at læse i skrifterne hver dag. 

Foreslå børnene at studere 2 Tim 3:14-17 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Lektion 10 Jesus Kristus meldte sig 
frivilligt til at være vor Frelser 
Formål At hjælpe børnene til at nære større kærlighed til Jesus Kristus ved at lære dem, 

at Jesus meldte sig frivilligt i forudtilværelsen til at være deres Frelser. 

Forberedes 1. Studér Joh 15:13, Hebr 12:9, Åb 12:7-9, L&P 93:21 samt Moses 4:1-4 under 
bøn. Se også kapitel 2 og 3 i Håndbog i evangeliske principper. Studér derpå 
lektionen, og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningen fra 
skriften (se »Forberedelse af lektionerne« s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« 
s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Arrangér at få nogle af børnene i din klasse til at synge »Jeg vil følge Guds 
plan« (Børnenes sangbog, s. 86), eller forbered dig til at synge eller læse 
ordene sammen med børnene i timen. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente samt Den Kostelige Perle til hvert barn. 
b. Billede 7-1, Jesus Kristus (Evangelisk Kunst 240; 62572), og et billede af et 

nyfødt barn, helst af en af eleverne eller dig selv. 

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

Fang Vis billedet af det nyfødte barn, og få klassen til at gætte, hvem det er. 
opmærksomheden # H v o r f o r v a r d e t t e i k k e begyndelsen på denne persons liv? 

Bær vidnesbyrd for børnene om, at vi alle levede hos vor himmelske Fader som 
åndelige børn, før vi blev født. Forklar, at vores åndelige legeme ligner vores 
fysiske legeme med arme, ben, øjne osv., men ikke er af kød og blod. Forklar 
også, at dette liv som åndelige børn kaldes forudtilværelsen. I forudtilværelsen 
underviste vores himmelske forældre os i evangeliet og formålet med livet. 

Du kan læse dette citat af Brigham Young: »I kender vor himmelske Fader godt. 
. . . Der er ikke en sjæl blandt jer, som ikke har levet i hans hus og dvælet hos 
ham. . . . Der er ikke en person her i dag, som ikke er søn eller datter af dette 
væsen« (Discourses of Brigham Young, s. 50). 

Beretning fra skriften Stil spørgsmål som følgende, og giv børnene mulighed for at tale om deres 
følelser: 

• Hvem elsker jer? 

• Hvordan kan I vide, at nogen elsker jer? 

• Hvem elsker I? 

Fortæl en historie om nogen, som elskede en anden så meget, at han eller hun 
gjorde noget betydningsfuldt for denne, så som en mor der bliver oppe om 
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natten og passer et sygt barn, eller en storebror eller søster der hjælper en 
lillebror eller søster med en opgave i skolen. 

Forklar, at denne lektion handler om, hvad Jesus gjorde i forudtilværelsen, som 
viser hans store kærlighed til hver og en af os. 

Vis billedet af Jesus Kristus, og fortæl historien om, hvordan Jesus frivilligt meldte 
sig til at være vor Frelser. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
måder, hvorpå du kan undervise om beretningen fra skriften). Hjælp børnene til at 
forstå følgende: 

1. I forudtilværelsen var vi åndelige børn og boede hos vor himmelske forældre 
(Hebr 12:9). 

2. Jesus var vor himmelske Faders førstefødte åndelige barn (L&P 93:21) og er 
vores åndelige storebror. 

3. Lucifer, som blev Satan, var også vor himmelske Faders åndelige barn. 

4. Vor himmelske Fader indkaldte til et stort møde for alle sine åndelige børn. 
Ved dette møde forklarede han sin plan, under hvilken vi kunne blive som 
ham. Han fortalte os, at han ønskede, at vi skulle ned på jorden og have et 
fysisk legeme. Han forklarede, at vi ville blive prøvet på jorden for at se, om 
vi ville holde hans befalinger. 

5. Ved dette møde forklarede vor himmelske Fader også, at vi på jorden alle 
ville synde og dø. Vor himmelske Fader havde brug for en, som skulle være 
vores Frelser, til at lide for vore synder og dø for os, så vi kunne opstå. 

6. Lucifer ville have, at vor himmelske Fader skulle lave om på sin plan. Lucifer 
sagde, at han ville frelse alle ved at tage deres handlefrihed fra dem, hvilket 
ville have gjort det umuligt for os at begå fejl og være retfærdige. Lucifer 
ønskede også al æren (Moses 4:1). 

7. Fordi Jesus elskede os (Joh 15:13), meldte han sig frivilligt som vor Frelser. 
Han ønskede at følge vor himmelske Faders plan og give vor himmelske 
Fader æren (Moses 4:2). 

8. Vor himmelske Fader valgte Jesus som vor Frelser. Lucifer blev vred og 
gjorde oprør mod vor himmelske Fader (Åb 12:7-9; Moses 4:3-4). 

9. Vor himmelske Faders åndelige børn måtte beslutte sig for, om de ville følge 
Jesus eller Lucifer. 

10. En tredjedel af vor himmelske Faders åndelige børn valgte at følge Lucifer, 
og de blev kastet ud af himmelen. Lucifer blev Satan, og de ånder, der fulgte 
ham og blev onde ånder, prøver at få os til at gøre forkerte ting. Disse ånder, 
som fulgte Satan, fik ikke et fysisk legeme. 

11. Alle de ånder, som valgte vor himmelske Faders plan og fulgte Jesus i 
forudtilværelsen, er blevet eller vil blive født på jorden med et fysisk legeme 
af kød og blod. 

12. Alle børnene i dette klasseværelse har valgt at følge vor himmelske Faders 
plan og er blevet født på denne jord med et jordisk legeme. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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Lektion 10 

• Hvordan tror I, det var at bo i himmelen hos vor himmelske Fader? 

• Hvad får det jer til at føle at vide, at vor himmelske Fader er jeres åndelige far? 

• Hvad vil det sige, at Jesus er vores åndelige storebror? 

• Hvordan ville Lucifer ændre vor himmelske Faders plan? 

• Hvordan får det jer til at føle at vide, at Jesus frivilligt meldte sig til at lide og dø 
for jer? 

• Hvordan kan I vide, at I valgte at følge Jesus i forudtilværelsen? Hvorfor er I 
glade for, at I traf det valg? 

• Hvad fortæller det jer om jer selv, at I valgte at følge Jesus i forudtilværelsen? 

• Hvorfor er det vigtigt, at vi stadig vælger at følge Jesus, nu hvor vi er født på 
jorden? 

Vis børnene Bibelen, og forklar, at Det Nye Testamente i Bibelen fortæller om de 
ting, som Jesus og hans apostle gjorde, da de levede på jorden. Forklar, at 
lektionerne i år er baseret på Jesu og hans apostles liv og lærdomme. Motivér 
børnene til at medbringe Bibelen hver søndag. 

Få nogle af børnene til at synge »Jeg vil følge Guds plan« (Børnenes sangbog, 
s. 86), eller syng eller sig ordene sammen med klassen. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv følgende ord på tavlen som tilbageblik: 

En tredjedel 
Førstefødt 
Storebror 
Fader til vores ånd 
Møde i himmelen 
Lucifer 

Del klassen op i små grupper. Bed hver gruppe om at tale om et eller flere af 
disse punkter og forberede sig på at fortælle klassen, hvad de kan huske om 
dem. Bed hver gruppe om at tale til klassen, når der er gået nogle få minutter. 

2. Få børnene til at slå op på indholdsfortegnelsen over Det Nye Testamente i 
Bibelen. Repetér lektion 1 ved at stille nogle af følgende spørgsmål: Hvad har 
Matthæus', Markus1, Lukas1 og Johannes1 bøger til fælles? På hvilken måde er 
de forskellige? Hvad handler Apostlenes Gerninger om? Hvorfor kaldes de 
fleste af resten af bøgerne i Det Nye Testamente breve? Hjælp børnene med at 
lære bøgerne i Det Nye Testamente bedre at kende ved at skrive henvisninger 
på tavlen og lade dem finde henvisningerne i deres egen bibel. 

3. Hjælp børnene med at lære Joh 15:13 udenad. 

4. Hjælp børnene med at lære bøgerne i Det Nye Testamente udenad (se »Det 
Nye Testamentes bøger«, Flere børnesange, s. 30). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at du og børnene i klassen er vor himmelske Faders 
åndelige børn, og at Jesus elsker os så meget, at han i forudtilværelsen frivilligt 
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meldte sig til at være vores Frelser. Vi elskede vor himmelske Fader så højt, at vi 
valgte at følge hans plan. Fremhæv, hvor vigtigt det er, at børnene fortsat følger 
vor himmelske Faders plan her på jorden. Bær vidnesbyrd om, at den eneste 
måde, hvorpå vi virkelig kan blive lykkelige er ved at følge Jesus og adlyde hans 
befalinger. 

Forslag til Foreslå børnene at studere Moses 4:1-4 derhjemme som opsummering af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Johannes Døber banede 
vejen for Jesus Kristus 

Lektion 10 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at de er forudordinerede til at udføre en vigtig del 
af vor himmelske Faders værk på jorden. 

Forberedes 1. Studér Luk 1:5-25, 57-80; Matt 3:1-6 samt L&P 84:27-28 under bøn. Studér 
derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningen fra skriften i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et stykke papir med ordene Jeg er en udvalgt ånd til hvert barn. 
c. Billede 7-2, Johannes forkynder i ørkenen (Evangelisk Kunst 207; 62132). 

Fang 
opmærksomheden 

Forslag til 
lektionens forløb Bed, uden de andre hører det, et barn om at give børnene de papirer, du har 

lavet, lige efter indledningsbønnen. 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Få barnet til at dele papirerne ud til eleverne. Forklar, at du, før klassen, begyndte 
udvalgte barnet, som delte papirerne ud, til at gøre denne tjeneste. 
Forudordinering er lige sådan. (Skriv Forudordinering på tavlen). Vor himmelske 
Fader forudordinerede os i forudtilværelsen, da han udvalgte os til at udføre en 
særlig opgave for ham på jorden. At være forudordineret betyder ikke, at vi er 
nødt til at udføre opgaven; vi har stadig vores handlefrihed, men vi har 
muligheden, hvis vi vil. Forklar, at børnene i denne lektion vil lære om Johannes 
Døber, som blev forudordineret eller udvalgt til at udføre en vigtig mission på 
jorden. Få børnene til at læse ordene på deres papir højt. Fortæl dem, at de 
skrifter de skal studere, forklarer, at Johannes Døber var en udvalgt ånd, der 
i forudtilværelsen var udvalgt til at bane vejen for Jesus Kristus. 

Beretning fra skriften Lær børnene historien om Johannes Døbers fødsel, barndom og mission ud fra 
de skriftsteder, der står i afsnittet »Forberedes«. Vis billedet, Johannes forkynder 
i ørkenen, på et passende tidspunkt. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for 
forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Hjælp børnene til at forstå, at 
Johannes Døber blev forudordineret til at berede folk til at lytte til Jesus Kristus. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad ved vi om Johannes Døbers forældre? (Luk 1:5-7). 

• Hvorfor blev Zakarias stum, så han ikke kunne tale? (Luk 1:18-20). 
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• Hvorfor gav Zakarias og Elisabeth deres søn navnet Johannes? (Luk 1:13). 

• Hvad ved vi om Johannes' barndom? (Luk 1:80; L&P 84:27-28). 

• Hvad blev Johannes Døber forudordineret til at gøre? (Luk 1:15-17, 76-77). 

• Hvordan fuldførte Johannes Døber den mission, han var forudordineret til, 
nemlig at bane vejen for Jesus Kristus? (Matt 3:1-6). 

Forklar, at på samme måde som Johannes Døber var en udvalgt ånd, udvalgt til 
at hjælpe med at opbygge vor himmelske Faders rige ved at bane vejen for Jesus 
Kristus, er vi også udvalgte ånder, der er udvalgt til at hjælpe med at opbygge 
vor himmelske Faders rige ved at hjælpe mennesker med at vide mere om Jesus 
Kristus. 

Læs dette citat af præsident Ezra Taft Benson: »I er udvalgte ånder, mange af jer 
er blevet holdt tilbage i næsten 6000 år for at komme frem i denne tid, hvor 
fristelser, ansvar og muligheder er større end nogen sinde før« (Stjernen, apr. 
1978, s. 44). 

• Hvad får det jer til at føle, at vide at vor himmelske Fader kender jer personligt 
og udvalgte jer til at komme til jorden på dette tidspunkt? 

• Hvilke ting kan vi for eksempel være forudordineret til at gøre for at hjælpe 
med at opbygge vor himmelske Faders rige? (Tage på mission, være et godt 
eksempel ved at holde vores pagter, bære præstedømmet, opdrage en 
retfærdig familie, udføre kaldelser i Kirken). 

• Hvordan kan I finde ud af, hvad vor himmelske Fader ønsker, I skal gøre her på 
jorden? (Bede om beslutninger, lytte til Ånden). Forklar, at vor himmelske Fader 
også har givet os mulighed for at få en patriarkalsk velsignelse af en 
stavspatriark, når vi er gamle nok. Patriarkalske velsignelser viser ofte, hvilke 
kaldelser vi kan modtage, eller hvad vor himmelske Fader ønsker, vi skal gøre 
med vores liv. Hvordan kan I forberede jer på at gøre det, som vor himmelske 
Faders ønsker, I skal gøre? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lav et stykke papir med følgende udtalelser (uden svarene) til hvert barn, eller 
skriv dem på tavlen: 

Johannes Døber: 

a. Boede i . 
b. Var måneder ældre end Jesus. 
c. Gik med tøj lavet af og . 
d. Spiste og . 
e. Banede vejen for . 

Svar: a. ørkenen; b. seks; c. kamelhår, læder; d. græshopper, vildhonning; e. 
Jesus Kristus. 

Få børnene til at læse Luk 1:26-27, 35-36, 76 og Matt 3:1, 4 for at udfylde de 
tomme felter. (Hvis børnene ikke ved, hvad en græshoppe er, så forklar, at det er 
et stort insekt, der kan flyve). Hjælp dem til at forstå, at selvom Johannes Døber 
levede et enkelt og ydmygt liv i ørkenen, fuldførte han trofast sin mission og 
banede vejen for Jesus Kristus. 
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Lektion 10 

2. Få børnene til at læse følgende skriftsteder for at finde andre, som blev 
forudordineret til deres mission på jorden: 

Jeremias 1:5—Jeremias 
1 Nephi 11:18—Maria, Jesu mor (syn givet til Nephi) 
Ether 3:14—Jesus Kristus 
L&P 138:53, 55—Joseph Smith og andre 
Abraham 3:23—Abraham 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at hver enkelt af os er forudordineret til vores mission på 
jorden på samme måde, som Johannes Døber blev forudordineret til at bane 
vejen for Jesus Kristus og vidne om ham. Giv udtryk for dine følelser om 
nødvendigheden af at efterleve evangeliet og være værdig til alt, som vor 
himmelske Fader har forudordineret os til at gøre. 

Forslag til Foreslå børnene at studere Luk 1:5-23, 57-80 og Matt 3:1-6 derhjemme som 
hjemmestudium opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Jesus Kristus er vor 
himmelske Faders Søn 

Formål At hjælpe børnene til at forstå, at Jesus Kristus er Guds enbårne Søn i kødet. 

Forberedes 1. Studér Matt 1:18-25 og Luk 1:26-38, 2:1-20. Studér derpå lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningen fra skriften, som 
findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud 
fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Joh 3:16-17, Alma 22:14, L&P 19:16-19 samt Håndbog i 
evangeliske principper, kapitel 11. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og de Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-1, Jesus Kristus (Evangelisk Kunst 240; 62572); 7-3, Jesu fødsel 

(Evangelisk Kunst 200; 62116); 7-4, Hyrderne hører om Kristi fødsel 
(Evangelisk Kunst 202; 62117) og 7-5, Familie med spædbarn (62307). 

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

Fang Stil billede 7-5 frem, Familie med spædbarn. Stil børnene følgende spørgsmål: 
opmærksomheden # H v a d t r Q r ^ d j s s e f o r æ l d r e f ø ) e r v e d a t h a v e d e n n e n y e b a b y ? 

• Hvor levede denne babys ånd, for den blev født? 

• Hvem er dens jordiske mor? Hvem er dens jordiske far? Hvem er far til dens 
ånd? 

Forklar, at vi alle lige som denne baby har en jordisk far og mor, og at vor 
himmelske Fader også er far til vores ånd. 

Stil billedet af Jesus Kristus frem. 

• Hvem er Jesu mor? Hvem er Jesu far? 

Hjælp børnene med at forstå, at Jesus er anderledes end os, fordi vor himmelske 
Fader er far til Jesu jordiske legeme. Fortæl dem, at denne lektion vil lære dem 
mere om Jesu fødsel. 

Beretning fra skriften Lær dem historien om Maria og Josef og Jesu fødsel ud fra de skriftsteder, der 
står i afsnittet »Forberedes«, og brug billeder, hvor det passer sig. (Se 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra 
skriften). Hjælp børnene med at forstå, at vor himmelske Fader er far til Jesu 
Kristi åndelige legeme og også hans fysiske legeme. 
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Lektion 10 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad fortalte vor himmelske Faders engle Maria og Josef om Jesus, før han 
blev født? (Matt 1:19-23; Luk 1:30-33, 35). Hvorfor? 

• Hvorfor tror I, at englene viste sig for hyrderne? (Luk 2:9-14). (For at vidne for 
hyrderne om, at vor himmelske Faders enbårne Søn var blevet født i 
Betlehem). 

• Hvad tror I, hyrderne fortalte folk om Jesus? (Luk 2:15-20). 

• Hvorfor kaldes Jesus Faderens enbårne Søn? (Jesus er den eneste person, 
som er født på jorden, hvis fysiske far er vor himmelske Fader). Forklar, at 
Marias mand, Josef, var udvalgt til at være den mand, som skulle hjælpe med 
at undervise og opdrage Jesus. 

• Hvordan adskiller Jesu forhold til vor himmelske Fader sig fra vores forhold til 
vor himmelske Fader? 

• Hvorfor var det vigtigt, at Jesu mor skulle være jordisk? Hjælp børnene med at 
indse, at Jesus også var jordisk og kunne dø for os, fordi Maria var jordisk. 
Hjælp også børnene med at forstå, at Jesus ikke var nødt til at dø, fordi vor 
himmelske Fader er far til Jesu fysiske legeme (se Joh 5:26; 10:17-18). 
Han valgte at lide for vores synder og overvinde døden (se Alma 22:14; 
L&P 19:16-19). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Bed drengene om at forstille sig, hvordan det kan have været at være Josef. 
Bed pigerne om at forestille sig, hvordan det kan have været at være Maria. 
Lad dem fortælle dig, hvad de mon ville have tænkt, da englen kom og 
besøgte dem. Spørg dem, hvad de mon har følt, da de fik at vide, at de skulle 
være forældre til Frelseren. 

2. Få hvert barn til at slå op på et af følgende skriftsteder, hvori Jesus er omtalt 
som den enbårne Søn: Joh 1:14; 3:16-18; 1 Joh 4:9; Jak 4:5, 11; Alma 5:48; 
12:33-34; L&P 29:42, 46; 93:11 og Moses 1:6. (Hvis der er mere end ni børn i 
klassen, kan du give to børn samme skriftsted). Når børnene er færdige med 
denne aktivitet, bør de forstå, at benævnelsen enbårne Søn fortæller os, at 
Jesus er det eneste menneske på denne jord, som er vor himmelske Faders 
fysiske søn. 

3. Bed børnene om at fortælle dig noget, som de ved om Jesus, og som er 
vigtigt for dem. 

4. Gennemgå den første trosartikel med børnene. 

5. Få børnene til at synge eller læse »Han sendte sin Søn« (Børnenes sangbog, 
s. 20). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus, og fremhæv, at han er vor himmelske Faders 
enbårne Søn, eller den eneste person, der er født på jorden, hvis fysiske far er 
vor himmelske Fader. Bær vidnesbyrd om, at Jesus er vor Frelser. Motivér 
børnene til at studere og bede for at få et vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vor 
Frelser. 

Forslag til Foreslå børnene at studere Luk 1:26-38 derhjemme som repetition af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed en elev om at slutte med bøn. 
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Jesu Kristi 
barndom 
Formål At hjælpe børnene med at lære om Jesu barndom og at forstå, at Gud gav os 

vidner til at bevidne, at Jesus Kristus er hans Søn. 

Lektion 10 

Forberedes 1. Studér Luk 2:21-52, Matt 2, Joseph Smiths oversættelse af Matt 3:24-26 
samt L&P 93:11-14 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningen fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. En interessant ting, for eksempel et familieminde, som er lille nok til let at 

kunne gemmes i klassen. 
c. Billede 7-6, Jesus som dreng i templet (Evangelisk Kunst 205; 62500). 

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

Fang Vis to eller tre af børnene den ting, du har taget med, når de kommer ind 
opmærksomheden i klassen; gem den så, før resten af klassen kommer. Bed et af de børn, der så 

tingen, om at beskrive den uden at sige, hvad det er. Spørg klassen, om de ved, 
hvad det er for en ting. Bed de andre børn, som så tingen, beskrive den. Hjælp 
børnene med at forstå, at de kan være mere sikre på ting, hvis de hører det fra 
mere end én person. Vis klassen tingen. 

Forklar, at de børn, der så tingen først, var vidner, fordi de kendte til tingen og 
beskrev, hvordan den så ud. Et vidne er en, som har personlig viden om noget 
og bringer den viden videre til andre. Et vidne kan også være noget, der giver 
vidnesbyrd eller beviser. Mormons Bog for eksempel er et vidne om, at Jesus er 
Kristus. Forklar, at da Jesus var barn, tilvejebragte vor himmelske Fader mange 
vidner til at vidne om, at Jesus var hans søn. 

Beretning fra skriften Lær dem beretningen om Jesu barndom, som den findes i de skriftsteder, der 
står i sektionen »Forberedes«. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag 
til undervisning i beretningen fra skriften). 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. Du 
kan bruge Leg og lær-aktivitet 1 som tilbageblik på de tidligere lektioner, før du 
giver denne lektion. 

• Hvorfor tog Maria og Josef Jesusbarnet med til templet? (Luk 2:21-24). 
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• Hvordan kunne Simeon vide, at Jesus var Guds Søn? (Luk 2:25-30). 

• Hvordan vidnede Anna om, at Jesus var Guds Søn? Hvordan tror I, hun kunne 
vide, hvem han var (Luk 2:36-38). 

• Hvorfra vidste de vise mænd, at Jesus var Guds Søn? Hvorfor gav de ham 
gaver? (Matt 2:2, 11). 

• Hvordan kan I være vidner om Jesus Kristus? 

• Hvorfor befalede vor himmelske Fader Josef at tage sin familie med til 
Egypten? (Matt 2:13-14). Hvad gjorde Herodes for at forhindre Jesus i at blive 
konge? (Matt 2:16). Hvorfra vidste Josef, at det var sikkert at vende tilbage fra 
Egypten? (Matt 2:19-20). Hvor flyttede familien hen? (Matt 2:21-23). 

• Hvad tror I, Jesus gjorde som dreng for at få erfaring og viden? (Joseph 
Smiths oversættelse Matt 3:24-26; Luk 2:40, 52; L&P 93:11-14). Hvilke ting er 
vigtige for jer at lære, mens I vokser op? Hvilke mål har I sat jer? 

• Vis billedet »Jesus som dreng i templet«. Hvorfor blev mændene i templet 
imponerede over Jesus? (Luk 2:46-47. Bemærk, at der i Joseph Smiths 

• oversættelse af dette skriftsted står: »Og de hørte ham og stillede ham 
spørgsmål«). Hvad fortæller dette os om, hvor meget Jesus havde lært i sin 
barndom? Hvad kan I gøre for at lære mere om evangeliet? Hvordan ærede og 
adlød Jesus sin Fader i templet? 

• Hvad gjorde Jesus for at ære og adlyde Josef og Maria? (Luk 2:51-52). 
Forklar, at Josef og Maria underviste Jesus gennem hans barndom, ligesom 
vores forældre underviser os i vores barndom. Hvordan kan I ære jeres 
forældre? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Få børnene til at nævne så mange mennesker som muligt fra lektionen i sidste 
uge, som vidnede om, at Jesus Kristus er Guds Søn. For at hjælpe børnene 
med at huske disse vidner, kan du lade dem slå op på følgende skriftsteder: 
Luk 1:30-32 (Gabriel), Luk 1:41-43 (Elisabeth), Joh 1:29-34 (Johannes Døber) 
og Luk 2:8-17 (englene og hyrderne). 

2. Tal om mål, som børnene kan sætte sig, for at lære mere om evangeliet, så 
som at læse i skrifterne hver dag, bede, deltage i familieaftenen osv. Bed 
børnene om at skrive to mål på et stykke papir, som vil hjælpe dem med at 
lære mere om evangeliet i år. Motivér dem til at opbevare papiret et sted, hvor 
de tit kan se det. 

3. Lav en kopi af kortet i slutningen af denne lektion til hvert barn i din klasse. 
Lad børnene finde og afmærke de steder, hvor Jesus boede: Jerusalem, 
Betlehem, Ægypten og Nazaret. (Kort nr. 13 og nr. 14 i SDH-udgaven af King 
James-oversættelsen af Bibelen kan hjælpe dig i denne aktivitet). 

4. Hjælp børnene med at lære den første trosartikel udenad. 

5. Skriv henvisninger på tavlen til tilfælde, hvor vor himmelske Fader har bevidnet, 
at Jesus er hans Søn (Matt 3:16-17; 17:5; 3 Nephi 11:6-8; Joseph Smiths 
Skrivelser 1:17). Få børnene til at finde henvisningerne og tale om, hvad der 
skete i de enkelte tilfælde. 

6. Hjælp børnene med at lære Luk 2:52 udenad. 
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Lektion 10 

7. Syng, eller læs ordene til »Engang var Jesus et lille barn« [Børnenes sangbog, 
s. 34). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Fortæl børnene, hvad du føler for Jesus Kristus, og fortæl dem, hvorfor det har 
betydning for dig, at han er Guds Søn. Hjælp dem til at forstå, at de kan blive 
mere ligesom Jesus, hvis de følger hans eksempel. 

Leg og lær-aktivitet 2 kan bruges som praktisk anvendelse af lektionen. 

Forslag til Foreslå børnene at studere Luk 2:40-52 derhjemme som repetition af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed et barn om at siutte med bøn. 
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Lektion 

10 Jesu Kristi dåb 

Formål At hjælpe børnene til at få et ønske om at holde deres dåbspagt. 

Forberedes 1. Studér Matt 3:13-17; Joh 3:5; 2 Nephi 31:4-10, 17-21; Mosiah 18:8-17 samt 
L&P 33:15 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene i beretningen fra skriften, som findes i lektionen. (Se 
»Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Joh 1:29-34, L&P 20:37 og Håndbog i evangeliske 
principper, kapitel 20. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Mormons Bog. 
c. Planche med den fjerde trosartikel (65004). 
d. Billede 7-7, Johannes Døber døber Jesus (Evangelisk Kunst 208; 62133). 

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

Fang Få to børn til at komme frem i klassen, stå over for hinanden og holde hænderne 
opmærksomheden over deres hoved, så de danner et område, de andre børn kan gå ind under. 

Forklar, at disse børn repræsenterer en meget vigtig port. Fortæl børnene, at 
denne port er indgangen til den lige og snævre sti, som fører til evigt liv. Bed et 
barn om at læse 2 Nephi 31:17. Forklar, at et af de første skridt mod evigt liv er 
at gå gennem porten (at blive døbt). Lad børnene gå gennem porten. 

Beretning fra skriften Vis billedet af Johannes Døber, der døber Jesus. Lær dem beretningen, som den 
står i de skriftsteder, der står i sektionen »Forberedes«. (Se »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem dømte Jesus? (Matt 3:13). 

• Hvorfor tøvede Johannes Døber med at døbe Jesus? (Matt 3:14). 

• Hvorfor ønskede Jesus at blive døbt? (Matt 3:15; 2 Nephi 31:7, 9). 

• Hvorfor har vi brug for at blive døbt? (Joh 3:5). Hvad betyder nedsænkning? 
Hvorfor skal vi helt ned under vandet, når vi bliver døbt? (3 Nephi 11:26-28). 

• Hvad skete der, lige efter Jesus var blevet døbt? (Matt 3:16-17). 

• Hvordan får vi Helligåndens gave? (L&P 33:15). 
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Lektion 10 

• Hvad følte I, da I blev døbt? Hvad følte I, da I blev bekræftet som medlem og 
fik Helligåndens gave? 

• Hvad lovede I, da I blev døbt? Hvad lover vor himmelske Fader os? (Mosiah 
18:8-13; L&P 20:37). 

Forklar, at disse løfter mellem os og vor himmelske Fader er dåbspagten. Når vi 
bliver døbt, indgår vi pagt om at -

blive medlem af Jesu Kirke 
hjælpe andre 
stå som vidne om vor himmelske Fader til alle tider og på alle steder 
tjene vor himmelske Fader og holde hans befalinger 

Hvis vi holder vores pagter, har vor himmelske Fader indgået pagt om at -

tilgive os for vore synder 
give os mange velsignelser 
give os daglig vejledning gennem Helligånden 
give os evigt liv (se Håndbog i evangeliske principper, kapitel 20). 

• Når vi går gennem dåbens port, hvad går vi så ind til? (2 Nephi 31:17-18). 
Hvad må vi gøre efter dåben for at opnå evigt liv og kunne leve for evigt hos 
vor himmelske Fader? (2 Nephi 31:18-20). 

Trosartikel Vis planchen med den fjerde trosartikel. Hjæip børnene med at lære den udenad. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring, 

1. Skriv følgende spørgsmål om dåben og skriftstedshenvisninger hertil på tavlen 
eller på et stykke papir: Hvorfor bliver vi døbt? (L&P 49:13; 2 Nephi 31:18). 
Hvordan bliver vi døbt? (L&P 20:72-74). Hvem bliver vi døbt af? (L&P 20:73). 
Hvornår bliver vi døbt? (L&P 68:27). Få børnene til at finde skriftstederne og 
tale om svarene. 

2. Skriv hver af følgende sætninger på hvert sit stykke papir: 

Til vores synders forladelse 
For at blive medlem af Kirken 
Så vi kan modtage Helligåndens gave 
At være lydig 
At gå ind på den lige og snævre sti 

Få børnene til at gå gennem porten som i begyndelsen af klassen. Giv hvert 
barn et af papirerne, når han eller hun går igennem. Forklar, at dette er årsager 
til, at vi skal døbes. Tal med børnene om, hvordan vi kan holde vores 
dåbspagt. 

3. Brug billedet af et barn, der døbes (62018) samt billedet, »Johannes Døber 
døber Jesus«, og fortæl om din egen dåb, eller få et barn til at fortælle om 
hans eller hendes dåb. 

4. Hjælp børnene med at lære 2 Nephi 31:20 udenad. 

5. Arrangér, at en gruppe børn synger »Dåb« (Børnenes sangbog, s. 54), eller 
syng eller sig ordene sammen med klassen. 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om dåbens vigtighed og om, at dåben er porten til den lige og 
snævre sti, som fører til evigt liv. Nogle af børnene vil måske også gerne bære 
vidnesbyrd om deres egen dåb. 

Foreslå børnene at studere Matt 3:13-17 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus blev 
fristet af Satan 
Formål At hjælpe børnene til at lære, hvordan man modstår Satans fristelser. 

Forberedes 1. Studér Matt 4:1-11, Mark 1:12-13, og Luk 4:1-13 under bøn. (Bemærk 
fodnotehenvisningerne til Joseph Smiths oversættelse). Studér derpå lektionen 
og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningen fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: 1 Kor 10:13; 2 Nephi 2:18; 28:19-22; 3 Nephi 18:18 samt 
L&P 10:5, 27; 11:12. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Papir og blyant til hvert barn. 
c. Følgende ordstrimler: 

Beslut dig 
Bed 
Lyt til Helligånden 

d. Billede 7-8, Templets tinde. 

Lektion 10 

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

Fang Giv hvert barn et stykke papir. Bed børnene om at skrive tre ting ned, som de 
opmærksomheden mener, børn i deres alder kan blive fristet til at gøre, og som er forkerte. Få 

børnene til at fortælle dig, hvad de har skrevet. Du kan skrive deres svar på 
tavlen, og drøfte de problemer, de møder i dag. Fortæl dem, at denne lektion vil 
hjælpe dem med at lære, hvordan man modstår sådanne fristelser. 

Beretning fra skriften Fortæl dem historien om Jesus, der blev fristet, som den står i de skriftsteder, 
der findes i afsnittet »Forberedes«. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for 
forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Bemærk: Joseph Smiths 
oversættelse tydeliggør beretningen, som findes i King James oversættelsen af 
Bibelen. Hjælp børnene med at forstå, at Joseph Smiths oversættelse gør det 
klart, at Jesus blev »ført af Ånden ud i ørkenen for at være sammen med Gud« 
og ikke for at blive fristet af djævelen. Forklar, at Jesus ikke frivilligt gik ind til en 
situation, hvor han ville blive fristet, og det ønsker han heller ikke, at vi skal gøre. 
Forklar også, at Joseph Smiths oversættelse siger, at Jesus blev ført af Ånden til 
templets top og det høje bjerg og ikke af djævelen, som der står i Bibelen. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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• Hvorfor gik Jesus ud i ørkenen? (Matt 4:1). 

• I Joseph Smiths oversættelse af Matt 4:2 står der, at da Jesus var i ørkenen, 
»havde han fællesskab med Gud.« Hvad tror I, det vil sige at have fællesskab 
med Gud? Hvordan kan I have fællesskab med Gud? 

• Hvordan tror I, at de 40 dages faste og fællesskab med Gud hjalp med at 
forberede Jesus til at modstå fristelser? 

• Hvordan fristede Satan først Jesus? (Matt 4:3). Hvorfor tror I, at denne fristelse 
kan have været svær for ham at modstå? (Matt 4:2). Hvordan svarede Jesus 
Satan? Hvad mente Jesus? (Matt 4:4). 

• På hvilke andre måder fristede Satan Jesus? (Matt 4:5-6, 8-9). Hvordan 
reagerede Jesus på disse fristelser? (Matt 4:7, 10). Tror I, dette var de eneste 
gange, hvor Kristus blev fristet? (Luk 4:13. »For en tid« antyder, at dette var 
ikke de eneste gange). 

• Hvordan hjalp det at studere skrifterne Jesus med at modstå fristelserne? 
(Matt 4:4, 6-7, 10). 

• Hvad prøver Satan at gøre mod os alle sammen? (2 Nephi 2:18; 28:20-22; 
L&P 10:27). 

® Hvordan kan vor himmelske Fader hjælpe jer med at modstå fristelser? Hvad 
kan I gøre lige nu, som vil hjælpe jer med at modstå kommende fristelser? 

• Hvilket stort løfte har Herren givet os med hensyn til vores fristelser? 
(1 Kor 10:13). Læs dette skriftsted sammen. 

Tal om tre ting, som vi kan gøre, og som vil hjælpe os med at undgå og modstå 
fristelser. Læg ordstrimlerne frem, og tal om dem. 

1. Beslut dig for at modstå fristelser, før du bliver udsat for dem. 

Læs, og tal om følgende citat af præsident Spencer W. Kimball: 

»Det er lettest af træffe rigtige beslutninger, når vi træffer dem i god tid i 
forvejen. 

Jeg var ikke ret gammel, da jeg besluttede . . . at jeg aldrig ville smage te, 
kaffe tobak eller alkohol. . . . 

Tiden til at beslutte sig for at være ærlig, er før ekspedienten giver dig for 
mange penge tilbage. Tiden til at beslutte sig for ikke at bruge [ulovlige] stoffer 
er før en ven, du kan lide, driller dig og siger, du er bange eller [retfærdig]. 
Tiden til at beslutte, at du ikke vil nøjes med mindre end en mulighed for at 
leve for evigt hos vor [himmelske] Fader er nu« (»Decisions: Why It's important 
to Make Some Now,« New Era, Apr. 1971, s. 3). 

2. Bed om, at du vil kunne undgå fristelser (Mark 14:38), og at du vil have styrke 
og tro til at modstå, hvis du bliver fristet. Forklar, at daglig bøn, stræben efter 
at undgå enhver form for fristelse og stræben efter meningsfuld tjeneste og 
aktiviteter vil hjælpe os. 

3. Lyt til Helligånden. Forklar, at når vi er blevet døbt, får vi Helligåndens gave, 
som kan hjælpe os med at overvinde fristelser (se L&P 11:12). 

Få børnene til at tale om oplevelser, hvor de er blevet fristet. Få dem til at 
fortælle, hvad de gjorde for at undgå eller modstå fristelsen. 

Henvis til de fristelser, som blev skrevet på tavlen i aktiviteten i begyndelsen af 
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Lektion 10 

lektionen. Tal om dem hver især, og lad børnene overveje, hvordan et ungt 
menneske kan undgå og modstå dem hver især. Bed børnene om for sig selv at 
vælge en fristelse, som de vil forberede sig til at modstå, og planlægge hvordan 
de kan undgå eller modstå denne fristelse. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Leg en »hvad hvis«-leg. Skriv nogle »hvad hvis«-spørgsmål på nogle stykker 
papir, der beskriver fristelser, som eleverne kan møde, som eksemplerne 
nedenfor. Lad et barn trække et af spørgsmålene fra en æske eller et glas, 
læse spørgsmålet og kommentere det. Få så barnet til at vælge en anden til at 
trække et andet »Hvad hvis«-spørgsmål i æsken. Fremhæv, at det er en 
betydningsfuld hjælp til at modstå fristelser, at man på forhånd har taget en 
beslutning. 

Hvad hvis du finder noget, som tilhører en anden? 
Hvad hvis du lover din far at hjælpe ham, men en kammerat kommer og 
spørger, om du vil lege? 
Hvad hvis dine venner gør nar ad dig, fordi du ikke vil ryge nogle cigaretter, 
som de har fundet (eller drikke alkohol eller tage stoffer)? 
Hvad hvis du ved, at du vil få ballade, hvis du siger sandheden? 

2. Få børnene til at lave en pantomime eller et rollespil om at modstå fristelser. 

3. Lav nogle »fristelse-kort.« På et kort eller et stykke papir skriver du nogle 
fristelser, som børnene kan blive udsat for, som for eksempel at lyve, snyde, 
stjæle, bande osv. Skriv på nogle andre »hjælpekort«: Tro på Jesus Kristus, 
Forældre, Lærere, Gode venner, Bøn, Faste, Ledere i Kirken, Skrifterne, 
Helligånden, Undgå fristelser og andre ting, som hjælper folk med at modstå 
fristelser. 

Læg fristelse-kortene med bagsiden opad i en bunke og hjælpekortene med 
bagsiden opad i en anden bunke. Lad et barn vælge et hjælpe- og et fristelse-
kort og fortælle klassen, hvad der står på dem. Lad klassen tale om, hvordan 
det, der står på hjælpekortet, kan gøre det lettere at modstå eller undgå det, 
der står på fristelse-kortet. Lad alle børnene prøve at vælge kort. 

4. Læs følgende citat af præsident Joseph Fielding Smith: »Vaner dannes let. Det 
er lige så let at danne gode vaner, som det er at danne onde vaner« (New Era, 
juli 1972, s. 23). Du kan eventuelt hjælpe børnene med at lære dette citat 
udenad. 

5. Bed børnene om at nævne en beslutning, de har taget, som vil hjælpe dem 
med at undgå fristelser fremover. 

6. Hjælp børnene med at lære Matt 4:4 udenad. 

7. Lad børnene synge eller læse ordene til en eller flere af følgende sange: »Syng 
en sang« (Børnenes sangbog, s. 124); »Søg, tænk og bed« (Børnenes 
sangbog, s. 66); »Ærbødighed« (Børnenes sangbog, s. 10); »Hold Guds 
befalinger« (Børnenes sangbog, s. 68). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at vi har kraft til at modstå de fristelser, vi møder. Giv udtryk 
for din kærlighed til Jesus og hans eksempel, da hans modstod Satans fristelser. 

Forslag til Forslå børnene at studere Matt 4:1-11 derhjemme som opsummering af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus 
renser templet 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene til at føle større kærlighed og respekt for vor himmelske Fader 

og Jesus Kristus og for hellige steder. 

Forberedes 1. Studér Joh 2:13-16, Matt 21:12-14, Luk 19:45-48 og 2 Mos 20:7 under bøn. 
Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningerne fra skriften, der findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mark 11:15-17. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Følgende ordstrimler: 

Vi kan vise kærlighed og respekt for vor himmelske Fader og Jesus ved: 
Vores ærbødighed i Primary og til nadvermødet; 
det sprog vi bruger, når vi beder; 
den måde, vi klæder os på; 
vores opførsel; 
vores talemåde. 

c. Billede 7-9, Jesus renser templet (Evangelisk Kunst 224; 62163). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Tegn en vandret linie hen over hele tavlen. Skriv RESPEKT over linien og 
RESPEKTLØSHED neden under. Bed børnene om at forestille sig, at en af deres 
venner kommer hjem til dem. Fortæl dem, at du vil tegne en »respektlinie« på 
tavlen. Nævn ting, som vennen gør (se neden for), og få børnene til at afgøre, om 
vennen viser respekt eller respektløshed for dig og dit hjem. Tegn en hel linie, og 
bryd den lodrette linie på tavlen ved at tegne opad ved situationer, hvor der vises 
respekt og nedad, hvor der udvises respektløshed. Brug situationer som 
følgende: 

Vennen: 

Venter stille uden for, til han eller hun bliver bedt om at komme ind. 
Går ind med snavsede sko. 
Takker dig for invitationen. 
Råber og skråler højt i dit hjem. 
Hilser høfligt på dine forældre. 
Forlanger noget at spise. 
Behandler dine ting forsigtigt. 
Ignorerer dine forældre, når de taler til ham eller hende. 
Inviterer dig hjem til sig. 
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Din »respektlinie« vil omtrent komme til at se sådan ud: 

Lad børnene besvare følgende spørgsmål for sig selv: 

• Hvordan ser din »respektlinie« ud, når du er på besøg hos en ven? 

• Hvordan ser din »respektlinie« ud, når du kommer i Primary? 

• Hvordan ser din »respektlinie« ud, når du er hjemme hos dig selv? 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningerne om Jesus, der rensede templet i Jerusalem. 
Beretningen om den første rensning står i Joh 2:13-16. Den anden beretning, 
næsten tre år senere og kun et par dage før hans korsfæstelse, står i Matt 
21:12-14 og Luk 19:45-48. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). Lad børnene spørge sig selv, hvordan 
Jesus føler for vor himmelske Fader og templet, mens du fortæller dem disse 
beretninger. Hjælp børnene til at forstå, at dette tempel var et helligt sted, 
ligesom vores templer og kirkebygninger er i vor tid, og at Jesus ønsker, at vi 
skal respektere disse hellige steder. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad så Jesus nogle mennesker gøre i templet? (Joh 2:14). 

• Hvorfor jagede Jesus sælgerne og vekselererne ud af templet? Hvad sagde 
Jesus til dem? (Joh 2:16; Matt 21:13; Luk 19:45-46). 

• Hvad gjorde Jesus i templet, da han havde jaget dem ud? (Matt 21:14; Luk 
19:47). 

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt at være ærbødig på hellige steder såsom i hjem, 
templer og kirkebygninger? Hvem viser vi respekt? 

Tal om, hvor vigtigt det er at være ærbødig på steder, som er blevet helliget 
Herren. Hjælp børnene med at forstå, at ærbødighed er dyb respekt og 
kærlighed. 

• Hvem viste Jesus kærlighed og respekt, da han smed vekselererne ud? (Joh 
2:16). Hvorfor gjorde han det? 

• Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader og Jesus kærlighed og respekt i 
Kirken? Derhjemme? I skolen? Når vi leger? 
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Lektion 10 

Tag en ordstrimmel frem ad gangen. Tal med børnene om måder, hvorpå han kan 
vise vor himmelske Fader og Jesus respekt. Inkludér følgende: 

Vi viser respekt for Jesus og de pagter, vi indgår med vor himmelske Fader, når 
vi er ærbødige under nadveren. 

Når vi lytter til talerne under nadvermødet og er ærbødige i Primary, lærer vi 
mere om vor himmelske Fader og Jesus, og hvad de ønsker, vi skal gøre. 

Når vi beder på en passende måde, viser vi vor himmelske Fader respekt. 

Når vi klæder os sømmeligt, viser vi, at vi respekterer vores legeme som vor 
himmelske Faders hellige skabning. 

Når vi opfører os, som vor himmelske Fader og Jesus ønsker vi skal, viser vi, 
at vi tror på dem, og at det er vigtigt for os at gøre det, de har bedt os om. 

Når vi bruger Herrens navn på en ærbødig måde og ikke misbruger det, viser 
vi andre, at vi respekterer og elsker ham. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Få klassen til at læse og lære 2 Mos 20:7 udenad. Fortæl, og tal om følgende 
episode, som præsident Spencer W. Kimball har fortalt om, og hjælp børnene 
med at sætte sig for at holde denne vigtige befaling. 

Præsident Kimball blev kørt ud af operationsstuen efter en operation, da en 
portør snublede. Portøren begyndte at bande og misbruge Herrens navn. 
Selvom præsident Kimball var syg, sagde han til portøren: »Nej! Nej!« Det er 
min Herres navn, De håner.« 

Der blev dødstille et øjeblik; så hviskede han sagte: 'Det må De undskylde.' 
Han havde et øjeblik glemt, at Herren bestemt havde påbudt sit folk: 'Du må 
ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den ustraffet, der 
misbruger hans navn.'« (se »Præsident Kimball taler ud om blasfemi«, Den 
danske Stjerne, sep. 1981, s. 1). 

2. Skaf flere billeder af templer og kirkebygninger. Skriv navnene på templerne og 
bygningerne på hvert sit stykke papir, og bed børnene sætte navnene sammen 
med billederne. Få dem til at sætte navne og billeder sammen igen, mens du 
forklarer, hvordan disse bygninger hjælper Herren med at fremme sit værk her 
på jorden. 

3. Beskriv de følelser, du har haft, når du har været i templet, eller bed nogen i 
jeres ward eller gren om at fortælle om sine følelser med hensyn til templet. 
Hjælp børnene til at forstå, hvor helligt templet er, og at de, som kommer der, 
kan føle sig nær Herren. Tæl om, hvad børnene kan gøre for at være værdige 
til at komme i templet. 

4. Giv børnene hver et stykke papir og en blyant. Få dem til at skrive nogle 
særlige måder, hvorpå de kan vise kærlighed, ære og respekt for vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus i den kommende uge. Bed dem opbevare 
listen, hvor de ofte kan se den. 

5. Tegn en til »respektlinie« på tavlen, mens børnene kommer med eksempler på 
handlinger, som viser respekt eller respektløshed i kirkebygningen. 
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Udfordring Henvis igen til »respektlinien«, og fortæl børnene, at de skal have en 
»respektlinie« i deres forhold til vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Motivér 
børnene til at holde deres linie oppe ved at vise kærlighed og respekt for vor 
himmelske Fader og Jesus i alle de ting, de gør. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Giv udtryk for ærbødige følelser for vor himmelske Fader og Jesus Kristus og dit 
ønske om at vise kærlighed, ære og respekt for dem gennem din måde at leve 

o 

Foreslå børnene at studere Matt 21:12-14 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus 
kalder sine apostle 

Lektion 10 

Formål At hjælpe børnene til at få større kærlighed og respekt for de apostle, som Jesus 
Kristus kalder som sine særlige vidner. 

Forberedes 1. Studér Matt 4:18-22, Luk 5:1-11, 6:12-16, Matt 16:13-19, Mark 3:13-19, 
16:15, ApG 10:39-43, 3 Nephi 12:1-2 samt L&P 107:23 under bøn. Studér 
derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningen fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Matt 10:2-4, Mark 1:16-20 og Joh 1:35-51. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Nogle eksemplarer af Lære & Pagter. 
c. Planche med den sjette trosartikel (65006). 
d. Billede 7-10, Fiskerne kaldes (Evangelisk Kunst 209; 62496) og 7-11, Jesus 

ordinerer apostlene (Evangelisk Kunst 211; 62557) samt billeder af 
nulevende apostle (64329-64378. Se en nyere konferenceudgave af 
Stjernen, hvis jeres kirkebibliotek ikke har billederne). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretninger 
fra skriften 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen: 

1 Kor 12:28 
Ef 2:20 
L&P 107:23 

Få børnene til at slå op på henvisningerne for at finde et vigtigt ord, som findes i 
alle tre. Du kan eventuelt lade børnene arbejde sammen i grupper på to eller tre. 
Hvis de har brug for hjælp, så fortæl dem, at ordet begynder med bogstavet A 
(Apostel). 

Få et barn til at læse L&P 107:23 for klassen for at finde ud af, hvorfor en apostel 
er en vigtig tjener for Herren. 

Fortæl dem beretningerne om Jesus, der kaldte sine disciple, idet du viser 
billederne, når det passer ind (Matt 4:18-22; Luk 5:1-11) og senere de tolv 
apostle (Mark 3:13-19; Luk 6:12-16). (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for 
forslag til undervisning i beretningen fra skriften). 

Når du fortæller dem disse beretninger, så sørg for, at børnene forstår, at Jesus 
havde mange tilhængere, som blev kaldt disciple. Da han først kaldte Peter, 
Andreas, Jakob og Johannes fra deres fiskerbåde, kaldte han dem til at være 
disciple. Han valgte tolv mænd som sine apostle ud af sin større gruppe disciple 

2 9 



(se Luk 6:13). Han ordinerede dem på samme måde, som apostlene bliver 
ordineret i dag, ved håndspålæggelse, og gav dem den samme myndighed, som 
apostlene har i dag (se Mark 3:13-15). 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad bestilte Peter, Andreas, Jakob og Johannes? (Matt 4:18-22). Hvad vil det 
sige at være »menneskefiskere«? (Matt 4:19). På hvilken måde er apostlene 
»menneskefiskere«? (L&P 18:27-29). 

• Hvordan reagerede Peter, Andreas, Jakob og Johannes, da Jesus bad dem 
følge sig? (Matt 4:19-22). Forklar, at straks betyder med det samme. Hvordan 
viste deres reaktion, at de troede, at Jesus var Kristus? (Bemærk, at Joseph 
Smiths oversættelse af Matt 4:18 siger, at Jesus fortalte dem, hvem han var, 
før han bad dem om at følge sig). Hvorfor er det vigtigt for os at vide, at Jesus 
Kristus er Guds Søn? 

• Hvad sagde Jesus, at Simon skulle gøre med sine net? (Luk 5:4). (Forklar, at 
Simon, Simon Peter og Peter alle er navne for samme person). Hvorfor tvivlede 
Simon på, hvad Jesus sagde til ham? (Luk 5:5). Hvad skete der? (Luk 5:6-7). 
Hvorfor hjalp denne begivenhed disciplene til at få større tro på Jesus? (Luk 
5:8-10). Hvad gjorde Peter, Jakob og Johannes for at bevise, at de troede på 
Jesus? (Luk 5:11). Hvordan kan vi vise, at vi følger Jesus Kristus? 

• Hvor længe bad Jesus, før han kaldte sine apostle? (Luk 6:12). Hvorfor tror I, 
Jesus bad, før han tog denne vigtige beslutning? Hvem kalder apostle i dag? 
(Vor himmelske Fader instruerer Det Første Præsidentskab gennem inspiration). 

• Skrifterne omtaler disciple og apostle. Hvad er forskellen på en discipel og en 
apostel? (Luk 6:13). 

Forklar, at en discipel er en tilhænger af Jesus Kristus. En apostel er en i en 
udvalgt gruppe mænd, der er ordineret som et særligt vidne om Jesus Kristus for 
hele verden. Han vidner om, at Jesus er Guds Søn, og at han er opstået. Han 
sørger for, at evangeliet bliver prædiket i hele verden (se Mark 16:15 og L&P 
107:23). 

• Er I disciple eller apostle? 

• Hvad vil det sige at være et særligt vidne om Jesus Kristus? (ApG 4:33; 
10:39-43; L&P 107:23). Hvordan vidnede Peter om, at Jesus er Kristus? 
(Matt 16:13-17). Hvad lovede Jesus Peter på grund af Peters vidnesbyrd? 
(Matt 16:18-19). Hjælp børnene med at forstå, at »nøglerne til himmeriget« er 
den myndighed, som apostlene har til at udføre vor himmelske Faders og Jesu 
værk her på jorden. Beretningen om Peter, Jakob og Johannes, da de modtog 
disse forjættede nøgler på Forklarelsens Bjerg vil blive drøftet i lektion 15. 

• Hvordan vidner apostle i dag om, at Jesus er Kristus? 

Fortæl følgende beretning om Ældste David B. Haight, en af Herrens apostle: 

»Den aften, da jeg blev syg, vidste jeg, at der var ved at ske mig noget alvorligt. 
. . . Jeg tryglede min himmelske Fader om at skåne mit liv lidt endnu, og give mig 
tid til at udføre hans arbejde, hvis det var hans vilje. 
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Lektion 10 

Under bønnen mistede jeg langsomt bevidstheden. Det sidste, jeg husker, før jeg 
helt mistede bevidstheden, var ambulancens udrykningshorn. Jeg var derefter 
bevidstløs i flere dage. 

De forfærdelige smerter og folks uro tog af. Jeg befandt mig nu i stille og 
fredfyldte omgivelser; alt føltes fredeligt og roligt. . . . 

Jeg hørte ingen stemmer, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg befandt mig i 
nærheden af noget helligt, i en hellig atmosfære. I timerne og dagene derefter 
blev mit sind atter og atter indprentet Menneskesønnens evige mission og 
ophøjede stilling. Jeg vidner for jer, at han er Jesus Kristus, Guds Søn, alles 
Frelser, menneskehedens Forløser, som skænker os uendelig kærlighed, 
barmhjertighed og tilgivelse. Han er verdens liv og lys. Jeg vidste forinden, at 
dette er sandheden - det har jeg aldrig været i tvivl om. Men nu har jeg vished 
om disse guddommelige sandheder, fordi Ånden har indprentet det i mit hjerte og 
i min sjæl på en højst usædvanlig måde. 

Jeg så i et syn et panorama over hans jordiske mission: Hans dåb, hans 
undervisning, hans helbredelse af syge og lamme, den spottende rettergang, 
korsfæstelsen, hans opstandelse og himmelfart. Derpå fulgte nogle scener fra 
hans jordiske mission, som detaljeret blev indprentet i mit sind, og jeg fik 
bekræftet øjenvidners beretninger af skriften. Jeg blev undervist, og min 
forstands øjne blev åbnet af Guds hellige ånd, således at jeg så mange ting« 
{Stjernen, jan. 1990, s. 55). 

• Hvem er apostlene på jorden i dag? 

Identificér navnene på mændene i Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles 
Kvorum. Fortæl noget, du ved om de nuværende apostle, og fokusér eventuelt 
på en, som for nylig har besøgt eller vil besøge jeres område. 

• Hvordan bliver vi velsignet, når vi lytter til apostlenes råd? (3 Nephi 12:1-2). 

Trosartikel Hjælp børnene med at lære den sjette trosartikel udenad. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Tag billeder med i klassen af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostle. 
Skriv deres navn på hvert sit stykke papir, og lad børnene sætte navnene og 
billederne sammen og sætte dem i anciennitetsorden. Hvis du ikke kan få 
billeder af hver enkelt, kan du få børnene til at sætte deres navne i 
anciennitetsorden. Lad alle børnene prøve. 

2. Lav en liste over navnene på de tolv apostle, som Jesus kaldte, og tal om 
dem. (Luk 6:12-16). 

3. Anvend nyere udgaver af Stjernens Konferencenummer, og lad børnene finde 
apostlenes taler. Bed dem om at finde de steder i disse taler, hvor apostlene 
bærer deres særlige vidnesbyrd om Jesus Kristus (disse findes ofte i slutningen 
af deres taler). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Fortæl børnene om din taknemmelighed for apostle og fortæl, hvordan du er 
blevet velsignet, når du har fulgt deres råd. Bær vidnesbyrd om, at Jesus kalder 
apostle gennem den levende profet til at vidne om sit navn og forkynde 
evangeliet for hele verden. 

Foreslå børnene at studere Matt 4:18-22 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Bjergprædikenen Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene med at stræbe efter at blive mere som Jesus ved at følge 

hans belæringer fra bjergprædikenen. 

Forberedes 1. Studér Matt 5:1-6:4 og 7:12 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig 
for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Luk 6:17-36 og 3 Nephi 12. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at fuldføre lektionens formål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Nogle stykker papir med situationer, som børnene kan blive udsat for 

(se aktiviteten »Fang opmærksomheden«). 
c. Billede 7-12, Bjergprædikenen (Evangelisk Kunst 212; 62166). 

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

Fang Lad alle børnene komme frem i klassen på skift og tage en strimmel papir, hvorpå 
opmærksomheden du har skrevet en vanskelig situation, som han eller hun kan blive udsat for. Brug 

situationer som følgende: 

Din bror eller søster kritiserer dig. 
Nogen behandler dig dårligt i skolen. 
Andre børn gør nar ad dig, fordi du nægter at prøve at ryge en cigaret. 
Andre gør nar ad dig, fordi du ikke bander. 

Lad hvert barn fortælle, hvordan han eller hun kunne reagere i en sådan situation. 
Lad de andre elever komme med forslag. Forklar, at de skal tale om nogle af 
Jesu lærdomme fra bjergprædikenen, som vil hjælpe dem med at vide, hvad de 
skal gøre i disse situationer. Disse lærdomme hjælper os med at blive mere som 
Jesus, fordi de fortæller os, hvordan han ønsker, vi skal leve. 

Beretning fra skriften Vis billedet af bjergprædikenen. Fortæl ved hjælp af de skriftsteder, der står i 
afsnittet »Forberedes« børnene om Jesus, der holder bjergprædikenen. (Se 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra 
skriften). Fremhæv følgende punkter: 

Saligprisningerne 
Elsk dine fjender 
Bliv fuldkommen 
Den Gyldne Regel (Gør mod andre, som du ønsker, de skal gøre mod dig). 
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Samtale og 
spørgsmål 
vedrørende 
anvendelse 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne, vil det hjælpe børnene i klassen med at få indsigt i skrifterne. 

• Forklar, at lærdommene i Matt 5:3-11 ofte kaldes saligprisningerne. (Påpeg, at 
da Jesus gav nephiterne saligprisningerne, tilføjede han sætningen »som 
kommer til mig.« Sammenlign Matt 5:3 med 3 Nephi 12:3). Hvordan kan 
saligprisningerne hjælpe os med at blive mere som Jesus? 

• Hvad vil det sige at hungre og tørste efter retfærdighed? (Matt 5:6). Hvordan 
kan vi gøre dette? Hvilke velsignelser vil vi få, når vi gør det? 

• Hvad er et rent hjerte? (Matt 5:8). Hvad bliver der lovet de rene af hjertet? 
Hvordan kan vi udvikle et rent hjerte? 

• Hvorfor et det vigtigt at være fredsstifter? (Matt 5:9). Hvordan kan vi blive 
fredsstiftere? 

• Hvad vil det sige, at være »jordens salt«? (Matt 5:13). Hvordan kan vi være 
som salt? (Se Leg og lær-aktivitet 2). Hvad vil det sige at være »verdens lys«? 
(Matt 5:14-16). Hvordan kan vi være et lys for andre? 

• Hvad bør vi gøre, hvis der er et problem mellem os og en anden? 
(Matt 5:23-24). Hvordan bør vi behandle vores fjender eller dem, som ikke kan 
lide os? (Matt 5:43-47). 

• Hvordan kan vi blive fuldkomne? (Matt 5:48). 

Tal om denne udtalelse af ældste Joseph Fielding Smith om fuldkommenhed: 
»Fuldkommenhed . . . vil ikke ske på én gang, men linje på linje og bud på bud, 
eksempel på eksempel, og endda ikke så længe, som vi lever i dette jordeliv. 
. . . Men her lægger vi grundvolden . . . så vi kan forberede os til den 
fuldkommenhed. . . . Det er vor pligt at forbedre os dag for dag, være bedre 
i morgen, end vi er i dag« (Lærdomme om Frelse, 2:24). 

• Hvordan bør vi yde tjenestegerninger? (Matt 6:1-4). Hvilke tjenestegerninger 
kan vi gøre for andre i det skjulte? 

• Matt 7:12 kaldes ofte Den Gyldne Regel. Hvad bad Jesus os om at gøre? 
Hvordan kan vi gøre dette? 

Hjælp børnene med at forstå, at hvis de prøver at efterleve de belæringer, som 
Jesus gav i bjergprædikenen, vil de være på vejen til fuldkommenhed. Fremhæv, 
at fuldkommenhed er noget gradvist, som ikke kan opnås i dette liv. Det, vi må 
gøre nu, er at blive mere som Jesus hver dag. 

Lad børnene gennemgå situationerne fra »Fang opmærksomheden«. Lad dem 
fortælle, hvad de har lært om, hvordan Jesus ønsker, vi skal reagere i visse 
situationer. Bed børnene om at tænke over, hvad der ville ske, hvis vi alle 
efterlevede Jesu lærdomme i bjergprædikenen. 
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Lektion 10 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv første del af hver saligprisning på et kort, så som »Salige er de fattige i 
ånden, som kommer til mig,« og skriv anden del af saligprisningen på et andet 
kort, så som »for himmeriget er deres.« Bland kortene, og læg dem på et bord 
eller på gulvet i rækker med bagsiden opad. Lad eleverne komme op en ad 
gangen og prøve at finde et par ved at vende to kort. (Børnene kan bruge 
deres skrifter som hjælp). Hvis kortene passer sammen, skal de blive liggende 
med forsiden opad. Hvis kortene ikke passer sammen, lægges de med 
bagsiden opad igen. Hvis alle ikke får tur i første omgang, blander du kortene, 
vender dem og får børnene til at sætte kortene sammen igen. 

2. Lav noget mad, som for det meste er lavet med salt i, så som popcorn, ris, 
pasta osv., medmindre denne lektion holdes på en fastesøndag. Udelad saltet, 
og bed hvert barn om at smage på maden. (Spørg først forældrene, om 
børnene er allergiske). Tilsæt en lille smule salt, og lad børnene smage på 
maden igen. Påpeg, at en ganske lille smule salt kan gøre en stor forskel. Et 
lille antal retfærdige mennesker kan også gøre en stor forskel. Lad børnene 
tale om, hvordan de kan have afgørende betydning ved at leve retfærdigt. Læs 
Matt 5:13. 

3. Præsentér konfliktsituationer så som to børn, der vil sidde på samme plads, 
nogle børn der taler vredt til hinanden osv. Lav rollespil over disse situationer, 
og lad et barn spille fredsstifter. Lad børnene tænke over situationer, hvor de 
kan blive fornærmede, som f.eks. nogen, der siger noget grimt til dem; nogen 
der tager noget, der er deres, en ven der er vred på dem, nogen der kritiserer 
dem for at være medlem af Kirken osv. Spørg dem, hvordan de bør reagere i 
disse situationer i følge Matt 5:44. 

4. Lad et barn mime en tjenestegerning, som han eller hun har gjort eller kunne 
gøre. Lad de andre børn gætte, hvad barnet gør. Tal om, hvor vigtigt det er at 
tjene andre. Spørg børnene, hvad de føler, når de hjælper andre, og bed dem 
om at tænke over alle de gode resultater, som kommer af at hjælpe folk. 

5. Hjælp børnene med at lære Matt 5:16 eller første del af Matt 7:12 udenad. 

6. Lav en kopi af saligprisningerne til hvert barn, som de kan tage med hjem, eller 
lad børnene markere dem i deres egne skrifter. 

7. Lav papirstrimler, eller skriv følgende henvisninger på tavlen: 

Matt 5:3 og Nephi 12:3 
Matt 5:6 og 3 Nephi 12:6 
Matt 5:10 og 3 Nephi 12:10 
Matt 5:48 og 3 Nephi 12:48 

Få børnene til at læse begge henvisninger og tale om, hvordan de adskiller sig 
fra hinanden. Hjælp børnene med at forstå, at Jesus lærte jøderne og 
nephiterne de samme ting, og at de er mere tydelige i Mormons Bog. 

8. Syng, eller læs ordene til »Jeg prøver at bli' som Jesus« (Børnenes sangbog, 
s. 40). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, at hvis vi efterlever Jesu lærdomme i bjergprædikenen, vil vi 
være på vej til fuldkommenhed. 

Forslag til Foreslå børnene at studere Matt 5:3-11 derhjemme-som opsummering af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus 
belærer om bøn 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om dagligt at bede personlige bønner. 

Forberedes 1. Studér Matt 6:5-13, 7:7-11, og Alma 34:19-27 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne 
fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Matt 4:2; 14:23; 26:36-46; Luk 9:28-29; 11:2-4, 9-13; 
Joh 17; 3 Nephi 14:7-12; 17:14-21; 18:16. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Mormons Bog. 
c. Blyanter til markering af skrifterne. 
d. Billede 7-12, Bjergprædikenen (Evangelisk Kunst 212; 62166) og 7-13, En 

11-årig knæler i bøn (62218). 

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

Fang Skriv flere situationer på hvert sit stykke papir, noget lignende dem i den 
opmærksomheden efterfølgende liste, som børnene kan blive udsat for (du kan også fortælle dem 

om situationerne). Bed alle børnene om at komme op og vælge et stykke papir. 
Lad dem tale om, hvad de ville føle i pågældende situation, og hvad de ville gøre. 

Du er faldet af cyklen og har slået benet. Der er ingen i nærheden, og du ved 
ikke om du kan gå hjem. 

Du har feber og dårlig mave. Dine forældre har gjort alt, hvad de kan, for at du 
skal få det bedre, men du er stadig meget syg. 

Du skal lave en opgave til i morgen i skolen. Du har arbejdet hårdt på den, 
men den er ikke så god, som du ønsker, og du ved ikke, hvad du skal gøre. 

Du har været ude at lege, og når du kommer hjem, er der ikke nogen. Du er 
bange, for du ved ikke, hvor din familie er taget hen. 

Dine bedsteforældre har givet dig nogle penge i fødselsdagsgave, og nu er de 
ikke der, hvor du har lagt dem. 

Du sidder uden for, efter det er blevet mørkt, og du ser, hvor smukke 
stjernerne er. 

Du hjælper din familie med at dyrke haven, og du lægger mærke til, at 
planterne bliver større, og grøntsagerne og frugten er ved at blive moden. 
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Forklar, at vi kan bede til vor himmelske Fader om hjælp med alle problemer, som 
måtte bekymre os, for at fortælle ham vores følelser, eller for at udtrykke vores 
taknemmelighed. Vor himmelske Fader vil altid høre vores oprigtige bønner. 

Beretning fra skriften Lær børnene, at Jesus i bjergprædikenen viste sine disciple, hvordan man skal 
bede (se Matt 6:9-13). (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). Du kan lade børnene skiftes til at læse 
disse vers. Du kan også give dem tid til at markere nogle eller alle versene i deres 
egne skrifter. Tal om indholdet i hvert vers, og forklar svære ord. Sæt billederne 
frem, når det passer sig. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad mente Jesus, da han sagde: »Når I beder, må I ikke være som 
hyklerne«? (Matt 6:5). Hvordan kan vi bede oprigtigt, så vi ikke er som 
hyklerne? (En hykler er en, som udgiver sig for at være god, når han eller hun 
ikke er det, eller som er god og foregiver ikke at være det). 

• Hvordan sagde Jesus, vi skulle skille os ud fra hyklerne, når vi beder 
personlige bønner? (Matt 6:6). 

• Hvad mente Jesus, da han sagde: »Når I beder, så lad ikke munden løbe, som 
hedningerne gør«? (Matt 6:7). (Her betyder hedning de mennesker, som 
tilbeder mange guder, eller som ikke er kristne. At lade munden løbe vil sige, at 
vi gentager de samme ord og sætninger uden omtanke og oprigtighed). 
Hvordan kan vi undgå »lade munden løbe«, når vi beder? 

• Hvad mener Jesus, når han beder os bede, søge og banke på? (Matt 7:7-11). 
Hvad lover vor himmelske Fader dem, som beder, søger og banker på? (Matt 
7:7-8). Hvordan har det hjulpet jer at bede til vor himmelske Fader? 

• Besvarer vor himmelske Fader altid vores bønner? Hjælp børnene med at 
forstå, at selvom vi måske ikke får svar på vores bønner med det samme eller 
ikke får det svar, vi venter, så besvarer vor himmelske Fader alle oprigtige 
bønner. Nogle gange er hans svar »nej« eller »ikke endnu«. 

• Hvorfor kan vor himmelske Fader måske svare »nej« eller »ikke endnu« på en 
bøn? Giv et eksempel fra en personlig oplevelse, hvis du kan. Hjælp børnene 
med at forstå, at vor himmelske Fader ved, hvad der er bedst for os, fordi han 
kender alle ting. 

• Hvor og hvor ofte bør vi bede personlige bønner? (Alma 34:19-27). Hvad bør vi 
bede om? Hvad har vor himmelske Fader givet os, som vi bør være 
taknemmelige for? 

• Hvorfor tror I, at vor himmelske Fader ønsker, vi skal bede til ham? 

• Hvorfor et det vigtigt at bede hver morgen og aften? (Alma 37:37). 

• Hvad føler I, når I beder en ydmyg og oprigtig bøn? Hvordan kan vi komme vor 
himmelske Fader nærmere gennem bøn? Hvordan kan vi altid have en bøn i 
vores hjerte? Hvorfor bør vi prøve at gøre dette? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring, 
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Lektion 10 

1. Del klassen op i små grupper, og lad hver gruppe finde en af følgende 
skriftstedshenvisninger. Få så gruppen til at fortælle hele klassen om deres 
skriftsted. Tal ved hvert skriftsted om, hvorfor Jesus bad, og find ud af, 
hvordan hans eksempel kan hjælpe os med vores bønner. 

Joseph Smiths Oversættelse Matt 4:2 
Matt 14:23 
Luk 9:28-29 
Joh 17 
Matt 26:36-42 
3 Nephi 17:14-21, 18:16 

2. Fortæl børnene om engang, hvor dine bønner er blevet besvaret, eller bed 
børnene om at fortælle deres særlige oplevelser med bøn. Du kan også 
fortælle følgende historie: 

»En ung bemærkelsesværdig missionærleder . . . fortalte en inspirerende 
oplevelse om, da han var faret helt vild i Petropolis (Brasilien), ude af stand til 
at tale landets sprog og uden adresse til Kirken eller missionærerne. Efter en 
inderlig bøn, i hvilken han bønfaldt Herren om, at han måtte få hjælp til at 
fuldføre sin mission, hørte han en stemme, som to gange sagde til ham, at han 
skulle følge efter manden på hjørnet. Han fulgte lydigt manden, som han havde 
fået besked på, og blev ført direkte hen til Kirken uden yderligere 
vanskeligheder« (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, s. 282). 

3. Fortæl børnene, at når man beder, bruger man et sprog, der viser vores 
respekt og kærlighed til Gud. Bed et barn om at læse Matt 6:9-13 og lægge 
mærke til det ærbødige sprog. Syng sangen »Jeg takker dig, Fader« (Børnenes 
sangbog, s. 9), og læg mærke til sproget. 

4. Lav en plakat med følgende udtalelse af ældste Boyd K. Packer, eller skriv den 
på tavlen, og lav streger i stedet for nogle af ordene. Skriv de ord, som er 
udeladt, på ordstrimler eller i en række på tavlen. Lad børnene prøve at 
udfylde hullerne med ordene på ordstrimlerne. 

»Nogle (b) vil komme ved at læse i M > nogle ved at høre 
(c) . Og af og til når det er vigtigt, vil nogle komme gennem meget 

direkte og (e) . Tilskyndelserne vil være (a) og ikke til 
at tage fejl af« (Ensign, Nov. 1979, s. 20). 

a. klare 
b.svar 
c. talere 
d. skrifterne 
e. stærk inspiration 

5. Hjælp børnene med at lære et af følgende skriftsteder om bøn udenad: Matt 
7:7, Jak 1:5, 3 Nephi 18:20, eller første halvdel af L&P 19:38. 

6. Lad børnene synge eller sige ordene til »Da du styrket fra dit leje« (Salmer og 
sange, nr. 72) eller »Barnets bøn« (Børnenes sangbog, s. 6). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader hører og besvarer vores personlige 
bønner. Vidn om nødvendigheden af at bede hver morgen og hver aften, og 
motivér børnene til at gøre dette i den kommende uge. 

Foreslå børnene at studere Matt 6:5-8 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Huset der var 
bygget på klippegrund 

Lektion 

10 
Formål At styrke børnenes ønske om at adlyde befalingerne, så Jesus Kristus og hans 

evangelium vil være en sikker grundvold i deres liv. 

Forberedes 1. Studér Matt 7:24-27, Luk 6:47-49 samt L&P 11:24 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Helaman 5:12 og 3 Nephi 14:24-27. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Arrangér, at børnene synger »Den kloge mand og den ukloge mand« (Børnenes 
sangbog, s. 132), eller forbered dig på at synge eller læse ordene sammen 
med børnene i løbet af lektionen. 

5. Lav en plakat med L&P 11:24, eller forbered at skrive det på tavlen. 

6. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Nogle kort på 7 x 12 cm og noget sand eller salt (valgfrit).' 
c. Billede 7-12, Bjergprædikenen (Evangelisk Kunst 212; 62166). 

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

Spørg børnene, om de har husket at bede hver morgen og aften i den forløbne 
uge. Spørg dem, hvordan de havde det, da de gjorde det. 

Fang Hvis du har haft en uhyggelig oplevelse med uvejr, så fortæi dem om dette, 
opmærksomheden Forklar, hvorfor du var bekymret, og hvad du gjorde for at være i så god 

sikkerhed som muligt. Spørg børnene, om de har været bange i uvejr, og bed de 
børn, som gerne vil, fortælle klassen, hvad de følte. 

Fang Sæt to sæt kort på 7 x 12 cm sammen med tape eller lim til ens figurer, for 
opmærksomheden eksempel et lille hus. (De behøver ikke være så kunstfærdige. Fire kort, der er 
(alternativ aktivitet) klistret sammen til at lave en kasse, er udmærket til denne aktivitet). Lad et barn 

sætte en af konstruktionerne på bordet og den anden på en bunke sand eller salt 
på bordet. Rok bordet, så kortene på sandet falder sammen. Fortæl dem, at 
huset på sandet altid vil glide og falde, fordi sand bevæger sig så let. 

Beretning fra skriften Lær dem beretningen i Matt 7:24-27 og Luk 6:47-49 om Jesus, som fortæller 
disciplene, hvordan man bygger et hus på klippegrund i stedet for på sand. (Se 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra 
skriften). Forklar, at når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, kan det hjælpe os 
med at modstå fristelser, modgang og problemer i vores liv. 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vii hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvor byggede den kloge mand sit hus? (Matt 7:24; Luk 6:47-48). Hvorfor tror 
I, han var klog? 

• Hvor byggede tåben sit hus? (Matt 7:26; Luk 6:49). Hvorfor tror I, at han var 
en tåbe? Hvorfor tror I, at nogen vil bygge et hus på en grundvold af sand? 
Hvor er det lettest at grave - i sand eller i hård jord? 

• Hvad betyder »at høre Jesu ord og handle efter dem«? 

• Hvorfor tror I, at Jesus sammenlignede nogen, som hører hans lærdomme og 
adlyder dem med manden, der byggede sit hus på klippegrund? 

• Hvorfor tror I, at Jesus sammenlignede nogen, som hører hans lærdomme men 
ikke adlyder dem, med manden der byggede sit hus på sand? 

Få en gruppe børn synge »Den kloge mand og den ukloge mand« (Børneries 
sangbog, s. 132), eller syng eller sig ordene sammen med klassen. 

Læs det, som Jesus Kristus sagde i L&P 11:24, en åbenbaring som blev givet 
gennem Joseph Smiths bror, Hyrum. Vis papiret med skriftstedet, eller skriv 
verset på tavlen. 

• Hvorfor bør vi bygge vores hus, eller med andre ord vores liv, på Jesu Kristi og 
hans evangeliums grundvold? (Helaman 5:12). 

Hjælp børnene med at forstå, at Jesus og hans lærdomme er vores eneste sikre 
grundvold. Hvis vi bygger vores iiv på noget andet, vil det være som at bygge et 
hus på sand. 

• Hvad bygger nogle mennesker deres liv på, som kan sammenlignes med 
sand? 

Tal om ting som penge, berømmelse, popularitet, sport, fysisk skønhed osv. 
Forklar, at dette altsammen er fundamenter af sand at have som mål i livet. 

• Er det vigtigt at tjene penge i vores liv, dyrke sport og få motion, at have 
venner og gøre gode ting for dem? Hvorfor? 

Forklar, at vi skal have penge til at købe mad og tøj osv. Venner og arbejde er 
også vigtigt for vores liv. Men hvis disse ting bliver vigtigere end at følge Frelseren 
og efterleve evangeliet, kan vi miste det evige livs velsignelser. 

• Hvorfor har vor himmelske Fader sendt os ned på jorden? 

• Hvordan kan vi blandt andet bygge vores liv på Jesus Kristus og hans 
lærdomme? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Giv hvert barn et stykke papir med ordene Jesus Kristus er min sikre grundvold 
fordi skrevet øverst. Bed børnene om at skrive så mange ting, de 
kan komme i tanke om, som ville gøre sætningen færdig. Bed dem så fortælle 
dig, hvad deres svar er. Sørg for at nævne følgende punkter, hvis de ikke har 
tænkt på dem: 
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Lektion 10 

Han elsker mig; 
han har lært mig at leve korrekt; 
han har været et eksempel for mig; 
han gav sit liv for mig; 
han led for mine synder; 
takket være ham vil jeg opstå; 
han har gjort det muligt for mig at vende tilbage til vor himmelske Fader. 

2. Lad børnene gøre sætningen færdig: »Jeg vil bygge mit liv på Frelseren ved 
at .« Svarene kunne omfatte at deltage i familieaftenen, hjælpe til 
derhjemme, bede, betale tiende, adlyde visdomsordet, sige sandheden, være 
venlig mod andre, læse skrifterne, være sømmelig osv. Lad alle børnene få tur, 
og kom med forslag, hvis det er nødvendigt. I kan fortsætte, så længe de kan 
komme i tanke om befalinger. Påpeg, at den eneste måde at opnå evigt liv på 
er ved at adlyde evangeliets love. Du kan eventuelt skrive, hvad hvert barn har 
sagt, at han eller hun ville gøre på separate stykker papir, og sætte papirerne 
fast på sten, og lade børnene tage dem med hjem. 

3. Få børnene til at finde følgende skriftsteder for at se, hvad Jesus har sagt om 
lydighed. Mind dem om, at det er ved at adlyde Jesu befalinger, at vi bygger 
vores liv på en fast grundvold. 

Matt 7:21 
Luk 11:28 
Joh 15:10 

4. Gennemgå den tredje trosartikel sammen med børnene. 

5. Hjælp børnene med at lære L&P 11:24 på skiltet eller tavlen udenad. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Giv udtryk for din kærlighed til Frelseren, og bær vidnesbyrd om, at alle de 
befalinger, han har givet os, vil hjælpe os med at blive lykkelige, og at ulydighed 
gør os ulykkelige. Du kan eventuelt fortælle om en oplevelse, du har haft, hvor 
det har været en velsignelse for dig at efterleve evangeliet. 

Foreslå børnene at studere Matt 7:24-27 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

4 3 



Lektion 

10 Jesus Kristus 
helbreder de syge 

Formål At hjælpe børnene med at ønske at vise kærlighed og medfølelse for andre, som 
Jesus gjorde, da han helbredte de syge. 

Forberedes 1. Studér Matt 8:5-10, 13; 25:34-40; Mark 1:40-45; Luk 4:38-40; 7:11-17 og 
Joh 4:46-54; 13:34-35 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 

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

Fortæl historien om Heber J. Grant, som senere blev Kirkens 7. præsident. 

Heber slyngede sin tynde frakke om sig og rystede i kulden. Det var snart hans 
fødselsdag, og det eneste, han ønskede sig, var en varm frakke. Men de var for 
fattige til at købe en frakke. Nogle gange gik de tidligt i seng, fordi der ikke var 
noget brændsel til at varme huset op med, og nogle gange var han sulten, fordi 
der ikke var mad nok. Hebers mor arbejdede tit til langt ud på natten med at sy 
for andre for at tjene penge. 

På Hebers fødselsdag gav hans mor ham en flot frakke, der var lavet af 
stofrester. Heber kunne næsten ikke vente med at komme udenfor og mærke, 
hvor varm den var. 

Et par uger senere så Heber en dreng på sin egen alder græde. Han havde kun 
en sweater på, og Heber vidste, hvor meget han måtte fryse. Drengen så 
længselsfuldt på Hebers frakke. Heber standsede, næsten uden at tænke, tog 
frakken af og gav drengen den. 

Samme eftermiddag så Hebers mor ham med hans gamle frakke på. Hun 
spurgte: »Hvad har du gjort af din nye frakke?« Heber spekulerede over, hvordan 
han skulle sige det. Så sagde han: »Jeg så en dreng, som havde mere brug for 
den end jeg, så jeg gav ham den.« 

»Kunne du ikke have givet ham din gamle?« spurgte hun. 

Heber så op på sin mor, og håbede hun ville forstå, og så hendes øjne fyldes 
med tårer. Han slog armene om hende, da hun svarede på sit eget spørgsmål. 
»Selvfølgelig kunne du ikke det, Heber, sagde hun. »Selvfølgelig kunne du ikke 
det.« (Tilpasset fra »The Coat,« genfortalt af Lucile C. Reading, Children's Friend, 
nov. 1966, s. 5). 

Fang 
opmærksomheden 
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Fang 
opmærksomheden 
(alternativ aktivitet) 

Lektion 10 

Bed børnene om at forestille sig, hvad Heber følte, da han så drengen græde, 
fordi han frøs. Forklar, at Heber havde kærlighed til og medlidenhed med 
drengen. Jesus ønsker, at vi skal elske andre, som præsident Grant gjorde. 
Forklar, at denne lektion viser, hvordan Jesus var et eksempel på kærlighed ved 
at helbrede de syge. 

Skriv ordene fra Joh 13:34 på hvert sit stykke papir. Bland papirerne, og bed 
børnene om at lægge dem i rigtig rækkefølge. Lad dem bruge deres skrifter, hvis 
de har brug for hjælp. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Beretning fra skriften Fortæl følgende beretninger om Jesu mirakuløse helbredelser. (Se »Undervisning 
ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Hjælp 
børnene med at forstå, at Jesus havde stor kærlighed og medfølelse for de syge. 

1. Helbredelsen af officerens tjener (Matt 8:5-10, 13). Forklar, at officeren var en 
romersk officer, som havde mange soldater under sin kommando. Han havde 
hørt om Jesus, og troede på ham. 

2. Helbredelsen af den spedalske (Mark 1:40-45). Forklar, at spedalske lider af en 
frygtelig hudsygdom. Da man mente, at spedalskhed var meget smitsomt, 
måtte de, der led af den sygdom ofte ikke bo i byerne, og de blev afskyet af 
dem, som ikke havde spedalskhed. 

3. Helbredelsen af Peters svigermor og mange andre (Luk 4:38-40). 

4. Enkens søn bliver oprejst fra de døde (Luk 7:11-17). 

5. Helbredelsen af den kongelige embedsmands søn (Joh 4:46-54). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor tror I, Jesus udførte disse mirakler? (Mark 1:41; Luk 7:13; Joh 9:1-3). 

• Hvordan velsignede disse helbredelser de helbredtes liv? (Luk 7:2, 12; Joh 
4:52-53). 

• Hvilke egenskaber bør vi udvikle i vores liv, hvis vi skal følge Frelserens 
eksempel i disse beretninger? (Joh 13:34-35. Du kan eventuelt give børnene 
tid til at markere disse vers). Hvordan kan vi vise kærlighed, medfølelse og 
bekymring for folk, som har brug for hjælp? Lad børnene fortælle om, hvad de 
har følt, når nogen har hjulpet dem. 

• Kendte Jesus alle dem, han helbredte? (Matt 8:5-8). Hvad fortæller dette os 
om, hvordan vi bør hjælpe, hvis vi ser nogen, der har brug for hjælp? 

• Hvad bad Jesus den spedalske om at gøre, da han havde helbredt ham? 
(Mark 1:43-44). Hvad fortæller dette os om, hvordan vi skal hjælpe andre? 

• Hvordan bringer det os nærmere vor himmelske Fader og Jesus, når vi hjælper 
andre, der har behov for hjælp? Bed eleverne om at fortælle om oplevelser, 
hvor de har hjulpet nogen, der havde brug for det, eller er blevet hjulpet af en 
anden. 
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Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lad et barn læse 1 Joh 3:18. Forklar, at dette vers fortæller os, at vi ikke blot 
bør fortælle folk, at vi elsker dem, men vi bør også vise vores kærlighed 
gennem gerninger. Det, vi gør for andre, er det, der viser, at vi elsker dem. Lad 
børnene agere flere måder, hvorpå de kan vise deres familie og venner 
kærlighed. 

2. Få et barn til at læse dette citat af præsident Spencer W. Kimball: »Gud lægger 
mærke til os, og han våger over os. Men det er for det meste gennem en 
anden person, han opfylder vores behov« (»Small Acts of Service,« Ensign, 
Dec. 1974, s. 5). Bed hvert barn om at fortælle om en situation, hvor vor 
himmelske Fader har opfyldt hans eller hendes behov gennem en anden 
person. Du kunne også fortælle børnene om en person, du kender, der har 
hjulpet en anden, der havde brug for hjælp. Fremhæv, at denne person har 
udviklet kærlighed, medfølelse og bekymring for andre og viser dem kærlighed 
gennem tjenestegerninger. 

3. Få børnene til at læse følgende skriftsteder om at tjene andre: Matt 25:34-40 
og Mosiah 2:17-18, 4:14-15. Lav sammen en liste over de ting, som disse 
skriftsteder siger, vi bør gøre for andre. Lad børnene vælge en tjenestegerning, 
de kan udføre i den kommende uge. 

4. Del klassen op i små grupper, og giv hver gruppe en eller flere af følgende 
situationer. Du kan også selv finde på situationer. Lad børnene lave rollespil 
over måder, hvorpå de kan vise kærlighed og medfølelse og tjene disse 
mennesker. 

Der kommer et nyt barn i Primary, som ikke kender nogen. 
Et barn i din primaryklasse bliver syg. 
Din kammerat er ikke medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. 
Der er nogen i dit ward eller gren, som er ensom. 
Dine forældre har travlt, og beder dig hjælpe med at passe din lillebror eller 
lillesøster. 
Nogen siger uvenlige ting til en af dine venner. 

Giv udtryk for din taknemmelighed for livet og for Frelserens eksempel. Bær 
vidnesbyrd om, at vi følger Jesu lærdomme, når vi viser medfølelse og kærlighed 
for dem omkring os. Foreslå børnene at prøve at vise mere kærlighed og gøre 
små tjenestegerninger for deres familie og andre i den kommende uge. 

Foreslå børnene at studere Mark 1:40-45 og Luk 7:11-17 derhjemme som 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Jesus Kristus 
og sabbatsdagen 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at gøre ting på sabbatsdagen for at 

ære og erindre Jesus Kristus og vor himmelske Fader. 

Forberedes 1. Studér Johannes 5:2-16, Matt 12:1-13, Luk 13:11-17, 14:1-6, Joseph Smiths 
oversættelse Mark 2:26-27, 1 Mos 2:1-3, 2 Mos 20:8-11 samt L&P 59:9-614 
under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise 
børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse 
af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mark 2:23-28, 3:1-6 og Luk 6:1-11. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 

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

Bed børnene om at fortælle, hvordan de har vist kærlighed og tjent andre i den 
forløbne uge. Lad dem tale om deres oplevelser. 

Fang Bed børnene om at række hånden i vejret, når de tror, de har svaret på følgende 
opmærksomheden gåde: 

Den nævnes flere gange i skrifterne. 
Vor himmelske Fader og Jesus siger, den er meget vigtig. 
Den er hellig. 
Folk, som holder den hellig, viser, at de elsker vor himmelske Fader og Jesus. 
Det er en ud af syv. 
Den er anderledes end de andre seks. 
Vi tilbeder vor himmelske Fader og hviler fra vores gøremål på den. 
Det er en ugedag. 

Svar: Sabbatsdagen. 

Beretning fra Fortæl beretningerne fra de skriftsteder, der står i afsnittet »Forberedes«, om 
skrifterne Jesus, der helbredte på sabbatsdagen. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii 

for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). 

Når du fortæller dem disse beretninger, så hjælp dem med at forstå, at jøderne 
på Jesu tid ikke efterlevede sabbatsdagen, som de var blevet befalet. De havde 
lavet strenge regler, som ikke hjalp dem med at tilbede vor himmelske Fader. For 
eksempel var det i overensstemmelse med deres regler at binde en knude på 
sabbatsdagen, som kunne løses op med én hånd, men hvis det krævede to 
hænder at binde den op, var det ikke i overensstemmelse med reglerne ... »At 
tænde eller slukke ild på sabbatten var [ikke efter reglerne]. Det var forbudt ... at 
sætte et brækket ben sammen eller ordne et forstuvet led ... Hvis et menneske 
blev begravet under ruiner på en sabbat, måtte man grave og befri ham, hvis han 
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var i live; men hvis han var død, skulle han blive, hvor han var, ti! sabbatten var 
forbi« (James E. Talmage, Jesus Kristus, s. 226-227). 

Jesus lærte jøderne, at disse regler var forkerte. Gennem sit eksempel viste han, 
at sabbatsdagen var en dag, hvor vi bør ære ham og hans Fader ved at gøre 
gode og nyttige ting, så som at hjælpe folk. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad har vi fået befaling om at gøre på sabbatsdagen? (2 Mos 20:8-11). 
Hvorfor har vi fået befaling om at gøre dette? (1 Mos 2:1-3). 

• Hvad gjorde Jesus på sabbatsdagen for at helbrede en handicappet mand? 
(Johannes 5: 6, 8); manden med den visne hånd? (Matt 12:13); den 
krumbøjede kvinde? (Luk 13:13); manden med vand i kroppen? (Luk 14:4. 
Forklar, at vand i kroppen er en sygdom, som får kroppen til at svulme op). 
Er sådanne gerninger acceptable på sabbatsdagen? Hvorfor? 

• Hvorfor plukkede disciplene aks på sabbatsdagen? (Matt 12:1). Hvilke ting er 
det nødvendigt at gøre, selv på sabbatsdagen? 

• Hvordan holdt Jesus sabbatsdagen hellig? Hvordan holdt jøderne 
sabbatsdagen hellig? (Hjælp børnene med at forstå, at Jesus brugte 
sabbatsdagen til at hjælpe folk og ærede på denne måde vor himmelske 
Fader). 

• Af hvilke to grunde var jødernes ledere vrede på Jesus? (Johannes 5:18). 

• Hvem har lavet lovene om sabbatsdagen fra verdens begyndelse? (Matt 12:8; 
1 Mos 2:1-3. Mind børnene om, at Jesus Kristus har skabt verden under vor 
himmelske Faders vejledning). Hvad tror I, Jesus følte, da han så, hvordan 
jøderne havde lavet om på de love, han har fastlagt? 

• Hvad tror I, den handicappede mand ved Betesda dam, den krumbøjede 
kvinde, manden med den visne hånd og manden med vand i kroppen følte, da 
de blev helbredt? (Luk 13:13). Hvordan ærede Jesus sin Fader ved at gøre 
disse ting på sabbatsdagen? 

• Hvad tror I, Jesus mente, da han sagde, det var tilladt at gøre godt på 
sabbatsdagen? (Matt 12:12). Hvordan kan man vide, hvad der er godt at gøre 
på sabbatsdagen? (1 Mos 20:8-11; L&P 59:9-14). 

• Hvilke ting bør vi ikke gøre på sabbatsdagen? Tal om denne udtalelse fra Det 
Første Præsidentskab: »Vi bør afholde os fra at handle på sabbatten eller 
deltage i andre handels- og sportsaktiviteter« (Ensign, jan. 1993, s. 80). 

Tal om dette citat af præsident Spencer W. Kimball: »Overholdelse af sabbatten 
er en målestok for vores kærlighed til vor himmelske Fader« (The Teachings of 
Spencer W. Kimbaii, s. 218). Lad børnene drøfte passende måder, hvorpå de kan 
vise deres kærlighed til vor himmelske Fader på sabbatsdagen, så som at gå i 
kirke, læse i skrifterne, skrive dagbog, besøge familien og de syge, nyde 
opløftende musik, tilbede, tjene andre og deltage i afslappende familiefokuserede 
aktiviteter. Hvis der bliver nævnt en tvivlsom aktivitet, skal du bede børnene 
afgøre, som den aktivitet ville være en god måde at vise, at de elsker og ærer vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus, eller om det ville være bedre at gøre det en 
anden dag. 
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Lektion 14 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Få børnene til at studere L&P 59:9-23 og skrive nogle af de aktiviteter ned, 
som Herren har befalet os at gøre på sabbatsdagen og de velsignelser, han 
har lovet os for at holde hans befalinger. 

2. Få børnene til at nævne flere aktiviteter, de har set folk gøre på sabbatsdagen. 
Afgør, om disse aktiviteter er passende på sabbatsdagen ved at stille følgende 
spørgsmål: 

Hjælper det mig med at ære vor himmelske Fader og Jesus Kristus? 
Er det i overensstemmelse med de befalinger, vor himmelske Fader har givet 
os med hensyn til sabbatsdagen? 
Er det afslappende? 
Tjener det til gavn for nogen? 

Giv børnene til udfordring at planlægge at holde sabbatsdagen hellig. 

3. Tal om denne udtalelse fra Det Første Præsidentskab: »Vi opfordrer alle sidste 
dages hellige til på denne helligdag at afholde sig fra verdslige aktiviteter og 
hellige sig ved at tilegne sig en ånd af tilbedelse, taksigelse, tjeneste og 
familiecentrerede aktiviteter, som passer sig på en sabbat. Når Kirkens 
medlemmer bestræber sig på at tilpasse deres sabbatsaktiviteter til Herrens 
hensigt og Ånd, vil deres liv fyldes med lykke og fred« (Ensign, jan. 1993, 
s. 80). 

4. Få børnene til at skrive ordene Jeg vil holde sabbatsdagen hellig på et stykke 
papir og farvelægge det med farveblyanter eller tuschpenne. 

Bær dit vidnesbyrd om værdien af at holde sabbatsdagen hellig ved at gøre gode 
og nyttige ting og om de velsignelser, du har fået som resultat deraf. Motivér 
børnene til at gøre ting på sabbatsdagen, som ærer vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus. 

Foreslå børnene at studere Johannes 5:2-16 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Formål At hjælpe børnene med at få en bedre forståelse af præstedømmets kraft. 

Forberedes 1. Studér Mark 4:35-41, 6:33-44, Luk 9:37-43, Matt 14:23-33, ApG 10:38 samt 
L&P 13, 27:12, 124:123 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Matt 8:23-27; Johannes 6:1-14, 16-21 og Håndbog i 
evangeliske principper, kapitel 13. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn, 
b. Billede 7-15, Stormen stilnes (Evangelisk Kunst 214; 62139); 7-16, Jesus 

giver femtusinde mad (62143) og 7-17, Jesus går på vandet. 

Lektion 

10 

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

Fang Sluk lyset i værelset, eller tænd en lommelygte. Spørg, hvad der skal til for at få 
opmærksomheden lys. (Kraft). Få børnene til at nævne nogle ting, vi bruger, som skal bruge kraft for 

at kunne fungere. Hvilke andre slags kraft er der? Fortæl børnene, at de i dag 
skal lære om en kraft, som er den allerstørste kraft, endnu større end naturens 
kræfter. Det er Guds kraft; det vi kalder præstedømmet. 

Fang Vis børnene en magnet og nogle stykker metal. Lad børnene bruge magneten til 
opmærksomheden at trække metalstykkerne hen over bordet. Hvis du ikke har en magnet, kan du 

blæse en ballon op og gnide den op ad noget tøj for at få den til at sidde fast på 
væggen eller et barn. Du kan også lade et barn rede en kam gennem sit hår flere 
gange og så bruge den til at samle små papirstykker op med. 

• Hvad fik magneten til at tiltrække metallet, ballonen til at sidde fast på væggen 
eller tøjet, og kammen til at samle papiret op? (Magneter har en kraft, der gør, 
at metallet bliver tiltrukket af den. Statisk elektricitet holder ballonen fast på 
væggen og gør, at kammen kan samle papiret op). 

• Hvilke andre former for kraft kan I komme i tanke om? (Lyn, elektricitet, blæst 
osv.) 

Forklar børnene, at de skal lære om en kraft, der er den allerstørste kraft. Det er 
Guds kraft, præstedømmet. 

5 0 

Jesus Kristus brugte sin 
præstedømmemyndigned til  

at velsigne andre 



Lektion 14 

Fortæl beretningerne om Jesus, der bruger sin kraft, idet du bruger billederne, 
når det passer. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i 
beretningen fra skriften). 

1. Stormen stilnes (Mark 4:35-41) 

• Hvad følte Jesu disciple i stormvejret? (Mark 4:38). Hvorfor troede de, at 
Jesus ikke bekymrede sig for dem? Hvorfra ved I, at vor himmelske Fader 
bekymrer sig for jer? 

• Hvordan stilnede Jesus stormen? (Mark 4:39). 

• Hvilken kraft brugte Jesus til at stilne stormen? (Sin kraft - Guds kraft). Hvad 
kalder vi Guds kraft og myndighed? (L&P 124:123. Præstedømmet). 

• Hvad spurgte Jesus sine disciple om, da han havde stilnet stormen? (Mark 
4:40). 

• Hvad følte disciplene for Jesus, da han havde stilnet stormen? (Matt 8:27; 
Mark 4:41). 

2. Jesus giver femtusinde mad (Mark 6:33-44) 

• Hvorfor tror I, at folk fulgte med Jesus ud i ørkenen? (Mark 6:33). Hvad 
gjorde Jesus, før han udførte miraklet med at give femtusinde mad? (Matt 
14:14). Hvilken kraft brugte Jesus til at helbrede de syge? (Præstedømmets 
kraft). Hvem er den kraftkilde, som velsigner vores liv? (ApG 10:38). 

• Hvilken kraft brugte Jesus til at skaffe mad nok til alle? Hvad mirakuløst var 
der ved al den mad, der blev tilovers? (Mark 6:42-44; Johannes 6:12-13). 

3. Jesus helbreder en dreng med en uren ånd (Luk 9:37-43) 

• Hvad var der i vejen med denne mands søn? (Luk 9:38-40). Hvad bad 
manden Jesus om at gøre? 

• Hvad kunne Jesus gøre for drengen? (Luk 9:42). Hvordan reagerede de 
mennesker, som var sammen med Jesus, på dette mirakel? (Luk 9:43). 

• Hvem ellers var manden gået hen til for at få hjælp? (Luk 9:40). Hvorfor tror 
I, at disciplene ikke kunne hjælpe manden og hans søn? Hvorfor kaldte 
Jesus sine disciple »vantro«? (Luk 9:41). Hvorfor tror I, at tro er nødvendig 
for at præstedømmets kraft kan fungere? 

4. Jesus går på vandet (Matt 14:22-33) 

• Ved hvilken kraft gik Jesus på vandet hen til båden, hvor hans disciple var? 
Hvad tænkte disciplene, da de først så ham? (Matt 14:26). Hvad sagde 
Jesus til dem? (Matt 14:27). 

Opsummering og Forklar, at Jesus udførte disse mirakler gennem sin kraft. Han udførte også 
hvordan man bruger mange andre mirakler ved at bruge præstedømmets kraft. Jesus deler sin kraft 
det i praksis med præstedømmebærere i dag. 

Peter, Jakob og Johannes modtog præstedømmets nøgler på Forklarelsens Bjerg 
(Matt 17:1-9). Disse præstedømmenøgler blev givet Peter, Jakob og Johannes, 
så de ville have præstedømmets kraft, når Jesus ikke længere var på jorden. 
Peter skulle være Kirkens præsident, efter at Jesus var opstået, og han havde 
brug for præstedømmets nøgler for at fortsætte Kirkens værk. 

Beretninger fra 
skriften samt 
hvordan man bruger 
det i praksis 
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• Hvilke præstedømmenøgler gav Moses og Elias Peter, Jakob og Johannes? 
(Moses gav dem præstedømmets nøgler til Israels indsamling; Elias gav dem 
beseglingsnøglerne [se L&P 110:12-16]). 

• Hvordan bruger vi i dag nøglerne til indsamlingen? (Trosartiklerne 1:10. 
Missionering). Hvordan kan I tage del i missionering nu, og hvordan kan I 
forberede jer til at tage på fuldtidsmission? 

• Hvor bruger vi beseglingsnøglerne i dag? (I templet). Hvordan kan I forberede 
jer til at tage i templet? 

Forklar, at Kirkens og præstedømmets velsignelser blev taget fra folk på jorden 
efter Jesu og apostlenes død. Det var nødvendigt, at præstedømmet blev 
gengivet på jorden. Jesus genoprettede sin Kirke og præstedømmet gennem 
Joseph Smith, så vi alle i dag kan modtage præstedømmets velsignelser i vores 
liv. 

• Hvorfor er det vigtigt for Kirken i dag at have præstedømmet? Hvordan blev 
Det Aronske Præstedømme gengivet? (L&P 13). Hvordan blev Det 
Melkisedekske Præstedømme gengivet? (L&P 27:12). 

Hjælp børnene med at forstå, at drenge, der er værdige, kan modtage dette 
præstedømme, som Johannes Døber overdrog til Joseph Smith og Oliver 
Cowdery, når de er 12 år. Forklar, at drenge får kraft til at handle i Guds navn til 
at velsigne medlemmer i deres ward eller gren, når de får Det Aronske 
Præstedømme. (Se Leg og lær aktivitet 5). 

• Hvilke velsignelser modtager vi gennem præstedømmets kraft? (Navngivelse og 
velsignelser af små børn, dåb, bekræftelse, nadveren, tempelbeseglinger osv.) 
Nævn nogle af de personlige velsignelser, vi modtager gennem 
præstedømmet. (Velsignelser når vi er syge, en faders velsignelser, 
hjemmelærere). 

• Hvordan har præstedømmet velsignet jer? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv Dåb og bekræftelse, velsignelse af de syge, en faders velsignelse, vielse i 
templet og nadveren på nogle foldede papirstrimler. Læg strimlerne i en æske 
eller konvolut, hvorpå der er skrevet »Præstedømmeordinanser og 
velsignelser.« Bed et barn tage en strimmel og læse den for klassen. Tal om 
præstedømmets rolle i den pågældende velsignelse eller ordinanse. Gentag 
dette med de andre strimler. Bed børnene fortælle om oplevelser, de har haft 
med disse ordinanser og velsignelser. 

2. Gennemgå den femte trosartikel, og hjælp børnene med at lære den udenad. 

3. Syng, eller læs ordene til »Hyrden hos fårene våger« (Salmer og sange, 
nr. 144). 

4. Forklar, at når en dreng i Kirken fylder 12 år, kan han, hvis han er værdig, 
modtage Det Aronske Præstedømme og blive ordineret til diakon. Lav følgende 
ordstrimler: 

Omdeler nadveren 
Indsamler fasteoffer 
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Handler som biskoppens budbringer 
Tager sig af Herrens ejendom 

Bed børnene om at nævne nogle af diakonernes pligter. Vis den tilsvarende 
ordstrimmel, når børnene svarer rigtigt. Hjælp dem med at finde frem til alle 
pligterne ved at give dem tips, hvis det er nødvendigt. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om den præstedømmekraft, Jesus havde. Bær også vidnesbyrd 
om, at værdige mænd og drenge i Kirken har den samme præstedømmekraft i 
dag, og at nogle velsignelser kun kan fås gennem præstedømmet. 

Foreslå børnene at studere Mark 4:35-41 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

5 3 



Jesus Kristus 
udførte mirakler 

Formål At hjælpe børnene med at styrke deres tro på Jesus Kristus ved at lære, at 
mirakler sker i overensstemmelse med vor himmelske Faders vilje, når vi har tro. 

Forberedes 1. Studér Mark 2:1-12, 5:21-43 og 1 Nephi 7:12 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Matt 9:1-8, 18-31; 17:20; Luk 8:41-56; Ether 12:6, 12, 
16, 18 og Håndbog i evangeliske principper, kapitel 18. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-18, Jesus velsigner Jairus1 datter (Evangelisk Kunst 215; 62231). 

Lektion 
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Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretninger fra 
skriften og hvordan 
man bruger det i 
praksis 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Spørg børnene, om de nogensinde har været syge. Lad dem tale om, hvordan 
det var og forklare, hvad deres familie gjorde, for at de skulle få det bedre. Lad 
de børn, som har fået en præstedømmevelsignelse, fortælle de andre børn om 
deres oplevelse. Hjælp børnene med at indse, at de udviser tro på Jesus Kristus 
gennem bøn og ved at bede om en præstedømmevelsignelse, når de er syge 
eller har problemer. 

Forklar børnene, at historierne i denne lektion handler om folk, som Jesus 
helbredte, fordi de havde stor tro på ham. 

Fortæl følgende beretninger om Jesus, der helbredte de syge, som står i afsnittet 
»Forberedes«. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i 
beretningen fra skriften). 

1. Jesus helbreder den lamme mand (Mark 2:1-12) 

• Hvad sagde Jesus først til den lamme mand (manden havde en sygdom, der 
gjorde ham ude af stand til at kontrollere sine muskler)? Mark 2:5). Hvad var 
de skriftkloges reaktion på Jesu udtalelse? (Mark 2:7). Hvad er bespottelse? 
(At vise mangel på respekt for Gud eller falsk at påstå at være Gud). 
Spottede Jesus? Hjælp børnene med at forstå, at Jesus kan tilgive synder, 
fordi han er Guds Søn, men de skriftkloge troede ikke, at Jesus var Guds 
Søn. 

• Hvad sagde Jesus til de skriftkloge? (Mark 2:8-9). Hvad sagde han til den 
lamme mand? (Mark 2:10-11). 
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• Hvordan reagerede folk, da den lamme mand blev helbredt? (Mark 2:12). 
Hvorfor tror I, denne mand blev helbredt? 

2. Jesus oprejser Jairus' datter fra de døde (Mark 5:21-24, 35-43) 

Vis billede 7-18, Jesus velsigner Jairus1 datter. 

• Hvem var Jairus? Hvorfra ved vi, at han troede på Jesus? (Mark 5:22-23). 
Hvordan hjalp Jesus Jairus med at bevare sin stærke tro? (Mark 5:35-36). 

• Hvad var nogle mennesker i færd med, da Jesus og Jairus kom til Jairus' 
hus? (Mark 5:38. Forklar, at det dengang var skik at sørgende lavede en 
masse støj, når en, de elskede, døde). Hvad er forskellen på det, de 
sørgende gjorde, og det, Jairus havde gjort? 

• Hvorfor tror I, at Jesus sendte dem, der ikke troede, væk, før han gik ind på 
pigens værelse for at helbrede hende? (Mark 5:40). 

3. Jesus helbreder kvinden med blødninger (Mark 5:25-34) 

• Hvordan viste kvinden, som rørte ved kanten af Jesu kappe, at hun troede 
på Jesus? (Mark 5:27-28). 

• Hvordan kunne Jesus vide, at kvinden havde rørt ved hans klæder? (Mark 
5:30). Hvorfor var det usædvanligt, at han mærkede, at nogen havde rørt 
ham? (Mark 5:31). 

• Hvorfor blev kvinden helbredt? (Mark 5:34). Forklar, at der ikke var noget 
magisk ved Jesu kappe. Kvinden blev helbredt på grund af sin tro på Jesus 
og fordi, det var vor himmelske Faders vilje. Hvilke mirakler sker der i vores 
liv på grund af enkle eller små gerninger? 

Opsummering og • Hvorfor tror I, at Jesus udførte mirakler? (Matt 9:29-30; Mark 1:41; 2:5, 10; 
hvordan det kan 5:36. For at bevise, at han er Guds Søn, for at styrke deres tro, som troede på 
bruges i praksis ham, fordi han elskede dem og havde medlidenhed med dem, der havde brug 

for hjælp, og på grund af de troendes tro). 

• Hvilke mirakler sker der i vores liv i dag? 

Hjælp børnene med at forstå, at hvis vi har tro på Jesus Kristus og lever 
retfærdigt, vil vi opleve mirakler i overensstemmelse med Guds vilje (se 1 Nephi 
7:12). 

• Forklar, at mennesker nogle gange ikke bliver helbredt for en sygdom eller et 
handicap, når der bliver bedt. Betyder det, at vi ikke har tro? Hvorfor? Hvorfor 
er det måske ikke Guds vilje, at en person blive helbredt? (Gud vil måske prøve 
hans eller hendes families tro; han ønsker måske, at personen skal udvikle 
tålmodighed osv.) 

Henvis til følgende citat af præsident Spencer W. Kimball: »Herren helbreder ikke 
de syge eller redder dem, der er i fare. Han letter ikke altid lidelse og sorg, for 
selv disse tilsyneladende uønskede tilstande kan være en del af en 
hensigtsmæssig plan« (Tragedy or Destiny, s. 5). 

• Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? (At tro at Jesus Kristus er Guds 
Søn og verdens Frelser; at tro, at Jesus har al magt; at stole på at vor 
himmelske Fader og Jesus vil gøre det, der er bedst for os; at acceptere Guds 
vilje; at ønske at adlyde Guds befalinger). 

• Hvordan kan I udvikle større tro på Jesus Kristus? 
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Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Repetér den fjerde trosartikel, og spørg børnene, hvorfor de tror, at »tro på 
Herren Jesus Kristus« er evangeliets første princip. Lad dem gentage 
trosartiklen efter hukommelsen, eller hjælp dem med at lære det udenad. 

2. Hjælp børnene med at lære 1 Nephi 7:12 udenad, begyndende med »Herren er 
i stand til.« 

3. Bed børnene om at forklare, hvordan vi kan vide, at Jesus Kristus lever i dag. 
Du kan lave ordstrimler af disse og andre svar, du kan komme i tanke om. Du 
kan også skrive nøgleord på tavlen. 

Skrifterne, der er skrevet af profeter, fortæller os om Jesus. 
Andre har vidnet om ham. 
Vi kan føle hans kærlighed. 
Joseph Smith så ham og blev befalet at oprette hans Kirke. 
Hvis vi beder, vil Helligånden bevidne for os, at Jesus lever. 

4. Syng, eller læs ordene til »Tro« (Børnenes sangbog, s. 50). 

5. Bed børnene om at læse Matt 17:20. Forklar, at et sennepsfrø er meget lille, 
men bliver til et stort, busklignende træ. Hvis vores tro er så stærk som frøets 
evne til at vokse og blive et træ, kan vi udrette store ting. 

Bær vidnesbyrd om, at hvis vi har tro på Jesus Kristus, kan vi opleve mirakler, 
ligesom folk på Kristi tid gjorde. Du kan eventuelt fortælle om et mirakel fra dit 
eget liv eller bede eleverne om at fortælle. 

Foreslå børnene at studere Mark 2:1-12 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 
Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Lignelserne om sædemanden, 
hveden og ukrudtet 
Formål At hjælpe børnene med at forstå og anvende de åndelige budskaber i to af de 

lignelser, Jesus fortalte. 

Forberedes 1. Studér Matt 13:1-9, 18-30, 37-43; Mark 4:14-20; Luk 8:11-15 samt L&P 
86:1-7 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se 
»Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mark 4:1-9, Luk 8:4-8 samt L&P 101:65-66. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et papir til hvert barn, hvorpå der står »Skjult budskab-puslespil« eller et 

stort puslespil, som klassen kan lave sammen. 

Skjult budskab-puslespil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

5 6 V I 7 8 L Æ R E R 9 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

6 7 A F 8 9 1 2 3 4 5 6 7 

L [ G N E L S E R N E 8 9 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretninger fra 
skriften og hvordan 
man bruger det i 
praksis 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Giv børnene de papirer de har lavet, eller læg det store puslespil frem, og bed 
dem om at finde budskabet blandt tallene. 

Forklar, at da Jesus underviste folket, underviste han nogle gange med lignelser, 
som er korte historier, der har et skjult åndeligt budskab. 

Lær børnene lignelsen om sædemanden (en, der sår frø) og lignelsen om 
ukrudtet og hveden. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). Forklar, at da Jesus underviste med 
lignelser, brugte han ting, som var velkendte for folk til at give åndelige 
budskaber. Få børnene til at lytte efter de skjulte åndelige budskaber, når I taler 
om disse lignelser. 

1. Lignelsen om sædemanden (Matt 13:1-9, 18-23; Mark 4:14-20; Luk 8:11-15) 

• Hvad talte Jesus om i lignelsen om sædemanden, som var velkendt for 
folket? (Matt 13:3-8). 
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• Læs Matt 13:18-23, Mark 4:14-20 og Luk 8:11-15 sammen med klassen. 
Hvad tror I, det er for et frø? Hvad repræsenterer fuglene, som æder 
sæden? Hvad er klippegrunden? Hvad er tidslerne? Hvad er den gode jord? 
Hvad er rødderne? Hvad er verdens bekymringer? 

• Hvordan lærer vi Guds ord? 

• Hvordan bør vi modtage Guds ord? Hvilken slags »jord« bør vi være? 
(Matt 13:23). 

• Hvilket skjult åndeligt budskab er der i lignelsen om sædemanden? 

2. Lignelsen om ukrudtet i hveden (Matt 13:24-30) 

• Hvilke velkendte ting talte Jesus om i lignelsen om ukrudtet i hveden? 

• Hvem tror I, sædemanden i denne lignelse er? Hvad repræsenterer hveden? 
Hvem kommer om natten og sår ukrudtet? Hvad er ukrudtet? Hvad 
repræsenterer høsten? Læs Matt 13:37-43 samt L&P 86:1-7 sammen med 
børnene, og stil dem igen disse spørgsmål. 

• Hvad vil I gerne være, hveden eller ukrudtet? Hvorfor? 

• Hvad er det skjulte åndelige budskab i denne lignelse? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lav et skema som det nedenfor for at hjælpe børnene med at forstå 
betydningen af de to lignelser, eller skriv oplysningerne på tavlen, mens I taler 
om lignelserne. Når du har skrevet alle oplysningerne, henviser du til det igen 
for at repetere. Du kan eventuelt lade børnene lave deres eget skema. 

Lignelsen om sædemanden 

Frø Jesu Kristi evangelium eller Guds ord 
Jord Deres hjerte, som hører ordet 
På vejen Forstår ikke 
På klippegrund Hører, men har ikke rødder; bliver let fornærmet 
Iblandt tidsler Opslugt af verdslige bekymringer og rigdom 
I god jord Hører og forstår 
Fugle Satan 
Frugt Gode gerninger 

Lignelsen om ukrudtet i hveden 

Sædemand Jesus Kristus og hans apostle 
God sæd (hvede) Dem som følger Jesus 
Mark Verden 
Fjende Satan 
Ukrudt Dem som følger Satan 
Høstfolkene Engle 
Høst Jesu andet komme 

2. Medbring en slags frø (frugt, grøntsag, ris, hvede, bønne). Tal om, hvad der 
skal til for, at et frø kan vokse og give god frugt. Spørg børnene, hvad der ville 
ske med frøene, hvis de blev plantet i vejkanten, på stenede steder eller blandt 
tidsler. Sammenlign dette med at plante Guds ord i vores hjerte. Lad børnene 
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tale om, hvad slags hjerte hver slags jord symboliserer, og hvad der skal til, for 
at evangeliet kan vokse og give god frugt i vores liv. 

3. Skriv ordene ører, øjne og hjerte på tavlen. 

• Hvad gør I med jeres ører? Øjne? Hjerte? Få børnene til at læse Matt 13:15. 
Hvad sagde Jesus, vi skulle gøre med disse dele af vores legeme? Overfør 
disse vers på lignelserne og evangeliet. Hvem i disse lignelser vil vi så være 
lige som, hvis vi virkelig hører Guds ord, ser sandheden i det og gør, hvad 
Jesus ønsker, vi skal? 

4. Lad børnene tegne rundt om, farve eller understrege bogstaverne i deres 
skjulte budskab-puslespil eller i det store puslespil, så ordene fremhæves. Bed 
børnene om hver især at nævne en ting, de har lært af disse to lignelser. 

5. Læs nogle af de andre lignelser, som står i Matt 13, sammen med børnene, og 
hjælp dem med at finde ud af, hvad de betyder. For hjælp til at forstå disse 
lignelser, se James E. Talmage, Jesus Kristus, kapitel 19. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vores Frelser, og at hvis vi lærer hans ord 
og holder befalingerne, kan vi blive ligesom vor himmelske Fader og vil kunne 
leve hos ham igen. 

Foreslå børnene at studere Matt 13:1-9 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

5 9 



Jesus Kristus helbreder en 
mand, som er født blind 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at vi kan overvinde prøvelser og udfordringer 
ved at komme til Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér Johannes 9 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et stykke stof, der skal bruges som bind for øjnene. 
c. Billede 7-14, Jesus helbreder den blinde (Evangelisk Kunst 213; 62145). 

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

Fang Giv et barn bind for øjnene, og bed ham eller hende om at tegne en del af en 
opmærksomheden ting, for eksempel en del af en bil, på tavlen. Lad et andet barn komme op, tage 

bindet for øjnene og tegne en anden del af samme ting. Fortsæt til flere af 
børnene har tegnet en del af tingen. Tal med børnene om, hvorfor det er en svær 
opgave. 

• Hvorfor var det svært at tegne, når man ikke kunne se? 

• Hvordan ville I have det, hvis I aldrig kunne komme til at se igen? 

Fortæl børnene, at du vil tale om to former for blindhed. Bed dem lytte for at 
finde forskellige slags blindhed, mens du fortæller dem beretningen fra skriften. 

Beretning fra skriften Vis billedet, Jesus helbreder den blinde. Fortæl beretningen i Joh 9 om Jesus, 
der helbreder en mand, som er født blind. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii 
for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Hjælp børnene, når du 
fortæller dem historien, med at forstå, at farisæerne (jødernes religiøse ledere) var 
bange for at miste deres popularitet, hvis folk troede på Jesus Kristus. Derfor 
prøvede de ofte at få folk til at tvivle på Kristus og de ting, han gjorde og belærte 
om. De anerkendte ikke evangeliets sandheder, som Jesus underviste i, og var 
derfor åndeligt blinde. Forklar, at når vi lader vores egne egoistiske interesser 
komme i vejen for at følge Frelseren, kan vi blive åndeligt blinde. 

Samtale og hvordan 
man bruger det i 
praksis 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad spurgte disciplene Jesus om angående manden, som var født blind? 
(Joh 9:2). Hvorfor kunne folk nogle gange tænke, at sygdom og modgang 
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kommer, fordi nogen har syndet? Hvad sagde Jesus grunden var til mandens 
blindhed? (Joh 9:3). 

• På hvilken måde var farisæerne åndeligt blinde? (Joh 9:16). Hvad beskyldte de 
Jesus for? Hvorfor tror I, at de ikke anerkendte Jesus som Guds Søn? 

• Hvad sagde manden, der var født blind, om Jesus, da farisæerne første gang 
spurgte ham, hvad der var sket? (Joh 9:11). Anden gang spurgte de manden, 
hvem han sagde, at Jesus var? (Joh 9:17). 

• Hvad skete der med mandens åndelige såvel som fysiske syn? Hvad sagde 
manden, da han for tredje gang blev udspurgt om Jesus? (Joh 9:30-33). 

• Hvad skete der med manden, fordi han vidnede om Jesus? (Joh 9:22, 34). 
Hvad gjorde Jesus, da han hørte, at manden var blevet smidt ud af synagogen 
(en jødisk kirkebygning)? (Joh 9:35). Hvad tror I, at manden følte, da Jesus 
kom og ledte efter ham? Hvad var mandens sidste vidnesbyrd om Jesus? (Joh 
9:35-38). Hvad var der sket med hans åndelige syn? 

• Hvorfor tror I, at vor himmelske Fader og Jesus tillader, at vi får prøvelser og 
problemer i vores liv? Hvordan kan disse prøvelser og problemer hjælpe med 
at kurere åndelig blindhed? Hvordan kan vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
hjælpe os med vores prøvelser og problemer? (Se Lær og leg-aktivitet 4). 

• Hvordan er I og jeres familie blevet velsignet gennem prøvelser? Motivér 
børnene til at tale om dette spørgsmål, men vær forsigtig med, at børnene ikke 
taler om personlige familieanliggender, som bør være fortrolige. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Del klassen op i grupper. Giv hver gruppe et af de følgende skriftsteder at 
læse. Lad dem tale om det i gruppen og så fortælle klassen, hvordan 
vedkommende eller personerne i skriftstedet håndterede deres prøvelser. 

Daniel 3:17-18, 23-25, 28 
1 Nephi 18:16, 20-22 
Mosiah 24:13-16 
Alma 14:8-11 

2. Hjælp børnene med at forstå vigtigheden af at vise opmærksomhed over for 
folk med handicap. Du kan eventuelt bede en voksen med et fysisk handicap 
(eller en far eller mor til et handicappet barn) om at komme ind i jeres klasse 
og tale om, hvordan man kan være venlig over for handicappede. Fremhæv, at 
vi ikke gør nar ad folk med handicap, vi driller dem heller ikke. Vi kan hjælpe 
dem, hvis de har brug for hjælp; vi kan spørge dem, om de vil lege med os; vi 
kan være deres ven. Vi bør få dem med til at deltage sammen med os i vores 
aktiviteter. 

3. Syng, eller læs ordene til »Jeg går med dig« (Børnenes sangbog, s. 78). 

4. Læs, og tal om denne udtalelse af præsident Spencer W. Kimball: 

»Hvis alle bønner blev besvaret straks . . . ville der kun være lidt eller ingen 
lidelse, sorg, skuffelse eller endda død, og hvis disse ting ikke fandtes, ville der 
heller ikke være nogen glæde, succes, opstandelse, ej heller evigt liv og 
guddom« (Faith Precedes the Miracle, s. 97). 

6 1 



Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Herren vil velsigne og hjælpe os med vores problemer og 
prøvelser, hvis vi adlyder hans befalinger, har tro på Jesus Kristus og prøver at 
blive mere som ham. 

Foreslå børnene at studere Joh 9:1-38 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Det mistede får, den tabte 
sølvmønt og den fortabte søn 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at hjælpe dem, som er mindre aktive, 

med at vende tilbage til Jesu Kristi Kirke. 

Forberedes 1. Studér Luk 15, Matt 18:12-14 samt L&P 18:10-11 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-19, Den gode hyrde og 7-20, Den fortabte Søn (62155). 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretninger 
fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fortæl børnene om engang, hvor du eller nogen du kender, har mistet noget 
værdifuldt og så fundet det igen. Beskriv tingens værdi for børnene, hvordan du 
havde det med at miste den, hvad du gjorde for at finde den, og hvad du følte, 
da den blev fundet. Hvis det passer sig, kan du medbringe tingen og vise 
børnene den. Bed børnene fortælle om tilfælde i deres liv, hvor de har mistet 
noget værdifuldt og fundet det igen. 

Fortæl lignelserne om det mistede får, den tabte sølvmønt og den fortabte søn, 
idet du viser billederne, når det passer ind i sammenhængen. (Se »Undervisning 
ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Forklar 
børnene, at disse lignelser, ligesom lignelserne om sædemanden og ukrudtet i 
hveden, lærer os et vigtigt evangelisk princip. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

1. Det mistede får og den tabte sølvmønt 

• Hvorfor var hyrden så bekymret for et får ud af 100 eller kvinden for en mønt 
ud af ti? (Luk 15:4, 8). Forklar, at folk for det meste var fattige, og en mønt 
eller et får var meget værdifuldt for dem. På samme måde er alle vor 
himmelske Faders børn værdifulde for ham. Hvorfor tror I, at vi alle er 
værdifulde for vor himmelske Fader? 

• Hvorfor tror I, at fåret for vild? Hvordan tror I, mønten blev væk? Hvordan 
kan vi eller nogen, vi kender, fare vild? Hjælp børnene med at forstå, at det 
at fare vild også betyder, at folk ikke adlyder befalingerne og gør ting, der 
gør dem uværdige til at vende tilbage til vor himmelske Fader. 
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• Hvad gjorde hyrden med det mistede får, da han fandt det? (Luk 15:5). 
Hvordan viste han ved sine gerninger, at han elskede fåret? Hvem 
symboliserer hyrden? Hvem symboliserer fåret? 

• Hvad gjorde kvinden for at finde den mønt, hun havde tabt? (Luk 15:8). 
Hvad har Jesus Kristus gjort for at hjælpe dem, der farer vild og ikke holder 
befalingerne? (L&P 18:10-11). Hvordan kan vi hjælpe dem, der er faret vild? 

• Hvad gjorde både hyrden og kvinden, da de fandt fåret og mønten? (Luk 
15:6, 9). Hvordan ville I have det, hvis I havde hjulpet nogen til at omvende 
sig og komme tilbage til Jesus Kristus? 

• Hvorfor tror I, at himlen og englene glæder sig, når nogen omvender sig? 
(Luk 15:7, 10). 

2. Den fortabte søn 

• Hvad betyder fortabt i denne forbindelse? (At være på afveje eller ødsel). 

• Hvad gjorde den bortkomne søn med sin arv? (Luk 15:12-13). Hvad tror I, at 
»ødsle« betyder? Hvorfor tror l, at nogle mennesker beslutter sig for at leve 
på denne måde? Hvordan tror I, hans far havde det, mens hans søn var 
væk? Hvad ville I føle, hvis nogen i jeres familie opførte sig som den fortabte 
søn? (Vis hensyn til børn, som måske har familiemedlemmer, der ikke holder 
befalingerne). 

• Hvad gjorde den bortkomne søn for at få mad, da hans penge slap op? 
(Luk 15:14-16). 

• Hvad betyder »da gik han i sig selv«? (Luk 15:17). På hvilken måde tror I, at 
det hjalp sønnen med at ønske at omvende sig, at han led og var ked af 
det? 

• Hvorfor tror I, sønnen besluttede sig for at vende tilbage til sin far? 
(Luk 15:17-19). Hvilken slags herre var hans far? (Luk 15:17). 

• Hvad følte faderen, da hans søn kom hjem? (Luk 15:20). Hvad gjorde han 
for sin søn? (Luk 15:22-24). 

• Hvad følte den ældste søn, da han fandt ud af, at hans lillebror var kommet 
hjem? (Luk 15:28-30). Hvorfor et det vigtigt, at blive ved med at elske 
familiemedlemmer, der ikke adlyder befalingerne? 

• Hvad lovede faderen den ældste søn? (Luk 15:31). Hvilket eksempel viste 
faderen med hensyn til, hvordan man skal behandle dem, der har syndet, 
men som har omvendt sig? (Luk 15:32). Hvad føler I, når I ser nogen 
omvende sig og vende sig bort fra det forkerte til det rigtige? Hvordan bør 
vi behandle folk, som ikke har holdt befalingerne, men som virkelig fortryder 
det? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Få børnene tænke på måder, hvorpå de kan hjælpe et mindre aktivt barn i 
klassen. (Mulige svar: være venlig, være et godt eksempel, invitere dem med til 
aktiviteter i Kirken, gøre ting sammen med dem osv.) 

6 4 



Lektion 14 

2. Fortæl følgende historie: 

Joshua Dennis på ti år tog sammen med sin far og nogle andre ud for at 
udforske en nedlagt mine. Han var forsigtig inde i minen, men blev væk fra de 
andre drenge og for vild i mørket uden mad og vand. Da de andre opdagede, 
at han var blevet væk, begyndte de straks at lede efter ham. Efter et stykke tid 
kom der flere hundrede folk og ledte efter Joshua. Flere tusinde andre fastede 
og bad for, at han ville blive fundet i god behold. De, der ledte efter ham, ledte 
i fem dage, men de kunne ikke finde ham. En ekspert, som kendte minen, 
hørte om eftersøgningen og meldte sig til at hjælpe. Han kendte minen så 
godt, at han fandt Joshua et sted, de andre ikke vidste fandtes. Da han fandt 
Joshua, kunne han slet ikke beskrive den glæde, han følte. Alle i minen og flere 
tusinde andre græd af lettelse og glæde, da de hørte, at Joshua var i live og i 
sikkerhed (se »Making Friends: Joshua Dennis - A Treasure of Faith,« Friend, 
nov. 1990, s. 20-22). 

Tal om forskellen mellem at være faret vild fysisk og åndeligt. Forklar, at vi må 
arbejde lige så hårdt for at redde dem, der er faret åndeligt vild, som dem, der 
er faret fysisk vild. 

3. Leg gemmeleg. Bed et barn om at finde på et sted, hvor han eller hun kunne 
fare vild og skrive det på et stykke papir eller hviske det til læreren. Lad de 
andre børn stille ja- eller nej-spørgsmål for at finde ud af, hvor barnet er? (Er 
det et sted med mange mennesker? Er det i bjergene? Er det under noget?) 
Hjælp børnene med at forstå, at det tager tid og anstrengelse at finde nogen, 
der er faret vild, især nogen, der er faret vild åndeligt. 

4. Hjælp børnene med at lære L&P 18:10 udenad. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Fortæl børnene om din tro på, at vor himmelske Fader elsker alle sine børn, og at 
vi alle er betydningsfulde for ham. Fremhæv, at vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus ønsker, at vi skal hjælpe dem, der er faret vild, med at komme tilbage til 
ham. 

Foreslå børnene at studere Luk 15:11-32 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 

10 
Lignelsen om den 

barmhjertige samaritaner 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at vise alle kærlighed. 

Forberedes 1. Studér Luk 10:25-37 og Matt 22:34-40 under bøn. Studér derpå lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Joh 14:15, 21 og 1 Joh 4:20-21. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-21, Den gode samaritaner (Evangelisk Kunst 218; 62156) og 7-22, 

Kort over det hellige land. 

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

Fang Kald på et barn, og spørg: »(Navn), hvem er din næste?« Stil flere børn samme 
opmærksomheden spørgsmål. Forklar, at vi gerne tænker på vores næste som nogen, vi kender. 

Denne lektion vil hjælpe os med at forstå det, som Jesus har lært os, om hvem 
der er vores næste, og hvordan vi bør behandle dem. 

Få et barn til at læse Matt 22:34-40. Tal om, hvor vigtigt det er at have kærlighed 
til andre. 

Beretning fra skriften Vis billedet »Den gode samaritaner« samt kortet over det hellige land. Fortæl 
lignelsen om den gode samaritaner, som står i Luk 10:25-37. (Se »Undervisning 
ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Vis 
børnene Samaria og Judæa på kortet, og forklar forholdet mellem jøderne og 
samaritanerne. Jøderne følte, at de var bedre end samaritanerne. De syntes så 
dårligt om samaritanerne, at når jøderne rejste fra Jerusalem til Galilæa, rejste de 
en omvej gennem Jordandalen i stedet for at rejse gennem Samaria. Du kan 
eventuelt lade børnene lave et rollespil over denne beretning fra skriften. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad har Jesus sagt, vi skal gøre for at arve evigt liv? (Luk 10:27-28). Hvorfor 
tror I, disse befalinger er så vigtige? (Matt 22:37-39). 

• Hvordan kan vi vise vores kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus? 
(Joh 13:34-35; 14:15, 21). 

• Hvem er jeres næste? Tror I, at Jesus kun mente dem, I kender? 
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• Hvilket spørgsmål besvarede Jesus, da han fortalte lignelsen om den gode 
samaritaner? (Luk 10:25, 29). 

• Hvorfor tror I, den jødiske præst og levitten ikke hjalp den sårede jødiske 
mand? (Luk 10:31-32). 

• Hvad gjorde samaritaneren for den sårede jødiske mand? (Luk 10:33-35). 

• Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at det var en samaritaner, der hjalp den 
jødiske mand? Hvilke egenskaber havde samaritaneren som en god næste? 
Hvordan hjælper denne historie os med at forstå, hvem vores næste er? 
Hvordan kan vi blive en bedre næste? 

• Hvem tror I, elskede Herren mest: Præsten, levitten eller samaritaneren? 
Hvorfor? 

• Hvordan kan vi følge Jesu lærdomme og vise andre kærlighed? Hvordan bør vi 
behandle nogen, der har brug for vores hjælp? Nogen, der er anderledes end 
os? Nogen, der måske har været uvenlig over for os? 

Bed børnene om at fortælle om oplevelser, hvor de har tjent nogen, der havde 
brug for hjælp, eller hvor de eller deres familie er blevet hjulpet af andre. Vær 
forsigtig med at børnene ikke fortæller historier, som kan sætte medlemmer af 
wardet i forlegenhed. 

• Hvad føler I, når I viser andre kærlighed ved at hjælpe og tjene dem? Får det 
jer til at føle jer nærmere vor himmelske Fader og Jesus? Hvilke store 
velsignelser vil vi arve, hvis vi virkelig elsker vor himmelske Fader og vores 
næste? (Luk 10:25-28). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv følgende aktiviteter på hvert sit stykke papir. Skriv del a og del b på det 
samme stykke papir, og giv alle børnene et hver. Bed børnene forestille sig, at 
der lige er flyttet et nyt barn til deres nabolag. Del a på deres papir fortæller 
noget, som de kan gøre for at være en god næste og vise kærlighed til dette 
nye barn. Del b fortæller om en lignende måde at vise kærlighed til vor 
himmelske Fader. Bed barnet med nummer 1 læse sin aktivitet, derpå nummer 
2 osv. 

(1) a. Tag hjem og besøg ham eller hende. 
b. Kom til Primary og andre møder i Kirken. 

(2) a. Invitér ham eller hende hjem til dig. 
b. Gør dit hjem til et sted, hvor vor himmelske Faders Ånd kan være. 

(3) a. Lær noget om barnet, 
b. Læs i skrifterne. 

(4) a. Tal med ham eller hende, 
b. Bed. 

(5) a. Gør noget for barnet, 
b. Adlyd befalingerne. 

(6) a. Gør noget for hans eller hendes familie, 
b. Tjen andre. 

(7) a. Invitér barnet med til at gøre forskellige ting sammen med dig. 
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b. Bed til, at du må have vor himmelske Faders Ånd hos dig. 

2. Læs de ti bud (2 Mos 20:8-17). Sammenlign dem med de to befalinger, som 
Jesus giver i Matt 22. Skriv Elsk vor himmelske Fader på den ene side af tavlen 
og Elsk andre på den anden side. Bed børnene om at fortælle dig, i hvilken 
spalte hvert af de ti bud skal stå. Læs Joh 14:15, 21, og hjælp børnene med 
at forstå, at når vi holder befalingerne, hjælper det os med at vise vor 
himmelske Fader kærlighed. 

3. Få børnene til at lære Matt 22:37-39 udenad. 

4. Syng, eller læs ordene til »Har jeg gjort noget godt« (Salmer og sange, nr. 
143), eller »Elsker hverandre« {Salmer og sange, nr. 199; eller Børnenes 
sangbog, s. 74). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Giv udtryk for din kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus samt din 
taknemmelighed for evangeliet. Motivér børnene til at følge Jesu eksempel med 
at elske andre. 

Foreslå børnene at studere Luk 10:25-37 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus 
helbreder ti spedalske 
Formål At motivere børnene til at takke vor himmelske Fader for alle de velsignelser, de 

modtager. 

Forberedes 1. Studér Luk 17:12-19 samt L&P 59:7 under bøn. Studér derpå lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Skriv et kort takkebrev til hvert barn, som skal bruges i lektionen, hvori du 
udtrykker taknemmelighed for noget, som barnet har gjort eller for en 
egenskab, som han eller hun udviser. 

4. Skriv ordene Husk at takke vor himmelske Fader på et kort til hvert barn. 

5. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et eller flere eksemplarer af Lære & Pagter. 
c. Billede 7-23, De ti spedalske (Evangelisk Kunst 221; 62150). 

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

Fang 
opmærksomheden 

Giv børnene de takkebreve, du har skrevet. Når de har læst brevene, så tal med 
dem om, hvad vi føler, når folk viser os taknemmelighed. Du kan eventuelt 
fortælle om et tilfælde, hvor nogen har gjort en særlig indsats for at takke dig og 
beskrive, hvad det fik dig til at føle. Invitér børnene til at fortælle om oplevelser, 
de har haft. 

Beretning fra skriften Vis billedet af de ti spedalske, og fortæl historien om Jesus, der helbreder de ti 
spedalske, ifølge beretningen i Luk 17:12-19. (Se »Undervisning ud fra skriften« 
s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Mind børnene om, at 
spedalskhed er en forfærdelig hudsygdom. Folk på den tid mente, at den var 
meget smitsom. På Jesu tid måtte de spedalske ikke være inde i byerne og 
måtte ikke komme i nærheden af andre. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad gjorde de spedalske, da de så Jesus? (Luk 17:13). Tror I, at de vidste, 
hvem Jesus var og troede på ham? 

• Hvad bad Jesus de spedalske om at gøre for at blive helbredt? (Luk 17:14). 
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• Hvor mange spedalske gik tilbage for at takke Jesus? (Luk 17:15-16). Hvad 
sagde Jesus om de spedalske? (Luk 17:17-19). 

• Hvorfor tror I, at ni af de spedalske ikke gik tilbage og takkede Jesus? 

• Hvad ville I føle, hvis I havde hjulpet ti mennesker, og kun én kom og takkede 
jer? 

• Hvilke ting bør vi takke vor himmelske Fader for? Læs, eller lad et barn læse 
L&P 59:7. Hvorfor er det vigtigt at takke vor himmelske Fader for særlige 
velsignelser, som vi modtager? 

• Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader vores taknemmelighed? 

Giv hvert barn et af de kort, du har lavet. Bed børnene om at nævne nogle af de 
ting, de kan takke vor himmelske Fader for. Du kan eventuelt skrive deres svar op 
på tavlen. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Hjælp børnene med at lære L&P 59:7 udenad. Lad dem skrive dette skriftsted 
bag på deres »Husk at takke vor himmelske Fader«-kort, og motivér dem til at 
lægge dette kort, hvor de kan se det hver dag. 

2. Skriv Taknemmelighed på tavlen. Lad børnene nævne ting, de er taknemmelige 
for, som begynder med hvert bogstav i dette ord. Hjælp dem med at indse, at 
vi er afhængige af Herren for alt det, vi har og er. 

3. Tegn et diagram som det efterfølgende på tavlen: 

Taknemmelighed 

Fortælle Vise 

Forældre Adlyde befalingerne 
Venner Tjene andre 
Mad Bede 
Tøj 

Lad børnene nævne bestemte ting, de kan sige vor himmelske Fader »tak« for. 
Skriv dem under Fortælle. Lad dem derpå afgøre, hvordan de kan vise ham 
taknemmelighed for disse velsignelser. Skriv disse under Vise. Understreg 
vigtigheden af både at fortælle og vise, at man er taknemmelig. 

4. Vis billeder af smukke landskaber og natur. Gennemgå skabelsen, og hjælp 
børnene med at forstå, hvor taknemmelige vi bør være over for vor himmelske 
Fader og Jesus for jorden og for alt, de har skabt til os. 

5. Giv børnene et stykke papir og en blyant hver, og få dem til at skrive et 
takkebrev til nogen, for eksempel forældre, en kammerat, en nabo, en lærer, 
biskoppen osv. Motivér børnene til at aflevere brevene, eller tilbyd at aflevere 
dem, hvis det er nødvendigt. 
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Lektion 21 

6. Læs Mosiah 2:19-24, og tal om, hvad Kong Benjamin sagde. Hjælp børnene 
med at forstå, at vi aldrig kan gengælde vor himmelske Fader for alt det, han 
gør for os; han fortjener al den taknemmelighed, vi nogensinde kan give ham. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Giv udtryk for den taknemmelighed du føler for vor himmelske Fader og Jesus. 
Fortæl også børnene, hvor taknemmelig du er for privilegiet at være deres lærer 
og hjælpe dem med at lære Jesu Kristi evangelium at kende. 

Foreslå børnene at studere Luk 17:12-19 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Den ubarmhjertige tjener 

Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at være mere tilgivende. 

Forberedes 1. Studér Matt 18:21-35; 6:12, 14-15 samt L&P 58:42 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Ef 4:32, L&P 64:8-10 samt James E. Talmage, Jesus 
Kristus, s. 414-420. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 

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

Fang Bed børnene gange 70 med 7. (Du kan eventuelt skrive regnestykket på tavlen), 
opmærksomheden . E r s v a r e t e t h ø j t t a ) ? H v o r , æ n g e vj||e d e t t a g e j e r a t t æ „ e s å , a n g t ? 

Bed et af børnene om at læse Matt 18:21-22. 

Forklar, at dette tal lærer os noget vigtigt om tilgivelse. Jesus har lært os, at vi 
altid bør være villige til at tilgive andre. (Se også Leg og lær-aktivitet 4). 

Beretning fra skriften Fortæl beretningen om den ubarmhjertige tjener i Matt 18:21-35. (Se 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra 
skriften). Dette kunne være en god beretning til et rollespil. Du eller et af børnene 
kan læse versene, mens børnene spiller kongen, den ubarmhjertige tjener, hans 
medtjener og de andre tjenere. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad havde kongen i første omgang tænkt sig at gøre med tjeneren, som 
skyldte ham 10.000 talenter? (Matt 18:25). Forklar, at en talent var et stort 
beløb. (Se Jesus Kristus, s. 417-420 for flere oplysninger om talenter). 

• Hvorfor skiftede kongen mening? (Matt 18:26). Hvad følte han for sin tjener? 
(Matt 18:27). Hvad tror I, det vil sige at have medlidenhed? 

• Hvad gjorde tjeneren, da kongen havde eftergivet ham gælden? (Matt 18:28). 
Hvad bad den tjener, som skyldte 100 denarer (et meget lille beløb) den tjener 
om, som havde skyldt 10,000 talenter væk? (Matt 18:29). Hvordan reagerede 
tjeneren på det, hans medtjener bad ham om? (Matt 18:30). Hvad gjorde 
kongen, da han fandt ud af, hvad der var sket? (Matt 18:31-34). 
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Lektion 14 

• Hvordan er vi nogle gange lige som den ubarmhjertige tjener? Som kongen? 
Hvordan har I det, når I tilgiver andre? Hvornår tilgiver I ikke? 

• Hvad kan vi lære af den store forskel, der var på den gæld, de to tjenere 
havde? 

• Hvad prøvede Jesus at lære folket, da han fortalte lignelsen om den 
ubarmhjertige tjener? Hvad siger Jesus, vi må gøre for at blive tilgivet? (Matt 
18:35). 

Spørg børnene, om de kan huske det sted i Jesu bøn i bjergprædikenen, der 
handler om tilgivelse. Lad dem slå op i Bibelen på Matt 6:12 og sige dette vers 
sammen. Læs også vers 14 og 15. 

• Bed børnene om at tænke på engang, hvor nogen har gjort noget uvenligt over 
for dem. Hvordan fik det dem til at føle? Hvad gjorde de? Hvad har Jesus 
Kristus lært os, vi skal gøre i sådanne situationer? Var det let at tilgive? Forklar, 
at der er ikke nogen, som bør gøre nogen andre ondt, og at hvis nogen gør 
børnene ondt, skal de fortælle deres forældre det, en anden voksen, de har 
tillid til eller biskoppen. 

• Hvad ville I føle, hvis I gjorde noget grimt over for en ven eller et 
familiemedlem, og denne person ikke ville tilgive jer, selvom I sagde undskyld? 

• Hvad har Herren sagt, at han vil gøre, når vi gør noget forkert, og så omvender 
os og beder Herren om at tilgive os? (L&P 58:42). 

• Hvad sagde Jesus, da Peter spurgte ham, hvor ofte man skal tilgive nogen, 
der har syndet mod en? (Matt 18:21-22). Hvad tror I, Jesus prøvede at lære 
Peter? (Der er ingen grænser for, hvor mange gange vi skal tilgive andre). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Giv hvert barn et stykke papir og en blyant. Få dem til at skrive a, b, c, d, e, f 
og g ned langs den ene side af papiret og besvare følgende spørgsmål om 
tilgivelse. Alle spørgsmålene kan besvares med ja eller nej. 

a. Tilgiver du, når du siger: »Jeg tilgiver dig, men jeg vil ikke glemme det, du 
har gjort«? 

b. Tilgiver du, når du er glad for, at der er sket noget uheldigt for en, som har 
været uvenlig over for dig? 

c. Tilgiver du, når din bror eller søster slår dig, og du ikke bliver gal? 
d. Tilgiver du, når du vil hævne dig på nogen, som har været uvenlig over for 

dig? 
e. Tilgiver du, når du ikke mere vil tale med nogen, som har været uvenlig over 

for dig? 
f. Tilgiver du, når du forsvarer nogen, som har været uvenlig over for dig? 
g. Tilgiver du, når du taler uvenligt om en, du synes har været uvenlig over for 

dig? 

Tal om betydningen og nødvendigheden af at tilgive, mens I taler om svarene til 
denne spørgeleg. 

2. Lad et barn læse L&P 64:8-10. Del disse vers op i sætninger, og lad hvert 
barn forklare en eller flere sætninger for klassen. Du kan også dele klassen op i 
grupper og lade hver gruppe tale om, hvad dette skriftsted betyder. Lad dem 
fortælle deres meninger, og hjælp dem med at forstå, at vi har fået befaling om 
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at tilgive alle. 

3. Motivér børnene til at lære L&P 64:10 eller Matt 6:14-15 udenad. 

4. Giv børnene papir og blyanter eller tuscher. Bed dem om at tegne syv firkanter 
på deres papir. Bed dem derpå tegne syv firkanter seks gange til. Fortæl 
børnene, at det antal de har tegnet på deres papir ganget med ti er det antal 
gange, Jesus har sagt, vi skal tilgive andre. Han lærte folket, at de altid skulle 
tilgive andre. 

5. Syng, eller læs »Hjælp mig, oh Fader« (Børnenes sangbog, s. 52). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at tilgive, som Jesus har lært os. Hjælp 
børnene med at forstå, at når de tilgiver, er de værdige til at blive tilgivet af vor 
himmelske Fader. 

Foreslå børnene at studere Matt 18:21-35 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Den gode hyrde 

Formål At hjælpe børnene med at stole på Jesus, fordi han er den gode hyrde. 

Forberedes 1. Studér Joh 10:1-18, Mark 10:13-16 og 3 Nephi 11:37-38 under bøn. Studér 
derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Matt 19:13-15 og Luk 18:15-17. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Mormons Bog til hvert barn. 
c. Billede 7-19, Den gode hyrde og 7-24, Kristus og børnene (Evangelisk 

Kunst 216; 62467). 

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

Fang Forklar børnene, at du vil fortælle dem om nogle særlige ansvar, en person har. 
opmærksomheden Fortæl dem, at du vil give dem en ledetråd ad gangen om, hvad den person 

laver. Når børnene tror, de ved, hvad personen laver, skal de komme frem i 
klassen og hviske svaret til dig. Hvis de har ret, skal de blive stående. Hvis de 
tager fejl, skal de sætte sig ned. Brug ledetråde som følgende: 

Jeg arbejder udendørs. 
Jeg bekymrer mig meget for dem, jeg passer. 
Nogle gange er jeg nødt til at jage vilde dyr eller tyve væk. 
Jeg skal være meget på vagt. 
Jeg skal beskytte de små. 
Jeg skal lede efter dem, der er faret vild. 
Dem, jeg holder øje med, kender min stemme og følger mig. 
Jeg leder efter gode græsgange og rent vand til dem, jeg passer. 
Engle forkyndte Jesu Kristi fødsel til nogle mennesker, der har disse ansvar. 
Jeg passer på får. 

Få børnene til at sætte sig på deres plads, når alle børnene ved, at personen er 
en hyrde. Forklar, at de i lektionen skal lære om den gode hyrde, som er Jesus 
Kristus. 

Beretning fra skriften Vis billedet af den gode hyrde. Forklar, at hyrden symboliserer Jesu forhold til 
dem, der følger ham, fordi gode hyrder holdt meget af deres får. På Bibeiens tid, 
da man drev flokkene ind i en fårefold (høje indhegninger med torne oven på for 
at forhindre ulve i at springe ind) om natten, skiftedes hyrderne til at holde øje 
med fårene ved at ligge på tværs i den åbne indgang, og var på den måde 
bogstavelig talt porten eller lågen (Joh 10:7, 9). Hvis det lykkedes et vildt dyr at 
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springe over væggene, gav hyrden om nødvendigt sit liv for at beskytte fårene. 
Når hyrderne om morgenen kaldte på deres flokke, genkendte alle fårene deres 
herres kalden. For at et får skulle være i sikkerhed, blev det nødt til at følge sin 
herre nøje, når han ledte det ind på en god græsgang. 

Lær børnene lignelsen om den gode hyrde i Joh 10:1-6. 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor følger fårene deres hyrde? (Joh 10:4). Hvad tror I, det betyder at 
»kende hans røst«? Hvis stemme har vi brug for at kende? Hvordan kan vi 
komme til at kende Frelserens stemme? 

• Hvem er åndelige tyve og røvere i dag? (Joh 10:1; se evt. Joseph Smiths 
Oversættelse Joh 10:8). (Hjælp børnene med at komme i tanke om personer 
eller ting, som kan påvirke dem til at vende sig bort fra deres hyrde, som er 
Jesus). Hvorfor blev fårene ikke vildledt af »tyve og røvere«? (Joh 10:8). 
Hvordan kan vi beskytte os mod onde påvirkninger? Hvem ellers kan beskytte 
os mod disse påvirkninger? (Helligånden, profeten, forældre, gode venner, 
lærere, biskoppen). 

• På hvilken måde er Jesus den gode hyrde? (Joh 10:9-11). Hvis Jesus er den 
gode hyrde, hvad er vi så? Hvordan hjælper det os at følge Jesus at vide, at 
han er den gode hyrde? 

• Hvordan viser den gode hyrde kærlighed til sine får? (Joh 10:11). Hvem fik 
Jesus kraften af til at sætte sit liv til og få det tilbage igen? (Joh 10:17-18. Han 
kunne dø, fordi hans mor var dødelig. Han kunne få det tilbage, fordi hans far, 
vor himmelske Fader, er udødelig). Hvad betyder det for os, at »den gode 
hyrde sætter sit liv til for fårene«? (Joh 10:11). Hvordan gør Jesu offer det 
muligt for os at leve hos ham og vor himmelske Fader igen? 

Hjælp børnene med at forstå, at en grund til, at Jesus Kristus er den gode hyrde 
er, at han frivilligt led for vores synder og gav sit liv for os. Derfor vil vi alle opstå, 
og vi kan alle omvende os, blive døbt og få tilgivelse for vores synder. 

Forklar, at du vil fortælle en anden historie, som viser en måde, hvorpå den gode 
hyrde bekymrer sig for sine får. Vis billedet Kristus og børnene. Lær dem historien 
om Jesus, der velsigner børnene (se Mark 10:13-16).' 

• Hvorfor prøvede Jesu disciple at sende børnene bort? (Joseph Smiths over-
sættelse Matt 19:13). Hvad sagde Jesus, da hans disciple prøvede at sende 
børnene væk? (Mark 10:14). Hvad gjorde han for børnene? (Mark 10:16). Hvad 
tror I, at I havde følt, hvis I havde været et af disse børn? Hvordan bliver det 
lettere at følge Jesus, når vi ved, at han elsker os? 

• Jesus sagde, at vi skal blive »ligesom som et lille barn«, hvis vi ønsker at 
komme ind i Guds rige (Mark 10:15; Mosiah 3:19; 3 Nephi 11:37-38). Hvad 
tror I, det vil sige at vi skal blive »ligesom et lille barn«? Hvordan tror I, at I må 
være for at komme ind i himmeriget? Hvorfor ønsker Jesus, at vi skal komme 
ind i himmeriget? 
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Lektion 14 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller som 
tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Giv hvert barn et stykke snor på mindst 30 centimeter. Bed børnene om at 
lægge deres snor lodret på et bord eller på gulvet foran dem, så snoren peger 
væk fra barnet. Bed barnet om at skubbe snoren fra sig. Bed så barnet om at 
trække snoren hen imod sig. Sammenlign dette forsøg med, hvordan hyrderne 
leder deres får (Joh 10:4). Forklar, at hyrderne i Israel leder deres får ved at gå 
foran dem. I nogle lande genner hyrderne fårene foran sig. Jesus viser vej som 
den gode hyrde og beder os følge ham. 

2. Læs SI 23, og tal sammen med børnene om det. 

3. Del klassen op i små hold. Få dem til at tænke på måder, hvorpå Jesus har 
vist og fortsat viser sin kærlighed til os (forslagene kunne være at betale for 
Adams overtrædelse, lide for vores synder, lære os evangeliet gennem skrif-
terne, være et godt eksempel, hjælpe os når vi har brug for det osv.) Tal om, 
hvordan disse ting hjælper os til at vide, at Jesus elsker os. 

4. Læs, og tal om beretningen om Jesus, der velsigner de nephitiske børn (3 
Nephi 17:12-13, 21-24). 

5. Gennemgå en af de tre første trosartikler eller alle tre. 

6. Hjælp børnene med at lære Joh 10:11 udenad. 

7. Syng, eller læs ordene til »Min Frelser elsker mig« (Børnenes sangbog, s. 42). 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus elsker os hver især og ønsker, vi skal følge ham. 
Fortæl om en oplevelse fra dit eget liv, hvor du har følt Jesu kærlighed, eller hvor 
du har fulgt ham og er blevet velsignet. 

Foreslå børnene at studere Joh 10:1-18 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Enkens gave 

Formål At opmuntre børnene til at betale en ærlig tiende og andre offerydelser. 

Forberedes 1. Studér Mark 12:41-44, 3 Nephi 24:10 samt L&P 119:4 under bøn. Studér 
derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Luk 21:1-4 samt L&P 64:23. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b.Ti mønter (eller tegn ti cirkler på tavlen, som skal forestille mønter). 
c. Papir og blyanter til alle børnene. 

Lektion 10 

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

Fang 
opmærksomheden 

Vis klassen ti mønter. 
• Hvem vil gerne have disse mønter? 

• Hvis jeg gav jer alle disse mønter, ville I så gerne give mig en igen? Hvorfor? 
Ville I gerne give to eller tre tilbage eller endda alle sammen? 

Forklar, at vor himmelske Fader har befalet os at betale tiende, hvilket betyder, at 
vi giver ham en tiendedel af det, vi tjener. Han har også bedt os give andre 
ydelser såsom fasteoffer og bidrag til missionærfonden for at fremme hans værk 
her på jorden. 

Mind børnene om, at alt på jorden er skabt af vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus. Vor himmelske Fader har velsignet os med et legeme og vores forstand, 
så vi kan arbejde og tænke. Alt det, vi tjener og modtager på jorden, er en gave 
fra ham. Vor himmelske Fader ønsker, at vi viser taknemmelighed, tro og lydighed 
ved at betale tiende og yde andre bidrag til Kirken. 

Beretning fra skriften Fortæl historien om enkens gave (Mark 12:41-44). (Se »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Forklar, at vor 
himmelske Fader og Jesus altid har befalet folk at betale tiende og også bedt 
dem yde andre bidrag for at hjælpe med at skaffe det nødvendige til Kirken. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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Lektion 14 

• Hvad kastede de rige ned i tempelblokken? (Mark 12:41). Hvad lagde enken 
ned i tempelblokken? (Mark 12:42). Hvorfor var Jesus mere glad for enkens 
offer end for de riges offer? (Mark 12:43-44). 

• Hvor meget befaler vor himmelske Fader os at betale i tiende? (L&P 119:4. 
Forklar, at »årlig indkomst« betyder de penge, vi tjener. Brug papir og blyant til 
at vise børnene, hvordan man regner tiende ud). Hvad vil det sige at betale 
ærlig tiende? 

• Hvor meget har vor himmelske Fader befalet os at betale i fasteoffer? Hvor 
meget beder han os om at betale til missionærfonden? Hjælp børnene med at 
forstå at i modsætning til den faste tiende, vi er blevet befalet at betale, 
bestemmer vi selv, hvor meget vi vil give i fasteoffer og til missionærfonden, 
baseret på det vi har og vores behov. Vor himmelske Fader har kun bedt os 
om at være gavmilde, for jo mere vi giver, desto mere viser vi vores ønske om 
at udføre vor himmelske Faders værk. 

• Hvordan kan vi ellers hjælpe med at fremme vor himmelske Faders værk? 
(2 Mos 25:1-8; L&P 124:26-27). Forklar, at medlemmer gennem alle tider er 
blevet bedt om at bidrage til opførelse af templer. I dag bliver der bygget 
templer i hele verden, og vi kan modtage store velsignelser ved at bidrage, hvis 
vi bor i et område, hvor der bliver bygget et nyt tempel. 

• Hvorfor beder Herren os om at betale tiende? Hvilke velsignelser får vi, når vi 
betaler fuld tiende? (3 Nephi 24:10). Hvad vil det sige, at himlens sluser vil 
blive åbnet for os? Hvilke slags velsignelser modtager vi, når vi betaler andre 
bidrag? 

Tal om følgende udtalelse af præsident Spencer W. Kimball, Kirkens 12. 
præsident: 

»Herren har lovet, at han vil åbne himlens sluser, når vi adlyder hans lov. Han kan 
give os bedre løn, han kan give os bedre dømmekraft til at bruge penge. Han kan 
give os bedre helbred, han kan give os bedre forstand, så vi kan få bedre jobs. 
Han kan hjælpe os, så vi kan gøre de ting, vi gerne vil« (The Teachings of 
Spencer l/l/. Kimball, s. 212). 

Fremhæv, at de største velsignelser, vi får ved at betale tiende og andre 
offerydelser, er åndelige. Vores tro bliver stærkere, hver gang vi vælger at adlyde 
tiendeloven og at være gavmilde i vores bidrag til fasteoffer- og missionærfonden. 

• Hvordan er du, eller nogen du kender, blevet velsignet ved at betale tiende eller 
andre offerydelser? Fortæl børnene en af dine egne oplevelser, og bed dem 
fortælle om oplevelser, hvor de er blevet velsignet på grund af deres 
offerydelser. 

• Hvornår bør vi betale tiende? (Vi kan betale tiende, når som helst på året, men 
det er bedst at betale, så snart vi får de penge, vi har tjent). Hvem giver vi 
vores tiende og andre offerydelser til? (Til biskoppen eller hans rådgivere. 
Biskoppen sender tiendepengene til Kirkens hovedsæde, hvor Kirkens ledere 
beslutter, hvordan de bedst kan bruge dem til at udføre Herrens værk. 
Fasteoffer og missionsfond bruges lokalt; overskydende penge sendes til 
Kirkens hovedsæde). 

• Hvad bruges vores tiende til? (Se Leg og lær-aktivitet 2). Hvad bruges 
fasteoffer til? (Fasteoffer støtter Kirkens velfærdsprogram). 

• Hvad er tiendeinterview? (Et møde vi har med biskoppen en gang om året. Vi 
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gennemgår tiendeopgørelserne og opgørelserne over andre bidrag, som vi har 
betalt, og fortæller ham, om vi betaler fuld tiende. Vi kan sige, at vi har betalt 
fuld tiende, hvis vi har betalt en tiendedel til Herren af hele vores indtægt). 

• Hvorfor tror I, at det er vigtigt, at vi villigt betaler tiende? (Moroni 7:6-8). Skal vi 
stadig betale tiende, hvis vi har en lille indtægt? Hvorfor? 

Tal om følgende udtalelse af præsident Spencer W. Kimball: »Der er nogen, der 
siger, de ikke har råd til at betale tiende, fordi de har en lav indkomst. . . . Ingen 
er for fattig til at betale tiende« (The Teachings of Spencer l/l/. Kimball, s. 212). 

• Hvorfor er det vigtigt at betale fasteoffer? Hvordan kan vi bruge enkens gave 
som et eksempel på at yde bidrag til Kirken? Hjælp børnene til at forstå, at vi i 
fremtiden kan blive bedt om at give alt til Kirken. Men lige nu bliver vi kun bedt 
om at give, hvad vi kan, og stadig dække vores egne behov. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Brug legetøjspenge (du kan selv lave nogen), og lad børnene forestille sig, at 
de er en familie og skal lægge et budget for de penge, du giver dem. Lad dem 
inkludere mad, husleje, andre faste udgifter, tøj og fritid i budgettet. Bed dem 
derpå tilføje tiende og andre offerydelser i deres budget ved at sætte dem 
øverst på listen. Forklar børnene, at vi altid bør betale vores tiende først, fordi 
det er Herrens tiendedel. 

2. Gå rundt i værelset, og bed hvert barn om at nævne en bestemt måde, hvorpå 
hans eller hendes tiende bliver brugt. Kom med forslag fra følgende liste, hvis 
det er nødvendigt: 

Til at bygge kirkebygninger, templer, til seminar og institut, 
missionærtræningscentre og slægtshistoriske centre. 

Til at betale for wards- og stavsaktiviteter og undervisningsmaterialer. 

Til at betale for vedligeholdelse af kirkebygninger og inventar. 

Til at betale for rejseudgifter og materialer til missionærer. 

Til at betale for generalautoriteternes rejser og andre udgifter. 

Til at betale for computere til brug i templet i til slægtshistorisk arbejde. 

Til at hjælpe med at trykke Kirkens blade. 

Til at betale for Kirkens udsendelser via satellit. 

Til at betale for oversættelse og trykning af skrifterne. 
3. Giv børnene hver et stykke papir og en blyant, og få dem til at gå hen til et 

vindue eller et andet sted, hvor de kan se ud. Bed dem om stille at skrive så 
mange ting, de kan se på få minutter. Lad derpå børnene vende tilbage til 
deres plads, og bed dem nævne de ting, de så. Forklar, at vor himmelske 
Fader har givet os alt det, vi har, og at betale tiende og offerydelser er en 
måde, hvorpå vi kan vise ham vores kærlighed og taknemmelighed. 

4. Fortæl følgende historie af præsident Ezra Taft Benson, og tal om den tro, der 
skal til for at betale tiende og de velsignelser, som kommer af at adlyde loven: 

»Engang, da jeg var teenager, hørte jeg far og mor tale om deres penge, da de 
forberedte sig til et tiendeinterview næste dag. Far [skyldte] banken 25 dollars, 
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Lektion 14 

som skulle betales i denne uge. Da han regnede på deres tiende, så han, at 
han skyldte 25 til. Han havde også et hejseværk [der bruges til at løfte hø op 
på en høstak], som han havde bygget. . . . Han . . . prøvede at sælge det, 
men havde ikke haft heldet med sig. 

Hvad skulle de gøre - [betale] banken, betale tiende senere, eller betale tiende 
og håbe på, at de kunne [betale banken] om et par dage? Da de havde talt om 
det, og jeg er sikker på, de havde bedt sammen, før de gik i seng, besluttede 
far dagen efter at gå til tiendeinterview og betale de 25 dollars, som ville 
udgøre en fuld tiende. Da han red hjem, stoppede en af hans naboer ham og 
sagde: 'George, jeg hører, du har et hejseværk til salg. Hvor meget vil du have 
for den?' 

Far sagde: '25 dollars.' Naboen sagde: 'Jeg har ikke set den, men eftersom 
jeg ved, hvordan du laver ting, er jeg sikker på, den er 25 dollars værd. Et 
øjeblik, så vil jeg gå ind og skrive en check. Jeg har brug for den.' Denne lektie 
har jeg ikke glemt« (The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 471-472). 

5. Fortæl følgende historie: 

»Da jeg var omkring fem eller seks år gammel, sad jeg ved middagsbordet 
sammen med min familie og lyttede, mens de andre talte om tiende. De fortalte 
mig, at tiende er en tiendedel af alt, vi tjener, som betales til Herren af dem, 
som elsker ham. 

Efter middagen tog jeg et lille beløb frem, som jeg havde sparet sammen, og 
jeg mente, at jeg skyldte Herren i tiende. Så gik jeg ind i det eneste rum i huset 
med lås i døren - badeværelset. Der knælede jeg ved badekarret. Jeg holdt 
hænderne i vejret med tre eller fire mønter og bad Herren om at tage dem -
sikker på at han ville gøre det. Jeg bad indtrængende til Herren i et stykke tid, 
men pengene blev i mine hænder. Ingen lille dreng kan have følt sig mere afvist 
end jeg. Herren havde taget imod tiende fra mine forældre og alle mine 
storebrødre. Hvorfor ikke af mig? Da jeg rejste mig op, følte jeg mig så 
uværdig, at jeg ikke kunne fortælle nogen, hvad der var sket. Kun Herren 
vidste det. 

Nogle få dage senere i Primary sagde læreren, at hun følte sig inspireret til at 
tale om noget, som ikke var en del af lektionen. Jeg sad helt overvældet, mens 
hun lærte os, hvordan man betaler tiende. Jeg lærte, at Herren havde hørt og 
besvaret min bøn, at han elskede mig, og at jeg var betydningsfuld for ham« 
(Ariel Ricks, »Coins for the Lord,« Ensign, dec. 1990, s. 47). 

6. Syng, eller læs ordene til »Fordi du gi'r mig alt« (Salmer og sange, nr. 141) 

Konklusion 

Vidnesbyrd og 
udfordring 

Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at betale tiende. Fortæl om dine følelser 
med hensyn til det privilegium vi har at kunne betale tiende som en måde at 
udtrykke vor taknemmelighed for vor himmelske Fader og Jesus Kristus på. 
Fortæl, eller bed nogle medlemmer om at fortælle om en oplevelse, du allerede 
har haft, hvor din tro på vor himmelske Fader og Jesus er vokset, når du har 
betalt tiende. 
Giv børnene en tiende- og offerydelsesseddel og -kuvert, og motivér dem til at 
betale en ærlig tiende, når de tjener noget. 
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Forslag til Foreslå børnene at studere Mark 12:41-44 derhjemme som opsummering af 
hjemmestudium denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lignelsen om 
de ti brudepiger 

Lektion 10 

Formål At opmuntre børnene til at forberede sig åndeligt til Jesu Kristi andet komme. 

Forberedes 1. Studér Matt 25:1-13 samt L&P 45:56-57, 63:53-54 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Følgende ordstrimler: 

Ti brudepiger = Kirkens medlemmer 
Olie = Åndelig forberedelse 
Brudgom = Jesus Kristus 
Bryllup = Jesu andet komme 

c. Billede 7-25, Det andet komme (Evangelisk Kunst 238; 62562) 

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

Fang Bed børnene om at forestille sig, at klassen skal afsted på en tur. 
opmærksomheden . H v a d s k a | y j g ø r ø fo|r a t f o r b e r e d e d e n n e t u r ? 

• Hvad bør vi tage med? 

Sig: »Vi skal på tur, og vi vil tage med«, og nævn en ting. Lad et barn 
sige samme sætning og sige det, du har sagt og tilføje en ting. Fortsæt, og lad 
hvert barn nævne alle de foregående ting og tilføje en. Lad hvert barn prøve en 
eller flere gange, alt afhængig af din klasses størrelse. Hjælp med at nævne 
tingene, hvis det er nødvendigt. 

Påpeg, at planlægning er en vigtig del af mange ting i vores liv. 

• Hvilke andre ting kan vi forberede os på ud over at tage på tur? 

Tal kort om de forberedelser, vi gør til skolen, til et måltid, til familieaften osv. 
Fortæl børnene, at de i denne lektion skal lære, hvordan de kan forberede sig 
åndeligt til en vidunderlig begivenhed, som vil ske engang i fremtiden. 

Beretning fra skriften Lær børnene lignelsen om de ti brudepiger (Matt 25:1-13). (Se »Undervisning ud 
fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Fortæl 
børnene, at Jesus ofte underviste gennem lignelser, og brugte kendte ting og 
situationer til at belære om en åndelig sandhed. Han brugte lignelser, så kun 
dem, der var villige til at studere lignelsen, ville forstå sandheden (se Matt 
13:10-17). Hjælp børnene med at forstå, at denne lignelse sammenligner Jesu 
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Kristi andet komme - som er når Frelseren vil vende tilbage til jorden og regere i 
tusindårsriget - med et bryllup. 

Forklar, at lignelsen om de ti brudepiger er baseret på gamle jødiske 
bryllupstraditioner. Brudgommen og hans venner fulgte bruden fra hendes hjem til 
brudgommens hjem. Langs med vejen stod brudens venner og ventede på at 
slutte sig til dem. Når de kom til brudgommens hus, gik de alle sammen indenfor 
til brylluppet. Disse bryllupper fandt gerne sted om aftenen, så de, der ventede 
på bruden og brudgommen, havde deres lamper med. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. Vis 
ordstrimler og billedet, når det passer ind i sammenhængen. 

• Hvem symboliserer de ti brudepiger? (Matt 25:1). Hvem symboliserer 
brudgommen? (Jesus Kristus). 

• Hvor ved vi fra, at alle de ti brudepiger troede på Jesus Kristus? (Matt 25:6-7. 
De gik ud og mødte brudgommen og ventede på ham). Hvordan kan vi vise, at 
vi tror på Jesus? 

• Hvorfor bliver der sagt, at de fem brudepiger var tåbelige? (Matt 25:3). Hvorfor 
bliver der sagt, at de fem brudepiger var kloge? (Matt 25:4). 

• Hvad skete der, da brudgommen kom? (Matt 25:6-8). Hvorfor tror I, at de fem 
tåbelige brudejomfruer var så uforberedte? Hvordan tror I, vi kan være 
forberedt, når Jesus kommer igen? 

• Hvorfor tror I, at de fem kloge brudepiger ikke delte deres olie? (Matt 25:9). 
Hvorfor kunne de ikke have givet de andre noget af deres olie? Forklar, at 
faconen på de jødiske lamper, hvorpå de ydre kanter rundede indad, gjorde 
det næsten umuligt at hælde olie fra en lampe over på en anden (se 
illustrationen i slutningen af lektionen). Olien på de kloge brudepigers lamper i 
lignelsen symboliserer deres retfærdige levevis og lydighed. Vi kan hver især 
fylde vores lampe, som symboliserer vores eget liv, med lydighed og 
retfærdighed. Vor himmelske Faders velsignelser til os for vores retfærdige 
gerninger kan ikke gives til ulydige. 

• Hvad skete der med de fem, som ikke var forberedte? (Matt 25:10-12). Hvad 
skete der med de fem, der var forberedte? Hvorfor er det vigtigt for os at 
forberede os til det andet komme? Hvordan kan vi fylde vores lamper med 
olie? 

Læs dette citat af ældste Bruce R. McConkie: »Som enkeltpersoner forbereder vi 
os på at møde vores Gud ved at holde hans befalinger og efterleve hans love. 
. . . Evangeliet i dets evige fylde, genoprettet som det er blevet i de sidste dage, 
er her for at berede folk på Menneskesønnens andet komme« (The Millennial 
Messiah, s. 572). 

Få børnene til at læse Matt 24:36 og 25:13. Forklar, at på samme måde som de 
ti brudepiger ikke kendte det nøjagtige tidspunkt, hvorpå brudgommen ville 
komme, ved vi heller ikke nøjagtigt, hvornår Jesus vil komme igen. 

• Hvordan vil det være, når Jesus Kristus kommer igen? (L&P 45:56-57; 
63:53-54). Hvilke velsignelser venter der dem, der er åndeligt beredte? 
(L&P 38:30). 
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Du kan bruge Leg og lær-aktivitet 2 som repetition af og supplement til denne 
lektion. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Tal kort om følgende oplysninger for at sætte børnene ind i Jesu Kristi andet 
komme: 

Da Jesus forlod sine apostle i Jerusalem, fortalte engle dem, at han ville 
komme igen (ApG 1:9-11). 

Kun vor himmelske Fader ved, hvornår det andet komme vil finde sted 
(Matt 24:36). 

Jesus vil komme i magt og herlighed og regere på jorden i 1.000 år 
(L&P 29:11). 

Vi bør forberede os på Kristi andet komme (L&P 33:17-18). 

De retfærdige, som er beredt på Jesu andet komme, vil være hos ham på 
den store dag og hvile i vor himmelske Faders og Jesu nærhed for evigt 
(L&P 76:62-63). 

2. Giv hvert barn en kopi af lampen, der findes i slutningen af lektionen, eller tegn 
en lampe på tavlen. Lad børnene skrive ting på deres lampe, eller nævne ting, 
som du kan skrive på tavlen, der vil fylde deres åndelige lampe med olie (nogle 
forslag kunne være at bære vidnesbyrd, lære evangeliet at kende, tjene andre, 
betale tiende, leve værdigt til at have Helligånden hos sig, bede, udføre kald i 
Kirken osv.) Hjælp dem med at forstå, at disse er ting, de hver især må opnå 
eller gøre for at have olie på deres lampe, ligesom de fem kloge brudepiger 
havde. 

Sammenlign det, børnene har skrevet på deres lampe, med præsident Spencer 
W. Kimballs forslag: »I vores liv samles vores forrådsolie dråbe for dråbe ved 
retfærdig levevis. Deltagelse i nadvermødet tilfører olie på vores lampe, dråbe 
for dråbe gennem årene. Faste, familiebøn, hjemmelærerbesøg, kontrol af 
legemligt begær, at forkynde evangeliet, studere skrifterne - alle gerninger gjort 
i hengivenhed og lydighed tilfører vores forråd en dråbe. Venlige gerninger, 
betaling af bidrag og tiende, rene tanker og handlinger, ægteskab i pagten for 
al evighed - disse udgør også et betydningsfuldt bidrag til den olie, hvormed 
vi ved midnat kan tanke vores udtømte lampe op« (Faith Precedes the Miracle, 
s. 256). 

Tal om måder at fylde olie på vores lamper på, som børnene ikke allerede har 
nævnt, og lad børnene tilføje nogle på deres liste, hvis de vil. Hjælp dem med 
at forstå, at dette er ting, som ikke kan udsættes, til Frelseren kommer. 

3. Læs følgende citat af præsident Spencer W. Kimball: »De ti brudepiger tilhørte 
riget og havde ret til velsignelserne - havde det ikke været, fordi de fem ikke 
var udholdende og ikke var rede, da den store dag kom. De var ikke 
forberedte, fordi de ikke efterlevede alle befalingerne. De var bitterligt skuffede 
over at blive udelukket fra brylluppet - som deres medsøstre [medlemmer som 
i dag ikke er forberedte] også vil blive det« (Tilgivelsens mirakel, s. 20-21). 
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4. Syng, eller læs ordene til »Når Jesus atter kommer her« (Børnenes sangbog, 
s. 46). Bed børnene, når I har sunget sangen, om at forestille sig, hvordan det 
ville være, hvis Jesus sagde til dem: »Du har tjent mig vel. Kom, og bliv hos 
mig.« 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at forberede sig til Jesu Kristi andet 
komme ved at leve retfærdigt. Fortæl børnene, hvor vigtigt det er for dig at være 
værdig, så du kan tage del i denne store begivenhed. 

Foreslå børnene at studere Matt 25:1-13 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lignelsen om de 
betroede talenter 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at bruge deres talenter til gavn for 

andre og sig selv. 

Lektion 

10 

Forberedes 1. Studér Matt 25:14-30 samt L&P 60:2-3, 82:3 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra 
skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvæig de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Papirstrimler hvorpå der er skrevet et talent såsom »Du har talent for at blive 

en fin violinist,« »Du har talent for at få venner,« »Du har talent til at blive en 
god taler,« »Du har talent for at blive en god fodboldspiller,« »Du har talent til 
at blive fredsstifter,« »Du har talent til at blive en god leder,« »Du har talent til 
at blive en god missionær,« »Du har talent til at gøre andre glade« osv. Fold 
papirstrimlerne, inden børnene kommer ind i klassen, og anbring dem med 
tape på steder i klassen, hvor børnene kan finde dem. Du skal ikke sige, at 
talenterne tilhører et bestemt barn. 

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

Fang 
opmærksomheden 

Fortæl børnene, at der er nogle særlige budskaber til dem gemt rundt omkring i 
klassen. Bed et barn om at finde et budskab og læse det højt. Bed derpå dette 
barn om at fortælle, hvad han eller hun kunne gøre for at udvikle dette talent. Lad 
alle børnene få tur, og motivér resten af klassen til at tænke på måder, hvorpå 
man kan opøve hvert enkelt talent. Forklar, at denne lektion vil lære dem om 
nødvendigheden af at udvikle talenter. 

Beretning fra skriften Gennemgå definitionen af lignelsen fra lektion 25. Lær børnene lignelsen om de 
betroede talenter i Matt 25:14-30. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for 
forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Talenterne i lignelsen 
symboliserer mønter. For os betyder talenter evner, som vi kan udvikle til at 
velsigne og hjælpe andre med. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vir hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor gav herren ikke hver tjener lige mange talenter? (Matt 25:15). Hvordan 
adskiller jeres talenter sig fra jeres venners talenter? Jeres familiemedlemmers 
talenter? Hvorfor giver vor himmelske Fader os alle forskellige gaver? (L&P 
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46:12). Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader taknemmelighed for en 
bestemt gave, han har givet os? (L&P 46:11). 

• Hvad gjorde tjenerne, som fik fem talenter og to talenter med deres penge? 
(Matt 25:16-17). Hvordan tror I, de kunne fordoble deres penge? Hvordan kan 
hårdt arbejde være en velsignelse for os? 

• Hvad gjorde tjeneren, som fik en talent, med sine penge? (Matt 25:18). Hvorfor 
tror I, han gjorde dette? (Matt 25:24-25). Hvorfor tror I, at nogle ikke udvikler 
deres talenter? Hvad sker der med folks talenter, hvis de ikke bruger dem til 
noget? 

• Hvad sagde herren, da han kom tilbage og bad tjenerne om at aflægge 
regnskab for ham, til tjeneren, som havde fået fem talenter? (Matt 25:21). Hvad 
sagde han til tjeneren, som havde fået to talenter? (Matt 25:23). Hvordan 
velsigner det os at arbejde hårdt for at udvikle talenter? Hvordan er I blevet 
velsignet gennem en andens talenter eller evner? 

• Hvorfor gav herren samme belønning til tjeneren, som havde tjent fem talenter 
og tjeneren, som havde tjent to talenter? (Matt 25:21, 23). 

• Hvad sagde herren til den tjener, som havde fået en talent? (Matt 25:26-27). 
Hvorfor var herren vred på denne tjener? Hvordan straffede han ham for at 
havde skjult talentet? (Matt 25:28, 30). Hvorfor er det vigtigere, hvordan vi 
bruger vores talenter, end hvor mange talenter, vi har, og hvilke talenter, det 
er? 

• Hvorfor tror I, herren gav den ene talent til tjeneren, som havde ti? Var det 
retfærdigt? Hvorfor? Forklar, at jo mere vi bruger vores talenter, desto flere 
talenter udvikler vi. Hvis vi ikke bruger vores talenter, vil vi miste dem (se Matt 
25:29; L&P 60:2-3). Hjælp børnene med at forstå, at de som ser ud til at have 
færre talenter, vil modtage alle velsignelser, hvis de bruger deres talenter fuldt 
ud. 

• Hvad tror I, Jesus prøvede at lære os ved at fortælle lignelsen om talenterne? 
Hjælp børnene med at forstå, at Herren har givet os talenter, evner og 
muligheder (såsom at tilhøre hans Kirke). Han forventer, at vi bruger alle disse 
ting til at gøre vores liv bedre og tjene andre. Han ønsker også, at vi skal vise 
vores taknemmelighed ved at udvikle vores talenter. 

• Hvilke andre forventninger har Herren til os, fordi vi er medlem af hans Kirke? 
(L&P 82:3). 

• Hvordan deler folk i Kirken deres talenter? Hvordan hjælper-det os med at øge 
vores talenter, når vi påtager os ansvar og opgaver i Kirken? (Se Leg og lær-
aktivitet 5). 

• Hvornår og ti! hvem skal vi aflægge regnskab for, hvad vi har gjort med de 
gaver og talenter, vi har fået? Hvad vil I gerne kunne sige? Hvad ville I føle, hvis 
Herren sagde til jer: »Godt, du gode og tro tjener« (Matt 25:21)? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Bed børnene om at nævne så mange talenter, de kan komme i tanke om; skriv 
talenterne på tavlen, når de bliver nævnt. Motivér børnene til at medtage 
karaktertræk såsom at være god til at lytte, elske andre, være glad osv. 
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Lektion 14 

2. Giv børnene hver et stykke papir og en blyant, og bed dem om at lave en liste 
over deres egne talenter. Bed dem om ikke at lade andre i klassen se listen. 
Bed derpå alle i klassen nævne et talent hos hvert barn i klassen. Når et barns 
talent nævnes, så foreslå, at barnet føjer de talenter til sin liste, som de andre 
børn har nævnt, og som ikke allerede står på listen. Stil derpå følgende 
spørgsmål: 

• Hvis eleverne har nævnt noget om jer, som ikke står på jeres papir, hvordan 
kan I så udvikle det talent? 

• Hvis eleverne ikke har nævnt noget, som I har skrevet ned, hvordan kan I så 
udvikle det talent? 

Motivér børnene til at vælge et af deres talenter og beslutte, hvordan han eller 
hun vil udvikle det mere eller bruge det i den kommende uge. 

3. Fortæl følgende historie om præsident Heber J. Grant: 

»Da jeg meldte mig ind i en baseballklub, spillede de drenge, der var på min 
alder og lidt ældre, blandt de første ni [den bedste gruppe spillere]; de, -som 
var yngre end jeg, spillede i anden gruppe, og de, der var endnu yngre, 
i tredje, og dem spillede jeg sammen med. En af grundene hertil var, at jeg 
ikke kunne kaste bolden fra en base til en anden. En anden grund var, at jeg 
ikke havde fysisk styrke nok til at løbe eller slå godt. Når jeg samlede en boid 
op, råbte drengene gerne: 'Kast den her over, tøsedreng!' 

Mine mindre kammerater gjorde så meget nar ad mig, at jeg højtideligt svor, at 
jeg ville spille baseball blandt de ni og vinde mesterskabet i Utah. 

. . . Jeg sparede en dollar sammen, som jeg investerede i en baseballhold. Jeg 
brugte timevis på at kaste bolden mod biskop Edwin D. Woolleys lade. . . . Jeg 
havde tit så ondt i armen, at jeg næsten ikke kunne sove om natten. Men jeg 
blev ved med at træne, og til sidst lykkedes det mig at komme med i vores 
klubs andengruppe blandt nierne. Dernæst kom jeg med i en bedre klub, og 
til sidst spillede jeg med de ni, som vandt mesterskabet i Utah« (Gospel 
Standards, s. 342-43). 

4. Følgende citat var en af præsident Heber J. Grants yndlingsudtalelser. Tal med 
børnene om dets betydning, og motivér dem til at lære den udenad. 

»Det, som vi bliver ved med at gøre, bliver lettere for os; ikke fordi selve tingen 
ændrer sig, men fordi vores evne til at gøre det øges« (Gospel Standards, 
s. 355). 

5. Bed børnene om at tænke på nogle ansvar, som folk i Kirken har fået. Giv dem 
papirstrimler og blyanter, og lad dem skrive et ansvar eller opgave ned (hvert 
barn kan bidrage med mere end en ting). Få dem til at lægge papirstrimlerne i 
en æske eller et glas. Bed derpå børnene om at skiftes til at trække en 
papirstrimmel op af æsken og fortælle, hvilke talenter de kunne udvikle ved at 
udføre denne opgave eller dette ansvar. Skriv de talenter, der nævnes, på 
tavlen for at se, hvor mange forskellige talenter børnene kan finde. 

6. Syng, eller læs ordene til »Giv sa'e den lille bæk« (Børnenes sangbog, s. 116). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om den glæde, vi får, når vi bruger de talenter, Gud har givet os, 
til gavn for os selv og andre. Fortæl børnene, hvor meget du ønsker at føle den 
glæde at vende tilbage til vor himmelske Fader som en, der har brugt sine 
talenter godt. 

Foreslå børnene at studere Matt 25:14-30 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Bemærk: En Leg og lær-aktivitet til lektion 27 kræver, at du beder et medlem af 
Hjælpeforeningens præsidentskab eller biskoprådet om at komme og tale til 
børnene om, hvordan Hjælpeforeningen yder barmhjertighedstjeneste. Hvis du 
ønsker at bruge denne aktivitet, bør du i forvejen forklare, hvad du ønsker, han 
eller hun skal tale om. 
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Lignelsen om 
fårene og bukkene 

Lektion 10 

Formål At lære børnene, at når vi tjener andre, hjælper det os med at være forberedt til 
den tid, hvor Jesus Kristus vil dømme os. 

Forberedes 1. Læs Matt 25:31-46 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Jak 2:17-19; Mosiah 4:16, 26 samt L&P 104:17-18. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-26, Den sidste dom (vægmaleri fra templet i Washington) og 7-25, 

Det andet komme (Evangelisk Kunst 238; 62562). 

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

Motivér børnene til at fortælle klassen, hvad de har gjort i den forgangne uge for 
at udvikle eller bruge et talent. 

Fang Læs følgende eller lignende situationer for børnene (brug situationer, som 
opmærksomheden børnene har kendskab til). Spørg dem, hvad de mener, de bør gøre, hvis: 

De ser et mindre barn, som er tørstigt, men ikke kan nå vandet; 

de kender et barn, som ikke har været i kirke i flere uger; 

de kender nogen, som ikke har nok at spise; 

de ser nogen, som ikke har en varm frakke, og det er meget koldt; 

de kender nogen, der i lang tid har være hjemme på grund af sygdom eller 
handicap. 

• Hvad ville Jesus ønske, I ville gøre? Hvorfor mener I, at I bør hjælpe andre i 
sådanne situationer? 

Mind børnene om, at de i de sidste to uger har lært to af de lignelser, Jesus 
brugte til at belære folket om sit andet komme. Denne lektion belærer om den 
tredje lignelse i Matt 25, og tilsammen lærer alle tre lignelser os, hvordan vi kan 
forberede os på Jesu komme samt til den tid, hvor han vil dømme os. En af de 
bedste måder at forberede sig på er ved at tjene andre. 
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Beretning fra skriften Vis billederne af den sidste dom og det andet komme, hvor det passer bedst, 
når du lærer børnene lignelsen om fårene og bukkene i Matt 25:31-46. 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan tror I, det vil være, når Jesus kommer igen? 

• Jesus lærer os, at hans andet komme vil dele nationerne, som en hyrde skiller 
fårene fra bukkene (Matt 25:32). Hvem symboliserer fårene i denne lignelse? 
(Matt 25:33-36). Hvem symboliserer bukkene? (Matt 25:33, 41-43). Hvorfor vil 
Jesus dele fårene fra bukkene? Hvad er den største forskel mellem fårene og 
bukkene? 

• Hvad mente Jesus, da han sagde, at de på hans højre hånd havde givet ham 
noget at spise, givet ham tøj osv.? (Matt 25:37-40). Hvem er »mine mindste 
brødre«? 

• Hvilken slags tjeneste gjorde de retfærdige? (Matt 25:35-37). Hvad kræves der, 
at vi gør for at blive regnet blandt Herrens får? Hjælp børnene med at komme 
i tanke om måder, hvorpå de kan udføre sådanne tjenestegerninger. Giv 
eksempler på tjeneste, som du har lagt mærke til, og invitér børnene til at 
fortælle om eksempler, som de har set. 

• Hvilken belønning får vi, hvis vi tjener andre? (Matt 25:34, 46). Hvad vil der ske 
med dem, som ikke tjener andre? (Matt 25:41, 46). 

• Hvem bør vi tjene? Hvem kender vi, som vi kunne hjælpe ved at tjene dem? 
(Matt 25:40; se også Mosiah 4:16). (Se Lær og leg-aktivitet 1). 

• Hvordan tjente Jesus andre? (Gennemgå nogle af beretningerne fra skriften 
om Jesus, der helbreder de syge, velsigner børnene, brødføder de 5000 osv. 
Fremhæv den kærlighed, som Jesus viste folk, når han gjorde disse ting). 
Hvordan kan hans eksempel med at tjene andre hjælpe jer? 

• Hvordan kan vi velsigne andre gennem vores tjeneste? Hvordan har det 
velsignet jer at tjene en anden? Hvordan har I det, når I tjener andre? Hvad 
føler I for dem, I tjener? 

Du kan eventuelt vælge Lær og leg-aktivitet 4 for at opmuntre børnene til at 
anvende denne lektion i deres liv. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Fortæl, og tal om følgende historie med børnene: 

»Jeg har mange minder fra mine drengeår. Forventningen om 
søndagsmiddagen er et af dem. Netop når vi børn nærmede os vores såkaldte 
sultestadie og ivrigt satte os ved bordet med duften af stegen i næseborene, 
kunne mor sige til mig: Tommy, før vi spiser, skal du tage denne tallerken mad 
hen til gamle Bob og skynde dig tilbage.' Jeg . . . skyndte mig hen til Bobs hus 
og ventede utålmodigt på, at hans gamle ben langt om længe fik bragt ham 
hen til døren. Så rakte jeg ham tallerkenen med maden. Han gav mig den rene 
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tallerken fra sidste søndag og tilbød mig en skilling for min hjælp. Mit svar 
var altid det samme: 'Jeg kan ikke tage imod pengene, så får jeg med mor 
at gøre.' Så . . . sagde han: 'Min dreng, du har en vidunderlig mor. Sig 
hende tak.' . . . Jeg husker også, at søndagsmaden altid forekom at smage 
lidt bedre, når jeg var kommet tilbage fra mit ærinde« (Thomas S. Monson, 
»Den endeløse kø af ensomme,« Stjernen, sep. 1992, s. 4). 

2. Planlæg at få et medlem af Hjælpeforeningens præsidentskab eller et medlem 
af biskoprådet til at besøge jeres klasse og forklare, hvordan Hjælpeforeningen 
yder barmhjertighedstjeneste. Få gæsten til at forklare, hvordan Kirken hjælper 
dem, der har brug for det, samt hvordan fasteoffer bruges. 

3. Giv børnene hver et stykke papir og en blyant, og lad dem skrive måder ned, 
hvorpå de kan tjene andre derhjemme eller i det område, hvor de bor. Giv 
børnene til opgave at gøre mindst en tjenestegerning i den kommende uge. 

4. Tal om følgende citat: 

»Der vil være en vis og retfærdig Gud til at dømme alle mennesker. . . . De 
onde kan måske for en tid have fremgang, de oprørske kan måske synes at 
profitere ved deres forsyndelser, men den tid kommer, da alle mennesker skal 
dømmes af retfærdighedens domstol, 'hver efter sine gerninger' (Åb 20:13). 
Ingen vil 'slippe udenom'. Den dag vil ingen undslippe straffen for sine 
gerninger, ingen vii undgå at blive belønnet for det, han har fortjent. Og igen, 
her kan lignelsen om fårene og bukkene forsikre os om, at der vil være 
fuldstændig retfærdighed« (Spencer W. Kimball, Tilgivelsens mirakel, s. 270). 

5. Lav to æsker eller kasser. Skriv »Får« på den ene æske og »Bukke« på den 
anden. Sæt æsken mærket »Får« til højre for dig og æsken mærket »Bukke« til 
venstre for dig. Skriv gode og dårlige handlinger på separate stykker papir 
(skriv nogle handlinger, hvor kategorien ikke er så tydelig). Lad hvert barn læse 
en handling og afgøre, om handlingen hører under »fåre-« eller »bukke-« æsken 
og lægge papiret i den rigtige æske. 

Brug de efterfølgende handlinger, eller find selv på nogen: 

Fortælle dine forældre sandheden. 
Ikke indrømme det, når du har gjort noget forkert. 
Skændes med din bror eller søster. 
Sige »Undskyld« når du har gjort nogen ked af det. 
Kun fortælle noget af sandheden. 

6. Hjælp børnene med at lære Matt 25:40 udenad. 

7. Syng, eller sig ordene til »Jeg prøver at bli' som Jesus« (Børnenes sangbog, 
s. 40). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus ønsker, vi skal tjene andre, og at vi bliver velsignet, 
når vi gør det. Fortæl børnene, hvad du føler med hensyn til de muligheder, du 
har for at tjene. 

Foreslå børnene at studere Matt 25:35-40 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus oprejser 
Lazarus fra de døde 

Lektion 

10 
Formål At hjælpe børnene med at forstå, at fordi Jesus Kristus er Guds Søn, har han 

magt over døden. 

Forberedes 1. Studér Joh 11:1 —46 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Gennemgå Luk 7:11-17; 8:41-42, 49-56. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. En nyafskåret kvist eller blad og en vissen (eller et billede af disse). 
c. Billede 7-27, Jesus oprejser Lazarus fra de døde (Evangelisk Kunst 222; 

62148) og 7-18, Jesus velsigner Jairus' datter (Evangelisk Kunst 215; 
62231). 

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

Fang Vis børnene den nyafskårne kvist eller bladet og den visne kvist. Bed børnene om 
opmærksomheden at tale om forskellen på de to. 

• Kan vi gøre noget for at få en vissen kvist til at se ud som den nyafskårne 
kvist? 

• Hvad vil der ske med den, nu hvor den nyafskårne er blevet skåret af planten? 

Hvem har magt til at genoplive noget, som er dødt? 

Forklar, at Jesus har magt over døden. Han oprejste flere mennesker, som var 
døde. 

Beretning fra skriften Gennemgå kort beretningerne om Jesus, der oprejste enkens søn i Nain 
(Luk 7:11-17) og Jairus' datter (Luk 8:41-42, 49-56). Lær derpå børnene 
beretningen, som står i Joh 11:1 —46, om Jesus, der oprejste Lazarus fra de 
døde. Vis billederne, når det passer ind i sammenhængen. (Se »Undervisning 
ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Forklar, 
at da Jesus oprejste folk fra de døde, udrettede han mirakler, som vidnede om, 
at han var Guds Søn og havde magt over døden. Forklar børnene, at på grund 
af den jødiske skik med at naboer og venner sørgede sammen med familien 
i flere dage, når en var død, var der mange mennesker sammen med Marta og 
Maria, da Lazarus var død, og som bevidnede dette store mirakel, som Jesus 
udførte. 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvor længe ventede Jesus, da han hørte, at Lazarus var syg, før han tog 
afsted til Betania? (Joh 11:6). Hvor længe havde Lazarus ligget i graven, da 
Jesus kom? (Joh 11:17). Hvorfor tror I, at Jesus ventede så længe med at tage 
afsted? (Så at alle uden tvivl ville vide, at Lazarus var død, og så det at oprejse 
ham ville være et stærkere vidnesbyrd om Jesu guddommelige magt og 
mission [Joh 11:4, 15]). 

• Hvad sagde Marta og Maria, da Jesus kom? (Joh 11:21-22, 32). Hvad tænkte 
Marta, da Jesus fortalte hende, at Lazarus ville stå op igen? (Joh 11:23-24). 
Hvad var Martas vidnesbyrd, før hun så sin bror oprejst fra de døde? 
(Joh 11:27). 

• Hvorfor bad Jesus til vor himmelske Fader, før han oprejste Lazarus? 
(Joh 11:41-42). Hvad ville Jesus have menneskene til at forstå? (At han var 
sendt af vor himmelske Fader). 

• Hvad sagde Jesus til Lazarus? (Joh 11:43). Hvad skete der? Hvad havde 
Lazarus på? (Joh 11:44). 

• Hvad tror I, at Maria, Marta og de andre følte, da de bevidnede dette mirakel? 
Hvad tror I, at I ville have følt, hvis I havde været der? Hvad gjorde folk, da de 
havde set dette mirakel? (Joh 11:45-46). Hvordan ville det have påvirket jeres 
tro på Jesus at se Lazarus komme ud af graven? 

• Hvorfor kunne Jesus oprejse Lazarus fra de døde? Hvad får det jer til at føle at 
vide, at Jesus har magt til at oprejse nogen fra de døde? Hvordan hjælper 
dette mirakel os med at vide, at Jesus er Guds Søn? (Joh 11:4). 

• Hvad gjorde Jesus senere, som beviste hans magt over døden? (Han opstod. 
Hjælp børnene med at forstå, at da Lazarus kom tilbage fra de døde, var han 
stadig dødelig og ville dø igen. Når folk opstår, vil de aldrig mere dø. De vil 
leve for evigt). 

• Hvad mente Jesus, da han sagde, at han var »opstandelsen og livet«? 
(Joh 11:25). Hvad betyder dette for os? 

Forklar, at Jesus ikke kun har magt til at bringe nogen tilbage til livet, som han 
gjorde med Lazarus, men han har også en endnu vigtigere magt: At oprejse alle 
fra de døde til udødelighed. Alle, der er født på jorden, vil opstå. Gennem sin 
forsoning har Jesus også magt til at give evigt liv til dem, som adlyder og følger 
ham. Han er kilden til opstandelsen og evigt liv for os alle. 

Udfordring Giv børnene den udfordring i den kommende uge at fortælle nogen historien om 
Jesus, der oprejser Lazarus fra de døde. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Bed børnene lade som om, at de er Maria, Marta, Lazarus og de jøder, der 
var til stede, da Jesus oprejste Lazarus fra de døde. Bed et andet barn om at 
udspørge personerne for at finde ud af, havde der skete, hvad de var vidne til, 
hvad de følte, da Lazarus kom ud af graven, og hvad deres indtryk af Jesus 
var. 
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2. Lav papirstrimler, der henviser til begivenheder som følgende, hvor nogen har 
vidnet om, at Jesus Kristus er Guds Søn. Lav et andet sæt papirer med 
skriftsteder, der beskriver begivenheden: 

Begivenhed: Jesus blev født. 

Skriftsted: En engel sagde: »I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren« (Luk 2:11). 

Begivenhed: Jesus blev døbt. 

Skriftsted: En stemme fra himlen sagde: »Du er min elskede Søn«; Guds Ånd 
dalede ned i en dues skikkelse (Mark 1:9-11). 

Begivenhed: Jesus gik på vandet. 

Skriftsted: Jesu disciple sagde i båden: »Sandelig, du er Guds Søn« 
(Matt 14:25-27, 32-33). 

Begivenhed: Jesus helbredte en mand, der var født blind. 

Skriftsted: »Og [mandenj sagde, Herre, jeg tror [du er Guds Søn], Og han 
tilbad ham« (Joh 9:32, 35-38). 

Begivenhed: Peter vidnede om Kristus. 

Skriftsted: Da Jesus spurgte sine disciple, hvem de mente han var, sagde 
Peter: »Du er Kristus, den levende Guds Søn« (Matt 16:13-16). 

Begivenhed: Joseph Smith fik sin første åbenbaring. 

Skriftsted: Vor himmelske Fader sagde: »Denne er min elskede Søn. Hør ham!« 
(Joseph Smith - Historie 1:17). 

Læg papirerne på gulvet eller på et bord med forsiden nedad i tilfældig 
rækkefølge. Lad et barn komme op og vende to stykker papir og prøve at 
sætte begivenheden sammen med det tilhørende skriftsted. Hvis de to stykker 
papir ikke passer sammen, vendes papirerne igen, hvorefter et andet barn 
forsøger. Spil spillet igen, hvis alle papirerne er sat rigtigt sammen, før alle 
børnene har prøvet. 

3. Hjælp børnene med at lære Joh 11:25 udenad. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds Søn og har magt over døden. Giv 
udtryk for din kærlighed til Frelseren og din taknemmelighed for hans forsoning, 
som gjorde det muligt for os at opstå og opnå evigt liv. 

Foreslå børnene at studere Joh 11:39-46 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Jesu Kristi triumfindtog 
og nadverens indstiftelse 

Formål At hjælpe børnene til at få en forståelse af, hvor vigtigt det er at deltage i 
nadveren hver uge som en påmindelse om altid at erindre Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér Matt 21:1-11; Mark 14:12-26; Luk 19:29-38; 22:15-20 samt 
L&P 20:77, 79 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. 
(Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Introduktionen til L&P 27, L&P 27:2 samt Håndbog i 
evangeliske principper, kapitel 23. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Lær og leg-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Flere eksemplarer af Lære & Pagter. 
c. Papir og blyant til hvert barn (valgfrit). 
d. Billede 7-28, Triumfindtoget (Evangelisk Kunst 223; 62173) og 7-29, Den 

sidste nadver (Evangelisk Kunst 225; 62174). 

Forslag til 
lektionens forløb 
Fang 
opmærksomheden 

Beretninger fra 
skriften og hvordan 
det bruges i praksis 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Del klassen i grupper, og bed børnene om at tænke over ting, de måske ville 
gøre derhjemme, hvis de skulle have en særlig gæst på besøg hos deres familie, 
så som at gøre rent, lave særlig mad osv. Lad hver gruppe agere, hvad de ville 
gøre, og lad resten af klassen gætte, hvad de laver. 

• Hvad ville I gøre for at forberede jer, hvis Frelseren skulle komme hjem til jer? 
Fortæl børnene, at denne lektion vil lære dem om engang, hvor folk forberedte 
en særlig velkomst til Frelseren for at vise, hvor højt de ærede og respekterede 
ham. 

Stil billedet af triumfindtoget frem. Lær børnene beretningen om Jesu triumfindtog 
i Jerusalem (Matt 21:1-11; Luk 19:29-38). (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii 
for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). 

• Hvad gjorde folk, da de hørte, at Jesus Kristus skulle komme ind i deres by? 
(Matt 21:8-9). Hvad tror I, de følte for Jesus? Hvad tror I, at I ville have følt, 
hvis I havde været der? 

• Hvorfor råbte folk »Hosianna«, da de gik sammen med Jesus ind i Jerusalem? 
(Hjælp børnene med at forstå, at dette var deres måde at prise og tilbede 
Jesus på og vise, at de troede på, at han var Guds Søn). Hvordan tilbeder vi 
vor himmelske Fader og Jesus Kristus i vor tid? (Når vi deltager i nadvermødet, 
læser i skrifterne, synger salmer, beder og tager nadveren). 
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Lektion 14 

Lær børnene beretningen om nadveren i Mark 14:12-26 og Luk 22:15-20. Vis 
billedet af den sidste nadver. Forklar, at påskemåltidet var et rituelt måltid, som 
folk spiste hvert år for at minde dem om dengang, hvor en engel gik forbi deres 
forfædres huse i Ægypten uden at slå deres førstefødte sønner ihjel (se 2 Mos 
12:21-30). 

• Hvorfor kalder vi dette påskemåltid for den sidste nadver? (Luk 22:15-18). 
Hvad gjorde Jesus ved dette måltid? (Mark 14:22-24). Hvorfor gjorde han 
dette? (For at lære os betydningen af hans forsoning. Han indstiftede nadveren 
for at hjælpe os med altid at erindre ham og hans forsoning). 

• Hvad sagde Jesus, at brødet symboliserede? (Mark 14:22). Hvad sagde Jesus, 
at vinen symboliserede? ? (Mark 14:23-24. Forklar, at vi i dag bruger vand i 
stedet for vin). Hjælp børnene med at forstå, at brødet og vandet er symboler 
på eller en påmindelse om Jesu legeme og blod. 

• På hvilken måde var den sidste nadver ligesom vores nadver i dag? Mind 
børnene om, at præstedømmebærerne udfører de samme pligter i dag, på 
samme måde som Jesus brød brødet og velsignede og omdelte brødet og 
vinen. Du kan benytte denne lejlighed til at hjælpe drengene i din klasse med 
at forstå, at når de modtager Det Aronske Præstedømme, får de myndighed til 
at repræsentere Kristus under nadveren. 

Henvis til L&P 27:1-2, hvis nogle af børnene spørger, hvorfor vi bruger vand 
i stedet for vin. 

• Få børnene til at læse L&P 20:77, 79. Hvad er disse to skriftsteder? Forklar, 
at Jesus åbenbarede ordene til nadverbønnerne og at præsterne er blevet 
befalet at sige dem, som de står skrevet i Lære & Pagter. 

• Hvad lover vi at gøre, når vi siger »amen« i nadverbønnerne og deltager 
i nadveren? Hvad lover Herren os til gengæld? Hvorfor er det vigtigt for os 
altid at erindre Jesus? Hvad kan I gøre for altid at erindre Frelseren? (Se Leg 
og lær-aktivitet 3). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Gennemgå dåbspagten i lektion 6. Forklar, at løfterne i nadverbønnerne er de 
samme som dem i dåbspagten. Når vi tager nadveren, fornyer vi vores 
dåbspagt. Du kan sætte følgende ordstrimler frem: 

Jeg lover 
at påtage mig Kristi navn. 
at altid erindre ham. 
at holde hans bud. 

Herren lover mig, at 
jeg altid vil have hans Ånd hos mig. 

2. Spørg børnene, om der er en særlig grund til, at de har fået deres navn. Bed 
dem, som er opkaldt efter andre, om at fortælle hvordan det er at have den 
persons navn. Bed dem, som har et særligt efternavn, om at fortælle hvad det 
betyder for dem at have det navn. Tal derpå med børnene om, hvad det 
betyder at påtage sig Kristi navn, når vi bliver medlem af Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige. Hjælp børnene med at forstå, at vores handlinger som 
medlem af Kirken bør være i overensstemmelse med en, som følger Jesus 
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Kristus. 

3. Få klassen til at lave en liste over måder, hvorpå vi kan erindre Jesus, både 
under nadveren og i hverdagen. Eventuelle forslag kunne være: 

Under nadveren: 
Tænke på, hvordan han led og døde for os. 
Tænke på ordene i nadversalmen. 
Tænke på historier fra Jesu liv (få børnene ti! at foreslå bestemte historier). 
Tænke på en af Jesu lærdomme, som du ønsker at begynde at efterleve 
bedre. 
Tænke på din dåbspagt. 

I vores hverdag: 
Bede til vor himmelske Fader hver dag i Jesu Kristi navn. 
Adlyde vores forældre. 
Være venlige mod vores familiemedlemmer. 
Læse i skrifterne. 
Holde befalingerne. 
Være ærbødige på hellige steder. 
Hjælpe andre, der har behov for det. 
Komme til møderne i Kirken. 

Du kan lade børnene hver især skrive disse forslag på et stykke papir og 
beholde det som en påmindelse gennem den kommende uge. 

4. Tal med børnene om formålet med nadversalmerne ved at stille følgende 
spørgsmål: 

• Hvorfor synger vi en salme, lige før nadveren bliver velsignet? 

• Hvem handler nadversalmen om? 

Motivér børnene til at lytte til ordene i nadversalmen hver uge. Du kan synge 
en af nadversalmerne sammen med klassen eller spille et bånd med musik, 
mens alle sammen lytter og tænker på Jesus. Du kunne eventuelt bruge 
»Skønne forårsmorgen« (Børnenes sangbog, s. 57). Du kan også bede wardets 
musikleder om at bruge denne nadversalme i det næste nadvermøde. 

5. Syng, eller læs ordene til »Til minde om den korsfæstede« (Salmer og sange, 
nr. 117). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans kærlighed til os alle. Fremhæv, at når 
vi erindrer ham, vil det hjælpe os med at træffe de rigtige valg, så vi kan være 
sammen med ham igen. Motivér børnene til at tænke på Frelseren, når de tager 
nadveren hver uge og lover at leve, som de bør. 

Foreslå børnene at studere Mark 14:12-26 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus 
i Getsemane 

Lektion 

10 
Formå! At hjælpe børnene til at føle kærlighed til deres forløser, Jesus Kristus, på grund 

af hans lidelser og soning for deres synder. 

Forberedes 1. Studér Matt 26:36-46, Luk 22:40-46, Joh 3:16, 15:12-13, Mosiah 3:7 samt 
L&P 19:15-18 under bøn. Studér lektionen, og beslut dig for, hvordan du vil 
undervise børnene om beretningen fra skriften. (Se »Forberedelse af 
lektionerne« s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: 2 Nephi 9:21-22, Alma 34:9, L&P 76:41-42 samt Håndbog 
i evangeliske principper, kapitel 12. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Følgende ordstrimler: 

Hvad er forsoningen? 
Hvorfor er forsoningen nødvendig for os? 
Vi skal alle dø. 
Vi synder alle sammen. 
Jesus Kristus er vores Frelser og Forløser. 
Han er uden synd. 
Han har magt over døden. 

c. Billede 7-1, Jesus Kristus (Evangelisk Kunst 240; 62572) og 7-30, Jesus 
beder i Getsemane have (Evangelisk Kunst 227; 62175). 

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

Spørg børnene, om nogle af dem har lyst til at fortælle klassen, hvordan lektionen 
i sidste uge har hjulpet dem med at blive bedre til at tilbede under nadveren. 

Fang Bed børnene om at forestille sig en situation som følgende (vær beskrivende, og 
opmærksomheden gør situationen så virkelighedstro som mulig): 

Forestil jer, at jeres familie er på besøg hos en af jeres slægtninge. I retter jer ikke 
efter jeres forældre og går på et værelse, som I får at vide, I ikke må gå ind på. I 
kommer til at slå et værdifuld ting i stykker. 

• Hvordan ville I have det? 

• Hvad ville I sige til ejeren? 

• Hvad kunne I gøre for at erstatte tingen? 

• Hvad ville I gøre, hvis I ikke havde penge nok til at købe en anden magen til? 
Hvordan ville I betale for den? 
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Forklar, at jeres far vil hjælpe jer, fordi han elsker jer. Han siger til jer, at hvis I 
virkelig er kede af det, er lydige og betaler det, I kan, vil han hjælpe jer ved at 
betale resten. 

• Hvad ville I føle? Kunne I selv have betalt prisen? Hvad ville I synes om, at 
jeres far hjalp jer? 

Forklar, at da vi har valgt at blive født på jorden, har vi alle brug for hjælp for at 
kunne vende tilbage til vor himmelske Fader. 

Hjælp børnene til at forstå, at fordi vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker 
os, har de en plan for at hjælpe os med at gøre noget, vi ikke selv kan gøre. 
Denne lektion handler om en del af denne plan. Den handler om det store offer, 
som Jesus Kristus gav for at betale for vores synder og for at overvinde døden. 
Dette offer kaldes forsoningen. Vis billedet af Jesus Kristus. 

Kort gennemgang Få børnene til at sige den tredje trosartikel. Bed dem derpå om at gennemgå 
formålet med vores liv på jorden, og hvorfor forsoningen er nødvendig for vores 
frelse. Brug ordstrimlerne, som findes under afsnittet »Forberedes«, som hjælp 
ved denne gennemgang. 

»Hvad er forsoningen?« (Forsoningen er Jesu Kristi frivillige lidelser for vores 
synder, og at han gav sit liv på korset for at overvinde døden). 

»Hvorfor er forsoningen nødvendig for os?« (Mind børnene om vor himmelske 
Faders plan. Vi har valgt at komme til jorden og blive underkastet døden. En dag 
vil vores fysiske legeme dø). 

»Vi skal alle dø.« (Vi har brug vor en frelser til at frelse os fra fysisk død og gøre 
det muligt at opstå). 

»Vi synder alle sammen.« (Når vi synder, gør det os uværdige til at komme tilbage 
til vor himmelske Fader. Vi har brug for en forløser til at betale for vores synder, 
når vi omvender os). 

»Jesus Kristus er vores Frelser og Forløser.« (Læg vægt på, at Jesus Kristus 
frivilligt tilbød at være vores frelser og forløser; han var villig til at give sit liv for 
os). 

»Han er uden synd.« (Fordi Jesus Kristus var perfekt, er han den eneste, som 
kunne blive vores Frelser og Forløser). 

»Han har magt over døden.« (Fordi Jesus Kristus var uden synd og Guds 
enbårne Søn, havde han magt over døden). 

Læs Joh 3:16 sammen med klassen. Lad børnene om at fortælle, hvad de føler 
ved, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus har givet os denne vidunderlige 
plan. Giv udtryk for din kærlighed til vor himmelske Fader og Jesus, og fortæl, 
hvor højt du ønsker engang at vende tilbage og leve hos dem. 

Sæt billedet »Jesus beder i Getsemane have« frem. Lær børnene beretningen om 
Jesus i Getsemane have, som den står i Matt 26:36-46, Luk 22:40-46 samt 
L&P 19:16-18. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning 
i beretningen fra skriften). Forklar, at Jesus forstod sin mission og vidste, at den 
tid ville komme, hvor han måtte lide stor pinsel og smerte for verdens synder. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

Beretning fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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• Hvad sagde Jesus, da han bad til vor himmelske Fader i Getsemane have? 
(Matt 26:39, 42, 44). Hvorfor var Jesus villig til at adlyde vor himmelske Faders 
plan, selvom han var nødt til at udholde så forfærdelige lidelser? (Han elskede 
og stolede på sin Fader, og han elskede os). 

• Hvad skete der med Jesus, da han bad i Getsemane have? (Luk 22:44; 
Mosiah 3:7). Hvem viste sig for Jesus for at give ham styrke? (Luk 22:43). 

• Hvem led Jesus for i Getsemane have? (L&P 19:16). 

Hjælp børnene med at forstå, at Jesus også led på korset, men at hans største 
lidelse var i Getsemane have, da han blødte fra hver en pore. 

Læs følgende citat af Ældste Marion G. Romney: »Frelseren ... betalte prisen for 
mine personlige synder. Han betalte prisen for jeres personlige synder og for 
enhver levende sjæls personlige synder, som nogensinde har levet på jorden, eller 
som nogensinde vil leve på jorden« (Improvement Era, dec. 1953, s. 942-943). 

• Hvor stor var Jesu lidelse? (L&P 19:18). 

• Hvorfor var Jesus villig til at udholde disse ting? (Joh 15:12-13). Hvad får det 
jer til at føle at vide, at Jesus led og sonede for jeres synder? Hvordan kan vi 
vise Jesus, at vi er taknemmelige for forsoningen? 

• Hvad skal vi gøre, så Kristi lidelser kan betale for vores synder? (Omvende os, 
blive døbt og holde vores dåbspagt). Hvordan gør Jesu forsoning det muligt for 
os at vende tilbage til vor himmelske Fader? Hvad vil der ske, hvis vi ikke 
omvender os? (L&P 19:15-17). 

Hjælp børnene med at forstå, at vi accepterer Kristi forsoning ved at omvende os 
fra vores synder, ved at blive døbt og modtage Helligåndens gave og ved at 
adlyde Jesu befalinger. Når vi gør dette, kan vi få tilgivelse og blive renset fra 
synd, så vi kan leve for evigt sammen med vor himmelske Fader. 

Trosartikel Gennemgå den tredje trosartikel, tal om den, og hjælp børnene med at lære den 
udenad. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lav en liste over skriftsteder som følgende (eller du kan skrive dem på tavlen), 
og lav en liste i en separat spalte over hvert skriftsteds budskab. Bland 
henvisningerne, så de ikke står over for det tilsvarende budskab. Få et barn til 
at finde et skriftsted, finde ud af hvad skriftstedet indeholder og tegne en streg 
fra skriftstedet til det tilsvarende budskab. Lad alle børnene prøve en gang. 

Matt 16:21 (Jesu offer var nødvendigt). 

Joh 3:16 (Jesus kom ned på jorden, fordi han og vor himmelske Fader elsker 
os). 

Joh 10:17-18 (Jesus har magt til at sætte sit liv til og til at få det tilbage). 

1 Pet 1:19-20 (Jesus blev i himmelen valgt til at være vores Frelser). 

1 Joh 1:7 (Jesu Kristi forsoning renser os for synd, hvis vi omvender os). 

L&P 20:29 (Vi kan kun blive frelst i Guds rige, når vi omvender os fra vores 
synder, tror på Jesus Kristus og bliver døbt). 

2. Fortæl børnene følgende historie, og brug tegningen, som du synes: 
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En mand gik på en vej og faldt ned i et hul, der var så dybt, at han ikke kunne 
kravle op. Lige meget hvad han gjorde, kunne han ikke komme ud selv. 
Manden råbte på hjælp og blev meget glad, da en venlig forbipasserende hørte 
ham og sænkede en stige ned i hullet. På denne måde kunne han kravle ud af 
hullet og få sin frihed igen. 

Vi er ligesom manden i hullet. At synde er som at falde ned i hullet, og vi kan 
ikke selv komme op. På samme måde som den venlige forbipasserende hørte 
mandens råb om hjælp, sendte vor himmelske Fader sin enbårne Søn for at 
tilvejebringe en udvej. Jesu Kristi forsoning kan sammenlignes méd stigen, der 
blev sænket ned i hullet; den er redskabet, hvorved vi kan kravle ud. På 
samme måde som manden i hullet måtte kravle op ad stigen, må vi omvende 
os fra vores synder og adlyde evangeliets principper og ordinanser for at kravle 
ud af vores hul og lade forsoningen virke i vores liv. Når vi gør, hvad vi kan, gør 
forsoningen det muligt for os at blive værdige til at vende tilbage til vor 
himmelske Faders nærhed. 

3. Læs Mosiah 14:3-5 og Alma 7:11-12. Tal om, hvordan Jesus Kristus gennem 
forsoningen ikke blot led for vores synder, men også led vores smerter, 
sygdom og sorger. Han forstår fuldt ud alt det, vi gennemgår og lider på 
jorden. Gennem sin kærlighed og omsorg vil han hjælpe os med vores 
problemer og udfordringer. 

4. Hjælp børnene med at lære Joh 3:16 udenad. 

5. Syng, elier læs ordene til »O, se hvilken kærlighed« (Salmer og sange, nr. 114). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er vor Frelser og Forløser. Giv udtryk for din 
kærlighed til Jesus og vor himmelske Fader og din taknemmelighed for, at de har 
givet os en udvej til at overvinde synd og død og bo hos dem igen. 

Foreslå børnene at studere Matt 26:36-46 samt L&P 19:16-18 derhjemme som 
opsummering af denne lektion. 

Bed at barn om at slutte med bøn. 
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Jesus Kristus forrådes, 
tages til fange og forhøres 
Formål At styrke hvert enkelt barns beslutsomhed om at være tapper i sit vidnesbyrd om 

Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér Matt 26:14-16, 47-27:31 og Luk 22:47-23:25 under bøn. Studér 
dernæst lektionen, og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene 
i lektionens hovedformål. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Skriv følgende ord og sætninger på hvert sit kort: Guds Søn, Frelser, Forløser, 
guddommelig, perfekt, almægtig, kærlig, Skaber, lærer, helbreder, spyttet på, 
forræderiet, falsk beskyldt, slået, pisket, bundet, hånet, kronet med torne, 
dømt til døden. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b.Tape eller en anden ting til at sætte kortene op med, 
c. Billede 7-31, Forrådeisen af Jesus (Evangelisk kunst 228; 62468) og 7-32, 

Peters fornægtelse (Evangelisk kunst 229; 62177). 

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

Fang Bland de kort, du har lavet, og læg dem med bagsiden opad på et bord eller 
opmærksomheden på gulvet. Forklar børnene, at nogle af disse kort beskriver Jesus, og andre 

beskriver, hvad der blev gjort mod ham ved slutningen af hans liv. Lad børnene 
skriftes til at tage et kort, læse det, og lægge det i en af de to bunker. De skal 
lægge ordene, som beskriver Jesus, i den første bunke, og i den anden skal de 
lægge de ord, som fortæller det, der blev gjort mod ham ved slutningen af hans 
liv. V 

Gennemgå kort de begivenheder, som fandt sted i Getsemane have, og fortæl 
børnene, at de i denne lektion vil lære om de begivenheder, som fandt sted lige 
efter, at Jesus var færdig med at bede i Getsemane. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Judas1 forræderi, Jesu pågribelse og forhør (Matt 
26:14-16, 47-27:31 og Luk 22:47-23:25). (Se »Undervisning ud fra skriften« 
s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Bed børnene om at 
lytte efter de ord, der beskriver, hvad der blev gjort mod Jesus. Hjælp dem 
med at forstå, at Jesus kunne have brugt sin magt til at beskytte sig fra denne 
mishandling, men han vidste, at det var en del af de lidelser, som han skulle 
igennem for at fuldføre sin jordiske mission og fuldkommengøre forsoningen 
(se Mosiah 15:5). 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvem forrådte Jesus? (Matt 26:14-16). Hvordan forrådte Judas ham? 
(Matt 26:48). Hvad skete der med Judas? (Matt 27:3-5). 

• Hvorfor forhindrede Jesus sine apostle i at forsvare ham? (Matt 26:51-54; 
Luk 22:49-51). Hvad tror I, at Jesu disciple lærte, da han helbredte den sårede 
mands øre? Hvorfor tror I, at apostlene løb væk og forlod Jesus? (Matt 26:56). 
Hvad tror I, at I havde gjort, hvis I havde været der? 

• Hvorfor svarede Jesus ikke sine anklagere under rettergangen? 
(Matt 26:62-63; 27:12-14; Luk 23:9). (Se Leg og lær-aktivitet 3). Forklar, at 
da Jesus blev spurgt, om han var Kristus, Guds Søn, eller jødernes konge, 
svarede han (se Matt 26:63-64; 27:11). Understreg, at Jesus ikke benægtede 
sin identitet eller prøvede at redde sig selv. Jesus vidste, at han skulle 
korsfæstes for at fuldføre sin mission på jorden. 

• Henvis atter til ordlisten i aktiviteten »Fang opmærksomheden«, som beskriver, 
hvad folk gjorde mod Jesus. Hvad tænker I på, når I læser disse ord? Hvad 
synes I om de frygtelige ting, som folket gjorde mod Jesus? Er der nogensinde 
nogen, der har været uvenlige over for jer, fordi I tror på Jesus Kristus, eller 
fordi I går i kirke? Hvad har I gjort? 

• Hvor mange gange fornægtede Peter Jesus? (Luk 22:54-60). Hvorfor tror I, 
at Peter gjorde dette? Hvad følte Peter, da han indså, hvad han havde gjort? 
(Luk 22:61-62). Hjælp børnene med at forstå, at Peter endnu ikke havde 
modtaget Helligåndens gave. Peter var en stor mand, som senere blev 
præsident for Kirken og gav sit liv for sit vidnesbyrd. Hvordan kan vi være tapre 
i vores vidnesbyrd om Jesus Kristus, lige meget hvilke udfordringer, vi møder? 
(Se Leg og lær-aktivitet 5). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lad hvert barn nævne en af Jesu egenskaber eller gode sider, som de særligt 
værdsætter. 

2. Gennemgå første og tredje trosartikel. Hjælp børnene med at forstå, at disse 
trosartikler minder os om Jesu Kristi guddommelighed og om betydningen af 
hans mission. 

3. Sæt følgende ord på skilte: Kajfas, Pilatus og Herodes. Giv disse skilte til tre 
børn, og forklar, at hver af disse herskere havde forskellige ansvar i landet. Lad 
»herskerne« stå forskellige steder i lokalet, og lad resten af klassen gå hen til 
dem, mens de tre børn læser følgende taler. Ellers kan du lade børnene stå 
foran i klassen og læse deres taler: 

Kajfas: Jeg heder Kajfas. Jeg er den jødiske højpræst, hvilket vil sige, at jeg er 
jødernes religiøse leder. Jeg ønskede, at Jesus skulle dø, men jeg skulle have 
den romerske leders godkendelse, derfor sendte jeg ham hen til Pilatus. 

Pilatus: Jeg hedder Pontius Pilatus. Jeg er den romerske guvernør, hvilket vil 
sige, at jeg er Judæas politiske leder. Jøderne ville have mig til at dømme 
Jesus til døden, men jeg kunne ikke finde noget forkert ved ham. Jeg sendte 
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ham hen til Herodes. 

Herodes: Jeg hedder Herodes. Jeg er jøde, og romerne har gjort mig til konge 
over Galilæa. Pilatus sendte Jesus hen til mig, fordi jeg er konge over det 
område, hvor Jesus er opvokset. Jeg var ivrig efter at se denne mand kaldet 
Jesus. Jeg havde hørt om ham og ønskede at se ham udføre et mirakel, men 
han nægtede at tale til mig eller besvare mine spørgsmål. Jeg sendte ham 
tilbage til Pilatus. 

Pilatus: Jeg kunne stadig ikke finde nogen grund til at dømme denne mand til 
døden, men folket insisterede. Til sidst opgav jeg at prøve at fortælle folk, at 
jeg ikke kunne finde noget galt ved Jesus og lod folket føre ham bort og 
korsfæste ham. 

Når de tre børn igen har sat sig på deres plads, så tal om, hvordan det har 
været for Jesus at skulle stå for hver af disse mænd og blive udspurgt af dem. 

4. Skriv nogle situationer på papirstrimler, såsom de følgende, som kunne være 
svære for børnene at stå over for (brug situationer, som ville passe til din 
klasse): 

Nogen griner af dig, fordi du går i kirke. 

Nogen prøver at overtale dig til at prøve noget narkotika eller ryge en cigaret. 

Du ser en skolekammerat være ond ved et andet barn. 

Dine venner, som ikke er medlem af Kirken, beder dig om at forklare, hvad du 
tror på. 

En skolekammerat beder dig om at lyve, for at han eller hun ikke skal komme 
i vanskeligheder. 

Lad børnene skiftes til at trække en strimmel og læse den. Lad klassen tale om 
hver situation og afgøre, hvad der ville være det rigtige at gøre. Fremhæv, at 
det nogle gange er svært at være tapper i vores vidnesbyrd om Jesus Kristus, 
men at vi bliver velsignet rigt, når vi er tapre. 

5. Giv hvert barn et eller to af de kort, som beskriver Jesus (du kan også bruge 
andre ord eller sætninger, som beskriver Jesus). Bed børnene om at fortælle 
dig, hvad de tænkte på, da de læste ordene på deres kort. Bed dem om selv 
at afgøre i deres sind, om de virkelig ved, at Jesus er Guds Søn, Frelseren, 
Forløseren osv. Bed børnene om at beskrive, hvordan denne viden og dette 
vidnesbyrd om Jesus Kristus har velsignet dem. 

6. Lad klassen synge, eller bed nogen om at komme til klassen og synge »Han 
sendte sin Søn« (Børnenes sangbog, s. 20). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om Jesu Kristi guddommelighed, og fortæl børnene, hvor vigtigt 
dette vidnesbyrd er for dig. Giv udtryk for din taknemmelighed for Jesu villighed 
til at lide og dø, så vi kan opstå og få evigt liv. 

Foreslå børnene at studere Matt 26:47-54 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 10 Jesu Kristi korsfæstelse 
og begravelse 

Formål At styrke hvert barns vidnesbyrd om, at vi vil leve igen, fordi Jesus døde for os. 

Forberedelse 1. Studér Matt 27:32-66, Luk 23:26-56 og Joh 10:17-18, 19:13-42 under bøn. 
Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene 
i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mark 15:20-47. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Mormons Bog. 
c. Billede 7-33, Korsfæstelsen (Evangelisk kunst 230; 62505); 7-34, Jesu 

begravelse (Evangelisk kunst 231; 62180) og 7-35, Jesu grav (Evangelisk 
kunst 232; 62111). 

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

Fortæl børnene følgende historie: 

En kold vinterdag styrtede et fly ned på en bro i Washington, D.C., og faldt ned i 
den kolde flod, Potomac. Mange blev dræbt, men der var seks mennesker, som 
holdt fast i flyets haleror, mens nogle mænd i en helikopter kastede en 
redningskrans ned til dem. Vandet var meget koldt, og det var svært at holde sig 
fast til flyet. Disse mennesker var bange for, at de ville dø, før det blev deres tur 
til at gribe fast i en redningskrans og blive ført i sikkerhed. 

Hver gang redningsfolkene sænkede en redningskrans ned til en af mændene, 
lod han den gå videre til en anden, så denne person kunne blive reddet først. 
Dette gjorde han, til alle var blevet reddet, men så kunne han ikke holde sig fast 
længere. Da helikopteren kom tilbage for at hente ham, var han gledet ned under 
vandet. Han døde, før nogen kunne redde ham. 

• Hvorfor tror I, at denne mand blev ved med at give redningskransene videre til 
de andre? Hvad ville I føle, hvis I havde været en af dem, som denne mand 
havde reddet? 

Udtryk dine følelser med hensyn til det mod og den kærlighed, det ville kræve at 
kunne give sit liv for andre, som denne mand gjorde. 

Forklar børnene, at de i denne lektion vil lære om Jesu smerter og lidelser på 
korset. Han gav villigt sit liv for at alle, som nogensinde har levet eller vil leve, vil 
leve igen på grund af hans store kærlighed til os. 

Fang 
opmærksomheden 
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Kort gennemgang Mind børnene om den situation, som Adam og Eva satte sig selv og deres 
efterkommere i, da de spiste af den forbudne frugt i Edens Have. På grund af 
Adams og Evas overtrædelse blev deres legeme dødeligt. Dette betød, at deres 
legeme en dag ville dø. Som Adams og Evas efterkommere er vi også 
underkastet døden, som de var. 

Bær vidnesbyrd om, at fysisk død er en del af vor himmelske Faders plan, og at 
vor himmelske Fader i sin store kærlighed sendte sin enbårne Søn, Jesus Kristus, 
for at overvinde døden. Vi er alle blevet reddet fra fysisk død gennem Kristi død 
og opstandelse. Vi vil dø, men vi vil opstå (se Joh 3:16-17; Helaman 14:15). 

Gennemgå kort begivenhederne fra sidste lektion om Jesu lidelse, forræderiet, 
pågribelse og forhør. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Jesu korsfæstelse og begravelse, som står i Matt 
27:32-66. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning 
i beretningen fra skriften). Henvis også til Luk 23:34, 39-43 og Joh 19:19-22, 
25-27, 34 og 39. Brug billederne på passende tidspunkter. 

Du kan henvise til følgende liste som hjælp til at undervise i punkterne i denne 
lektion: 

1. Simon fra Kyrene bar Jesu kors (Matt 27:32). 

2. Jesus blev hængt på korset mellem to tyve (Matt 27:33-38; Luk 23:32-33). 

3. Pilatus skrev en indskrift og satte den på korset (Joh 19:19-22). 

4. Jesus blev hånet (Matt 27:39-44). 

5. Jesus talte til tyven (Luk 23:39-43). 

6. Jesus bad Johannes om at tage sig af sin mor (Joh 19:25-27). 

7. Landet var dækket af mørke (Matt 27:45-46). 

8. Jesus Kristus døde (Matt 27:50-56). De romerske soldater stak ham 
i siden (Joh 19:34). 

9. Jesu legeme blev lagt i en grav (Matt 27:57-61; Joh 19:38-42). 

10. Der blev sendt vagter hen for at bevogte graven (Matt 27:62-66). 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad gjorde Pilatus efter Jesu forhør? (Matt 27:26). Hvad betyder piske? 
(At slå med en pisk). Hvad betyder korsfæste? (At slå ihjel ved at nagle eller 
binde hænder og fødder fast på et kors). Forklar, at korsfæstelse var en 
langsom og smertefuld død, som normalt kun blev brugt til slaver og de 
værste forbrydere. 

• Hvilke to navne kaldes det sted, hvor Jesus blev korsfæstet? (Matt 27:33; 
Luk 23:33). 

• Hvem blev Jesus korsfæstet sammen med? (Matt 27:38; Luk 23:33). 

• Hvad gav soldaterne Jesus at drikke? (Matt 27:34). Forklar, at vin blandet med 
malurt blev givet for at bedøve sanserne eller lette smerterne. Hjælp børnene 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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med at forstå, at Jesus nægtede at drikke blandingen, fordi han ville være fuldt 
bevidst og ved sig selv, når han fuldførte forsoningen. 

• Hvem bad Jesus vor himmelske Fader om at tilgive? (Luk 23:34). Hvorfor tror I, 
at det var vigtigt, at Jesus tilgav soldaterne? Hvorfor er det vigtigt, at vi 
tilgiver? Hvordan bliver vi velsignet, når vi tilgiver andre? 

• Hvem var nogle af dem, der hånede Jesus og rystede på hovedet af ham, da 
han hang på korset? (Matt 27:39-44). Hvad var nogle af de ting, de sagde til 
ham? Hvordan reagerede Jesus (1 Nephi 19:9). Hvordan bør vi reagere, når 
nogen siger grimme ting til os (1 Nephi 19:9). 

• Hvordan reagerede de to tyve over for Jesus? (Luk 23:39-43). Hvad sagde 
den anden tyv, som viste, at han begyndte at omvende sig? (Luk 23:40-42). 
Hvad svarede Jesus? (Luk 23:43). 

• På hvilken måde viste Jesus stor kærlighed til sin mor, mens han led på 
korset? (Joh 19:25-27). Hvad lærer dette os om Jesus? 

• Hvor længe dækkede mørket landet? (Matt 27:45). Hvad råbte Jesus? 
(Matt 27:46). Havde Gud virkelig forladt sin Søn? Forklar, at vor himmelske 
Fader havde tilbagetrukket sin ånd i et stykke tid, så Jesus selv kunne fuldføre 
sin sejr over synd og død. 

• Hvad betyder det, at Jesus »opgav ånden«? (Den eneste måde hvorpå Jesus 
kunne dø var ved at lade sin ånd forlade sit legeme. Skriften bekræfter, at han 
frivilligt gav sit liv; det blev ikke taget fra ham). Lad børnene læse Joh 
10:17-18. Hvorfor tror I, at Jesus var villig til at opgive sit liv? 

• Hvilke mirakler fandt sted, da Jesus døde? (Matt 27:51-53). Hvad betyder 
»flængedes i to dele«? (Revet midt over). Hvilket vidnesbyrd gav officeren i den 
romerske hær, da han så, hvad der skete? (Matt 27:54). 

• Hvem var Josef af Arimatæa? (Matt 27:57). Hvad gjorde han? (Matt 27:58-60). 

• Hvad bad farisæerne Pilatus om at gøre? (Matt 27:62-66). Hvorfor ville de 
have graven bevogtet? Hvorfor gjorde deres anstrengelser ingen forskel? 
Hvad lærer dette os om menneskers magt og Herrens magt? 

Du kan bruge følgende spørgsmål for at hjælpe børnene med at forstå forholdet 
mellem Adams og Evas overtrædelse og behovet for en frelser. 

• På hvilken måde overtrådte Adam og Eva en af vor himmelske Faders bud 
i Edens have? (De spiste af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt). 
Hvad var resultatet af denne overtrædelse? (De var nødt til at forlade haven. 
De blev dødelige og kunne få børn. De og alle deres efterkommere blev 
underkastet døden. Dette var en del af vor himmelske Faders plan). 

• Hvad sker der med vores legeme og ånd, når vi dør? (Ånden forlader legemet 
og går til åndeverden; legemet, som er livløst og uden ånd, bliver normalt 
begravet i jorden). Hvad kan vi gøre for at genforene vores legeme og ånd? 
(Intet; fordi vi er underkastet døden, har vi ikke magt til selv at genforene vores 
legeme og ånd). 

• Hvem har gjort det muligt for os at overvinde denne håbløse situation? Hvorfor 
var Jesus den eneste, som kunne frelse os? (Han var uden synd; han var vor 
himmelske Faders enbårne Søn i kødet og havde magt over døden). Hvad føler 
I ved at vide, at der var en, som kunne hjælpe jer og jeres familie til at opstå? 

Sammenfatning og 
hvordan man bruger 
det i praksis 
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Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv følgende skriftsteder på et skema eller på tavlen. Fortæl børnene, at hvert 
skriftsted indeholder en af de nedskrevne udtalelser, som Jesus ytrede, da han 
hang på korset. Få børnene til at læse udtalelserne og fortælle, hvilken magt 
eller hvilke karaktertræk, der hjalp Jesus med at sige eller gøre disse ting. 

Luk 23:34 (Han var barmhjertig og tilgivende). 
Luk 23:43 (Han havde magt til at forudsige, hvad der ville ske). 
Joh 19:26-27 (Han havde kærlighed til og omsorg for sin mor). 
Matt 27:46 (Han gav udtryk for sin afhængighed af sin far). 
Luk 23:46 (Han underkastede sig sin himmelske Faders vilje). 
Matt 27:50 (Han fuldførte vor himmelske Faders plan). 

2. Lav en liste på tavlen over disse navne på mennesker eller grupper af 
mennesker, som er nævnt i skriftstedsberetningen om Jesu død og begravelse. 
Spørg børnene om, hvad de kan huske om hver person eller gruppe. Hjælp 
børnene med at finde frem til den rolle, som hver af disse spillede: 

Jesus Kristus 
Pilatus 
Simon af Kyrene 
Soldater 
Spottere 
To tyve 
Maria, Jesu mor 
Johannes Den Elskede 
Officeren 
Josef af Arimatæa 

3. Tal om, og hjælp børnene med at lære den anden trosartikel udenad. 

4. Syng, eller læs ordene til »Jesus opstanden« (Børnenes sangbog, s. 44) eller 
»Mon Jesus virkelig opstod?« (Børnenes sangbog, p. 45). 

Giv udtryk for din taknemmelighed for det store offer, som Jesus gav for os ved 
at dø på korset. Bær vidnesbyrd om, at vi på grund af hans store kærlighed til os 
vil opstå og leve igen. 

Foreslå børnene at studere Matt 27:34-50 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Jesu Kristi 
opstandelse 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at Jesus Kristus opstod fra de døde, og at vi 
alle vil opstå. 

Forberedes 1. Studér Matt 27:52-53; 28:1-15; Luk 24; Joh 20; ApG 1:3, 9-11 samt 1 Kor 
15:5-6, 22 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du 
vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. 
(Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Mark 16. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Nogle stykker papir med et af følgende ord på hver især: Lagen, vellugtende 

salver, have, soldater, sten. 
c. Billede 7-35, Jesu grav (62111); 7-36, Maria og den opstandne Herre 

(Evangelisk kunst 233; 62186) samt 7-37, Den opstandne Jesus Kristus 
(Evangelisk kunst 239; 62187). 

Lektion 

33 

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

Fang Læg papirstykkerne, som er nævnt i afsnittet »Forberedes«, i en æske, og iad 
opmærksomheden børnene skiftes til at vælge et stykke papir. Bed dem om at beskrive det, der står, 

og spørg dem så, om de kan fortælle dig, hvilken forbindelse dette ord eller 
udtryk har med Jesu begravelse. Brug nok ord eller udtryk til, at hvert barn kan få 
tur. 

Bed børnene om at forestille sig, at det er tidligt søndag morgen efter Jesu 
korsfæstelse og begravelse. Lad dem forestille sig, at de er sammen med 
disciplene, som sørger over Jesu død. De havde håbet, at Jesus ville frelse dem 
fra det romerske herredømme og oprette sit rige på jorden i magt og herlighed. 
Men nu er han død. Fortæl børnene, at I skal tale om, hvad der skete den 
søndag morgen i Jerusalem. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningerne om Jesu opstandelse, som står i Matt 27:52-53, 
28:1-15, Luk 24 og Joh 20, idet du bruger billederne, hvor det passer ind 
i sammenhængen. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). Forklar, at selvom Jesus mange gange 
havde fortalt sine disciple, at han ville leve igen, efter han var død, havde hans 
tilhængere ikke rigtig forstået, hvad han mente. Ingen var før opstået, og de 
kunne ikke forstå, hvordan Jesus kunne leve igen. Selvom engle fortalte 
disciplene, at Jesus var opstået fra de døde, og de så den opstandne Herre, var 
det stadig svært for dem at forstå, hvad der var sket. 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor gik Maria Magdalene og de andre kvinder ud til graven søndag 
morgen? (Mark 16:1). Hvem så kvinderne, da de gik hen til graven? (Luk 24:4). 
Hvad sagde englene til kvinderne? (Luk 24:5-6). Hvad vil det sige at opstå? 
(Et åndeligt legeme genforenes med dets legeme af kød og ben for aldrig at 
blive adskilt igen). 

• Hvad gjorde kvinderne, da de så den tomme grav? (Luk 24:8-12). Hvorfor 
troede disciplene ikke på, hvad kvinderne sagde, at englene havde sagt? 
(Luk 24:11; Joh 20:9). Hvad tror I, at I havde tænkt, hvis I havde været en 
af disciplene og havde hørt denne nyhed? 

• Hvad fandt Peter og den anden discipel, da de kom hen til graven? 
(Joh 20:3-7. Forklar, at »den anden discipel« sikkert var Johannes). Hvorfor 
troede de på, at Jesus Kristus var opstået? (Joh 20:8). 

• Hvorfor var Maria stadig ked af det, selv efter englene havde fortalt hende, at 
Jesus var opstået? (Joh 20:11-13). Hvad skete der, som hjalp Maria til at vide, 
at Jesus var opstået? (Joh 20:14-16). Hvorfor bad Jesus hende om ikke at 
røre ham? (Joh 20:17). 

• Hvem ellers opstod den dag, Jesus opstod? (Matt 27:52-53). Hvem vil opstå 
i jeres familie? Hvem vil ellers opstå? (1 Kor 15:22). 

• Hvilken historie opdigtede ypperstepræsterne som forklaring på den tomme 
grav? (Matt 28:11-15). Hvorfor gik soldaterne med til at fortælle denne historie, 
selvom de havde set englene? (Matt 28:12, 15). 

• Hvem gik sammen med disciplene på vejen til byen Emmaus samme dag, 
som Jesus opstod? (Luk 24:13-16). Hvad talte de tre mænd om på deres tur? 
(Luk 24:17-27). Hvad følte disse disciple i deres hjerte, da de talte med Jesus? 
(Luk 24:32). Hvad fik deres hjerte til at brænde? (Helligånden). Hvordan har 
I eller jeres familiemedlemmer modtaget inspiration af Helligånden? 

• Hvad gjorde Jesus om aftenen, den dag han opstod? (Luk 24:36-48). Hvorfor 
havde disciplene lukket døren, da Jesus viste sig for dem? (Joh 20:19). 
Hvordan reagerede disciplene, da de så Jesus? (Luk 24:37). Hvad gjorde 
Jesus for at bevise for sine disciple, at han var opstået? Hvad lærte disciplene 
om et opstandent legeme? (Luk 24:39-43). 

• Hvorfor troede Thomas ikke, at Jesus var opstået? (Joh 20:24-25). Hvor 
længe gik der, før Thomas så Jesus? (Joh 20:26). Hvad sagde Jesus til 
Thomas, da han viste sig for ham? (Joh 20:29). Hvad styrker jeres vidnesbyrd 
om, at Jesus Kristus er opstanden? 

• Hvem viste Jesus sig ellers for efter sin opstandelse? (Matt 28:9; 1 Kor 15:6). 
(Du kan bruge Leg og lær-aktivitet 1 for at gennemgå alle de gange, Jesus 
viste sig for nogen, efter at han var opstået). 

• Hvor længe blev Jesus hos sine disciple efter sin opstandelse? (ApG 1:3). 

• Hvordan steg Jesus op til himlen? (ApG 1:9-11). Hvem kom for at forklare 
folket, hvad der var sket? Hvad lærer denne beretning os om Jesu andet 
komme? 
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Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Giv hvert barn en af følgende ledetråde, og lad ham eller hende læse den for 
klassen. Få de andre i klassen til at gætte svaret på hver ledetråd. Få det barn, 
der stiller spørgsmålet, til at give henvisningen, så børnene kan finde svaret i 
skriften, hvis de ikke kender svaret. 

Jeg er den første, som Jesus viste sig for efter sin opstandelse. Hvem er jeg? 
(Maria Magdalene. Joh 20:1, 16). 

Jesus viste sig for os, og vi rørte ved hans fødder. Hvem er vi? (Andre kvinder. 
Matt 28:5, 9). 

Jeg var den første apostel, som gik ind i den tomme grav. Hvem er jeg? 
(Peter. Joh 20:6). 

Jeg er en apostel, som løb sammen med Peter hen til den tomme grav. Da jeg 
så den, troede jeg på, at Jesus var opstået. Hvem er jeg? (Johannes 20:8). 

Min ven og jeg gik sammen med Jesus hele vejen til Emmaus, og alligevel 
genkendte jeg ham ikke. Hvem er jeg? (Kleofas. Luk 24:18). 

Jesus viste sig for os, da vi mødtes i et rum, hvor dørene var lukkede. Hvem er 
vi? Disciple. Joh 20:19). 

Jeg var ikke sammen med de andre apostle, første gang Jesus viste sig for 
dem. Jeg troede ikke på, at Jesus var opstået fra de døde, før jeg så ham med 
mine egne øjne og så naglemærkerne i hans hænder og fødder. Hvem er jeg? 
(Thomas. Joh 20:24). 

Vi var til stede, da englene trillede stenen væk fra indgangen. 
Ypperstepræsterne bestak os til at lyve om det, vi havde set. Hvem er vi? 
(Romerske soldater. Matt 28:12). 

2. Skriv ord i en spalte på tavlen, som fortæller, hvad disciplene kan have følt 
den dag, Jesus døde - så som sorg, bedrøvelse, ked af det, og fortvivlelse. 
Få børnene til at komme med forslag til modsætninger til disse ord - så som 
glæde, lykke, håb og tro, og skriv dem i en anden spalte. Forklar, at det sikkert 
er disse følelser, som disciplene havde, da de forstod, at Jesus var opstået. 
Tal om, hvad håbet om opstandelse betyder for os hver især. 

3. Få tilladelse af Primarys præsidentskab, udvælg under bøn, og invitér et 
medlem af Kirken, der har haft en, som vedkommende holdt af, som er død, 
til at fortælle børnene, hvad opstandelsen betyder for ham eller hende. 

4. Syng, eller læs ordene til »Mon Jesus virkelig opstod?« (Børnenes sangbog, 
s. 45), »Han sendte sin Søn« (Børnenes sangbog, s. 20), eller »Han lever! Vor 
Forløser stor« {Salmer og sange, nr. 70). 
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Lektion 14 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Giv udtryk for dine følelser med hensyn til Frelserens opstandelse og dens 
betydning for dig. Bær vidnesbyrd om, at Jesu lidelse i Getsemane have, hans 
død og hans opstandelse er det vigtigste, som nogensinde er sket på jorden. 

Foreslå børnene at studere Luk 24 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Formål At hjælpe børnene med at lære at vise kærlighed for Jesus Kristus ved at hjælpe 
andre med at forstå og efterleve evangeliet. 

Forberedes 1. Studér Joh 21:1-17 og Mark 16:15 under bøn. Studér derpå lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Lav et lille udklip af et lam til hvert barn i din klasse (se tegningen i slutningen 
af lektionen), og skriv hvert barns navn på et udklip. (Eller skriv børnenes navne 
på hvert sit stykke papir). Læg udklippene rundt om i klassen, før timen 
begynder, så børnene kan se dem. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-38, Jesus og fiskerne (Evangelisk kunst 210; 62138). 

Lektion 

33 Vogt mine lam 

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

Fang Bed børnene om at se sig om i værelset og fortælle dig, hvad de kan se, som er 
opmærksomheden anderledes. Fortæl dem, at de lam, de ser, er spredt, og at hvert barn kan hjælpe 

med at samle lammene ved at finde det, som deres navn står på og give dig det. 
Hvis der er nogle udklip af lam tilbage, så forklar, at du vil nævne disse andre lam 
senere i lektionen. 

Bed et barn om at være med til et rollespil sammen med dig. Idet du kalder 
barnet ved hans eller hendes fulde navn, siger du: »(Navn), elsker du vores 
Frelser, Jesus Kristus?« Efter svaret siger du: »Vogt hans lam.« Gentag barnets 
navn og dette spørgsmål to gange til, og sig efter hvert svar: »Vogt hans lam.« 
Spørg barnet, hvad han eller hun følte, da du blev ved med at stille det samme 
spørgsmål. Forklar, at Peter havde en lignende oplevelse med Jesus, efter Jesus 
var opstået. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Jesus, der viste sig for sine disciple ved 
Tiberiassøen (eller Galilæa) i Joh 21:1-17. (Se »Undervisning ud fra skriften« 
s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Brug billedet på et 
passende tidspunkt. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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Lektion 14 

• Hvad lavede Peter og de andre disciple ved Tiberiassøen? (Joh 21:3). Hvad 
sagde Jesus til apostlene, at de skulle gøre, da de ikke havde fanget nogen 
fisk? (Joh 21:5-6). Hvorfor tror I, at Johannes indså, at det skyldtes Jesus, da 
nettet var fuldt af fisk (Joh 21:6-7). Hvad gjorde Peter? (Joh 21:7). Hvorfor tror 
I, at Peter gjorde dette? (Da han vidste, at det var Jesus, kunne han ikke vente 
med at være i nærheden af ham). 

• Hvilket spørgsmål stillede Jesus Peter? (Joh 21:15). Hvorfor tror I, at Jesus 
stillede Peter dette spørgsmål tre gange? Hvad følte Peter, da Jesus stillede 
ham samme spørgsmål tre gange? (Joh 21:17). Hvad var Peters ansvar, nu 
hvor Jesus var død og opstået? 

• Hvad mente Jesus, da han sagde: »Vogt mine lam«? Hvem er hans lam? (Alle 
vor himmelske Faders børn). Hvordan ønsker Jesus, at hans lam skal vogtes? 
(Med evangeliets sandheder). Hvad havde Jesus kaldet sine apostle til at gøre? 
(Mark 16:15). 

Hjælp børnene med ud fra denne samtale at forstå, at Jesus havde befalet sine 
apostle at forkynde evangeliet, og han ønskede, at de skulle fortsætte dette 
arbejde og ikke gå tilbage og fiske. Peter var nu Kirkens præsident, og det var 
hans ansvar at lede Kirken og lede indsatsen for at sprede Jesu evangelium. 

• Har vi hyrder i dag, som vogter Jesu lam? Hvem er det? (Se Leg og 
lær-aktivitet 2). 

Hvis der stadig er udklippede lam i klassen, så bed et af børnene om at samle 
dem og bringe dem op foran i klassen. Forklar, at nogle af disse børn, hvis navn 
står på lammet måske har brug for en hyrde til at hjælpe med at undervise dem i 
evangeliet. 

• Hvordan kan vi være hyrder og vogte Jesu lam? (Ved at være et godt 
eksempel, ved at besøge dem, som normalt ikke kommer i klassen og være 
venner med dem i skolen, ved at forsvare evangeliet og Kirken, ved at tjene 
dem, der har brug for det osv.) Hvordan kan vi hjælpe familiemedlemmer og 
venner med bedre at forstå de evangeliske principper? Hvorfor viser vi Jesus 
kærlighed, når vi hjælper andre? 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Skriv Vogt mine lam øverst på et stort skema (eller brug tavlen). Tal med 
børnene om måder, hvorpå de kan vise deres kærlighed til Jesus ved at vogte 
hans lam. Skriv deres forslag på skemaet eller tavlen. Brug om nødvendigt 
følgende ideer: 

Vær et godt eksempel ved at komme i kirke, brug et rent sprog, adlyd 
befalingerne, vær ærlige, bed, studér skrifterne, efterlev det, I har lært, og 
adlyd jeres forældre og landets love. 

Bær vidnesbyrd for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Hjælp andre med at vælge det rette, når de bliver fristet. 

Fortæl folk om evangeliet, som ikke kender det. 

Bed, og studér skrifterne for at komme Herren nærmere. 
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Giv børnene hver et stykke papir og en blyant, og bed dem om at skrive: 
»Jeg vil være en god hyrde ved at .« Bed børnene gøre denne 
sætning færdig ved at skrive, hvordan de har tænkt sig at være en god hyrde. 

2. Lav en liste på tavlen over nogle kaldelser i Kirken som f.eks. lærer, 
stavspræsident, hjemmelærer, besøgslærerinde, missionær, profet, apostel, 
primarypræsident osv. Bed hvert barn vælge en af disse kaldelser og fortælle, 
hvordan denne person hjælper med at vogte Frelserens lam. Bed børnene om 
at fortælle om oplevelser, hvor lærere, venner eller familiemedlemmer har 
hjulpet dem med at lære mere om evangeliet. Du kan fortælle om en oplevelse, 
du har haft. 

3. Skriv følgende eller lignende situationer på papirstrimler, hvor børnene kunne 
hjælpe andre med at blive stærkere medlemmer af Kirken. Bed et barn om at 
vælge en af papirstrimlerne, læse den indenad og agere situationen. Få de 
andre børn til at gætte, hvad det er for en situation og tale om, hvordan de ville 
vogte Jesu lam i en sådan situation. Lad alle børnene prøve. 

Nogle af børnene i jeres klasse forstyrrer andre i timen. 

Nogle af jeres venner vil se en dårlig film. 

Din kammerat prøver at overtale dig til at tage noget slik i forretningen uden at 
betale. 

En i jeres gruppe vil have resten af jer til at drikke øl eller til på en anden måde 
ikke at overholde visdomsordet. 

4. Forklar, at der ofte viser sig en god mulighed for at hjælpe andre med at blive 
bekendt med eller vokse i evangeliet, når man er venner. Tal om, hvad børnene 
kan lide ved en ven, og hvordan de kan udvikle disse karaktertræk. 

Når du har forberedt dig og tænkt dig grundigt om, så fortæl kort hvert barn 
på en seddel om nogle af deres karaktertræk, som du værdsætter. Fortæl 
dem, hvorfor du gerne vil være deres ven. 

5. Få børnene til at forklare, hvordan følgende skriftsteder gælder for os i dag: 

Matt 24:14 
Matt 28:19-20 
L&P 4:1-4 
L&P 15:6 
L&P 31:3-5 

6. Syng, eller læs ordene til »Vælg altid ret« (Børnenes sangbog, s. 80) eller »Jeg 
prøver at bli1 som Jesus« (Børnenes sangbog, s. 40). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vi som medlemmer af Kirken hver især har ansvar for at 
hjælpe andre med at lære om evangeliet og komme nærmere til Jesus Kristus. 
Fortæl børnene om dine følelser med hensyn til at kunne undervise dem i 
evangeliet. 

Foreslå børnene at studere Joh 21:1-17 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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1 1 9 

i  

Vogt min lam 



Lektion 

33 
Jesu Kristi 

mission 

Formål At hjælpe børnene med at forstå Jesu Kristi mission. 

Bemærkning til læreren: Denne lektion er et overblik over Jesu førjordiske, 
jordiske og efterjordiske liv. Den er lavet for at hjælpe børnene med at få en 
bedre forståelse af Jesu mission. Da denne lektion er et overblik, er 
spørgsmålene brede. Når I drøfter dem, vil det være bedst at fokusere på de 
væsentligste punkter i hver del af Frelserens tjeneste fremfor at prøve at blive for 
specifik eller detaljeret. 

Forberedes 1. Studér Moses 1:33, 39; 4:2; Luk 24:27; Joh 3:16; 15:9-13; 1 Kor 10:4; 
Mosiah 13:33; 3 Nephi 11:7-10; Ether 3:14; L&P 138:30 samt Joseph Smiths 
Historie 1:17 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. 
(Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 3, 11 og 43. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og supplerende aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at nå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Ordstrimler (se følgende skema). 
c. Billede 7-1, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 62572). 

Bemærk: Du kan i denne lektion lave et skema som herefter (eller skrive 
materialet på tavlen). Sæt »Jesu Kristi mission« frem og de tre hovedoverskrifter 
horisontalt under denne overskrift. Få et barn til at sætte en ordstrimmel op 
under den rigtige overskrift, mens I taler om dette aspekt i Jesu mission. 

Jesu Kristi mission 

Kristi førjordiske liv Kristi jordiske liv Kristi liv efter døden 
Meldte sig frivilligt til 
at være vores Frelser 

Underviste i 
evangeliet 

Besøgte åndeverdenen 

Skabte jorden Helbredte de syge Opstod 
Var Jehova i Det 
Gamle Testamente 

Organiserede 
sin Kirke 

Besøgte nephiterne 

Gav åbenbaringer 
til profeterne 

Sonede for vore 
synder 

Organiserede sin Kirke 
for os gennem profeten 
Joseph Smith 

Døde for os Giver åbenbaringer til 
Kirkens ledere i dag 
Elsker og hjælper os 
Vil komme igen 
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Lektion 14 

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

Fang 
opmærksomheden 

Få børnene til at nævne så mange ord, de kan, der beskriver, hvem de er, så 
som søn, datter, barnebarn, elev, fodboldspiller osv. Skriv disse på tavlen. Skriv 
nogle af de navne, der beskriver Jesus, i en anden spalte på tavlen (eller brug 
ordstrimler), og begynd med dem, som børnene muligvis ikke kender, som f.eks. 
Forbillede, Dommer, Klippe, Mægler, og fortsæt til de udtryk, som de sikkert 
bedre kender, som f.eks. Frelser, Forløser, Skaber osv. Få børnene til at række 
hånden i vejret, når de ved, hvem disse navne henviser til. 

Beretning fra skriften Vis billedet af Jesus Kristus. Forklar, at Jesus har gjort mange vidunderlige ting 
for os, ikke kun da han var på jorden, men før han blev født og efter sin død og 
opstandelse. Hjælp børnene med at forstå, at Jesus har gjort disse ting for at 
opfylde vor himmelske Faders frelsesplan for os. Vi kalder den for frelsesplanen, 
fordi vi gennem den og gennem Jesu hjælp vil kunne vende tilbage og leve for 
evigt hos vor himmelske Fader og Jesus (se Moses 1:39). Få børnene til at læse 
Joh 3:16 højt. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i 
beretningen fra skriften). 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvilke ting gjorde Jesus blandt andet, før han blev født på jorden? 

• Han tilbød at være vores Frelser. Hvornår tilbød han det? (Ether 3:14; 
Moses 4:2). Af hvem blev Jesus udvalgt til at være vores Frelser? (Joh 3:16; 
Abraham 3:27). 

• Hvem skabte jorden? Hvornår skabte Jesus jorden? (1 Mos 1:1; Moses 1:33). 

• Hvem er Jehova, eller Herren, i Det Gamle Testamente? Hvem gav 
åbenbaringer til profeterne i Det Gamle Testamente, som f.eks. Moses og 
Abraham? (Jesus Kristus). Hvem vidnede Moses og alle profeterne om? 
(Luk 24:27; Mosiah 13:33). 

• Hvad gjorde Jesus, mens han var på jorden? Få børnene til at nævne så 
mange ting, de kan huske om Jesu mission på jorden. Hvorfor gjorde Jesus 
disse ting for os? (Joh 15:9, 11). 

• Hvad gjorde Jesus, da han var død? (1 Peter 3:18-20; L&P 138:30; han 
besøgte de ånder, der var i fængsel). Hvad gjorde Jesus, da han var opstået? 
(3 Nephi 11:7-10, 27:8: besøgte nephiterne i Amerika og viste dem sit legeme; 
Joseph Smith - Historie 1:17: besøgte Joseph Smith for at genoprette 
sandheden; L&P 115:4: organiserede sin Kirke for os). 

• Hvordan hjælper Jesus os hver især i dag? (Amos 3:7; Matt 28:20). (Se Leg og 
lær-aktivitet 2). 

• Hvilken stor begivenhed venter vi på? Hvilke profetier og løfter har Jesus 
åbenbaret om sit andet komme? (Matt 24:30-31; L&P 29:11). 

• Hvordan kan vi vise Jesus, at vi er taknemmelige for alt, som han har gjort for 
os? (Joh 15:10, 12). Hjælp børnene med at komme i tanke om bud, som de 
kan holde for at vise Jesus, at de er taknemmelige. 

1 2 1 



Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Tal om nogle af Jesu navne og opgaver. 

2. Hjælp børnene til at forstå, at Jesus elsker os og leder Kirken i dag. Fortæl 
følgende historie om præsident Lorenzo Snow, Kirkens femte præsident, da 
han så Jesus i Templet i Salt Lake City: 

En aften var en af præsident Snows børnebørn på besøg hos ham i templet 
i Salt Lake City. Da hun skulle til at gå, fulgte præsident Snow hende ud 
i gangen. Pludselig sagde han: »Vent et øjeblik, Allie, der er noget, jeg vil 
fortælle dig. Det var lige her, at Herren Jesus Kristus viste sig for mig, da 
præsident Woodruff døde.« Han gik endnu et skridt, holdt sin venstre hånd 
frem og fortsatte: »Han stod lige her, cirka en meter over gulvet. Det så ud 
som om, han stod på en plade massivt guld.« Præsident Snow beskrev da 
Frelserens udseende og hans smukke hvide tøj (se LeRoi C. Snow, »An 
Experience of My Father's,« Improvement Era, sep. 1933, s. 677). 

3. Få børnene til at finde følgende eller tilsvarende skriftsteder for at hjælpe dem 
med at gennemgå de ting, som Jesus gjorde, mens han tjente på jorden: 

Matt 5:2 (underviste i evangeliet) 
Matt 14:14 (helbredte de syge) 
Mark 3:14 (organiserede sin Kirke) 
2 Nephi 2:6-7 (sonede for vores synder og døde for os) 
Matt 28:6-7 (opstod) 

4. Syng, eller læs »Min Frelser elsker mig« (Børnenes sangbog, s. 42). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om din taknemmelighed for Jesus og for alle de ting, som han 
har gjort for os og stadig gør for os. Fortæl børnene, hvor taknemmelig du er for 
muligheden for at kunne studere mere om Jesu tid på jorden. 

Foreslå børnene at studere Joh 15:9-13 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Pinsedagen Lektion 

33 
Formål At hjælpe børnene med at lære om Helligåndens gave og forstå, hvordan man 

kan genkende Helligåndens tilskyndelser. 

Forberedes 1. Studér ApG 2:1-24, 32-33, 36-47 og Joh 14:25-27 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne 
fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 7 og 21. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vi! 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Kridt og tavle. 
c. Billede 7-39, Pinsedagen. 

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

Fang Lær børnene, at da Jesus var sammen med sine apostle, lærte han dem mange 
opmærksomheden ting. Han vidste, at han ikke altid ville være hos dem, så han lovede at sende en 

særlig gave for at hjælpe dem. 

Læs følgende ledetråde. Bed børnene om at rejse sig og hviske dig svaret i øret, 
når de mener, de ved, hvilken gave det er. Hvis de komme frem til, at det er 
Helligånden, så lad dem blive stående. 

Jeg underviser i sandheden. 
Jeg er en vejleder. 
Jeg trøster. 
Jeg vidner om Jesus Kristus. 
Jeg taler normalt til jeres sind eller hjerte. 
Jeg er medlem af Guddommen. 
Jeg er en åndelig person og har ikke et fysisk legeme. 

Skriv Helligånden på tavlen. Læs Joh 14:25-27 sammen med børnene. 
Gennemgå listen med ledetråde for at hjælpe børnene med at forstå, hvad 
Helligånden gør for os. 

Skriv Pinse på tavlen. Forklar, at pinse kommer fra et græsk ord, der betyder 
halvtredsindstyvende. Pinse var en jødisk højtid, der blev holdt hvert år halvtreds 
dage efter påske. Jesus gav sine apostle nadveren ved det sidste måltid, som 
fandt sted omkring påsketid. Det var halvtreds dage efter det sidste måltid, at 
hans disciple modtog Helligåndens gave. Skriv Helligåndens gave på tavlen. 
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Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om pinsedagen (ApG 2:1-24, 32-33, 36-47). 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). Vis billedet »Pinsedagen« på et passende tidspunkt. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan kom Helligånden til Jesu apostle på pinsedag? (ApG 2:1-4). 

• Hvad satte disciplene i stand til at tale i tunger og blive forstået af folk, som 
talte andre sprog? (ApG 2:4). Hvordan hjælper denne åndelige gave, som 
Helligåndens gave er, Kirkens missionering i dag? (Ved at hjælpe mange af 
missionærerne med at lære fremmede sprog. Tungemålsgaven kan også 
hjælpe folk med at forstå det evangeliske budskab, selv når en missionær ikke 
kan tale et sprog så godt). 

• Hvad gjorde, at det stak folk i hjertet, da Peter havde vidnet om Kristi 
korsfæstelse og opstandelse? (ApG 2:33, 36-37. Helligånden). Hvad vil det 
sige, at det stikker i hjertet? (At have en stærk følelse af anger eller sorg). 
Hvordan kan Helligånden hjælpe os med at være kede af ting, vi har gjort? 

• Hvordan hjælper Helligånden os med at vide, hvad vi skal gøre? Hjælp børnene 
med at forstå, at folk føler Helligåndens hjælp i deres liv på mange forskellige 
måder, for eksempel en følelse af fred eller en fornemmelse af, at noget er 
rigtigt, at have en bedre forståelse af skrifterne og andre ting, at finde en 
løsning på et problem i skrifterne, at holde en tale eller give en lektion i kirken, 
som hjælper en osv. Hvis du mener, det passer sig, så kan du fortælle om en 
oplevelse, du har haft, hvor du har følt Helligånden i dit liv. 

• Hvad sagde Peter til folket, at de skulle gøre for at modtage Helligåndens 
gave? (ApG 2:38). Hvad skal vi gøre for at kunne modtage Helligåndens gave? 

• Hvor mange af jer har modtaget Helligåndens gave? Hjælp børnene med at 
forstå, at det er muligt at få tilskyndelser af Helligånden før dåben, men vi 
modtager Helligåndens gave, når vi bliver bekræftet som medlem af Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige, når vi er blevet døbt. Hvis vi lever retfærdigt, 
giver Helligåndens gave os ret til at have Helligånden hos os som en konstant 
vejleder (se L&P 121:45-46). 

• Nævn nogle af de ting, som de 3.000 gjorde, da var blevet døbt, så 
Helligånden stadig kunne vejlede dem? (ApG 2:42-47). (Du kan få børnene til 
at finde svarene i skrifterne og skrive dem på tavlen). 

• Hvad skal vi gøre for at have Helligånden hos os? (Omvende os, blive døbt, 
modtage Helligåndens gave, leve retskaffent, bede om Helligåndens vejledning, 
være stille og lytte samt følge de tilskyndelser, der kommer). 

Læs følgende citat for børnene: 

»Bed vor himmelske Fader om at velsigne jer med at have hans Ånd hos jer altid. 
. . . Helligånden er . . . en gave fra vor himmelske Fader. . . . Han hvisker til jer 
med en lille, sagte stemme, at I skal gøre det rigtige. Når I gør godt, så føler 
I godt, og det er Helligånden, der taler til jer. Helligånden er en pragtfuld ledsager. 
Han er altid parat til at hjælpe jer« (Ezra Taft Benson, in Conference Report, Apr. 
1989, s. 103; eller Stjernen, juli 1989, s. 76). 

Bed børnene om at fortælle om en oplevelse, hvor de eller et familiemedlem 

1 2 4 



Lektion 14 

har følt Helligåndens tilskyndelse. Motivér børnene til at lytte efter Helligåndens 
tilskyndelser og stræbe efter at følge disse tilskyndelser (se Leg og lær-aktivitet 6). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Fortæl følgende historie om præsident Harold B. Lee, Kirkens 11. præsident: 

»Jeg var nok omkring otte år, eller yngre, da jeg sammen med min far kom ud 
til en gård, der lå et stykke væk. Mens han arbejdede, prøvede jeg at holde 
mig beskæftiget med ting, som drenge typisk foretager sig. Det var en varm og 
støvet dag, og jeg legede rundt omkring, til jeg blev træt. Over plankeværket 
kunne jeg se et forfaldent skur, som jeg syntes så meget interessant ud. Jeg 
forestillede mig, at dette forfaldne skur var et slot, som jeg gerne ville udforske, 
så jeg gik hen til plankeværket og begyndte at kravle igennem for at gå over til 
skuret. Der kom en stemme til mig, der sagde disse betydningsfulde ord: 
'Harold, du må ikke gå derhen.' Jeg så mig om for at se, hvem det var, der 
nævnte mig ved navn. Min far var helt oppe i den anden ende af marken. Han 
kunne ikke se, hvad jeg lavede. Der var ikke nogen at se. Da forstod jeg, at 
der var én, jeg ikke kunne se, som advarede mig om ikke at gå derhen. Hvad 
der var derovre, får jeg aldrig at vide, men jeg lærte tidligt, at der er nogen, vi 
ikke kan se, som kan tale til os« (i Conference Report, Mexico 
Områdekonference 1972, s. 48-49). 

2. Skriv hver af følgende henvisninger på hvert sit stykke papir. Du kan eventuelt 
lade børnene trække sedler i en æske. Få barnet til at finde den henvisning, 
som står på papiret og fortælle, hvad det vers siger om Helligånden. 

Joh 14:26 (Helligånden bliver kaldt Talsmanden; han vil undervise i alle ting og 
hjælpe os med at huske). 

Joh 15:26 (Helligånden er sandhedens ånd; han vil vidne om Kristus). 

Joh 16:13 (Helligånden vil lede os hen mod al sandhed og vil vise os ting 
i fremtiden). 

ApG 4:31 (Helligånden vil hjælpe os med at tale Guds ord med frimodighed). 

ApG 5:32 (Gud giver Helligånden til dem, der adlyder ham). 

Gaiaterne 5:22 (Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed og tro 
kommer gennem Ånden). 

3. Læs følgende citat. Du kan eventuelt lave en kopi til alle børnene. 

»Efter dåben bliver man bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste 
dages Hellige, og i den korte ordinanse modtager man Helligåndens gave. 
Bagefter, og gennem hele livet, har mænd og kvinder, selv små børn, ret til at 
modtage inspireret vejledning til at vejlede dem i deres liv - personlig 
åbenbaring!« (Boyd K. Packer, »Personal Revelation - Available to All,« Friend, 
juni 1990, omslagets inderside). 

4. Del kopier ud af følgende citat til alle børnene: 

Hvis jeg lever retfærdigt, kan Helligåndens gave hjælpe mig ved at undervise 
mig, vejlede mig, trøste mig, beskytte mig, advare mig om fare, vidne om 
sandheden for mig. 

5. Bed børnene om at nævne så mange navne for Helligånden, som de kan 
komme i tanke om. Nævn følgende navne, hvis børnene ikke kommer i tanke 
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om dem: Guds Ånd, Herrens Ånd, Trøster og Ånden. 

6. Syng, eller sig ordene til »Helligånden« (Børnenes sangbog, s. 56) eller »Søg, 
tænk og bed« (Børnenes sangbog, s. 66). 

Du kan eventuelt skrive punkterne i »Søg, tænk og bed« på tavlen. Fremhæv, 
at som medlemmer, døbt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, kan vi alle 
få denne hjælp i vores liv. Hjælp børnene med at forstå, at de kan modtage 
vejledning, når de lever retfærdigt og lytter til Helligåndens tilskyndelser, 
advarsler og trøst. 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Jesus elsker os hver især, og derfor har han gjort det 
muligt for os at modtage Helligåndens gave som en hjælp, en lærer, en trøst og 
en vejleder for os. 

Foreslå børnene at studere ApG 2:1-8, 36-41 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Apostlen Peter Lektion 

33 
Formål At hjælpe børnene med at forstå, at de, ligesom Peter, kan udvikle et stærkere 

vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér Matt 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; Luk 22:31-34, 54-62; 
ApG 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42 og Alma 32:21 under bøn. Studér derpå lektionen 
og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 

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

Bed børnene høre efter, mens du fortæller følgende historier. 

Historie 1: Da Jesus forklarede, at han snart ville blive slået ihjel, sagde en mand: 
»Sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden« (Luk 22:33). Denne 
mand fulgte skaren, da Jesus blev anholdt og bragt for retten. En kvinde stod 
frem og sagde, at denne mand havde været sammen med Jesus, men han 
benægtede det ved at sige: »Jeg kender ham ikke. Snart efter sagde en anden: 
»Du er også en af dem.« Manden nægtede igen, at han kendte Jesus. En tredje 
gang udpegede nogen ham som en af Jesu tilhængere, men manden sagde igen: 
»Jeg ved ikke, hvad du taler om« (se Luk 22:54-62). 

Historie 2: En dag blev en mand og hans ven stoppet af en mand, der var født 
lam. Manden sagde til den lamme mand: »I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå 
op og gå.« Han tog den lamme mands hånd og rejste ham op. Den lamme mand 
blev øjeblikkeligt helbredt og gik ind i templet, idet han »gik rundt og sprang og 
priste Gud«. Da ypperstepræsterne hørte om dette, spurgte de ved hvilken magt, 
den lamme mand var blevet helbredt. Manden, som havde helbredt den lamme 
mand, sagde, at det var ved Jesu Kristi magt, selvom han vidste, at han kunne 
komme i fængsel for at sige dette. Præsterne befalede manden ikke at undervise 
igen i Jesu Kristi navn. Men han svarede, at det er vigtigere at adlyde Gud end at 
adlyde falske jødiske præster, og at han ville fortsætte med at undervise i Kristi 
navn (se ApG 3:1-9; 4:6-20). 

Forklar, at manden i begge historier var Peter. Da Peter nægtede at kende til 
Jesus lige før korsfæstelsen, var han stadig ved at lære og udvikle sig. Jesus var 
blevet anholdt, og Peter var bange. På det tidspunkt, hvor Peter helbredte den 
lamme mand, havde han modtaget Helligånden og havde et stærkere vidnesbyrd 
om Jesus Kristus. Dette gav ham styrke til at gøre det rigtige, lige meget hvad 
der kunne ske ham. 

Fang 
opmærksomheden 
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• Hvad er et vidnesbyrd? (Personlig viden om Jesus Kristus og sandheden af 
hans Kirke). Forklar, at denne lektion kan hjælpe med at styrke børnenes 
vidnesbyrd om Jesus Kristus. 

Beretning fra Lær børnene følgende beretninger om Peter, og tal om hver enkel beretning, 
skriften samt Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
hvordan man bruger lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
det i praksis skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 

henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

1. Peter fulgte Jesus (Matt 4:18-19). 

• Hvorfor tror I, at Peter fulgte Jesus Kristus, efter Jesus havde fortalt ham, 
hvem han var? Hvad måtte Peter give afkald på for at følge Jesus? Hvad må 
vi give afkald på for at følge Jesus? Hvordan er I blevet velsignet for at følge 
Frelseren? 

2. Jesus and Peter gik på vandet (Matt 14:22-33). 

• Hvorfor tror I, at Jesus kunne gå på vandet? (Matt 14:25). Hvorfor kunne 
Peter gå ud og møde Jesus? (Matt 14:28-29). 

• Hvad skete der med Peter, da han havde taget nogle få skridt? 
(Matt 14:30-31). Hvorfor tror I, at Peters tro vaklede? Hvordan hjalp Jesus 
Peter, da hans tro vaklede? (Matt 14:31). Hvorfor er vores tro nogle gange 
svag? Hvordan hjælper Jesus Kristus med at styrke vores tro? (Gennem 
Helligånden, vores forældre, ledere i Kirken, gode venner, skrifterne osv.) 

Hjælp børnene til at forstå, at vi udøver tro, hver gang vi gør noget, som vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus har befalet os at gøre. Og hver gang vi 
udviser tro, vil vores tro blive lidt stærkere. Vi må som Peter bruge vores tro til 
at følge Jesu lærdomme, og da vil vores tro styrke vores vidnesbyrd. 

3. Peter vidnede om, at Jesus Kristus er Guds Søn (Matt 16:13-17). 

• Hvem sagde Peter, Jesus Kristus var? (Matt 16:16). Hvordan kunne Peter 
vide dette? (Matt 16:17. Gennem Ånden). Hvordan kan vi, som Peter, 
udtrykke vores vidnesbyrd om Jesus Kristus? 

4. Peter var sammen med Jesus Kristus på Forklarelsens bjerg (Matt 17:1-9; 
se »Hvordan bruger man det i praksis?« i lektion 15). 

• Hvad skete der med Jesus Kristus på Forklarelsens bjerg? (Matt 17:2). 
Hvem viste sig for Jesus, Peter, Jakob og Johannes? (Matt 17:3). Hvis 
stemme hørte disciplene? (Matt 17:5). Hvorfor tror I, at denne oplevelse har 
styrket Peters vidnesbyrd om Jesus Kristus? 

5. Peter og Johannes helbredte en lam mand, og blev kastet i fængsel 
(ApG 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42). 

Få et barn til at genfortælle historien om Peter og Johannes, der helbredte den 
lamme mand. Fortæl resten af historien fra ApG 5:12-42. 

• Hvordan slap Peter og Johannes ud af fængslet? (ApG 5:19). Hvad sagde 
englen, de skulle gøre? (ApG 5:20). Hvad ville I synes om at gå tilbage og 
prædike, hvis I var blevet fængslet for at gøre det? Hvor tror I, at Peter og 
Johannes fik styrke fra til at gøre det rette? 

Hjælp børnene til at forstå, at vi måske aldrig vil blive sat i fængsel for at 
undervise om Jesus Kristus, men vi vil blive prøvet på andre måder. Hvordan 
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Lektion 14 

kan I blive prøvet i jeres liv på grund af jeres vidnesbyrd om Jesus Kristus? 
(Se Leg og lær-aktivitet 4). 

• Hvordan voksede Peters vidnesbyrd om Jesus Kristus? Hvorfor har vi brug 
for et stærkt vidnesbyrd om Jesus Kristus? Hvordan kan vi få dette 
vidnesbyrd? Hvordan kan vi få vores vidnesbyrd til at vokse? (Læse i 
skrifterne, lære mere om ham, holde befalingerne, bede, lytte til Helligånden, 
komme i Kirken osv.) 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Hjælp børnene med at forstå, at et vidnesbyrd er at vide følgende: 

Vor himmelske Fader lever og er Fader til vores ånder. 
Jesus Kristus er vor himmelske Faders Søn og vores Frelser. 
Joseph Smith er den profet, gennem hvem Herren har genoprettet 
evangeliet i de sidste dage. 
Mormons Bog er Guds ord og indeholder evangeliets fylde. 
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den eneste sande kirke. 
Vi bliver i dag vejledt af profeter og apostle. 

Tal om måder, hvorpå vi kan få et vidnesbyrd om disse sandheder. 

2. Forklar, og hjælp børnene med at lære den niende trosartikel udenad. 

3. Få børnene til at tænke på oplevelser, som Peter havde med Frelseren, der 
styrkede hans vidnesbyrd om Jesus Kristus. (Gav de 5.000 mad, helbredte 
de syge, oprejste Jairus1 datter fra de døde osv.) Hvordan kan vi selv vide, at 
Jesus Kristus er Guds Søn? (Ved at studere skrifterne, bede, adlyde 
befalingerne osv.) 

4. Få børnene til at nævne måder, hvorpå andre kan prøve at få dem til at 
benægte Kirken eller gøre noget forkert. Tal dernæst om, hvordan de kan være 
stærke nok til at modstå sådanne fristelser. Brug følgende eksempler om 
nødvendigt: 

Nogen prøver at få dem til at blive væk fra møderne i Kirken. 
Nogen prøver at få dem til at bryde visdomsordet. 
Nogen prøver på at få dem til at lyve. 
Nogen prøver på at få dem til at bruge deres tiendepenge. 

Understreg, at vi må få et personlig vidnesbyrd om Jesus Kristus for at være 
stærke ligesom Peter. 

5. Fortæl følgende historie om, hvad der skete med præsident Joseph F. Smith, 
Kirkens 6. præsident, da han var en ung mand på vej hjem fra sin mission: 

»Joseph F. og hans gruppe havde slået lejr en eftermiddag, da en gruppe 
berusede mænd red ind i lejren ... bandede og svor og truede med at dræbe 
enhver 'mormon', som de mødte på deres vej. Nogle af brødrene havde 
forsigtigt gemt sig ude af syne mellem buskene nede ved vandløbet, da de 
hørte mændene komme. De ventede på, at denne bande skulle ride forbi. 
Joseph F. Smith var et stykke væk fra lejren og var ved at samle brænde til 
bålet, da mændene kom ridende. Da han så dem, sagde han, at hans første 
tanke var at finde et sted at gemme sig. Så fik han denne tanke: 'Hvorfor 
skulle jeg løbe fra disse karle?' Med dette i sine tanker gik han frimodigt hen til 
bålet med favnen fuld at brænde. En af mændene rettede sin skyder mod den 
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unge ældste og spurgte med høj, vred stemme: 'Er du »Mormon«?' 

Joseph F. Smith tøvede ikke et øjeblik. Han så manden i øjnene og svarede: 
'Ja, min herre; hele vejen igennem.' 

Han svarede uden den mindste tøven og overraskede manden fuldstændigt. 
Manden greb Joseph F. Smiths hånd og sagde: 'Nå, du er det behageligste 
menneske, jeg nogensinde har mødt! Giv mig hånden, unge fyr, jeg er glad for 
at se en mand stå ved sin overbevisning'« [The Life of Joseph F. Smith, 
s. 188-89). 

6. Hjælp børnene med at lære ApG 5:29 udenad. 

7. Syng, eller læs ordene til »Sand og tro« [Børnenes sangbog, s. 81). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus og om, at når vi lærer mere om Jesus og lytter 
til, hvad Helligånden vidner om, vil vores vidnesbyrd om Jesus blive ved med at 
vokse gennem hele vores liv. Forklar, at vi stadig kan tvivle og have spørgsmål, 
men når vi fortsætter med at studere skrifterne, beder og adlyder befalingerne, vil 
vores vidnesbyrd blive stærkere. 

Foreslå børnene at studere Matt 16:13-17 og ApG 5:29-32 derhjemme som 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Barnabas, Ananias 
og Safira 

Lektion 

33 
Formål At motivere børnene til at vælge at være ærlige i tanke, ord og gerning. 

Forberedes 1. Studér ApG 4:32-5:10 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes 
i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 31. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 

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

Fang Fortæl børnene følgende historie, og bed dem om at afgøre, hvad de ville have 
opmærksomheden gjort, hvis de var Charlie: 

»Den lille dreng spillede baseball med sine venner, da han hørte sin mors stemme 
kalde højt og klart; 'Charlie, Charlie!' Han smed med det samme sit bat, samlede 
sin jakke op og begyndte at gå hjem. 

'Du må ikke gå endnu; spil færdig!' råbte de andre spillere. 

'Jeg blive nødt til at gå lige nu. Jeg har lovet min mor at komme, når hun kalder,' 
svarede Charlie. 

'Lad som om, du ikke har hørt hende,' sagde drengene. 

'Men jeg har hørt hende,' sagde Charlie. 

'Det kan hun ikke vide, at du gjorde.' 

'Men jeg ved det, og jeg bliver nødt til at gå.' 

Til sidst sagde en af drengene: 'Åh, lad ham gå. I kan ikke få ham til at skifte 
mening. Han er bundet til sin mors skørter. Han er sådan et pattebarn, at han 
løber, hver gang hun kalder'« (N. Eldon Tanner, i Conference Report, okt. 1977, 
s. 65; eller Ensign, nov. 1977, s. 43-44). 

• Hvad ville I have gjort? 
Forklar, at vi alle kommer ud for situationer hver dag, som kræver, at vi vælger 
mellem at være ærlige eller uærlige. Bed børnene om at tænke på resultaterne af 
de valg, som Barnabas, Ananias og Safira traf. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningerne om Barnabas, Ananias og Safira i ApG 4:32-5:10. 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). Påpeg, at en måde, hvorpå vi kan blive som Jesus, er at ved at lære 
at sige sandheden og være ærlige i alt, vi gør. 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug tilbageblik, de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med 

at forstå skrifterne og med at principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at indsigt i skrifterne. 

• Hvad bad Kirkens ledere medlemmerne af Kirken at om gøre, så alle ville have, 
hvad de behøvede? (ApG 4:34-35). Hvad ville I synes om at dele alt, I har? 

• På hvilken måde var Barnabas ærlig i det, han gjorde? (ApG 4:36-37). Hvad 
tror I, det vil sige at være ærlig? (Sige sandheden, ikke stjæle eller snyde, ikke 
bedrage osv.) Hvordan har I det, når I er helt ærlige? 

• På hvilken måde var Ananias og Safira uærlige? (ApG 5:1-2). Hvorfor gik Safira 
med på sin mands løgn? (ApG 5:1-2, 7-8). Hvad var der måske sket, hvis hun 
havde været ærlig? 

• Hvem kan det gå ud over, når nogen er uærlig? Forklar, at selv om vi ikke kan 
se de umiddelbare konsekvenser af vores uærlighed, lige som Ananias og 
Safira, så går det stadig ud over os selv. Vi kan også skade andre med vores 
uærlighed. 

• Hvilke konsekvenser har det, hvis I er uærlige? Hvad er konsekvenserne, hvis 
I er ærlige? Fortæl en personlig oplevelse om konsekvenserne af ærlighed eller 
uærlighed. Hjælp børnene med at forstå, at det ikke altid er let at være ærlig, 
men vi bør være ærlige, lige meget hvad. Bed børnene fortælle om deres 
oplevelser med at være ærlig. 

• Hvem ved altid, om I taler sandt? Hvordan bringer det os nærmere vor 
himmelske Fader, når vi er ærlige? 

• Hvad kan I gøre for at hjælpe andre med at være ærlige? 

• Hvorfor er det vigtigt at være ærlige over for jeres forældre? (Så de kan stole 
på jer). Hvorfor ønsker I, at jeres forældre skal stole på jer? Hvordan kan 
I vinde jeres forældres tillid? Hvorfor kræver det nogle gange mod at sige 
sandheden? (Se Leg og lær-aktivitet 6). 

• På hvilken måde ville verden være anderledes, hvis alle var ærlige? 

Læs følgende citat af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

»Vær ærlig. Lad være med at lyve eller stjæle. Lad være med at snyde. . . . 

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 megen ugudelighed 
i verden i vore dage, og han vidste, at I ville være trofaste og lydige« 
(i Conference Report, apr. 1989, s. 103; eller Stjernen, juli 1989, s. 76-77). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Gennemgå den 13. trosartikel, og hjælp børnene med at forstå den og lære 
den udenad. 

2. Skriv ordene hjem, skole og nabolag på tavlen. Få børnene til at tænke på 
måder, hvorpå de kan være ærlige i forskellige situationer disse steder. Tal om 
de forslag, børnene kommer i tanke om. 

1 3 2 



Lektion 14 

3. Skriv ordene Ærlig og Uærlig på tavlen. Læs følgende udtalelse af Ældste 
Marvin J. Ashton: »'En løgn er enhver kommunikation, som meddeles andre i 
den hensigt at bedrage' ... En løgn kan udmærket kommunikeres, uden der 
bliver sagt et ord. Somme tider kan et nik eller tavshed bedrage« (i Conference 
Report, apr. 1982, s. 10; eller Ensign, maj 1982, s. 9). Tal om hver af følgende 
situationer, og lad børnene afgøre, hvilken overskrift den passer bedst til og 
hvorfor: 

Tale sandt 
Gøre dine pligter 
Vildlede andre ved ikke at fortælle hele sandheden 
Indrømme det når du har gjort noget forkert 
Snyde 
Lyve 
Stjæle 
Fortælle halve sandheder 
Give ting tilbage, som I har lånt eller fundet 
Holde jeres løfter 

4. Lad hvert barn lave et mærke, måske i form af et skilt, som siger »Jeg står for 
sandhed og ærlighed.« Bed børnene om at sætte sig som mål at sige 
sandheden og være ærlige i alt, de gør. Lad dem skrive deres navn nederst på 
deres skilt. 

5. Tegn en stige på tavlen eller på et stykke papir, hvorpå du skriver 
Ærlighedsstige. Lav en enkel person af papir, eller tegn en person nederst på 
stigen. Få ved at bruge situationer som følgende børnene til at nævne alle de 
mulige valg, de kan træffe i hver situation. Bed dem så afgøre, hvad der er det 
bedste valg. Få et barn til at flytte figuren (eller tegn en streg fra figuren) et trin 
på ad stigen, hvis det bedste valg er at være ærlig. Påpeg, at det bedste valg 
altid er at være ærlig. Brug situationer nok til, at stregen kan nå op til toppen 
af stigen. 
a. Du finder noget legetøj, som din kammerat har mistet. 
b. Du finder en pung med penge i. 
c. Der ligger en pose slik på bordet, som tilhører en anden, og der er ingen 

i lokalet. 
d. Du skal med til en aktivitet, der koster penge at deltage i. Skiltet på døren 

siger: »Gratis adgang for børn under otte år.« 
e. En ekspedient giver dig for mange penge tilbage. 
f. Din kammerat beder dig lade ham eller hende skrive dine svar af til en prøve. 
g. Nogen fortæller dig en uvenlig historie om en anden. 
h. Du har lovet dine forældre, at du vil være hjemme til en bestemt tid, men din 

kammerat vil have dig til at blive. 

6. Find på flere situationer i stil med de følgende, som børnene kan lave rollespil 
over. De situationer, du finder på, skal være situationer, hvor børnene kan 
vælge enten at være ærlige eller uærlige over for deres forældre. 
a. Din mor vil have dig til at passe din lillebror. Du vil hellere læse. Du ved, at 

hvis du fortæller hende, at du skal lave lektioner, vil hun ikke bede dig om at 
passe ham. 

b. Du kommer til at slå din mors yndlingsskål i stykker, mens hun ikke er 
hjemme. 

c. Du har lovet din far at hjælpe med noget på lørdag, men dine kammerater 
har planlagt en aktivitet, du gerne vil med til. 
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7. Gennemgå den fjerde trosartikel. 

8. Syng, eller læs ordene til »Vælg altid ret« (Børnenes sangbog, s. 80), »Hold 
Guds befalinger« (Børnenes sangbog, s. 68), »Jeg vil være tapper« (Børnenes 
sangbog, s. 85), »Vor1 primaryfarver« (Børnenes sangbog, s. 131) eller »Sand 
og tro« (Børnenes sangbog, s. 81). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Bær dit vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er at være ærlig. Forklar, at når vi er 
ærlige i alt, vi gør, vil Helligånden give os en følelse af fred. 

Foreslå børnene at studere ApG 4:32-5:10 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 

Forslag til 
hjemmestudium 
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Martyren Stefanus 

Formål At hjælpe børnene til en større forståelse af Guddommen. 

Forberedes 1. Studér ApG 6, 7:54-60 samt L&P 130:22-23 under bøn. Studér derpå 
lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne 
fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: ApG 7:1-53 og Joseph Smith - Historie 1:17. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Lære & Pagter. 
c. Billede 7-40, Det første syn (Evangelisk kunst 403; 62470). 

Lektion 

33 

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

Fang Skriv martyr på tavlen. Bed et barn om at komme op foran i klassen, 
opmærksomheden # (Barnets navn), ville du være villig til at være martyr? 

• Er der nogen af jer, der ved, hvad en martyr er? 

Forklar, at en martyr er en person, som tror så fuldt og fast på noget, at han eller 
hun giver sit liv som vidne. 

Denne lektion handler om en mand, som havde et stærkt vidnesbyrd om vor 
himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden, og som led martyrdøden på 
grund af dette vidnesbyrd. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Stefanus' liv, som står i ApG 6 og 7. 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor kaldte apostlene syv mænd til at hjælpe dem? (ApG 6:1-4). Hvordan 
blev disse syv mænd kaldet? (ApG 6:3, 5-6). Hvorfor lagde apostlene deres 
hænder på mændene? (Apostlene gav dem præstedømmets myndighed, som 
de havde fået af Jesus Kristus, til at udføre visse pligter; alle, der modtager 
præstedømmet, ordineres ved håndspålæggelse). 
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• Hvilke egenskaber havde Stefanus, som hjalp ham med at hjælpe apostlene 
og med at tjene folket? (ApG 6:5, 8). Hvordan velsignede han disse 
menneskers liv? 

• Hvorfor førte de jødiske ledere Stefanus for en domstol? (ApG 6:9-12). Hvilke 
falske beskyldninger rettede synagogens ledere mod Stefanus? (ApG 6:13-14. 
Forklar, at tale imod vil sige at tale på en hånende og uværdig måde om Gud 
eller hellige ting). Hvorfor mente de, at Stefanus talte imod skrifterne? 

• Hvad skete der med Stefanus' ansigt, mens han talte til rådet? (ApG 6:15). 

Fortæl kort, hvad Stefanus sagde til rådet (se ApG 7:1-53). Hjælp børnene med 
at forstå, at Stefanus forklarede og vidnede om Guds velsignelser til Israels folk. 
Han sagde også, at folket ikke adlød Gud, forfulgte og dræbte profeterne og 
fornægtede og dræbte Messias. 

• Hvem så Stefanus, da han så ind i himlen? (ApG 7:55). Hvem var hos 
Stefanus, da han vidnede om vor himmelske Fader og Jesus? (Helligånden). 

• Så de folk, der var i nærheden af Stefanus, det syn, han så? Hvad gjorde de? 
(ApG 7:57-59). Hvad sagde Stefanus, da de stenede ham? (ApG 7:59-60). 
Hvorfor tror I, Stefanus kunne tilgive dem, der slog ham ihjel? 

Sæt billedet »Det første syn« frem. 

• Hvem ellers så et lignende syn af vor himmelske Fader og Jesus Kristus? 
(Joseph Smith - Historie 1:17). 

• Hvad kan vi lære om vor himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden ud fra 
de syn, Stefanus og Joseph Smith havde? (Du kan bruge Leg og lær-aktiviteter 
4 og 5 for at hjælpe børnene med at lære mere om personerne i Guddommen). 

• Hvordan kan vi vide, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus findes? Hvad 
må vi gøre for at blive værdige til at have Helligånden hos os? Hjælp børnene 
med at forstå, at når vi adlyder befalingerne, kan vi få et vidnesbyrd om vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus gennem Helligånden. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Læs Joh 17:20-21, og tal om, hvordan vor himmelske Fader, Jesus Kristus og 
Helligånden er »ét« i formål. Du kan henvise til eksemplet om en far, mor og 
børn, som arbejder sammen med samme formål. 

Du kan også forklare den rolle, hvert medlem af Guddommen har i vores 
bønner: Vi beder til vor himmelske Fader i Jesu Kristi navn, og svarene 
kommer gennem Helligånden. 

2. Forklar, at andre modige, trofaste mennesker end Stefanus også er blevet 
martyrer på grund af deres vidnesbyrd og tro på vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Brug eksempler som følgende i skriftstederne: 

Joseph Smith blev forfulgt, da han fortalte andre om sit syn, og Joseph og 
hans bror, Hyrum, led senere martyrdøden. 

Mange af Kirkens første disciple og apostle blev forfulgt, og nogle led 
martyrdøden. Jakob led martyrdøden (ApG 12:2), ligesom Paulus, og det 
antages, at Peter, Markus og Matthæus også led martyrdøden. 

Lad børnene fortælle dig, hvad de kan lære af disse trofaste menneskers 
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Lektion 14 

eksempel. 

3. Gennemgå den 5. trosartikel, og tal om, hvordan Kirkens ledere i dag kalder 
folk til stillinger i Kirken, lige som Stefanus blev kaldet til at hjælpe de første 
apostle. Forklar, at når en person modtager en kaldelse, indsættes han eller 
hun ved håndspålæggelse og får myndighed til at udføre særlige ansvar. Hjælp 
børnene med at forstå, at når unge mænd og kvinder tjener i 
præstedømmekvorummernes eller Unge Pigers præsidentskab, vil de blive 
kaldet og indsat på samme måde. 

4. Læs, og tal om L&P 130:22-23. Hjælp børnene med at forstå, at vor 
himmelske Fader og Jesus Kristus har herliggjorte legemer af kød og ben. 
Vores fysiske legeme er skabt i vor himmelske Faders og Jesu billede. 
Helligånden er en person af Ånd, som ikke har et legeme af kød og ben. 

5. Sæt følgende ordstrimler frem, eller skriv ordene på tavlen: 

Guddommen 
Vor himmelske Fader: 
Jesus Kristus: 
Helligånden: 

Skriv følgende udtalelser, som beskriver medlemmerne af Guddommen, på 
hver sit stykke papir. Bemærk, at du skal bruge to stykker papir til »Har et 
herliggjort legeme af kød og ben.« 

Vor himmelske Fader: 
Far til vores ånd 
Far til Jesu jordiske legeme 
Har et herliggjort legeme af kød og ben 
Vi beder til ham 

Jesus Kristus: 
Vores Frelser og Forløser 
Har et herliggjort legeme af kød og ben 
Skabte verden 
Havde en jordisk mor 

Helligånden: 
En person af ånd 
Vidner om vor himmelske Fader og Jesus 
Åbenbarer sandheden i alle ting (Moroni 10:5) 
Kan være vores konstante ledsager 

Repetér de roller, hvert medlem af Guddommen har, ved at lade børnene 
vælge et af de stykker papir, du har lavet. Få hvert barn til at læse det højt, 
afgøre hvilket medlem af Guddommen, det henviser til og lægge papiret under 
den rigtige overskrift. 

6. Syng, eller læs ordene til »Han sendte sin Søn« (Børnenes sangbog, s. 20) eller 
»Joseph Smiths første bøn« (Salmer og sange, nr. 18). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om din viden om Guddommen, og fortæl børnene, hvor vigtig 
denne viden er for dig. Fortæl børnene om din kærlighed til vor himmelske Fader, 
Jesus Kristus og Helligånden. 

Foreslå børnene at studere ApG 7:54-60 samt L&P 130:22-23 derhjemme som 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Peter og Kornelius Lektion 33 

Formål At hjælpe børnene med at forstå, at vor himmelske Fader elsker alle sine børn og 
ønsker, at de alle skal have mulighed for at lære Jesu Kristi evangelium at kende. 

Forberedes 1. Studér ApG 10:1—11:18 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, 
hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i 
lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra 
skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Billede 7-41, Gå ud i alverden (Evangelisk kunst 235; 62494). 

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

Fang 
opmærksomheden 

Skriv følgende navne på tavlen: Kornelius, Engel, Peter. 

Få tre børn til at læse en af følgende beskrivelser af disse tre mennesker. Bed 
resten af børnene om at række hånden i vejret, når de tror, de ved, hvilken 
person, der bliver beskrevet. 

Jeg er budbringer. Ud over at viderebringe Guds budskaber, underviser og 
velsigner jeg og gør alt, jeg bliver befalet at gøre for at opbygge Guds rige. I dag 
skal I lære om et særligt budskab, som jeg har givet. Jeg er (en engel) . 

Jeg var fisker i Galilæasøen, da Jesus kaldte mig til at følge ham. Jeg havde et 
syn, som I skal lære om i dag, der tilvejebragte en udvej, hvorved alle kunne lære 
evangeliet at kende. Jeg er (Peter) . 

Jeg er officer i den romerske legion og har mellem 50 til 100 mand under min 
kommando. Jeg var den første ikke-jøde, som blev medlem af Kirken. I lektionen 
i dag skal I lære om min dåb. Jeg er (Cornelius) , 

Beretning fra skriften Fortæl historien om Peter og Kornelius i ApG 10:1—11:18. (Se »Undervisning ud 
fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen fra skriften). Vis billedet 
på et passende tidspunkt. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor var Kornelius værdig til at modtage et syn fra Herren og blive døbt 
(ApG 10:2). Hvordan kan I være fromme (trofaste) medlemmer af Kirken? 

• Hvad var englens budskab til Kornelius? (ApG 10:3-6). 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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• Hvad så Peter i et syn? (ApG 10:11-16). Hvorfor foruroligede synet ham? 
(Herren havde befalet Israel ikke at spise visse slags kød, som blev regnet for 
urent [se 3 Mos 11]). Hvordan accepterede Peter dette syn i første omgang? 
(ApG 10:14). Hvad fik ham til at ændre mening? (ApG 10:15). 

• Hvorfor var det så usædvanligt for Peter at belære Kornelius om evangeliet? 
(ApG 10:28). Forklar, at apostlene indtil dette tidspunkt kun havde belært jøder 
om evangeliet, og de fleste medlemmer af Kirken troede, at kun jøder burde 
undervises i evangeliet. Men Kornelius var ikke jøde. Hvad blev Peter til sidst 
klar over, at dette syn betød? (ApG 10:34-35). Hvem bør undervises i 
evangeliet i dag? (Alle mennesker). 

• Hvorfor tror, I at Kornelius samlede alle sine venner og slægtninge for at høre 
Peter tale? (ApG 10:24-27). Nævn nogle af de evangeliske principper, som 
I gerne vil dele med jeres familie og venner? 

• Hvad gjorde Kornelius for at finde en løsning på sit problem? (ApG 10:30). 
Hvilke erfaringer har I eller jeres familie haft med faste og bøn? Hvordan har 
Herren hjulpet jer med at finde en løsning på et problem? 

• Hvordan vidste folket, at Peter talte sandt? (ApG 10:44-45). Hvad skal vi gøre, 
for at Helligånden kan vidne om sandheden for os? (Moroni 10:4-5). 

• Hvad tænkte disciplene og de andre apostle, da de hørte, at Peter havde 
undervist ikke-jøderne? (ApG 11:2-3). Hvilken forklaring gav Peter på sine 
handlinger? (ApG 11:4, 17). Accepterede disciplene og apostlene Peters syn? 
(ApG 11:18). Hvad lærer dette os om vor himmelske Faders kærlighed til sine 
børn? (Se Leg og lær-aktivitet 5). 

• Hvordan kan I fortælle nogle af vor himmelske Faders børn om evangeliet? 
Hjælp børnene med at komme i tanke om måder, hvorpå de kan være 
missionærer nu, og hvordan de kan forberede sig til at tage på mission. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Få børnene til at læse ApG 10:36-43 i små grupper og lave en liste over de 
ting, som Peter belærte Kornelius og hans familie og venner om. Lad hver 
gruppe læse deres liste, mens du skriver punkterne på tavlen eller et stort 
stykke papir. Inkludér følgende punkter, hvis børnene ikke har fået dem med: 

Jesus Kristus er alles Herre (vers 36). 

Jesus Kristus blev døbt (vers 37). 

Jesus Kristus blev salvet med Helligånden og kraft (vers 38). 

Jesus Kristus gjorde vel (vers 38). 

Jesus Kristus helbredte (vers 38). 

Jesus Kristus blev slået ihjel (vers 39), 

Jesus Kristus blev oprejst på den tredje dag (vers 40). 

Jesus Kristus befalede Peter at vidne om, at Jesus blev ordineret af Gud 
(vers 42). 

Alle profeterne vidnede om Jesus Kristus (vers 43). 

De, som tror på Jesus Kristus og bliver døbt, skal få syndsforladelse 
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Lektion 14 

(vers 43). 

2. Bed med din primarypræsidents tilladelse en hjemvendt missionær om at 
besøge klassen og fortælle om oplevelser, som viser, hvor vigtigt det er at 
undervise alle vor himmelske Faders børn. 

3. Tal om følgende udtalelser taget fra et citat af ældste Howard W. Hunter: 

Små børn har stor værdi for vor himmelske Fader. Han elsker dem og passer 
på dem med samme kærlige omsorg, lige meget hvor de bor, eller hvordan de 
klæder sig eller ser ud. Han elsker det mørke, krølhårede barn fra Fiji og de 
venlige kulørt klædte børn på Samoa. Han elsker de engelske drenge og piger, 
som alle har ens tøj på i skolen. Han elsker børnene i Japan. Han elsker de 
solbrændte børn i Sydamerika og lamaniterne. Vor himmelske Fader elsker sine 
børn over alt. Når det er sengetid, knæler kærlige forældre i alle lande sammen 
med deres børn for at bede. Det kan være en høj seng med dundyne i Alperne 
eller en lille måtte på gulvet i en hytte. Men vor himmelske Fader hører og 
forstår dem alle (se Friend, okt. 1971, s. 10). 

4. Hjælp børnene med at forstå, at selvom folk i andre lande har anderledes 
traditioner og skikke, er vi ens på den måde, at vor himmelske Fader elsker os 
alle sammen og ønsker, at vi skal komme tilbage til ham. 

Spil et parspil med følgende eller tilsvarende kategorier for at gøre børnene 
bekendt med nogle af de ting, der er blevet gjort eller er set i andre lande. 

Find det sted, hvor du helst vil på mission, hvis du ville -

se folk gå med 
blomsterkranse Skotland 
træsko Hawaii 
kilt Japan 
kimono Holland 

spise 
enchiladas USA 
sauerbraten Norge 
æbletærte Frankrig 
crepes Tyskland 
kryddersild Mexico 

se 
beredne politimænd Italien 
Big Ben Australien 
det skæve tårn i Pisa Canada 
kænguruer England 

5. Forklar, at der skete noget i stil med Peters syn i 1978, da præsident Spencer 
W. Kimball modtog en åbenbaring fra Herren om, at alle værdige mænd og 
drenge kunne få præstedømmet, og deres familie kunne modtage templets 
velsignelser (se Officiel Erklæring - 2 i Lære og Pagter). 

6. Syng, eller læs ordene til »Børn over hele verden« (Børnenes sangbog, s. 4) 
eller »Vi vil bringe verden hans ord« (Børnenes sangbog, s. 92). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at Gud elsker alle sine børn og ønsker, at vi alle skal lære 
evangeliet at kende, blive døbt og holde vores pagter, så vi kan leve hos ham 
igen. Udtryk din taknemmelighed for din viden om evangeliet og din dåb. 

Foreslå børnene at studere ApG 10:36-43 og 11:15-18 derhjemme som 
opsummering af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Jakob belærer os om at 
kontrollere vores sprog 

Lektion 33 

Formål At hjælpe børnene med at lære at kontrollere de ting, de siger og tænker. 

Forberedes 1. Studér Matt 5:33-37, Jakob 1:26, 3:2-13, 5:12, 1 Pet 3:10, 2 Mos 20:7 
og Mosiah 4:30 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan 
du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. 
(Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Klip adskillige papirtrekanter ud. Skriv følgende ord eller sætninger på en 
trekant, som peger nedad: Sladder, falsk vidnesbyrd, løgn, skænderi, 
bandeord, tage Herrens navn forfængeligt, vrede ord. Skriv følgende ord eller 
sætninger på en trekant, som peger opad: Kærlige ord, ros, venlige ord, 
sandhed, bøn, stifte fred. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b.Tape (eller noget lignende) til at sætte trekanterne fast med på tavlen. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Del børnene i klassen op i små grupper, og få hver gruppe til at lave et rollespil 
om at kontrollere en hest, cykel, en hund på en spadseretur, en båd eller 
lignende ting. Lad de andre børn gætte, hvad gruppen laver. 

• Hvad ville der ske, hvis man ikke kan kontrollere disse ting? 

Forklar, at børnene i denne lektion vil lære noget om at kontrollere noget, de 
altid har med sig. Det er en del af deres krop, men det er ikke deres hænder eller 
fødder. 

• Hvad tror I, det kan være? 

Bed børnene lytte efter denne del af kroppen, mens du læser Jakob 3:3-5. 

• Hvad fortæller dette skriftsted os om vores tunge? 
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Beretning fra skriften Lær børnene beretningerne i Matt 5:33-37, Jak 1:26, 3:2-13 og 1 Peter 3:10. 
(Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i beretningen 
fra skriften). Forklar, at tale svig vil sige at bedrage eller snyde andre. Hjælp 
børnene med at forstå, at selvom tungen er en lille del af kroppen, skal de 
arbejde meget hårdt på at kontrollere den. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvad vil det sige at tøjle sin tunge? (Jak 1:26). Hvorfor kan vi kontrollere hele 
vores krop, hvis vi ikke fejler i tale? (Jak 3:2). 

• Hvorfor kan en kilde ikke give både sødt vand og bittert vand eller fersk og salt 
vand? (Jak 3:11-12). Hvad mente Jakob, da han sagde, at et figentræ ikke 
kan give oliven, og en vinstok ikke kan give figener? (Jak 3:12). Hvad prøvede 
han at lære os med disse eksempler? (Jak 3:10). 

• Hvad sker der med os, når vi begynder at sige uvenlige ting eller bruge grov 
tale? Hvordan tror I, dette påvirker de gode ting, vi siger? 

• Hvilke befalinger har Jesus givet os, om hvad og hvordan vi bør tale? 
(Matt 5:33-37). Hvorfor tror I, det er vigtigt for os at holde disse befalinger? 

Tegn en vandret linie på tavlen. Læg trekanterne med bagsiden nedad på bordet, 
og lad hvert enkelt barn vælge en, læse den og klistre den over stregen, hvis 
pilen peger op, og under stregen, hvis pilen peger nedad. (Se illustrationen 
i afsnittet »Forberedes«). 

• Tal om hvert ord, mens barnet sætter trekanten på stregen. Tal om, hvorfor 
tingene over stregen er gode ting at sige, og hvorfor tingene under stregen er 
dårlige. Hvordan har I det, når I siger noget venligt til eller om nogen? Hvordan 
har I det, når nogen roser jer? Hvorfor får vi det også godt med os selv, når vi 
siger gode ting om andre? 

• Hvad fortæller De Ti Bud os om, hvordan vi skal omtale Herren? (2 Mos 20:7). 
Hvorfor er det vigtigt for os kun at tale ærbødigt om vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus? Hvordan hjælper det os med at blive mere som vor himmelske 
Fader og Jesus, når vi holder dette bud? (Du kan eventuelt genfortælle 
præsident Spencer W. Kimballs historie fra lektion 8). 

• Hvordan kan vi kontrollere vores sprog og handlinger? Hjælp børnene med at 
forstå, at det, vi tænker og føler, bestemmer det, vi siger og gør. Ved at 
kontrollere vores tanker kan vi kontrollere det, vi siger. Hvordan kan vi 
kontrollere vores tanker? Tal om følgende forslag: 

Spørg dig selv: »Hvad vil Jesus have, jeg skal gøre i denne situation?« 
Tænk på et yndlingsskriftsted. 
Syng, eller nyn en primarysang eller salme, enten højt eller i dine tanker. 
Bed om hjælp. 
Husk, at du er Guds barn. 
Tænk på, hvad dine forældre ville ønske, du skulle gøre. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Fortæl følgende historie om Joseph Smith (du kan bede en, som er god til at 
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Lektion 14 

læse, om at optage historien på bånd): 

Joseph Smith blev sat i fængsel mange gange af mænd, som ikke kunne lide 
ham, selvom de aldrig kunne bevise, at han havde gjort noget forkert. En aften 
sad han og nogle andre mænd i et koldt og usselt fængsel, hvor de skulle 
have lænker på anklerne og sove på det hårde gulv. De prøvede at sove, men 
vagterne talte meget højt. De bandede og fortalte hinanden om de forfærdelige 
ting, de havde gjort mod Kirkens medlemmer. 

Da Joseph havde hørt på denne forfærdelige snak, sprang han pludselig op og 
sagde til mændene: »Ro ... I Jesu Kristi navn irettesætter jeg jer, og befaler jer 
at tie; jeg vil ikke leve et øjeblik til og høre på sådan et sprog.« Vagterne smed 
deres våben og bønfaldt ham om at tilgive dem. De var stille resten af natten. 
(Se Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P Pratt, s. 209-211). 

• Hvad kan I gøre, hvis der er nogen omkring jer, der bander eller fortæller en 
grim historie? 

2. Sæt en ring eller en lille spole på en lang tråd, og bind en knude for hver ende 
af tråden. Få eleverne til at stille sig i rundkreds og holde fast i tråden. Vælg et 
af børnene til at stå midt i rundkredsen. Lad de andre børn sende ringen videre 
ved at sige noget godt om barnet i midten. Lad børnene sende ringen eller 
spolen fra hånd til hånd. Når du siger »stop«, skal barnet i midten bytte plads 
med det barn, der sagde den gode ting og fortsætte legen. Fortsæt, til alle har 
prøvet at være i midten. Du kan for eksempel tilføje en positiv kommentar om 
alle børnene. Tal om, hvordan vi har det, når vi siger gode ting, og hvordan vi 
har det, når der bliver sagt noget godt om os. (Hvis jeres klasse er for lille til 
denne aktivitet, kan du lade alle børnene sige noget godt om de andre). 

3. Sammenlign en dårlig tanke med den lille jernkile i følgende historie, som 
præsident Spencer W. Kimball fortalte om en dreng, der boede på en gård: 

En dag, da en dreng kom hjem fra marken, fandt han en jernkile. (Forklar, 
hvordan en kile ser ud). Han vidste, at han kom for sent til aftensmaden, så 
i stedet for at lægge jernkilen ind i træskuret, hvor den hørte til, lagde han den 
mellem grenene på et lille valnøddetræ, som hans far havde plantet ved 
hovedlågen. Han havde tænkt sig at tage kilen væk fra træet på et senere 
tidspunkt, men han fik det aldrig gjort. Kilen blev der i årevis, og træet voksede 
op omkring den, til det blev et meget stort træ. 

En vinternat mange år senere, fik et islag en af træets store grene til at knække 
af. Dette bragte resten af træet ud af balance, så det også væltede. Da 
stormen var ovre, var der ikke en kvist på træet tilbage. 

Tidligt næste morgen, gik bonden - drengen der var blevet ældre - ud og så 
det ødelagte valnøddetræ. Han tænkte: »Jeg ville have givet alt for, at det ikke 
skulle ske. Det var det smukkeste træ i dalen.« 

Bonden havde glemt alt om kilen, men den var der endnu. Selvom træet var 
blevet højt, havde kilen gjort det svagt. Træet ville normalt have klaret en 
storm, men på grund af kilen, som var blevet lagt der mange år i forvejen, var 
træet ikke så stærkt, som det kunne have været. Kilen fik træet til at vælte og 
knække. (Se Samuel T. Whitman, »Forgotten Wedges,« citeret af Spencer W. 
Kimball, i Conference Report, apr. 1966, s. 70-71). 

• På hvilken måde er dårlige tanker som en kile? Når vi har en dårlig tanke, 
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kan den arbejde sig dybere ind i vores sind, lige som kilen i træet, og blive 
et stort problem for os. Vi bør straks skille os af med dårlige tanker. 

4. Tal om Ordsp 23:7. Inddrag måder i samtalen, hvorpå børnene kan kontrollere 
deres temperament, for eksempel ved at tælle til ti, når de bliver sårede eller 
vrede. 

5. Syng, eller læs ordene til »Syng en sang« (Børnenes sangbog, s. 124). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at en af de ting, vi må gøre for at blive som vor himmelske 
Fader og Jesus Kristus, er at kontrollere vores sprog. Fortæl om en oplevelse, 
hvor det har hjulpet dig eller en, du kender, med at føle sig tættere ved Herren, 
fordi nogen har sagt noget godt i stedet for noget dårligt. Motivér børnene til at 
prøve at kontrollere, hvad de siger i den kommende uge. 

Foreslå børnene at studere Jakob 3:3-10 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Saulus' omvendelse Lektion 33 

Formål At motivere børnene til at blive mere fuldstændigt omvendt til Jesus Kristus. 

Forberedes 1. Studér ApG 7:57-60, 8:1-3, 9:1-30, 26:9-23 og Mosiah 5:2 under bøn. 
Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i 
beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedes af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: ApG 22:3-21. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et glas vand. 
c. Billede 7-42, Paulus på vej til Damaskus. 

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

Fang Vis børnene et glas vand. 
opmærksomheden # H v a d s R e r ^ n å f v a n d k o g e r ? ( D e t b , i v e r tH d a m p ) 

• Hvad sker der, når vand fryser? (Det bliver til is). 

Forklar, at når vand bliver til is eller damp, siger vi, at det er blevet »omdannet.« 
Det er anderledes end det oprindelige vand. 

• Hvordan omdannes folks sind til at blive omvendt til Kristi evangelium? 
Hvordan forandrer deres liv sig, når de omvender sig? 

Skriv ordet omvendt på tavlen. Forklar, at denne lektion handler om en mands 
mirakuløse omvendelse til Jesu Kristi evangelium. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Saulus' omvendelse til Jesu Kristi Kirke, som står 
i ApG 9:1-20. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning 
i beretningen fra skriften). Hjælp børnene til at forstå, at denne Saulus ikke er den 
mand, som var Israels første konge, men den mand, som blev den store 
missionær, nemlig Paulus. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan forfulgte Saulus Kirkens medlemmer? (ApG 7:57-60; 8:1-3; 9:1-2). 
Hvordan mon Kirkens medlemmers følelser har været over for ham? Hvad ville 
I føle, hvis nogen forfulgte jer på grund af jeres tro? Hvordan bør vi reagere, 
når nogen gør dette? Motivér børnene til at fortælle om oplevelser, som de 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 
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har haft, hvor nogen har gjort nar af dem eller været uvenlige over for dem på 
grund af deres tro. 

• Hvad skete der på vej til Damaskus, som hjalp Saulus med at indse, at han 
burde omvende sig fra sine synder? (ApG 9:3-6). Hvem talte Saulus med i 
dette syn? (ApG 9:5). Hvordan hjælper vor himmelske Fader og Jesus Kristus 
os med at vide, hvornår vi bør omvende os? (De følelser Helligånden giver os 
og gennem vejledning fra vores forældre, profeterne og skrifterne). 

• Hvad vil det sige at »stampe imod brodden«? (se ApG 9:5). (En brod var et 
skarpt spyd, som folk brugte til at få dyr til at flytte sig. Dyrene sparkede ofte 
bagud, når de blev stukket at brodden, hvilket fik spyddet til at gøre endnu 
mere ondt. Jesus Kristus fortalte Saulus, at hans handlinger gik ud over ham 
selv mere end nogen andre. Når vi kæmper imod det, der er ret, gør vi os 
selv mest ondt). Hvordan kan det skade nogen at kæmpe imod sandheden? 
Giv et passende eksempel fra din egen erfaring, hvis du kan. 

• Hvad gjorde Saulus for at omvende sig og komme til Jesus Kristus? Hvad bør 
vi gøre for at omvende os fra vores synder? Tal om følgende punkter (du kan 
eventuelt skrive dem på tavlen): 

Han erkendte sine synder (ApG 9:6). 
Han fastede og bad om tilgivelse i tre dage (ApG 9:9, 11). 
Han blev døbt (ApG 9:18). 
Han prøvede at rette op på de ting, han havde gjort forkert (ApG 9:20). 
Han forandrede sig og forfulgte ikke længere nogen. 

Forklar, at Saulus ikke havde et ondt hjerte; han tog fejl. Han havde brug for at 
omvende sig om blive døbt. 

• Hvorfor er det vigtigt at omvende sig, når vi gør noget forkert? Hvad får 
omvendelse os til at føle? 

• Hvad bad Herren Ananias om at gøre? Hvorfor? (ApG 9:10-12). (Forklar, at 
dette er en anden Ananias end ham, der faldt død om, fordi han var uærlig). 
Hvorfor var Ananias bange for at gøre det, som Herren bad ham om? 
(ApG 9:13-14). 

• Hvorfor kaldte Herren Saulus et »udvalgt redskab«? (ApG 9:15-16). 
Hvilke vigtige ting ønskede vor himmelske Fader, at Saulus skulle gøre? 
(ApG 26:16, 18). Hvilke vigtige ting ønsker vor himmelske Fader måske, at I 
skal gøre? Hvordan kan I finde ud af disse ting? 

• Hvordan mistede Saulus sit syn? (ApG 9:8; 22:11). Hvad skete der, da Ananias 
velsignede Saulus? (ApG 9:17-18). 

• Hvorfor ville hverken folket eller disciplene tro på Saulus efter hans 
omvendelse, når han prædikede evangeliet? (ApG 9:21, 26). Hvorfor var 
Saulus nødt til at forlade landet? (ApG 9:23, 29-30). 

• Hvad gør vor himmelske Fader, når vi omvender os fra vore synder? 
(L&P 58:42). Hvordan kan vi hjælpe andre, som prøver at omvende sig 
og følge Jesus? 

• Hvad var Saulus' vidnesbyrd om Jesus Kristus? (ApG 9:20; 26:22-23). 
Hvordan kan vi vide, hvornår vi virkelig er omvendt til Jesu Kristi evangelium? 
(Mosiah 5:2). 
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Lektion 14 

Tal om følgende citat af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 
»Når vi har gennemgået denne store forandring, som kun kommer gennem tro 
på Jesus Kristus og gennem Ånden[s arbejde] med os, er det som om vi er 
blevet et nyt menneske ... man har vendt sig fra sine synder ... og er blevet rene. 
Man har ikke længere [et ønske] om at vende tilbage til sine gamle vaner. Man 
er i realiteten et nyt menneske« {The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 470). 
(Du kan eventuelt bruge Leg og lær-aktivitet 1 til at udfordre børnene til at opleve, 
hvad præsident Benson har beskrevet). 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Bed børnene nævne ting, som børn i deres alder måske kunne behøve at 
omvende sig fra, så som at lyve, snyde, blive vrede, bruge grimme ord og ikke 
adlyde deres forældre. Skriv disse ting på tavlen, efterhånden som de bliver 
nævnt. Fortæl børnene, at du vil lave en quiz. Få børnene til at spørge sig selv: 
»Har jeg brug for at omvende mig fra dette?«, når du peger på hver ting på 
listen. Lad børnene svare »ja« eller »nej« inde i sig selv til hvert spørgsmål. 
Gennemgå de trin, som Saulus tog for at omvende sig. 

2. Skriv hvert bogstav i sætningen »omvende sig og vende om til Gud« 
(ApG 26:20) på hvert sit stykke papir eller på papfirkanter. Læg papirerne 
i rækkefølge med bagsiden opad på bordet. Bed børnene om at skiftes til at 
gætte et bogstav i alfabetet. Når de har gættet et bogstav, som er i sætningen, 
vender du det om. Forklar, at når vi omvender os og vender os til Gud, har vi 
omvendt os. 

3. Tal om, og lær den 4. trosartikel udenad. 

4. Invitér med primarypræsidentskabets tilladelse en nyomvendt eller hjemvendt 
missionær til jeres klasse for at fortælle om en oplevelse, hvor en persons liv 
har ændret sig, efter at vedkommende begyndte at tro på Kristus, omvendte 
sig og blev døbt. Få gæsten til at fortælle om sine følelser om den lykke og 
glæde, som kommer ved at efterleve evangeliets lærdomme. 

5. Bed et barn om at lave en tegning på tavlen af en vej, der deler sig som en 
gaffel. Få et andet barn til at skrive navnet på den by, han eller hun gerne ville 
besøge, øverst ved den ene vej. 
• Hvad vil I gøre, hvis I gik den forkerte vej og befandt jer på den forkerte 

vej? 
• Kan I komme ind til byen derfra, hvor I er? 
• Hvad bliver I nødt til at gøre nu for at komme til den by, I vil til? 
• På hvilken måde er omvendelse ligesom at komme tilbage til den rette vej? 

6. Syng, eller læs ordene til »Hjælp mig, oh Fader« (Børnenes sangbog, s. 52) 
eller »Når jeg skal døbes« (Børnenes sangbog, s. 53). 
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Konklusion 

Vidnesbyrd Bær vidnesbyrd om, hvor vigtig omvendelse er i vores liv, og hvor vigtigt det er at 
være helt omvendt til Jesu Kristi evangelium. Fortæl om din kærlighed til 
evangeliet. 

Forslag til Forestå børnene at studere ApG 9:1-20 derhjemme som opsummering af denne 
hjemmestudium lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Paulus vidner 
om Jesus Kristus 

Lektion 

33 
Formål At hjælpe børnene med at få et ønske om at være tapre til at vidne om Jesus 

Kristus. 

Forberedes 1. Studér ApG 13:2-4; 14 og 16:16-34 under bøn. Studér derpå lektionen og 
beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, 
som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og 
»Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

3. Lav en kopi af puslespillet, som findes sidst i lektionen. Skriv ordet TAPPER 
med store bogstaver hen over bagsiden, før du klipper stykkerne fra hinanden. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Et stykke papir og en blyant til hvert barn. 

Forslag til 
lektionens forløb 

Fang 
opmærksomheden 

Beretninger 
fra skriften 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Bed et barn om at indlede med bøn. 

Fordel puslespilsbrikkerne mellem børnene. Tal om betydningen af hvert ord på 
brikkerne, og få dem til at sætte brikkerne sammen. Få børnene til at vende 
brikkerne og sætte puslespillet sammen for at finde et andet ord. Skriv TAPPER 
på tavlen. 

• Hvad betyder tapper? Forklar, at ordene i puslespillet hjælper med at beskrive, 
hvad det vil sige at være tapper. 

• Hvilke ord i puslespillet kan I huske? Skriv ordene, eller placér brikkerne under 
ordet TAPPER. 

Gennemgå kort Saulus' omvendelse til evangeliet, og fortæl børnene, at Saulus' 
navn blev ændret til Paulus. Paulus holdt op med at forfølge Jesu tilhængere og 
blev en tapper apostel og missionær for Jesus Kristus. 

Lær børnene beretningen om Paulus' og Barnabas' missionsoplevelser, som står 
i ApG 13:2-4; 14 samt beretningen om Paulus og Silas' oplevelse i fængslet, 
som står i ApG 16:16-34. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). Bed børnene lytte efter måder, hvorpå 
Paulus, Barnabas og Silas tappert vidnede om Jesus Kristus og hans 
evangelium. 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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• Hvad kaldte Herren Paulus og Barnabas til at gøre? (ApG 13:2-4). 

• Hvem troede folk, at Paulus og Barnabas var, da de havde helbredt den lamme 
mand i Lystra? (ApG 14:11-12). (Forklar, at Jupiter og Merkur var falske guder, 
som folket tilbad. De vidste ikke noget om vor himmelske Fader og Jesus 
Kristus). Hvad prøvede Paulus og Barnabas at lære folket om Jesus Kristus? 
(ApG 14:14-17). 

• Hvordan blev Paulus behandlet af jøderne i Antiokia og Ikonium? (ApG 14:19). 
Hvorfor tror I, at han blev ved med at prædike evangeliet efter så dårlig en 
behandling? 

• Hvorfor blev visse mænd i Makedonien vrede, da Paulus og Silas helbredte en 
kvinde ved at drive en ond ånd ud af hende? (ApG 16:19). Hvad gjorde disse 
mænd ved Paulus og Silas? (ApG 16:20-23). 

• Hvad gjorde Paulus og Silas, da de var i fængsel? (ApG 16:25). Hvorfor tror I, 
at de bad og sang lovsange til Gud? Hvilken virkning tror I, at deres handlinger 
havde på de andre fanger? 

• Hvorfor tror I, Paulus og Silas blev i fængslet, da jordskælvet åbnede 
fængselsdørene? (ApG 16:27-31). Hvordan velsignede deres handlinger 
fangevogteren og hans familie? (ApG 16:32-34). Hvilke muligheder har vi 
for at vidne om og lære andre om Jesus Kristus? 

• Få børnene til at læse ApG 14:3 og 16:18, 25, 31. Hvordan viser disse 
skriftsteder, at Paulus var tapper i sit vidnesbyrd om Jesus Kristus overalt, hvor 
han var? Hvordan kan vi lade andre vide, at vi har et stærkt vidnesbyrd om 
Jesus Kristus? 

• Hvilke udfordringer kan vi komme ud for, når vi prøver at være tapre i at vidne 
om Jesus? 

Motivér børnene til at tænke på særlige ting, de kan gøre i denne uge for at vise 
andre, at de har et stærkt vidnesbyrd om Jesus Kristus. Få dem til at skrive 
mindst én ting ned og lægge papiret et sted, hvor de tit kan se det. Du kan også 
få dem til at skrive ordene fra puslespillet på deres papir. 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lav følgende ordstrimler, eller skriv dem på tavlen: 

Bar frimodigt vidnesbyrd om Jesus Kristus 
Belærte om »den levende Gud« 
»Bad og sang lovsange til Gud« 
Blev i fængslet og reddede fangevogteren 
Lærte fangevogteren at »tro på Herren Jesus« 

Skriv følgende skriftstedshenvisninger på hver sit stykke papir: ApG 14:3, 
ApG 14:15, ApG 16:25, ApG 16:28, ApG 16:31. 

Læg ordstrimlerne frem, og fordel skriftstedshenvisningerne blandt børnene. Få 
børnene til at læse et skriftsted ad gangen, og finde ud af, hvilken ordstrimmel 
det passer sammen med. Forklar, at Paulus var et tappert vidne om Jesus 
Kristus, overalt hvor han var, og lige meget hvad han lavede. 
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Lektion 14 

2. Læs ordene på puslespilsbrikkerne en gang til, og få børnene til at tale om, 
hvordan de tappert kan vidne om Jesus Kristus på disse områder. Du kan 
eventuelt skrive situationer som følgende på nogle stykker papir og få alle 
børnene til at vælge et og fortælle, hvordan han eller hun ville vælge at klare 
den udfordring: 

En ven driller dig, fordi du ikke vil tage ud at svømme på sabbatsdagen. 

Du bliver inviteret til at se en film, som ikke lever op til Kirkens standarder. 

Nogle af dine venner begynder at fortælle grimme vittigheder og historier. 

I en forretning tager en ven en ring og lægger den i sin lomme og prøver at 

overtale dig til at gøre det samme. 

En af dine klassekammerater siger noget forkert om Kirkens lærdomme. 

Du bliver fristet til at kigge i en andens opgave under en prøve. 
3. Få børnene til at lave et rollespil over historien om Paulus og Silas i fængslet. 

Lad dem derpå lade som om, de interviewer Paulus, Silas, mændene 
i fængslet, fangevogteren og hans familie. Spørg Paulus og Silas, hvorfor de 
blev sat i fængsel, og hvad der skete med dem der. Spørg de andre mænd 
i fængslet, hvad de følte, da Paulus og Silas bad og sang, og jordskælvet 
åbnede fængslets døre. Spørg fangevogteren, hvad han følte, da han så, at 
fængselsdørene var åbne, og hvorfor han og hans familie blev døbt. 

4. Syng eller læs ordene til »Jeg vil være tapper« (Børnenes sangbog, s. 85), 
»Vælg altid ret« (Børnenes sangbog, s. 80) eller »Sand og tro« (Børnenes 
sangbog, s. 81). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om Jesus Kristus. Hvis det passer sig, kan du fortælle om 
engang, hvor vor himmelske Fader har velsignet dig, fordi du tappert vidnede om 
Jesus Kristus. 

Foreslå børnene at studere ApG 16:16-34 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 33 Missionæren Paulus 

Formål At motivere børnene til at forberede sig nu på at være missionærer og fortælle 
andre om evangeliet. 

Forberedes 1. Studér ApG 22:17-30; 23:10-24, 31-33 og 26:1-2, 22-29 under bøn. 
Studér derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vil undervise børnene 
i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: ApG 19-26 (for hele beretningen). 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og supplerende aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Det skema, der beskrives i opmærksomhedsaktiviteten (ellers kan du tegne 

det på tavlen) 

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

Fang Spørg børnene, hvad de kan huske om Paulus fra sidste lektion. (Mind dem om, 
opmærksomheden at hans navn blev ændret fra Saulus). Mind børnene om, at Paulus blev kaldet af 

Herren til at være missionær og et særligt vidne om Jesus Kristus (se ApG 13:2; 
20:24). Han tilbragte resten af sit liv med at missionere. 

Forklar, at da Paulus blev omvendt, var der kun nogle få jøder i Jerusalem og de 
omkringliggende områder, som havde hørt om Jesus Kristus. Paulus1 fire 
missionsrejser bragte ham til det jødiske folk og også til ikke-jøderne (dem som 
ikke havde jødisk nationalitet) i mange lande. Disse ikke-jøder kendte ikke noget 
til vor himmelske Fader og Jesus Kristus. De tilbad falske guder og afguder. 
Overalt, hvor Paulus kom frem, prædikede han Jesu Kristi evangelium. 
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Tegn et diagram som følgende på tavlen eller et skema: 

Missionær 

Paulus 

• Hvordan blev Paulus forberedt til at være missionær? 

Skriv børnenes svar på trinene fra Paulus til Missionær. Sørg for at medtage ideer 
som: Omvendte sig, troede på Jesus Kristus, blev døbt, modtog Helligåndens 
gave, lærte evangeliet at kende og efterlevede evangeliet. 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om det, der skete med Paulus efter hans tredje 
missionsrejse. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til undervisning i 
beretningen fra skriften). Forklar, at dette var Paulus1 sidste besøg i Jerusalem, 
og mens han var der, ville de jøder, som ikke troede på ham, slå ham ihjel. Da 
han var romersk statsborger, henvendte han sig til de romerske ledere i 
Jerusalem og Kæsaræa for beskyttelse. De beskyttede ham ved at gøre ham til 
romersk fange og sende ham til Rom for at blive stillet for retten. (Beretningen om 
Paulus1 rejse til Rom vil blive gennemgået i lektion 45). Forklar, at under alle sine 
prøvelser benyttede Paulus enhver lejlighed til at vidne om Jesus Kristus. 

Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
bruges i praksis? lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 

skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor var jøderne vrede på Paulus? (ApG 22:17-21). Hjælp børnene med at 
forstå, at Paulus vidnede for folk, som ikke troede på Jesus Kristus, om et syn 
fra Jesus Kristus. Hvorfor skete der ikke Paulus noget? (ApG 22:24, 29). 

• Kommandanten lod Paulus tale til jøderne igen for at forklare sig, men jøderne 
prøvede igen at slå ham ihjel på grund af hans vidnesbyrd. (ApG 23:10). 
Hvordan viste Paulus mod og tro under denne forfølgelse? Hvad ville I have 
følt, hvis I havde været i Paulus' sted? 

• Hvordan trøstede Herren Paulus? (ApG 23:11). Hvad tror I, Paulus følte, da 
han vidste, at han ikke ville blive slået ihjel? Hvordan trøster og velsigner 
Herren missionærer i dag? 

• Hvordan sammensvor jøderne sig for at slå Paulus ihjel? (ApG 23:14-15). 
Hvem reddede Paulus fra denne sammensværgelse? (ApG 23:16). Hvordan 
hjalp kommandanten Paulus med at flygte fra jøderne? (ApG 23:22-24). 
Hvorfor tror I, at Herren beskyttede Paulus? 
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Forklar, at Felix, den romerske guvernør, holdt Paulus fangen i Kæsaræa i to år, 
til Festus blev ny guvernør. Paulus udbad sig en romersk rettergang, men før han 
tog til Rom, fortalte han Festus og kong Agrippa historien om hans omvendelse 
og vidnede om Jesus Kristus. 

• Hvordan havde Paulus det med at tale til kong Agrippa? Hvorfor? 
(ApG 26:1-3). Hvad lærte han kongen og Festus? (ApG 26:22-23). 

• Hvordan reagerede Festus på Paulus' vidnesbyrd? (ApG 26:24). Hvordan 
reagerede kong Agrippa? (ApG 26:28). Hvilke grunde kan kong Agrippa have 
haft til ikke helt at acceptere Paulus' vidnesbyrd og blive kristen? Hvad kan 
blandt andet afholde folk fra at acceptere evangeliet i dag? 

• Hvad gav Paulus mod til at prædike for kongen og guvernøren? Mind børnene 
om, at Paulus var kaldet som et særligt vidne om Jesus Kristus og benyttede 
enhver lejlighed til at vidne om ham. Hvornår kan I dele jeres vidnesbyrd om 
Jesus med andre? Hvordan kan I forberede jer nu til at blive missionær? 

Tal om følgende citater af præsident Ezra Taft Benson: 

»Primary-drenge - læg planer om at tage på en fuldtidsmission for Herren, og 
glæd jer til det. Unge piger, forbered jer på at blive missionærer, hvis I skulle blive 
kaldet til det« (i Conference Report 1989, s. 104; eller Stjernen, juli 1989, s. 77). 

»Ja . . . I må forberede jer, [når I er ni, ti eller elleve år]. Forbered jer fysisk, 
intellektuelt, socialt og åndeligt. Vær altid lydige overfor myndighederne. Begynd 
med det samme at spare op til jeres mission, hvis I ikke allerede er i gang. Betal 
jeres tiende, og søg at få et vidnesbyrd om evangeliet gennem studium og bøn« 
(i Conference Report, apr. 1985, s. 49; eller Stjernen, juli 1985, s. 36). 

• Hvad har I allerede gjort for at forberede jer til at fortælle om evangeliet? Hvad 
kan I gøre fremover? 

Tegn et til diagram på tavlen eller et skema som det i 
opmærksomhedsaktiviteten, og skriv ordet Dig, hvor Paulus står. Skriv børnenes 
svar på de trin, der fører fra Dig til Missionær. Sørg for at medtage forslag såsom 
tro på Jesus, blive døt, modtage Helligåndens gave, modtage præstedømmet 
(drenge), lære evangeliet at kende, studere skrifterne, bede, gå i kirke og 
efterleve evangeliet derhjemme, i skolen og alle andre steder. 

• Hvilke talenter eller evner kan I udvikle nu, som vil hjælpe jer til at blive bedre 
missionærer for Herren? 

• Hvorfor er det særligt vigtigt at studere skrifterne, når man forbereder sig til at 
undervise i evangeliet? 

Giv eksempler på, hvordan det at være forberedt har hjulpet dig eller en anden 
med at fortælle om evangeliet. Motivér børnene til at fortælle om oplevelser, hvor 
de eller deres familie har haft mulighed for at lære andre om evangeliet. Hvis der 
er nogen i jeres klasse, der er omvendt til Kirken, kan du lade dem fortælle, 
hvordan missionærerne eller andre har hjulpet dem med at lære evangeliet at 
kende og få et vidnesbyrd. 
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Lektion 14 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Giv børnene hver et stykke papir og en blyant, og få dem til at tegne nogle trin. 
Få dem til at skrive deres navn nederst og Missionær øverst. Få dem til at 
skrive på de trin, de har taget og vil tage for at forberede sig til at være 
missionærer. 

2. Lav en kopi til hvert barn af Herrens løfte til missionærer, som står i L&P 84:88. 
Tal med børnene om dette løfte, og motivér dem til at sætte det frem 
derhjemme. 

3. Syng, eller læs ordene til »Jeg håber at blive missionær« (Børnenes sangbog, 
s. 91), »Kaldet til at tjene« (Børnenes sangbog, s. 94) eller »Vi vil bringe verden 
hans ord« (Børnenes sangbog, s. 92). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vor himmelske Fader og Jesus ønsker, at børnene skal 
forberede sig nu til at undervise i evangeliet. Giv udtryk for dine følelser om, at en 
af de bedste måder, hvorpå de kan gøre dette, er at efterleve Jesu Kristi 
evangelium hver dag. 

Foreslå børnene at studere ApG 23:10-24, 31-33 derhjemme som opsummering 
af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 33 Paulus1 rejse til Rom 

Formål At hjælpe børnene med at lære mere om Åndens gaver, som kommer gennem 
Helligånden. 

Forberedes 1. Studér ApG 27:1-28:9, 1 Kor 12:1-11 og 7. trosartikel under bøn. Studér 
derpå lektionen og beslut dig for, hvordan du vii undervise børnene 
i beretningerne fra skriften, som findes i lektionen. (Se »Forberedelse af 
lektionerne«, s. vi, og »Undervisning ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Håndbog i evangeliske principper, kapitel 22. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Bibelen eller Det Nye Testamente til hvert barn. 
b. Den Kostelige Perle eller en kopi af trosartiklerne til hvert barn. 

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

Fang Fortæl børnene om en særlig gave, du har fået til en højtid eller en fødselsdag, 
opmærksomheden Bed derpå børnene tale om nogle af de gaver, de har fået. 

• Hvilken gave får vi, når vi bliver medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige? (Helligåndens gave). 

Lad børnene fortælle, hvad de ved om Helligåndens gave. Forklar, at ud over at 
modtage vejledning og råd af Helligånden, har alle medlemmerne i Jesu Kristi 
Kirke ret til andre åndelige gaver. Få børnene til at finde trosartiklerne i Den 
Kostelige Perle og lede efter den trosartikel, der nævner åndelige gaver. Skriv de 
nævnte åndelige gaver på tavlen, mens børnene siger eller læser den 7. 
trosartikel højt. Motivér børnene til at lytte til historien om Paulus' rejse til Rom for 
at finde flere gaver, som han havde fået og kunne bruge til at hjælpe andre med. 

Beretning fra skriften Gennemgå kort sidste uges lektion, så børnene kan huske, hvorfor Paulus var 
fange og på vej til Rom. Fortæl så børnene beretningen om Paulus1 rejse til Rom 
i ApG 27:1-28:9. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). 

Når du har fortalt beretningen, så forklar, at Paulus fortsatte sin rejse til Rom, 
hvor han tilbragte to år med at prædike Jesu Kristi evangelium, selvom han 
stadig var arresteret og spærret inde i et hus. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 
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Lektion 14 

• Hvad advarede Paulus folk om bord på skibet om? (ApG 27:10). Hvor vidste 
han det fra? (Helligånden havde åbenbaret det for ham). Hvem troede officeren 
på? (ApG 27:11). Hvem havde ret? (ApG 27:14, 20). Hvad bør vi prøve at gøre, 
når profeten advarer os om noget? Hvorfor? 

• Hvad tror I, at menneskene om bord på skibet følte, da de troede, at de ville 
lide skibbrud? Hvad sagde Paulus til dem? (ApG 27:21-22). Hvor vidste Paulus 
fra, at de ville overleve og komme til Rom i sikkerhed? (ApG 27:23-25). 

• Hvad skete der med skibet? (ApG 27:40-41). Hvad ville soldaterne gøre med 
fangerne, da skibet var stødt på grund? Hvorfor? (ApG 27:42). Hvorfor talte 
officeren dem fra at gøre dette? (ApG 27:43). Hvorfor ændrede officerens 
indstilling til Paulus sig? (ApG 27:11, 14, 21, 25, 31, 43). 

• Hvad skete der med Paulus, da han lavede et bål? (ApG 28:3). Hvorfor så de 
andre på Paulus og ventede på, at han skulle dø? (ApG 28:4-6). Hvorfor blev 
Paulus beskyttet fra slangebiddet? 

• Hvad gjorde Paulus for de syge? (ApG 28:8-9). Hvorfor kunne Paulus gøre 
dette? (Paulus havde helbredelsens gave. Han havde også præstedømmet, 
og han var en apostel, som havde fået store åndelige gaver for at hjælpe ham 
med at fuldføre den mission, som Herren havde givet ham. Fremhæv, hvor 
vigtigt det er at bruge åndelige gaver til at hjælpe andre med). 

• Hvorfor kunne Paulus forudse fremtiden og helbrede de syge? (Paulus var 
blevet døbt og bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke, så han var 
berettiget til særlige åndelige gaver). 

Hjælp børnene med at forstå, at alle Kirkens medlemmer har fået Helligåndens 
gave. Få børnene til at læse 1 Kor 12:7-11. Tal om disse gaver, og fremhæv, at 
alle Kirkens medlemmer har fået en åndelig gave, som de kan velsigne andre 
med. 

• Hvilke gaver brugte Paulus på sin rejse til Rom? Hvorfor giver vor himmelske 
Fader os åndelige gaver? (1 Kor 12:7; L&P 46:9, 12, 26). 

• Hvordan kan vi finde ud af, hvilke åndelige gaver vi har fået? (Vi kan bede og 
faste for at få at vide, hvilke særlige gaver vi har fået. Vi kan måske også få det 
at vide i vores patriarkalske velsignelse. Vi vil se vores gaver udfolde sig, når vi 
adlyder befalingerne og tjener andre gennem hele vores liv). 

Leg og lær Udvælg de spørgsmål til samtalen og supplerende aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

1. Skriv alle de åndelige gaver, som nævnes i 1 Kor 12:7-10 på hvert sit stykke 
papir. Læg dem i en æske, der er pakket ind som en gave, og få hvert barn til 
at tage en strimmel og fortælle, hvilken gave det er. Tal kort om hver gave. 

2. Del klassen op i små grupper. Giv hver gruppe en af følgende eller andre 
passende skriftstedshenvisninger. Få dem til at finde ud af, hvilke åndelige 
gaver der er tale om og fortælle klassen det. 

ApG 3:1-8 (Peter and Johannes helbreder en lam mand). Helbredelsens 
gave. 

ApG 14:8-10 (Paulus helbreder en lam mand). Helbredelsens gave. 

Mark 5:25-34 (En kvinde rører ved Jesu kappe). Tro til at blive helbredt. 

Luk 2:25-26, 34-38 (Simeon and Anna profeterer om Jesus). Profetiens 
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gave. Når I taler om profetiens gaver, så forklar, at de fleste begivenheder 
som Jesu Kristi fødsel, mission, død og opstandelse blev forudsagt af dem, 
der havde profetiens gave. 

ApG 9:1-20 (Paulus omvendes til evangeliet af Jesus Kristus). Gaven at 
vide, at Jesus Kristus er Guds Søn. 

ApG 2:4-18 (Disciplene modtager Helligånden på pinsedag). 
Tungemålsgaven og profetiens gave. 

• Hvordan kan disse gaver hver især velsigne vores liv? 

3. Du kan eventuelt forklare, at Satan prøver at efterligne Åndens gaver. For 
eksempel kunne troldmændene ved Faraos hof efterligne nogle af Moses1 og 
Arons mirakler (2 Mos 7:10-13). Forklar, at vi må leve retfærdigt og have 
Ånden hos os, så vi ikke bedrages. Mind børnene om, at der gives mange 
åndelige gaver gennem Helligånden til at velsigne vores tilværelse (se Håndbog 
i evangeliske principper, kapitel 22). 

4. Hjælp børnene med at lære den 7. trosartikel udenad. 

5. Fortæl en af følgende historier: 

Janes gave 

»En tidlig morgen forlod Jane Grover, bedstefar Tanner og hans barnebarn 
deres pionerlejr ved Council Bluffs, Iowa, for at samle vilde stikkelsbær. 
Bedstefar blev hurtigt træt og gik tilbage til vognen for at hvile sig, men pigerne 
fandt mange grønne og saftige bær og blev for at fylde deres kurve. 

Pludselig brød vilde skrig den stille morgenro. Pigerne løb hen til vognen og 
blev rædselsslagne, da de så, at en gruppe indianere var ved at rive bedstefars 
tøj af ham. De havde taget hans ur og kniv og prøvede at jage hestene væk. 

En indianer tog fat i en mindre pige, der begyndte at græde af skræk; en 
anden sprang pludselig hen mod Jane og prøvede brutalt at hive hende med 
sig. Mens hun kæmpede for at komme fri, fik hun fremstønnet en inderlig bøn 
om hjælp. 

Næsten lige med det samme mærkede Jane en kraft, som overgik alt, hun 
nogensinde havde oplevet. Hun begyndte roligt at tale med en stemme, som 
fik indianerne til at slippe deres fanger og stoppe op for at lytte. Fuldstændigt 
forbløffede hørte de denne unge pige tale på deres eget sprog og bønfalde 
dem om at huske den store Ånd, som ikke ønskede, de skulle gøre deres 
hvide venner fortræd. Bedstefar og den lille pige var stumme af overraskelse. 
Ingen i gruppen kendte et eneste ord på dette fremmede sprog, og dog kunne 
Jane tale med lethed og myndighed, som om hun havde kendt sproget hele sit 
liv. Indianerne nikkede og leverede uret, kniven og tøjet tilbage, som de havde 
taget. Så gav de alle sammen hånden og red fredeligt afsted« (genfortalt af 
Lucile C. Reading, »Shining Moments,« Children's Friend, juli 1941, s. 41). 

• Hvilken åndelig gave fik Jane Grover? (Tungemålsgaven). Hvorfor kunne hun 
tale til indianerne på deres eget sprog? (Hun havde bedt om vor himmelske 
Faders hjælp; hun søgte gaven). 

Jans helbredelse 
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»Jan J. Roothoof på elieve år [var medlem af Kirken og] boede i Rotterdam, 
Holland. Han havde engang været glad og gået i skole, i kirke, leget med sine 
venner og gjort alt det, som drenge kan lide at gøre. Så pludselig fik han en 
smertefuld øjensygdom, som gjorde, at han mistede synet. Han kunne ikke 
mere gå i skole eller læse. Han kunne ikke engang se godt nok til at lege med 
sine venner. Hver dag var fuld af mørke og smerter. 

De sidste dages hellige i Holland hørte, at præsident Joseph R Smith [Kirkens 
6. præsident] ville komme og besøge dem. Jan tænkte på dette i lang tid, og 
så sagde han til sin mor: 'Profeten har mere magt end nogen anden på jorden. 
Hvis du vil tage mig med til mødet, så han kan se mig i øjnene, tror jeg, jeg 
bliver helbredt.' 

Efter mødet næste søndag gik præsident Smith ned bag i den lille kirkesal for 
at hilse på folk og give dem hver især hånden. Søster Roothoof hjalp Jan, som 
havde forbindinger for øjnene, med at gå sammen med de andre for at tale 
med deres elskede leder. 

Præsident Smith tog den blinde dreng i hånden, og med stor forsigtighed 
løftede han på forbindingerne og så ind i Jans forpinte øjne. Profeten 
velsignede Jan og lovede ham, at han ville komme til at se igen. 

Da de kom hjem, tog Jans mor forbindingerne af hans øjne, så hun kunne 
bade dem, som lægerne havde sagt, hun skulle. Da hun gjorde dette, råbte 
Jan af glæde: 'Åh, mor, mine øjne er raske. Jeg kan se helt fint nu - og endda 
langt væk. Og jeg har ikke ondt mere!'« (»President Smith Took Him by the 
Hand,« Friend, aug. 1973, s. 36). 

• Hvilken åndelig gave fik Jan J. Roothoof? (Tro til at blive helbredt). Hvad 
gjorde det muligt for Jan at blive helbredt? (Han søgte helbredelsens gave 
og havde tro på profetens gave til at helbrede ham). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at vi alle har åndelige gaver, som vor-himmelske Fader har 
givet os. Giv udtryk for din taknemmelighed for de gaver, du har fået. Hvis det er 
passende, kan du fortælle om en personlig oplevelse (eller invitere nogen til at 
fortælle en personlig oplevelse) om at bruge en åndelig gave, som du har fået. 
Hjælp børnene med at føle det potentiel, de har fået til at gøre godt ved at finde 
og bruge de åndelige gaver, de har fået. 

Foreslå børnene at studere ApG 28:1-11 derhjemme som opsummering af denne 
lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Lektion 33 Jesus Kristus kommer 
til jorden igen 

Formål At gøre børnene bekendt med tegnene på Frelserens andet komme og at 
motivere dem til at forberede sig til at møde ham. 

Forberedes 1. Studér Joseph Smith - Matt 1:1-4, 21-55; ApG 1:9-11 samt L&P 29:11; 
38:30; 101:24-25; 133:46-48 under bøn. Studér derpå lektionen og beslut 
dig for, hvordan du vil undervise børnene i beretningerne fra skriften, som 
findes i lektionen. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning 
ud fra skriften« s. vii). 

2. Yderligere læsning: Joseph Smith - Matt 1:5-20 samt L&P 45:16-75, 
88:87-101. 

3. Udvælg de spørgsmål til samtalen og Leg og lær-aktiviteter, som bedst vil 
involvere børnene og hjælpe dem med at opnå lektionens mål. 

4. Nødvendige materialer: 
a. Den Kostelige Perle til hvert barn. 
b. Flere eksemplarer af Bibelen og Lære & Pagter. 
c. Fire figenblade (se tegningen herefter) klippet ud i farvet papir eller tegnet 

på tavlen med et af følgende ord eller sætninger skrevet på hvert blad: 
Falske Kristier, Israel indsamlet, ødelæggelser, himmelske undere. 

d. En skitse af et figentræs grene tegnet på papir eller på tavlen. 
e. Tape eller andet der klistrer. 
f. Billede 7-3, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 200; 62116); 7-25, Det andet 

komme (62562); 7-43, Jesu himmelfart (Evangelisk kunst 236; 62497) og 
et billede af den nuværende profet. 
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Lektion 14 

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

Fang Vis billederne »Jesu fødsel« og »Det andet komme«. 
opmærksomheden # H v j | k e v i g t i g e begivenheder i jordens historie viser disse to billeder? 

• Hvilke tegn tilkendegav Jesu fødsel i Betlehem? (Engle sang, en ny stjerne 
viste sig, der var en nat uden mørke i Amerika osv.) 

• Hvad ville I have følt, hvis I havde været i Betlehem, da Jesus blev født? 

• Hvordan tror I, det vil være, når Jesus kommer til jorden igen? 

Forklar, at når Frelseren kommer igen, vil det være »Herrens store og frygtelige 
dag« (L&P 2:1). Der vil ske mange mirakler, når Kristus kommer igen, og alle 
mennesker på jorden vil vide, at han er Frelseren. For de retfærdige vil det være 
en lykkelig tid, fordi de skal leve på jorden, Jesus Kristus vil regere, og der vil 
være fred, og Satan vil ikke kunne friste dem til at gøre noget forkert. De onde vil 
være bange og kede af det ved Jesu komme. Da de ikke har omvendt sig, vil de 
blive tilintetgjort (se L&P 29:9). 

Beretning fra skriften Lær børnene beretningen om Frelserens andet komme, som står i Joseph Smith 
- Matt 1:1-4, 21-55. (Se »Undervisning ud fra skriften« s. vii for forslag til 
undervisning i beretningen fra skriften). 

Mind børnene om, at en af Joseph Smiths vigtige opgaver var at lave en ny 
oversættelse af Bibelen. Hans oversættelse af Matt 24 indeholder vigtige 
sandheder, som ikke står i Det Nye Testamentes beretning om Frelserens andet 
komme. Dette kapitel er så vigtigt for de sidste dages hellige, at det blev taget 
med i Den Kostelige Perle som Joseph Smith - Mattæus. 

Hvordan kan det 
bruges i praksis? 

Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, når du forbereder denne 
lektion. Brug de spørgsmål, du mener bedst vil hjælpe børnene med at forstå 
skrifterne og med at anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser 
henvisningerne i klassen, vil det hjælpe børnene med at få indsigt i skrifterne. 

• Hvordan beskrev Jesus sin genkomst, da han fortalte sine disciple, at han ville 
komme igen? (Joseph Smith - Matt 1:1). Hvordan er det anderledes, end da 
han kom til jorden første gang? 

• Hvad ville disciplene gerne vide, da de forstod, at Jesu komme ville ske efter 
hans død og opstandelse? (JS-M 1:4). Hvorfor ville disciplene gerne vide noget 
om det andet komme? Hvorfor er det vigtigt for os at lære noget om det andet 
komme? Forklar, at Jesus ønsker, at hans Kirkes medlemmer, eller de udvalgte, 
skal genkende tegnene, som vil gå forud for hans komme, så de ikke vil blive 
bedraget men vil være beredte til at møde ham. 

• Hvorfor har Jesus givet os tegn på det andet komme? (JS-M 1:37, 39). Hvorfor 
sammenlignede han det andet komme med et figentræ? (JS-M 1:38). (Vis de 
nøgne grene af figentræet, eller tegn en skitse på tavlen. Vis figenbladene på 
passende tidspunkter under resten af samtalen). 

• Hvad er en falsk kristus eller en falsk profet? (JS-M 1:21-22. Folk og religioner, 
som påstår at have sandheden, og som prøver at føre folk væk fra Kristi sande 
kirke). 
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• Hvad vil falske kristier og falske profeter kunne gøre? (Joseph Smith - Matt 
1:22). Hvordan kan de udvalgte (retfærdige) undgå at blive bedraget? (JS-Matt 
1:37, første sætning). 

Fremhæv, at vi altid skal lytte til den levende profet og følge det, han siger, vi 
skal gøre for at undgå at blive bedraget. Præsident Wilford Woodruff, Kirkens 
4. præsident, sagde: »Herren vil aldrig tillade mig eller nogen anden mand, som 
sidder som præsident for denne Kirke, at lede jer på afveje« (se Officiel Erklæring 
- 1 i Lære & Pagter). 

• Hvordan kan vi vide, at det er den sande Kristus, når han kommer? Hvordan vil 
han vise sig? (JS-M 1:25-26, 36; ApG 1:9-11; L&P 133:46-48). 

• Hvad er Israels indsamling? (L&P 45:69). På hvilken måde hjælper 
missionærerne med at indsamle de retskafne til Kirken? (JS-Matt 1:31). Forklar, 
at Guds udvalgte folk, som kaldes Israel, bor overalt i verden. Før Jesus 
kommer igen, vil missionærerne gå ud i hele verden og undervise i evangeliet. 
De, som accepterer sandheden og bliver døbt, vil samles i Zions stave. I hvilke 
lande er medlemmer fra vores ward (eller gren) på mission? 

• Hvad betyder ordet ødelæggelse? (Katastrofe, jammer, forfald, hærgen, 
ulykke). Hvilke ødelæggelser siger Jesus, der vil ske før hans komme? 
(JS-M 1:28-30). Hvilke ødelæggelser har I set eller hørt om? 

• Hvad er nogle af de himmelske undere, som vil vise sig lige før det andet 
komme? (JS-M 1:33). 

• Hvordan vil jorden blive renset, når Jesus kommer igen? (L&P 101:24-25). 
Hvor længe vil Jesus regere som konge på jorden? (L&P 29:11). 

Tal om følgende citat af præsident Brigham Young, Kirkens anden præsident: 

»Han [Jesus] vil fjerne al synd og dens frygtelige konsekvenser fra jorden, tårer 
skal tørres fra hvert et øje, og der skal ikke være noget, som kan skade eller 
ødelægge på hele Guds hellige bjerg« [Journal of Discourses, 11:124). 

• Hvornår vil det andet komme finde sted? (JS-M 1:40, 46). Hvorfor må vi være 
forberedte til Jesu komme? Hvordan kan vi forberede os? (JS-M 1:47-50). 
Hvad vil der ske med dem, som ikke er forberedte, når Jesus kommer? 
(JS-M 1:51-55). 

Sammenfat dette ved at fremhæve, at Jesus har givet os tegnene på hans 
komme, så vi kan se, at det nærmer sig, og så vi kan være forberedte. Forklar, at 
Herren har sagt, at hvis vi er åndeligt beredte, skal vi ikke frygte (L&P 38:30). 

Læs følgende citat af præsident Ezra Taft Benson, Kirkens 13. præsident: 

»Indser vi, at vi lever i de dage, hvor opfyldelsen af disse tegn og undere finder 
sted? Vi er blandt dem, som vil se mange af disse profetier gå i opfyldelse. . . . Vi 
kender ikke dagen eller timen for hans komme, men på en ting kan vi være sikre: 
Vi er tæt på Herrens store dag!« (The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 20). 
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Lektion 14 

Leg og lær Du kan bruge en eller flere af følgende aktiviteter når som helst i lektionen eller 
som tilbageblik, resumé eller udfordring. 

1. Lav en kopi af følgende udtalelser til hvert barn. Del udtalelserne ud, og giv 
børnene blyanter. Få dem til at sætte begyndelsen af udtalelsen sammen med 
slutningen af denne ved at tegne en streg fra sætningen i første spalte til den 
rigtige slutning i anden spalte. Du kan eventuelt få børnene til at slå op på 
henvisningerne til de udtalelser, de ikke kender. 

Det andet komme 

Kun vor himmelske Fader kender vil overgå solens (L&P 133:49). 

Jesus vil være iklædt fra himmelen (ApG 1:11). 

Falske kristier vil være en herlig dag for de 
retfærdige (L&P 2:1). 

Jesus vil komme i rødt (L&P 133:48). 

Det andet komme vil i hele verden (JS-M 1:31). 

De ugudelige skal skal bedrage mange (JS-M 1:22). 

Når Jesus kommer, vil formørkes (L&P 45:42). 

Missionærer vil prædike evangeliet den nøjagtige tid, hvor Jesus vil 

komme (JS-M 1:40). 

Ødelæggerne skal være ødelagt (L&P 29:9). 

Solen vil krige, hungersnød, pest og jordskælv (JS-M 1:28-29). 

2. Stil børnene følgende eller lignende spørgsmål for at hjælpe dem til at vide, 
hvor godt forberedte de er til det andet komme. Hold pause efter hvert 
spørgsmål for at give dem tid til at tænke over, hvor godt forberedte de er på 
dette område. Du må ikke bede børnene om at svare højt. 

Hvis Frelseren kom hjem til mig, ville jeg så -

ændre nogle af de ord, jeg bruger? 
gemme nogle blade, bøger eller videoer? 
skifte fjernsynsprogram eller slukke for fjernsynet? 
slukke for den musik, jeg hører? 
skifte tøj til noget mere anstændigt? 
tage ham med, hvor end jeg går? 
lade ham være med, når jeg er sammen med mine venner? 
læse skrifterne oftere, end jeg nu gør? 
behandle min familie anderledes, end jeg ellers gør? 

3. Gennemgå, og lær den 10. trosartikel udenad sammen med børnene. Forklar, 
at de begivenheder, som nævnes i denne trosartikel, er spændende ting, som 
vi kan glæde os til, når Jesus kommer igen. 

4. Tag aviser eller blade med, og lad børnene finde artikler, som viser de 
ødelæggelser, der finder sted i verden. 

5. Gennemgå lignelsen om de ti brudepiger i lektion 25, og tal om de ting, denne 
lignelse lærer os om, hvad vi må gøre for at forberede os til det andet komme. 
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6. Tal om følgende citat af præsident Ezra Taft Benson, for at hjælpe børnene 
med at forstå en måde, hvorpå de kan forberede sig til det andet komme: 

»I Mormons Bog finder vi et mønster til forberedelse til det andet komme. 
Størstedelen af bogen fokuserer på de få årtier, der gik umiddelbart forud for, 
at Kristus kom til Amerika. Ved nøje at studere denne tidsperiode, kan vi 
fastslå, hvorfor nogle blev tilintetgjort at de frygtelige straffe, der gik forud for 
hans komme, og hvad der fik andre til at stå ved templet i Overflødighedens 
land og sætte deres hænder i sårene i hans hænder og fødder« (The Teachings 
of Ezra Taft Benson, s. 58-59). 

Forklar, at næste års studiekursus vil være Mormons Bog. Dette vil være en 
vidunderlig mulighed for at lære, hvad vi må gøre for at være åndeligt beredte 
til Frelserens andet komme. 

7. Syng, eller læs ordene til »Følg Guds profeter« (Børnenes sangbog, s. 58) eller 
»Når Jesus atter kommer her« (Børnenes sangbog, s. 46). 

Konklusion 

Vidnesbyrd 

Forslag til 
hjemmestudium 

Bær vidnesbyrd om, at de, som adlyder befalingerne og lever retfærdigt, kan se 
frem til Jesu Kristi andet komme med lykke og glæde. Motivér børnene til altid at 
være årvågne over for tegn på Jesu andet komme og være åndeligt beredte til 
denne herlige begivenhed. 

Foreslå børnene at studere JS-M 1:46-55 derhjemme som opsummering af 
denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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Præstedømmet kan 
velsigne os 
(Lektion om forberedelse til præstedømmet) 

Formål Denne lektion er udarbejdet til at hjælpe de 11 -årige børn med at forstå 
velsignelserne og ansvarene ved præstedømmet. Der bør undervises i den, før 
det første barn i din klasse fylder 12 år. 

Forberedes 1. Studér bønsomt »Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd« i indledningen til 
Mormons Bog eller i Joseph Smith-Historie 1:29-54, 59, 66-72; L&P 13, 
herunder kapiteloversigten; L&P 121:34-46. 

2. Studér lektionen og find ud af, hvordan du ønsker at undervise børnene i 
skriftens beretning. (Se »Forberedelse af lektionerne«, s. vi, og »Undervisning 
ud fra skriften«, s. vii). Vælg de spørgsmål og aktiviteter, som bedst hjælper 
børnene med at opfylde formålet med lektionen. 

3. Nødvendige materialer: 
a. Mormons Bog til hvert barn. 
b. Lære & Pagter. 
c. En lyskilde som fx en lygte, en pære eller en lampe. 
d. Billeder: Jesus Kristus (Evangelisk kunst, 240; 62572), Johannes Døber 

overdrager Det Aronske Præstedømme (Evangelisk kunst, 407; 62013) og 
Ordination til præstedømmet (62341). 

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

Fang Vis en genstand, som frembringer lys. 

opmærksomheden # Hvad er nødvendigt, for at denne genstand kan frembringe lys? Hvis du har en 
lygte, så vis, at den behøver batterier, en pære og en afbryder, som alle skal 
virke, for at den kan frembringe lys. En pære har brug for en god glødetråd og 
skal være skruet ind i en sokkel, som er forbundet med en kraftkilde. 
Afbryderen skal også være tændt, så elektriciteten kan strømme igennem. 

Bed drengene i din klasse om at rejse sig. Disse drenge har mulighed for at 
modtage præstedømmet, som er en større kraft end elektricitet, fordi det er magt 
og myndighed til at handle i Guds navn. Gennem denne magt kan vor himmelske 
Faders børn blive døbt og modtage andre af Kirkens ordinanser. Men for at 
modtage denne magt og bruge den, som Gud har til hensigt, skal en dreng være 
værdig og godt forberedt. 

Beretning fra skriften Undervis ved hjælp af billederne på passende tidspunkter i Joseph Smiths 
beretning om modtagelsen af guldpladerne og om at blive ordineret til Det 
Aronske Præstedømme ud fra »Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd« eller Joseph 
Smith-Historie 1:29-54, 59, 66-72. Der er måske behov for, at du med klassen 
kort gennemgår begivenhederne, som førte til Josephs modtagelse af 
guldpladerne. 
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Hvordan kan det Studér følgende spørgsmål og skriftstedshenvisninger, mens du forbereder denne 
bruges i praksis lektion. Brug de spørgsmål, som du mener bedst kan hjælpe børnene til at forstå 

skrifterne og anvende principperne i deres tilværelse. Hvis du læser skriftstederne 
sammen med børnene, vil det hjælpe dem til at få indsigt i skrifterne. 

• Hvorfor kunne Joseph Smith ikke oversætte guldpladerne, modtage 
præstedømmet og organisere Kirken umiddelbart efter den første åbenbaring? 
(Han var ikke forberedt; han skulle først lære meget). 

• Hvad var den første store opgave, som Herren bad Joseph Smith om at 
udføre? (Oversætte guldpladerne, så vi kunne få Mormons Bog). 

• Hvad gjorde Joseph den aften, hvor englen Moroni første gang viste sig for 
ham? (JS-H 1:29-30). Hvor mange gange viste Moroni sig for Joseph Smith, 
før Joseph så guldpladerne for første gang? (JS-H 1:30, 44-49, fire gange). 
Hvorfor tror I, at Moroni gentog sit første budskab yderligere tre gange? 

• Hvilke andre instruktioner modtog Joseph, før han kunne begynde at 
oversætte guldpladerne? (JS-H 1:53-54). Hvordan hjalp disse instruktioner 
Joseph Smith med at forberede sig til de andre store ting, som han skulle 
gøre? Hvad gør I for at forberede jer på fremtiden? 

• Hvilke særlige forpligtelser påtager de fleste sidste dages hellige unge mænd 
sig som 12-årige? (De modtager Det Aronske Præstedømme og bliver 
ordineret til diakoner). 

• Hvordan modtog Joseph Smith Det Aronske Præstedømme? (JS-H 1:68-70). 
Hvordan modtager en ung mand Det Aronske Præstedømme i dag? (Han bliver 
interviewet for at se, om han er værdig, og ordineres ved håndspålæggelse af 
en mand, som har myndighed til at ordinere ham). 

• Hvordan bør drenge forberede sig til at modtage præstedømmet? Hvordan bør 
piger forberede sig til at modtage præstedømmets velsignelser? (Drenge og 
piger forbereder sig på samme måde. De beder, udviser tro, lærer om 
evangeliet fra forældre og lærere, lever værdigt, adlyder befalingerne, tjener 
andre, respekterer hinanden og er ærlige). (Se Leg og lær, aktivitet nr. 4). 

• Hvilke ansvar har diakoner i Kirken? (L&P 20:59). Hvordan passer de disse 
ansvar? (Omdeler nadveren, indsamler fasteoffer, er budbærer for biskoppen 
under nadvermødet og er et godt eksempel). 

• Hvem var den første person, som omdelte nadveren? (Jesus Kristus). Hvorfor 
er nadveren så hellig? (Det er en ordinanse, som repræsenterer det offer, som 
Jesus Kristus ydede for os hver især). 

Læs eller lad en elev læse følgende citat af ældste Jeffrey R. Holland: Vi beder 
jer, »unge mænd i Det Aronske Præstedømme, om værdigt og ærbødigt at 
forberede, velsigne og omdele disse symboler på Frelserens offer. Hvilket 
overvældende privilegium og stor tillid, der vises i så forbløffende ung en alder! 
Jeg kan ikke komme i tanke om nogen større kompliment, som himlen kan give 
jer. Vi elsker jer. Lev op til jeres bedste og se bedst mulig ud, når I deltager 
i Herrens nadver« (Stjernen, januar 1996, s. 68). 

• Hvordan kan vi alle ære og opretholde præstedømmet? (Acceptere kaldelser 
fra præstedømmeledere; tjene andre; tale med respekt om kirkeledere samt 
bede for fædre, brødre, familiemedlemmer og andre, som bærer 
præstedømmet). (Se Leg og lær, aktivitet nr. 3). Hvordan kan det hjælpe din far 
eller bror med at ære præstedømmet, hvis du gør disse ting? Hvordan kan det 
forberede dig til at modtage præstedømmet eller præstedømmets velsignelser? 
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Lektion 14 

Leg og lær Du kan bruge en elier 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 på forskellige kort eller stykker papir følgende velsignelser, som kommer 
gennem præstedømmet: 

Modtage et navn og en velsignelse 
Blive døbt 
Modtage Helligåndens gave 
Modtage en velsignelse under en sygdom 
Modtage nadveren 
Tjene på mission 
Blive gift i templet 

Del klassen ind i grupper og giv hver gruppe et af kortene. Bed børnene i hver 
gruppe om at fortælle passende personlige oplevelser eller familieoplevelser, 
som har noget at gøre med velsignelsen, der er skrevet på deres kort. 

2. Bed børnene om at tænke på engang, hvor de har været et sted, hvor der var 
meget mørkt. Fortæl dem så historien om en gruppe turister, som gik ind i en 
meget dyb og mørk hule. Da de var kommet ind i hulen, slukkede vejviseren 
lyset, ventede nogle minutter og bad så hver person om at pege mod 
udgangen. Da lyset blev tændt igen, pegede de alle i hver sin retning. 

Læs følgende citat af ældste Robert D. Hales: »Hvis præstedømmets magt 
ikke fandtes på jorden, ville den onde have frit spil og kunne herske uhindret. 
Vi ville ikke have Helligåndens gave til at vejlede og oplyse os; ingen profeter 
til at tale i Herrens navn; ingen templer, hvor vi kunne indgå hellige, evige 
pagter og ingen myndighed til at velsigne, døbe, helbrede eller trøste. . . . Der 
ville ikke være noget lys eller håb - kun mørke« (Stjernen, januar 1996, s. 33). 

3. Læs eller genfortæl følgende beretning om, hvad en familie gjorde for at støtte 
deres far i hans kaldelse i præstedømmet: 

»Jeg sad (ved generalkonferencen for mange år siden) sammen med seks af 
ældste Ezra Taft Bensons børn, fordi jeg på college delte værelse med én af 
dem. Min interesse var stor, da præsident McKay rejste sig og annoncerede 
den næste taler. Jeg betragtede med respekt ældste Benson, som jeg endnu 
ikke havde mødt, da han gik hen mod mikrofonen. Han var en stor mand, over 
1,80 m. Han havde en magistergrad, var internationalt kendt som USAs 
landbrugsminister og et af Herrens særlige vidner, en mand, som virkede rolig 
og selvsikker, og som havde talt til forsamlinger over hele verden. Pludselig 
rørte en hånd min arm. En lille pige lænede sig mod mig og hviskede 
indtrængende: 'Bed for far.' 

Lidt overrasket tænkte jeg: 'Dette budskab bliver sendt ned langs rækken, og 
jeg skal give den videre. Skal jeg sige: 'Bed for ældste Benson'? Skal jeg sige: 
'Du bør bede for din far'?' Jeg fornemmede behovet for umiddelbar handling, 
så jeg lænede mig fremover og hviskede: 'Bed for far.' 

Jeg så den hvisken gå hen langs rækken til der, hvor søster Benson sad med 
hovedet allerede bøjet. 

Mange gange siden den dag har jeg husket det budskab - Bed for far, 
hjemmets patriark. Bed for ham, når han tjener som distriktspræsident eller 
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hjemmelærer. Bed for ham, når han bliver sekretær i en forening, når hans 
forretning blomstrer, eller når han går ned i løn. Bed, når han giver råd til 
familieaften. Bed for far, som arbejder længe, så Jerold kan komme på mission 
og Diana på college. Bed for ham, når han taler til nadvermødet eller giver mor 
en velsignelse, så hun kan blive rask igen. Og om aftenen, når han kommer 
træt eller modløs hjem, bed for ham. Bed for far i alt, hvad han gør - de små 
ting og de store. 

I årenes løb er generalkonferencer kommet og gået, og hver gang præsident 
Benson har rejst sig for at tale, har jeg tænkt: 'Hans børn, som er spredt over 
hele kontinentet, er nu forenet i bøn for deres far.' 

Og jeg er kommet til det resultat, at den korte besked, som gik langs den 
bænk for mange år siden, er det vigtigste budskab, en familie kan dele. Hvilken 
ekstraordinær kraft og tro enhver mand kan få til at klare de daglige 
udfordringer i livet, hvis hans datter eller søn et eller andet sted hvisker: 'Bed 
for far'« (Elaine McKay, »Bed for far,« New Era, juni 1975, s. 33). 

4. Når vi efterlever evangeliet, vil vi være forberedt til at modtage ansvar og nyde 
præstedømmets velsignelser. Læs »Mine evangeliske standarder« (Hæftet Mine 
præstationsdage, [35317], bagsiden) og stop op efter hver enkelt for at lade 
børnene tænke over, hvor godt de efterlever den standard. Når du er færdig 
med at læse listen, kan du måske gennemgå den ved at bruge illustrationer 
eller nøgleord. 

Mine evangeliske standarder 

1. Jeg vil huske min dåbspagt og lytte til Helligånden. 

2. Jeg vil være ærlig over for vor himmelske Fader, andre og mig selv. 

3. Jeg vil søge gode venner og behandle andre venligt. 

4. Jeg vil klæde mig sømmeligt for at vise respekt for vor himmelske Fader 
og mig selv. 

5. Jeg vil kun læse og se det, som er behageligt for vor himmelske Fader. 

6. Jeg vil kun lytte til musik, som er behagelig for vor himmelske Fader. 

7. Jeg vil bruge vor himmelske Faders og Jesu navn med ærbødighed. Jeg 
vil ikke sværge eller bande. 

8. Jeg vil bevare mit sind og mit legeme rent og helligt. 

9. Jeg vil ikke deltage i noget, som skader mig. 

10. Jeg vil gøre det på sabbatten, som vil hjælpe mig med at føle mig 
tættere til vor himmelske Fader. 

11. Jeg vil vælge det rette. Jeg ved, at jeg kan omvende mig, når jeg gør 
noget forkert. 

12. Jeg vil leve nu, så jeg er værdig til at tage til templet og udføre en 
mission. 

13. Jeg vil følge vor himmelske Faders plan for mig. 

5. Gengiv følgende citat af præsident Gordon B. Hinckley, Kirkens 15. præsident: 
»Denne Kirke tilhører ikke dens præsident. Dens overhoved er Herren Jesus 
Kristus, hvis navn vi alle har påtaget os. Vi er alle fælles om denne store 
stræben. Vi er her for at hjælpe vor Fader med hans værk og hans herlighed 
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Lektion 14 

'at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesker' (Moses 1:39). Jeres 
forpligtelse er lige så stor på jeres ansvarsområde, som min forpligtelse er på 
mit område. Ingen kaldelse i denne Kirke er lille eller uden betydning. Vi 
påvirker alle hinanden i udførelsen af vores opgave andre« (Stjernen, juli 1995, 
s. 72). 

6. Syng eller læs teksten til »Kærlighed er her« (Børnenes sangbog, s. 102). 

Konklusion 

Vidnesbyrd Du kan eventuelt bære dit vidnesbyrd om, at præstedømmet er blevet gengivet, 
og at det er myndighed til at handle på Guds vegne. Tilskynd drengene til at leve 
værdigt til at bære Det Aronske Præstedømme og tilskynd alle eleverne til at leve 
værdigt til at modtage præstedømmets velsignelser. Tilskynd børnene til at ære 
og støtte præstedømmelederne. 

Del det med familien Tilskynd børnene til at fortælle deres familie om en bestemt del af lektionen som 
fx en historie, et spørgsmål eller en aktivitet eller til sammen med deres familie at 
læse »Forslag til hjemmestudium.« 

Forslag til Foreslå børnene, at de læser L&P 121:34-46 derhjemme som en opsummering 
hjemmestudium af denne lektion. 

Bed et barn om at slutte med bøn. 
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