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Oversigt over Evalueringer
af indlæring
Evalueringer af indlæring hjælper eleverne til at forstå, anvende og vidne om
vigtige læresætninger og principper. En succesrig gennemførelse af evalueringer af
indlæring for kurset kræves for at opnå anerkendelse for det.

Som lærere eller administratorer kan I forberede jer til at hjælpe eleverne til
en succesrig gennemførelse af evalueringer af indlæring ved at se videoen

»Best Practices for Learning Assessments« (8:30). Når I i videoen bliver bedt om
det, så gennemgå og udfyld afsnittene i dokumentet »Best Practices for Learning
Assessments«.

Du kan også hjælpe dem til en succesrig gennemførelse af evalueringer af
indlæring ved konsekvent gennem hele kurset undervise i, lægge vægt på og
gennemgå hovedlæresætningerne og -principperne. Studievejledninger er lavet for
at hjælpe lærere og elever til at finde frem til nogle af kursets hovedlæresætninger
og -principper.

Computerprogrammet til evaluering af indlæring vil hjælpe jer til at håndtere
evaluering af indlæring og samle resultaterne hurtigt. I har to muligheder for
håndteringen af evaluering af indlæring.

• På nettet. Denne mulighed gør det muligt for eleverne at bruge en computer
eller en mobil enhed til at lave deres evaluering af indlæring. Den bliver
automatisk bedømt, og de modtager en rapport, der viser deres resultat, og
hvilke spørgsmål de har svaret forkert på.

• Udskrift. Denne mulighed gør det muligt for eleverne at bruge papir og blyant
til at lave deres evaluering af indlæring. Hvert skema har en unik kode for hver
elev. I kan scanne skemaerne, og de vil så automatisk blive bedømt.

Computeroplæringen findes på følgende sprog

Kinesisk

Engelsk

Fransk

Tysk

Italiensk

Japansk

Koreansk

Portugisisk

Russisk

Spansk
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Hjælp til
handicappede elever
Formålet med tilpasninger af evalueringen er at give elever med særlige behov,
handicap eller helbredsmæssige problemer mulighed for at deltage i evalueringen
på lige vilkår med de andre. Lærere bør foretage passende tilpasninger for at
imødekomme elever med særlige behov, handicap eller helbredsmæssige
problemer. Tænk over følgende retningslinjer, når du foretager tilpasninger for
dine elever:

1. Find de elever, der kan have særlige behov eller handicap. Tal personligt med
dem hver især for at finde frem til hans eller hendes særlige behov. Lyt nøje, og
vær positiv. Du bør overveje at tale med deres forældre eller kirkeledere for
bedre at forstå deres individuelle behov.

2. Lav på baggrund af dine samtaler en plan, som på passende vis tager højde for
deres individuelle behov.

3. Iværksæt tilpasningerne. Individuel hjælp skal holdes fortrolig. Det er ikke
muligt at lave en liste over alle mulige tilpasninger, men følgende er eksempler
på mulige tilpasninger:

Præsentation: Giv eleven en lydudgave af evalueringen (findes kun på
engelsk), præsenter vejledningen og evalueringen mundtligt, eller giv eleven en
udgave af evalueringen med stor skrifttype (findes kun på engelsk) (på Learning
Assessments website findes de aktuelle formater af evalueringen).

Omgivelser: Giv eleven fortrinsret til en god siddeplads, sørg for, at der er så få
forstyrrende elementer som muligt, eller foretag eventuelt evalueringen i
mindre grupper eller i et andet lokale.

Planlægning af testen: Gennemfør evalueringen over flere lektioner eller over
flere dage, tillad at de forskellige dele af evalueringen gennemføres i en anden
rækkefølge, gennemfør evalueringen på et bestemt tidspunkt på dagen eller
tillad, at der bruges længere tid på at gennemføre evalueringen.

Svar: Tillad, at eleven giver mundtlige svar, tillad, at svarene dikteres til en
person, som skriver dem ned, eller til en diktafon, eller tillad, at svarene bliver
skrevet ind i evalueringshæftet i stedet for på svararket.

4. Undgå at yde hjælp, som på nogen måde ændrer eller reducerer
læringsforventningerne til den studerende.

5. Udvis næstekærlighed over for hver enkelt elev, og følg Åndens tilskyndelser,
når du udarbejder den hjælp, der passer til deres behov.

6. Gå ind på Kirkens engelske hjemmeside for at finde generelle oplysninger om
hjælp til personer med handicap: lds.org/topics/disability.
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Studievejledninger





Lære og Pagter 1-75 og
Joseph Smith – Historie
Mesterskriftstedsspørgsmål: Forstå den lære, mesterskriftstederne forklarer.

• Joseph Smith – Historie 1:15-20

• Lære og Pagter 1:37-38

• Lære og Pagter 6:36

• Lære og Pagter 8:2-3

• Lære og Pagter 10:5

• Lære og Pagter 13:1

• Lære og Pagter 18:10-11

• Lære og Pagter 18:15-16

• Lære og Pagter 19:16-19

• Lære & Pagter 19:23

• Lære og Pagter 25:13

• Lære og Pagter 46:33

• Lære og Pagter 58:27

• Lære og Pagter 58:42-43

• Lære og Pagter 64:9-11

Spørgsmål til baggrund: Forstå nogle af de store begivenheder eller beretninger,
der omgiver og er baggrund for de forskellige skriftsteder.

• Oliver Cowderys vidnesbyrd om, at Joseph Smiths arbejde var af Gud (se L&P
6:22-23)

• De 116 manuskriptsider går tabt, og de principper, som Joseph Smith lærte (se
L&P 3; 10)

• Sandheder lært af det første syn (se JS–H 1:11-20)

• Tidslinje over nøglebegivenheder: Det første syn, Joseph, der modtager
guldpladerne, præstedømmets gengivelse, Kirkens organisering og flytningen
til Kirtland i Ohio

• De budbringere, der gengav Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme
(se L&P 13; JS–H 1:72)

• Zions midtpunkt og betydningerne af ordet Zion (se L&P 57; Tro mod sandheden:
Et evangelisk opslagsværk, 2005, s. 173-174)

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Lære
og Pagter.
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• Principper, der styrer åbenbaring: Forberedelse til at modtage åbenbaring (se
L&P 9:7-9), genkendelse af åbenbaring (se L&P 8:1-5), skelne sand åbenbaring
fra falske ideer (se L&P 50:10-36) og forstå, at profeten modtager åbenbaring til
at vejlede Kirken, og at de, der har kaldelser, modtager åbenbaringer med
hensyn til deres ansvar (se L&P 28:1-7)

• Årsag til, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den eneste sande og
levende kirke (se L&P 1:30; 18:1-5; 27:5-14; 33:1-6)

• Det lærer Lære og Pagter os om Jesu Kristi forsoning (se L&P 29:30-45), dåb (se
L&P 20:72-74; 22:1-4), nadveren (se L&P 20:77, 79; 27:1-2), Åndens gaver (se
L&P 46:8-26), ægteskab (se L&P 49:15-17), missionering (se L&P 15:6; 33:7-10;
65:1-6), forberedelse til det andet komme (se L&P 45:32, 39, 57), de hellige
skrifter (se L&P 68:2-4), indvielsesloven (se L&P 42:30-42) og Mormons Bog
(se L&P 20:8-12)

• Profeten Joseph Smiths rolle i den sidste uddeling (se L&P 27:5-14; 65:2)

• Profetens rolle med hensyn til at modtage åbenbaring for Kirken (se L&P 21:1,
4-6; 28:2, 6-7; 43:1-7)

Vigtige udtryk: Forstå betydningen af vigtige udtryk.

• Evigt liv (se L&P 14:7; 20:17-28; 29:22-29; 66:4-13)

• Udødelighed (se Tro mod sandheden, s. 30)

• Den nye og evigtvarende pagt (se L&P 66:2)

• Det store frafald og individuelt frafald (se Tro mod sandheden, s. 48-49)

• Åndelig død (se L&P 29:40-41)

LÆRE OG PAGTER 1-75 OG JOSEPH SMITH – HISTORIE
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Lære og Pagter-Officiel
erklæring – 2
Mesterskriftstedsspørgsmål: Forstå den lære, mesterskriftstederne forklarer.

• Lære og Pagter 76:22-24

• Lære og Pagter 76:40-41

• Lære og Pagter 78:19

• Lære og Pagter 82:10

• Lære og Pagter 88:124

• Lære og Pagter 89:18-21

• Lære og Pagter 107:8

• Lære og Pagter 121:36, 41-42

• Lære og Pagter 130:22-23

• Lære og Pagter 131:1-4

Spørgsmål til baggrund: Forstå nogle af de store begivenheder eller beretninger,
der omgiver og er baggrund for de forskellige skriftsteder.

• De budbringere, der gengav visse præstedømmenøgler til profeten Joseph
Smith og Oliver Cowdery i templet i Kirtland (se L&P 110:11-16)

• Principper, som profeten Joseph Smith lærte om sine prøvelser, mens han var i
fængslet i Liberty (se L&P 122:7)

• De store samlingssteder for de første hellige (se L&P 124, afsnitsindledning;
L&P 136, afsnitsindledning, 1-18; Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide for Home-Study Seminary Students, 2013, s. 339-349)

• Oprettelsen af Hjælpeforeningen (se Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens historie og
virke, 2011, s. 11-25)

• Fremkomsten af Den Kostelige Perle (se Doctrine and Covenants and Church
History Study Guide, s. 354-358)

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Lære
og Pagter.

• Præstedømmets ed og pagt (se L&P 84:33-44), opstandelse og herlighedsriger
(se L&P 88:14-24), visdomsordet (se D&C 89), Kristi lys (se L&P 88:1-13),
udkigsposter på tårnet (se L&P 101:43-62), Kirkens disciplinærråd (se L&P 102;
Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk, 2005, s. 78-79), når efterlevelsen af
flerkoneri er retfærdiggjort (se L&P 132:45, 48), lydighed (se L&P 130:21) og
tiende (se L&P 119)

• Tempeltjeneste (se L&P 109; 110), udførelse af ordinancer for vores forfædre (se
L&P 128:15) og forkyndelse af evangeliet i åndeverdenen (se L&P 138:29-32)
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• Modtagelse af et herlighedsrige og modtagelse af ophøjelse i det celestiale rige
(se L&P 76:30-70; 131:1-4; 137:10)

• Sandheder, der bliver undervist om i »Familien: En proklamation til verden« (se
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, s. 373-376)

• Profeten Joseph Smiths rolle i gengivelsen af sandhed, ordinancer og
præstedømmet (se L&P 135:3)

• Åbenbaring bekendtgjort i Officiel erklæring – 2

• Sådan bliver Det Første Præsidentskab gendannet, når en profet dør (se
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, s. 334-339)

• Den nye og evigtvarende ægteskabspagt (se L&P 132:19-21)

Vigtige udtryk: Forstå betydningen af vigtige udtryk.

• Få sin begavelse i templet (se L&P 95:8; 109:22-23)

LÆRE OG PAGTER-OFFICIEL  ERKLÆRING – 2
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Det Gamle Testamente: 1
Mosebog-Ruth
Mesterskriftstedsspørgsmål: Forstå den lære, mesterskriftstederne forklarer.

• Moses 1:39

• Moses 7:18

• Abraham 3:22-23

• 1 Mosebog 1:26-27

• 1 Mosebog 2:24

• 1 Mosebog 39:9

• 2 Mosebog 19:5-6

• 2 Mosebog 20:3-17

• Josva 24:15

Spørgsmål til baggrund: Forstå nogle af de centrale beretninger, personer,
tidsperioder og symbolik.

• Det vigtigste budskab i Det Gamle Testamente og det, som de fleste af Det
Gamle Testamentes symboler, love, billeder, profetier og begivenheder henviser
til eller repræsenterer (se Moses 5:7-8; Mosi 3:13-15)

• Symbolikken i blodet på dørstolperne (se 2 Mos 12:21-23), kobberslangen (se 4
Mos 21:8-9; Alma 33:19-22) og Abraham, der bliver bedt om at ofre Isak (se 1
Mos 22:10-12; Joh 3:16)

• Det, Moses vidste, der ville hjælpe ham til at sejre over Satan (se Moses 1:4-7,
13)

• Bud til Adam og Eva i Edens have (se Moses 2:26-30; 3:16-17)

• Noa og vandfloden: Hvordan vandfloden kan betragtes som en velsignelse for
ånder, der endnu ikke er født, og for de ugudelige på vandflodens tid (se Moses
8:22-30; 2 Ne 26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary
Students, 2015, s. 38).

• Jakob og Esau: De valg, Esau traf, der viste, at han ringeagtede sin
førstefødselsret (se 1 Mos 25:29-34; 26:34-35; Old Testament Study Guide, s.
65-66)

• Josef, der blev solgt til Egypten: Lektier lært om prøvelser (se 1 Mos 45:7-8;
50:20-21)

• Moses’ kaldelse for at udfri Israel: Det, Gud fortalte Moses for at hjælpe ham til
at overvinde hans tvivl (se 2 Mos 3:12, 17)

• Vigtige lektier i forbindelse med Israel i ørkenen: Det, Herren dagligt gav Israel
for at huske ham (se 2 Mos 16:4-5), velsignelser takket være Åbenbaringsteltet
(se 2 Mos 25:8, 22; 29:43-46), hvordan ofringer, der er beskrevet i 3 Mosebog,
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fik Israel til at rette blikket mod Jesus Kristus (se 3 Mos 1:3-9; 4:20-31; 16:21-22)
og Kaleb og Josvas svar på de udspredte »rygter« (se 4 Mos 14:7-9)

• Belæringer ved at gå ind i det forjættede land og erobre Jeriko (se Jos 6)

• Tidslinje for centrale profeter: Adam, Enok, Noa, Abraham og Moses (se Guide
til Skrifterne, »Kronologisk oversigt«; se også LDS.org)

• Vigtige personer i første del af Det Gamle Testamente: Adam, Eva, Moses,
Enok, Noa, Abraham, Lot, Sara, Isak, Rebekka, Jakob, Rakel, Esau, Josef, Aron,
Kaleb, Josva, Bileam, Samson, Gideon og Ruth

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Det
Gamle Testamente.

• Jesu Kristi rolle i skabelsen (se Moses 1:32-33)

• Principper i forbindelse med faldet: Hvad der blev gjort i den førjordiske
tilværelse for at overvinde faldet (se Moses 4:2), omstændigheder efter faldet (se
Moses 3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Ne 2:22-23), og det Adam og Eva lærte om faldet,
efter det indtraf (se Moses 5:9-11)

• Læren om at blive født på ny (se Moses 6:59), Abrahams pagt (se Abraham
1:19; 2:6-11; 1 Mos 17:1-7) og oprigtig omvendelse (se Tro mod sandheden: Et
evangelisk opslagsværk, 2005, s. 111-115)

• Det, Enok lærte om Guds og Satans natur (se Moses 7:26-30)

• Lektier om familier og ægteskab i Det Gamle Testamente: Årsager til, at
ægteskab mellem en mand og en kvinde er indstiftet af Gud (se Moses 3:18-25),
velsignelser i vente til de personer, der er trofaste mod deres tempelpagter (se 1
Mos 28:1-22; Old Testament Study Guide, s. 67-69), forholdet mellem mand og
hustru (se Moses 3:18-25; 1 Mos 2:24), bud, Gud har givet dem, der er gift (se
Moses 2:26-28) og bud, Gud har givet forældre (se Moses 6:1, 5-6, 23)

Vigtige udtryk: Forstå betydningen af vigtige udtryk.

• Udvalgt seer (se JSO, 1 Mos 50:26-27 i Guide til Skrifterne; 2 Ne 3:6-7)

DET GAMLE TESTAMENTE:  1  MOSEBOG-RUTH
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Det Gamle Testamente: 1
Samuel-Malakias
Mesterskriftstedsspørgsmål: Forstå den lære, mesterskriftstederne forklarer.

• 1 Samuel 16:7

• Salmerne 24:3-4

• Salmerne 119:105

• Salmerne 127:3

• Ordsprogene 3:5-6

• Esajas 1:18

• Esajas 5:20

• Esajas 29:13-14

• Esajas 53:3-5

• Esajas 58:6-7

• Esajas 58:13-14

• Jeremias 1:4-5

• Ezekiel 37:15-17

• Amos 3:7

• Malakias 3:8-10

• Malakias 3:23-24

Spørgsmål til baggrund og indhold: Forstå nogle af de centrale beretninger og
tilknyttede principper.

• Samuel og Eli: Hvad vi lærer af Samuels oplevelse om at lære at genkende
Herrens stemme (se 1 Sam 3:4-10)

• Årsager til, at Israel ønskede en konge (se 1 Sam 8:6-7, 19-20)

• David og Goliat: Hvad David stolede på for at besejre Goliat (se 1 Sam 17:37,
45-47)

• Ussa støttede pagtens ark: Lektier lært om at lede eller rette Guds værk uden
myndighed (se 2 Sam 6:3-7)

• David og Batseba: Lektier lært om at undgå fristelser og kontrollere begær og
ønsker (se 2 Sam 11:1-5)

• Salomos ægteskaber med ikke-israelitiske kvinder: Konsekvenser ved at gifte
sig uden for pagten (se 1 Kong 11:3-6)

• Profeten Elias og enken i Sarepta: Hvad enken gjorde for at handle i tro (se
1 Kong 17:9-16)
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• Profeten Elias og hans styrkeprøve med Ba’als profeter: Lektier lært om Guds
magt (se 1 Kong 18:26-29, 36-39)

• Na’aman: Lektier lært om at følge en profet (se 2 Kong 5:9-10, 13-14)

• Genopførelsen af templet i Jerusalem: Lektier lært af modgang (Ezra 4:4-5;
5:1-5; 6:1-3, 7-8, 14)

• Ester: Lektier om mod (se Est 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1-2; 7:3-6)

• Job: Lektier lært om prøvelser (se Job 13:13-16)

• Daniel: Sandheder lært af hans oplevelse ved kongens hof (se Dan 1:3-20)

• Kong Nebukadnesars drøm: Sandheder lært om Guds rige (se Dan 2:34-35,
44-45; L&P 65:2)

• Shadrak, Meshak og Abed-Nego: Hvad vi kan lære om tro (se Dan 3:14-18)

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Det
Gamle Testamente.

• Velsignelser ved tilbedelse i templet (se 1 Kong 8:37-40; se også Guide til
Skrifterne, »Templet, Herrens hus«) og blive befriere på Zions bjerg (se Obad
1:17, 21; se også Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 468)

• Forholdene i tusindårsriget (se Es 65:21-25)

• Jesu Kristi forsoning: Sådan vidner Det Gamle Testamente om Jesus Kristus
gennem symbolik, historier, profeter og mesterskriftsteder (se Moses 6:63; se
også Mosi 3:15)

Nøgleskriftsteder: Forstå meningen og betydningen af nøgleskriftsteder.

• »I mine hænder har jeg tegnet dig« (Es 49:16)

• »Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker« (Joel 3:1)

DET GAMLE TESTAMENTE:  1  SAMUEL-MALAKIAS
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Det Nye Testamente:
Matthæus-Johannes
Spørgsmål om evangelisk mesterlære: Forstå den læresætning,
mesterlæreskriftstedet underviser om.

• Matthæus 5:14-16

• Matthæus 11:28-30

• Matthæus 16:15-19

• Matthæus 22:36-39

• Lukas 24:36-39

• Johannes 3:5

• Johannes 7:17

• Johannes 14:15

• Johannes 15:16

• Johannes 17:3

Spørgsmål til baggrund og indhold: Forstå nogle af de centrale beretninger og
tilknyttede principper.

• Jesus bliver døbt: Sandheder lært om Guddommen (se Matt 3:16-17).

• Jesus bliver fristet: Lektier lært om at overvinde fristelse (se Matt 4:3-11).

• Jesus kalder sine tolv apostle: Det apostlene modtog, da de var blevet kaldet (se
Matt 10:1-4).

• Peter går på vandet: Lektier lært om at overvinde vores frygt og tvivl (se Matt
14:28-31).

• Skikken med at vaske hænder: Lektier, Jesus underviste i om det, der gør os
urene (se Matt 15:10-20).

• Peters vidnesbyrd: Lektier lært om at opnå et vidnesbyrd (se Matt 16:13-19).

• Herrens lære om ægteskab: Lektier lært om ægteskab (se Matt 19:3-9).

• Frelserens instruktioner til apostlene efter hans opstandelse (se Matt 28:19-20).

• Jesus rådgiver en rig mand: Sandheder, der vil hjælpe os til at opnå evigt liv (se
Mark 10:17-22).

• Vid, hvem budbringeren var, som blev sendt for at berede vejen for Jesus Kristus
(se Luk 7:27-28).

• Lignelsen om den barmhjertige samaritaner: En sandhed, der kan hjælpe os til
at få evigt liv (se Luk 10:25-37).

• Lignelsen om det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn: Lektier lært
om at hjælpe andre, der er faret vild (se Luk 15).
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• Frelseren lærer Nikodemus om, hvad der er nødvendigt for at blive åndeligt
født på ny (se Joh 3:3-5).

• Vid, hvem Jahve, Det Gamle Testamentes Gud, er (se Joh 8:56-58).

• Symbolikken med Jesus Kristus som hyrde (se Joh 10:11-15).

• Jesus vasker apostlenes fødder: Lektier lært om tjeneste (se Joh 13:12-17).

• Sådan kan vi vise vores kærlighed til Frelseren (se Joh 14:15).

• Helligåndens roller (se Joh 16:13; se også Joh 14:26).

• Noget, som Frelseren belærte om, var afgørende for at opnå evigt liv (se Joh
17:3).

• Det gjorde Frelseren for at overvinde døden (se Joh 20:17-20; se også Joh 5:26).

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Det
Nye Testamente.

• Når vi følger Jesu Kristi lære og bud, hjælper det os til at blive som vor Fader i
Himlen (se Matt 5:48).

• Forberedelse til Herrens andet komme (se JS–M 1:38-54).

• Årsager til at tage nadveren (se Matt 26:26-28; JSO 26:22, 24-25 (i Guide til
Skrifterne, scriptures.lds.org)).

• Formål med sabbatsdagen (se Mark 2:23-3:6).

• Sådan får man et vidnesbyrd om den lære, Jesus Kristus underviste i (se Joh
7:16-18).

• Vær i stand til at forklare Jesu Kristi rolle i frelsesplanen og begrunde, hvorfor
han måtte være den, der udførte forsoningen.

• Vær i stand til at forklare behovet for og resultaterne af Jesu Kristi forsoning.

• Vær i stand til at fortælle andre om sandheder, du har lært, som hjalp dig til at
komme Jesus nærmere.

• Vær i stand til at komme med et eksempel på noget, du gør i dette skoleår for at
komme Jesus nærmere.

Nøgleskriftsteder: Forstå meningen og betydningen af nøgleskriftsteder.

• Forstå nogle nøgleskriftsteder, der beskriver Frelserens lidelse i Getsemane (se
Matt 26:38-39; 14:32-34).

DET NYE TESTAMENTE:  MATTHÆUS-JOHANNES
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Det Nye Testamente:
Apostlenes
Gerninger-Johannes’
Åbenbaring
Spørgsmål om evangelisk mesterlære: Forstå den læresætning,
mesterlæreskriftstedet underviser om.

• Apostlenes Gerninger 3:19-21

• 1 Korinther 2:5, 9-11

• 1 Korinther 6:19-20

• 1 Korinther 11:11

• 1 Korinther 15:20-22

• 1 Korinther 15:40-42

• Efeserne 2:19-20

• Efeserne 4:11-14

• 2 Thessaloniker 2:1-3

• 2 Timotheus 3:15-17

• Hebræerne 12:9

• Jakobs Brev 1:5-6

• Jakobs Brev 2:17-18

• 1 Peter 4:6

• Johannes’ Åbenbaring 20:12

Spørgsmål til baggrund og indhold: Forstå nogle af de centrale beretninger og
tilknyttede principper.

• Apostlen Peter underviser Cornelius i evangeliet: Lektier lært om sandheder
modtaget fra Gud (se ApG 10:28-35, 44-48)

• Apostlen Paulus underviser kong Agrippa: Hvad er nødvendigt for at blive
omvendt til Jesus Kristus (se ApG 26:26-29)

• Hvad symboliserer dåben? (Se Rom 6:3-6).

• Det underviste apostlen Paulus os i om vores legeme (se 1 Kor 6:19-20), om
forholdet mellem en mand og en hustru (se 1 Kor 11:11), om hvad der hjælper
os til at overvinde vore dages farer (se 2 Tim 3:15-17) og om at overvinde
prøvelser (se Hebr 12:2-4)

• Eksempler på Åndens frugt (se Gal 5:22-23)
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• Sandheder om nåde og gerninger (se Ef 2:7-10; Jak 2:17-18)

• Profeters og apostles rolle (se Ef 4:11-14)

• Velsignelser ved at iføre sig Guds fulde rustning (se Ef 6:11-13)

• Sådan udførte profeterne i Det Gamle Testamente mirakler (se Hebr 11)

• Sandheder, der hjalp de retfærdige til at overvinde Satan i den førjordiske
tilværelse (se Åb 12:11)

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i Det
Nye Testamente.

• Hvornår begyndte profeterne at profetere om gengivelsen af evangeliet (se ApG
3:21)

• Velsignelser ved at forstå, at vi er af Guds slægt (se ApG 17:28)

• Det, der er nødvendigt for at dåbsordinancen, er komplet (se ApG 19:2-6)

• Det, der er nødvendigt for at blive retfærdiggjort for synd (se Rom 3:24-26; se
også Moro 10:32-33)

• Velsignelser ved at være et åndeligt barn af vor himmelske Fader (se Rom
8:16-18)

• Sådan forstår man det, der vedrører Gud (se 1 Kor 2:10-11, 14)

• Det, der er muligt på grund af Jesu Kristi opstandelse (se 1 Kor 15:20-22)

• En forståelse af tidernes fyldes uddeling: Hvad det er, og hvad det omfatter (se
Ef 1:10)

• Hvem der var den førstefødte af vor himmelske Faders åndelige børn, Skaberen
af alt, Kirkens overhoved og den første, der opstod (se Kol 1:12-19)

• Sandheder omkring forberedelse til Jesu Kristi andet komme (1 Thess 5:1-6)

• Sandheder om Jesus Kristus: Hans roller og egenskaber (se Hebr 1:1-3)

• Sandheder omkring personer, der modtager præstedømmet (se Hebr 5:4)

• Det, vi kan gøre, når vi mangler visdom (se Jak 1:5-6)

• Læren om frelse for de døde: Hvorfor evangeliet bliver forkyndt for de, der er
døde (se 1 Pet 4:6)

Nøgleskriftsteder: Forstå meningen og betydningen af nøgleskriftsteder.

• »Bedrøvelse efter Guds vilje« (se 2 Kor 7:10; se også Tro mod sandheden: Et
evangelisk opslagsværk, 2005, s. 113)

• Tider, hvor »alt det genoprettes« (se ApG 3:19-21; se også ApG 3:19-21)

• »Tidernes fyldes« uddeling (se Ef 1:10; se også L&P 128:18; Guide til Skrifterne,
»Uddeling«).

DET NYE TESTAMENTE:  APOSTLENES GERNINGER-JOHANNES’  ÅBENBARING
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Mormons Bog: 1 Nefi
1-Alma 16
Spørgsmål om evangelisk mesterlære: Forstå den læresætning,
mesterlæreskriftstedet underviser om.

• 1 Nefi 3:7

• 2 Nefi 2:22-25

• 2 Nefi 2:27

• 2 Nefi 26:33

• 2 Nefi 28:30

• 2 Nefi 32:3

• 2 Nefi 32:8-9

• Mosija 2:17

• Mosija 2:41

• Mosija 3:19

• Mosija 4:9

• Mosija 18:8-10

• Alma 7:11-13

Spørgsmål til baggrund og indhold: Forstå nogle af de centrale beretninger og
tilknyttede principper.

• Hvilket guddommeligt vidne om Mormons Bog vil hjælpe folk til at vide (se
indledningen til Mormons Bog, afsnit 8-9)

• Hovedformålet for Mormons Bogs skribenter (se 1 Ne 6:4-6; 2 Ne 25:23)

• Nefi får bronzepladerne: Lektier lært om lydighed (se 1 Ne 3:7)

• Lehis sønner vender tilbage med Ismaels familie: Lektier lært om ægteskab (se
1 Ne 7:1-5)

• Nefi laver de små plader: Lektier lært om at holde buddene (se 1 Ne 9:3, 5-6;
L&P 10:38-45)

• Det gør Mormons Bog tilgængeligt for alle mennesker (se 1 Ne 13:26-29, 29-42)

• Liahona: Lektier lært om at modtage vejledning fra Gud (se 1 Ne 16:27-29)

• Det lærer Mormons Bog os om profeten Joseph Smith (se 2 Ne 3:6-8, 15, 24)

• Profetier om, hvordan nogle folk vil reagere på profeter i de sidste dage (se 2 Ne
27:1-5)

• Profeti om, hvordan Mormons Bog vil blive oversat af Joseph Smith (se 2 Ne
27:6-23)
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• Herrens følelser for dyd (se Jakob 2:22-35)

• Kong Benjamins lærdomme om velsignelser, man modtager for at adlyde
buddene (se Mosi 2:41)

• Resultatet af at overvinde det naturlige menneske (se Mosi 3:19)

• Hvad seere ved (se Mosi 8:13-17)

• Lamanitternes had til nefitterne: Lektier lært om tilgivelse (se Mosi 10:12-18)

• Almas og hans folks fangenskab: Lektier lært om prøvelser (se Mosi 23:20-24;
24:16-21)

• Den primære rolle for bærere af Det Melkisedekske Præstedømme (se Alma
13:1-12).

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i
Mormons Bog.

• Hvad handlefrihed er, og hvordan det passer ind i frelsesplanen (se 2 Ne 2:5,
14-16, 27-29)

• Jesu Kristi rolle i frelsesplanen (se 2 Ne 25:19-20)

• Vor himmelske Faders beskaffenhed (2 Ne 26:33)

• Principper angående at modtage svar på spørgsmål og bønner (se 2 Ne 28:30)

• Årsager til at blive døbt (se 2 Ne 31:5-7)

• Handlinger, der er brug for, for at søge sandhed (2 Ne 32:3, 8-9)

• Herrens følelser for dyd (se Jakob 2:22-35) og ægteskab (se Jakob 2:27, 30)

• Kilden til al sandhed (se Mosi 4:9)

• Pagten indgået ved dåb (se Mosi 18:9)

• Det oplevede Jesus Kristus som en del af forsoningen (se Alma 7:11-13)

• Hvad det vil sige at opstå (se Alma 11:42-43)

• Vær i stand til at forklare de tre principper fra Opnå åndelig kundskab i
Evangelisk mesterlære, Hoveddokument.

• Vær i stand til at forklare Adams fald og Jesu Kristi forsoning.

• Vær i stand til at skrive om en person eller en historie fra dit studium af
Mormons Bog, som har påvirket dit liv.

• Vær i stand til kort at sammenfatte synet om livets træ, forklare symbolerne fra
synet og fortælle om det, du har lært af et af de symboler.

MORMONS BOG:  1  NEFI  1-ALMA 16

16



Mormons Bog: Alma
17-Moroni 10
Spørgsmål om evangelisk mesterlære: Forstå den læresætning,
mesterlæreskriftstedet underviser om.

• Alma 34:9-10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Hel 5:12

• 3 Nefi 11:10-11

• 3 Nefi 12:48

• 3 Nefi 18:15, 20-21

• 3 Nefi 27:20

• Eter 12:6

• Eter 12:27

• Moro 7:45, 47-48

• Moroni 10:4-5

Spørgsmål til baggrund og indhold: Forstå nogle af de centrale beretninger og
tilknyttede principper.

• Anti-nefi-lehierne: Lektier lært om at blive omvendt til Herren (se Alma
23:5-13)

• Almas sammenligning af ordet med et frø: Lektier og trin til at styrke vores tro
(se Alma 32).

• Jesu Kristi forsonings beskaffenhed (se Alma 34:9-10)

• Det bedste tidspunkt til at lære at holde Guds bud (se Alma 37:35)

• Hvad der er brug for for at tilfredsstille retfærdighedens krav (se Alma 42:15:31)

• Unge krigere: Lektier lært om lydighed (se Alma 57:21)

• Løsningen til at overvinde cirklen med stolthed og ødelæggelse (se Hel 11)

• Lektier lært om opfyldelse af profetier om Kristi fødsel (se 3 Ne 1:1-26)

• Hvor ofte Jesus Kristus følger vor himmelske Faders vilje (se 3 Ne 11:10-11)

• Det vi bliver befalet at gøre (se 3 Ne 12:48)

• Vejen til at opnå evigt liv (se 3 Ne 27:16)

• Herrens invitation til at blive helliggjort (se 3 Ne 27:20)

• Herrens løfter angående vores svagheder (se Eter 12:27)
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• Vores ansvar over for Kirkens medlemmer (se Moro 6:4)

• Næstekærlighedens gave (se Moro 7:45-48)

• Mønsteret til at få et vidnesbyrd om Mormons Bog (se Moro 10:3-5)

• Et af tegnene på, at Herren opfylder sit løfte om at samle Israel i de sidste dage
(se 3 Ne 21:1-11)

Læresætninger og principper: Forstå vigtige læresætninger og principper i
Mormons Bog.

• Formeringskraftens hellige beskaffenhed (se Alma 39:9)

• Hvad det vil sige at opstå (se Alma 40:21-26)

• Byg på Jesus Kristus grundvold (se Hel 5:12)

• Derfor bør alle bønner bør bedes og præstedømmeordinancer bør udføres i Jesu
Kristi navn (se tredje afsnit under »Jesus Kristus« under læresætning 1
»Guddommen« i Evangelisk mesterlære, Hoveddokument; se også 3 Ne 18:15,
20-21; Moro 7:28; L&P 45:3-5)

• Vores rolle som Herrens pagtsfolk (se 1 Ne 22:9; 3 Ne 20:27; Guide til
Skrifterne, »Abrahamske pagt«; Abr 2:9-11)

• Hvad er nødvendigt for, at der kan ske mirakler i vores liv (se Moro 9:20)

• Hvad tro er (se Eter 12:6)

• Det præstedømme, der skal bruges for at overdrage Helligåndsgaven (se Moro
2:2, fodnote b; Tro mod sandheden: Et evangelisk opslagsværk, 2005, s. 97)

• Det skal man have for at modtage et præstedømmeembede (se Moro 3)

• De velsignelser, vi bliver lovet i nadverbønnerne (se Moro 4-5)

• Løfterne og velsignelserne ved at omvende sig (se Moro 6:5-9)

• Vær i stand til at fortælle et eksempel på, hvordan du brugte et af de tre
principper fra Opnå åndelig kundskab i Evangelisk mesterlære, Hoveddokument til
at løse et spørgsmål eller et problem, du stod over for.

• Vær i stand til at fortælle det, du lærte af at studere Frelserens besøg hos
nefitterne (se 3 Ne 11-26)

• Vær i stand til at forklare frelsesplanen.

• Vær i stand til at skrive om en person eller en historie fra dit studium af
Mormons Bog, som har påvirket dit liv.

MORMONS BOG:  ALMA 17-MORONI  10
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