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Frelseren lærte oss hvor viktig det er å etterleve budene og undervise i dem da
han sa: «Den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i him-
lenes rike» (Matteus 5:19). Du har fått det hellige ansvar å hjelpe barna å lære
hvordan de kan holde sine dåpspakter og yte tjeneste. I den tiden hver enkelt
pike forbereder seg til å bli en ung kvinne, og hver gutt forbereder seg til å bli en
ung mann og motta prestedømmet, kan du øve viktig innflytelse på deres liv.

I 1831, kort tid etter at Kirken var blitt organisert, forkynte Frelseren at lærerne
skulle «undervise i mitt evangeliums prinsipper som de er i Bibelen og Mormons
bok» (L&p 42:12), som var alt som var tilgjengelig av hellig skrift på den tiden.
I dag er lærerne ansvarlige for å undervise i de hellige sannheter ut fra alle stan-
dardverkene, også Lære og pakter og Den kostelige perle, som hjelper barna
å utvikle tro på Gud og på hans Sønn Jesus Kristus.

Studiekurs Alle barn som er 8 til og med 11 år pr. 1. januar, skal undervises ut fra en av
bøkene Primær 4, 5, 6 og 7. Kun ett studiekurs benyttes hvert år for alle barna
i denne aldersgruppen. Hvert studiekurs er basert på en bestemt bok i Skriften:
Primær 4 på Mormons bok, Primær 5 på Lære og pakter, Primær 6 på Det gamle
testamente og Primær 7 på Det nye testamente. Over en fire-årsperiode vil barna
ha studert alle standardverkene.

Avhengig av lokale behov og antall barn i alderen 8 til 11 år, kan klassene orga-
niseres i individuelle aldersgrupper, kombinerte aldersgrupper eller separate
klasser for gutter og piker. Uansett hvordan klassen organiseres, må du forsikre
deg om at alle barna får tilstrekkelig oppmerksomhet.

Når barn fyller 12 år, begynner de i Unge kvinner eller Det aronske preste-
dømme. Men de fortsetter å gå i sin Primær-klasse i Søndagsskole-tiden til den
første uken i januar, da de begynner å gå i Søndagsskolen.

En spesiell leksjon, «Prestedømmet kan velsigne oss», er tatt med i denne
boken. Den skal brukes av lærere for 11 år gamle barn når guttene forbereder
seg til å bli diakoner og pikene til å gå over i Unge kvinner. Bruk denne leksjonen
før det første barnet i klassen fyller 12 år. Be om Herrens veiledning mens du
forbereder deg og når du fremlegger denne leksjonen, slik at barna vil forstå hva
prestedømmet er, hvordan det kan velsigne dem, og hvordan de kan fylle sitt
ansvar med hensyn til å hedre prestedømmet.

Undervisning 
på grunnlag 
av denne boken Dette studiekurset konsentreres om læresetninger fra Mormons bok. Når du

deler og drøfter disse læresetningene med barna, skulle de få en bedre forstå-
else av Jesu Kristi misjon og forsoning, utvikle større tro på ham og få et sterkere
vitnesbyrd om ham. De skulle lære hvordan de kan anvende Jesu Kristi læreset-
ninger på sitt eget liv og få et sterkere ønske om å holde hans bud.

Hjelp for læreren

V
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VI

Oppmuntre barna til å lese i Mormons bok hjemme for å lære om profetene som
virket i Amerika, og om Frelserens virksomhet blant nephittene. Når barna lærer
om disse profetene og Frelseren, vil de ønske å følge deres inspirerte eksempler
og læresetninger, og ønske å bli mer lik dem. De viktige sannhetene barna lærer
av Frelserens og hans profeters læresetninger vil bidra til å forberede dem til
å holde sine pakter og yte tjeneste i Kirken gjennom hele livet. Disse sannhetene
vil også gi dem styrke til å motstå fristelser i dagens verden.

For å oppfylle ditt hellige kall til å undervise barn, bør du være beredt både
mentalt og åndelig. En del av denne forberedelsen er å forstå prinsippene du
underviser i og ha et vitnesbyrd om dem. Frelseren, den største av alle lærere,
lærte oss mye som vi kan benytte når vi forbereder oss til å undervise andre
i hans evangelium:

• Søk ydmykt Ånden ved bønn. Herren har sagt: «Vær du ydmyk, og Herren,
din Gud, skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner»
(L&p 112:10). Hvis vi er ydmyke, har vi rett til å vite hva Herren ønsker at vi
skal lære hans barn.

• Studer Skriften og de levende profeters ord. Det er stor kraft i å lære Herrens
ord og grunne på dem. Han befalte oss: «Søk først å erholde mitt ord, og så
skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt ord,
ja, Guds kraft til å overbevise menneskene» (L&p 11:21).

En profet i de siste dager, president Ezra Taft Benson, har igjen bekreftet vårt
behov for å lære Herrens ord: «Jeg bønnfaller dere om å forplikte dere på ny
til å studere Skriften. Fordyp dere i den daglig, slik at dere vil ha Åndens kraft
med dere i deres kall» (Lys over Norge, nr. 6 1986, s. 83).

• Hold dine pakter. Din evne til å bli ledet av Ånden avhenger av hvor trofast du
holder paktene du har inngått med din himmelske Fader. Du vil også være et
godt eksempel når du «iaktta[r] og holde[r] paktene» (L&p 42:13). Når barn
ser din kjærlighet til Frelseren og ditt ønske om å etterleve evangeliet, vil de
bli mer motivert til å følge ham.

• Let etter måter å hjelpe barna på så de kan føle Frelserens kjærlighet. Fortell
dem ofte hvor glad du er i dem, og vis anerkjennelse for deres verdi og
potensial. Din kjærlighet og godhet vil hjelpe barna til å forstå hvilken kjær-
lighet deres himmelske Fader og Jesus Kristus har til dem. Den vil også
hjelpe dem til å lære å elske andre.

Denne boken vil hjelpe deg å ordne leksjoner som fokuserer på Skriften. Leksjo-
nene benytter beretninger og sitater fra Mormons bok som hjelper barna å forstå
prinsipper i evangeliet. Leksjonene angir ikke nøyaktig hvordan beretningene
fra Skriften bør gjennomgås. Når du forbereder deg og underviser ved Ånden,
vil du hjelpe barna så de bedre forstår Skriftens beretninger, prinsippene de
inneholder og hvordan barna kan anvende disse prinsippene på seg selv.
Når leksjonene er godt forberedt og interessante, vil barna bli bedre stimulert
til å lytte og lære.

Følgende trinn vil hjelpe deg å bli bedre forberedt til å undervise barna i klassen
effektivt:

1. Studer i ydmykhet leksjonens formål og skriftstedene som er oppført under
«Forberedelse», en uke eller to før leksjonen skal gjennomgås. Les om igjen
leksjonens formål og skriftstedene, og tenk over hvordan de kan gjelde barna
i klassen din. Spør deg selv: «Hva ønsker vår himmelske Fader at hvert enkelt
barn skal lære og gjøre som et resultat av denne leksjonen? Hvordan kan

Forberedelse
til leksjonene

Forbered deg 
til å undervise
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VII

denne leksjonen hjelpe barna å utvikle tro på Jesus Kristus, styrke deres
vitnesbyrd og gjøre dem i stand til å motstå fristelser av det onde som de
stilles overfor?» Skriv ned idéer som dukker opp.

Boken Evangeliets prinsipper (31110 170) ble laget som en personlig studie-
veiledning i grunnleggende prinsipper og læresetninger i evangeliet.
Bestemte kapitler i Evangeliets prinsipper er oppført under «Forberedelse»
i noen leksjoner. Disse kapitlene kan hjelpe deg med forberedelsene til
å undervise i hovedprinsippet eller -læresetningen i leksjonen. Et eksemplar
av denne boken finnes kanskje i møtehusets bibliotek, eller den kan kjøpes fra
distribusjonssenteret.

2. Bestem deg for om du vil bruke den foreslåtte oppmerksomhetsvekkeren som
innledning til leksjonen eller lage en selv. Pass på at den er passende og rele-
vant for gjennomgåelsen av beretningen fra Skriften.

3. Leksjonene forteller deg ikke hvordan du skal gjennomgå beretningen fra
Skriften. Du skulle søke Ånden for å få hjelp til å avgjøre hva du bør gjen-
nomgå og hvordan. Bruk forskjellige undervisningsmetoder fra uke til uke
(se «Undervis fra Skriften» på denne siden). Planlegg å engasjere elevene så
mye som mulig i læreaktivitetene, og gjennomgå leksjonen slik at barna vil
kunne gjenfortelle beretningen fra Skriften for andre.

4. Velg fra «Diskusjons- og anvendelsesspørsmål» de som best vil hjelpe barna
å forstå skriftstedene og anvende dem på seg selv. Du kan bruke spørsmå-
lene når som helst i leksjonen. Du trenger ikke å bruke alle.

5. Les «Berikelsesaktiviteter» og planlegg når og hvordan du vil bruke dem du
føler best vil hjelpe barna i klassen å forstå Skriften og formålet med
leksjonen. Alle klasser vil være forskjellige, og enkelte aktiviteter som passer
godt for én gruppe, passer ikke for en annen gruppe.

6. Planlegg å fortelle om passende personlige erfaringer som underbygger
formålet med leksjonen. La Ånden lede deg når du forteller klassen om
personlige erfaringer og når elevene forteller deg og hverandre om egne
opplevelser. Enkelte familie- og personlige opplevelser er meget hellige eller
private og skulle ikke omtales offentlig.

Du skulle alltid søke Ånden mens du forbereder deg og gjennomgår leksjonene
(se Alma 17:2–4, L&p 42:12–14, 50:17–22). Ånden vil hjelpe deg å vite hvordan
du skal gjøre leksjonene interessante og meningsfylte for barna.

Enkelte av barna i klassen din er kanskje ikke kjent med Skriften. Når dere leser
sammen, må du være oppmerksom på disse elevene, som kanskje trenger hjelp
med å lære hvordan de skal slå opp i Skriften. Du blir kanskje nødt til å bruke litt
tid i begynnelsen av året, spesielt hvis du underviser små barn, på å vise barna
hvordan de finner skriftsteder.

Forsøk forskjellige måter å fremlegge stoffet på for å holde på barnas interesse.
Følgende forslag kan hjelpe deg å variere måten hvorpå du underviser dem fra
Skriften.

1. Fortell beretningen fra Skriften med dine egne ord. Forsøk å hjelpe barna
å se for seg hendelsene og menneskene i dem. Hjelp barna å forstå at
menneskene dere snakker om, virkelig har levd og hendelsene virkelig har
funnet sted.

Undervis 
fra Skriften
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VIII

2. La barna lese beretningen eller utvalgte vers direkte fra Skriften. Tenk på at
kanskje ikke alle barn leser godt og at leseferdigheten ikke bestemmes av
alderen. Hvis alle barna kan lese, kan du gi dem noen minutter til å lese inni
seg. Etterpå kan dere drøfte det de har lest. Bruk diskusjonstiden når barna
er ferdige med å lese til å hjelpe dem å forstå vanskelige ord og skriftsteder.

3. Bruk de foreslåtte bildene fra beretningene i Skriften til å hjelpe barna å se
for seg hva som skjedde. De fleste av leksjonene har forslag til bilder oppført
under «Nødvendig materiell». Bildene er nummerert og tatt med i boken.
Noen av bildene er også med i billedsettet Kunst inspirert av evangeliet og
kan finnes i møtehusets bibliotek (artikkelnumrene er oppført under
«Nødvendig materiell»). På baksiden av disse bildene er det trykt et
sammendrag av beretningen. Du kan også bruke andre passende bilder.

4. La barna dramatisere beretningen fra Skriften. (Pass på at dramatiseringene
ikke trekker oppmerksomheten bort fra det hellige i Skriften.) Du kan ta med
enkle rekvisitter, som en kappe, et skjerf osv. og la barna rollespille hele eller
deler av beretningen. Spør dem hva de ville følt hvis de hadde vært
personen de forestiller.

5. Tegn enkle figurer eller illustrasjoner på tavlen, eller bruk bilder eller utklipp,
mens du forteller eller leser beretningen fra Skriften.

6. Lag til et opplesningsteater der flere barn spiller rollene til mennesker i beret-
ningen. Der det er aktuelt, lar du barna lese dialogen direkte fra Skriften.

7. Innby en far eller mor, et medlem av menigheten eller grenen eller et av barna
i klassen til å fortelle historien. La vedkommende få en uke eller to til å forbe-
rede seg, og pass på å gi ham eller henne en tidsgrense for presentasjonen.

8. Gi barna en enkel forhåndsprøve, som en riktig-galt- prøve eller kort svar-
konkurranse, før du gjennomgår beretningen fra Skriften. Forklar for klassen
at du ønsker å finne ut hvor mye de vet om beretningen. Gi dem så den
samme prøven etterpå så de kan se hva de har lært.

9. Skriv på tavlen viktige ord eller navn på mennesker i beretningen fra Skriften.
Få barna til å lytte etter disse ordene eller navnene mens du forteller
beretningen. Hjelp barna å bygge opp sitt vokabular så de bedre kan forstå
Skriften og like å lese i den hjemme.

10. Før gjennomgåelsen av leksjonen skriver du spørsmål om beretningen på
tavlen. Når barna hører svarene under beretningen, stopper du opp og
drøfter dem.

11. Fortell beretningen, og la deretter barna melde seg frivillig til å gjenfortelle
de delene de liker best. Du kan be en i klassen begynne på beretningen og
så kalle på andre barn til å fortsette den.

12. Spill av et lydbåndopptak av utvalgte vers fra Skriften.

13. Ha en lek der man skal finne ting som hører sammen. Lag fra til fire til åtte
sett med 7,5 til 12,5 cm kort eller ark som hører sammen. I følgende
eksempel har du en del av Lehis drøm på ett kort og tolkningen av den på et
annet kort i settet. Bland kortene eller arkene og legg dem med forsiden ned
på et bord eller på gulvet. La barna komme frem en for en og snu to kort.
Les høyt det som står på hvert enkelt kort. Hvis kortene hører sammen, blir
de liggende med forsiden opp. Hvis kortene ikke hører sammen, legges de
med forsiden ned igjen, og et annet barn får prøve seg. Fortsett til alle
kortene er blitt satt riktig sammen.
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IX

Basert på Lehis drøm kan du f.eks. lage fem sett som hører sammen
(1. Nephi 8, 11). Bruk tre andre sett for å gjøre det mer interessant for barna.

1. sett: Treet – Guds kjærlighet
2. sett: Jernstangen – Guds ord
3. sett: Frukt – evig liv
4. sett: Mørk tåke – fristelser
5. sett: Stor, rommelig bygning – verdens stolthet
6. sett: Stjerne – stjerne
7. sett: Måne – måne
8. sett: Sol – sol

14. Lek en spørrelek. Legg flere spørsmål i en krukke eller eske, og la elevene
etter tur trekke et av disse spørsmålene og svare på det.

Deltagelse i diskusjoner og andre læreaktiviteter vil hjelpe barna å lære prin-
sipper i evangeliet. Følgende retningslinjer kan hjelpe deg å stille meningsfylte
spørsmål og stimulere til diskusjon i klassen.

1. Still spørsmål og oppgi skriftstedhenvisninger så elevene kan finne svarene
i Skriften.

2. Still spørsmål som ikke kan besvares med «ja» eller «nei», men krever
omtanke og diskusjon. Spørsmål som begynner med hvorfor, hvordan, hvem,
hva, når og hvor, er vanligvis mest effektive.

3. Engasjer elever som vanligvis ikke deltar, ved å nevne dem ved navn og
stille dem et spørsmål du føler at de kan svare på. Gi dem tid til å svare.
Hjelp dem, om nødvendig, men først etter at de har fått tid til å tenke seg om
og svare.

4. Oppmuntre barna til å fortelle hva de føler for det de lærer av Skriften.
Kom med positive kommentarer i forbindelse med deres bidrag.

5. Gi barna oppriktige komplimenter når de besvarer spørsmål. Hjelp dem å bli
klar over at det de tenker og føler, er viktig. Ta hensyn til barn som føler seg
usikre på å delta.

Hjelp barna å anvende det de har lært på seg selv. Nephi ga det råd at vi skulle
anvende «alle skrifter på oss, for at de kunne være oss til gavn og lærdom»
(1. Nephi 19:23). Følgende idéer kan hjelpe deg i denne oppgaven:

1. Når du tilskyndes av Ånden, bærer du vitnesbyrd om sannhetene du lærer
barna. Leksjonene dine vil få sterkere virkning når du underviser med opprik-
tighet og overbevisning.

2. Oppmuntre barna til å lese i Skriften hjemme, for seg selv og sammen med
familien. Oppmuntre barna til å ta med seg sitt eget eksemplar av Skriften til
klassen. Ha noen ekstra eksemplarer liggende i tilfelle barna ikke har sine
egne eller glemmer å ta dem med. Hvis menigheten eller grenen har et
bibliotek, kan du få tak i eksemplarer av Skriften der.

3. Be barna fortelle hva de har lært. Spør dem hvordan de kan anvende prinsip-
pene i evangeliet som gjennomgås i leksjonen, på seg selv.

4. Opptre som journalist og intervju barna som om de var mennesker vi leser om
i Skriften. Be dem fortelle deg om detaljer i Skriftens beretning og hva de føler
for det som fant sted.

Hjelp barna
å anvende
skriftstedene

Gjennomføring av
klassediskusjon
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X

5. Del klassen i to eller flere små grupper. Etter å ha fremlagt beretningen fra
Skriften, lar du hver gruppe skrive ned de viktige prinsippene. La deretter
gruppene etter tur drøfte hvordan disse prinsippene gjelder for dem.

6. Gjennomfør en skriftstedjakt. Oppfordre gjennom året elevene til å merke
bestemte vers i Skriften som har meningsfylt anvendelse for dem. De kan
f.eks. merke 1. Nephi 2:16, 1. Nephi 3:7 eller 1. Nephi 4:6. Gi dem en ledetråd,
som f.eks. en hendelse, en situasjon eller et problem. Utfordre dem deretter til
å finne et aktuelt skriftsted. La barna som finner skriftstedet først, hjelpe resten
av klassen å finne det. La dem deretter fortelle hvorfor dette skriftstedet
passer på det de fikk oppgitt.

7. Fortell om konkrete anledninger da du har sett barna følge prinsippet dere
behandler. Hvis du f.eks. har en leksjon om å være snill, kan du nevne noen
anledninger da du har sett barna være snille mot andre.

8. Følg opp oppdragene. Hver gang du gir et oppdrag eller en utfordring, må du
passe på at du neste søndag begynner klasseperioden med å spørre barna
om deres erfaringer.

Utenatlæring av skriftsteder kan være en effektiv metode til å undervise i sann-
heter i evangeliet. De fleste barn liker å utenatlæring når man bruker en morsom
og kreativ læremetode. Følgende forslag er morsomme måter hvorpå man kan
hjelpe barn med utenatlæring:

1. Skriv på tavlen eller lag en plakat med første bokstav i hvert ord som skal
læres utenat. Du kan f.eks. lage følgende plakat for teksten til den første
trosartikkel:

V t p G, d e F, o p h S, J K, o p D h å
Pek på bokstavene etter hvert som du sier ordene de står for. Gjenta dette
noen ganger, og la barna si det etter deg når de kan det. Snart vil de ikke
trenge plakaten.

2. Del skriftstedet opp i korte ordgrupper. Fremsi hver ordgruppe høyt. Begynn
med slutten og arbeid deg bakover, så barna får si den minst kjente delen
først. I Alma 37:35 kan f.eks. barna si «å holde Guds bud» flere ganger.
Deretter tilføyer de neste ordgruppe: «Ja, lær i din ungdom». Så kan de til
slutt si hele verset.

3. Hvis barna leser godt, kan du lage til et skrevet eksemplar av skriftstedet til
hvert barn. Klipp hvert eksemplar opp i ord eller strimler med ordgrupper.
Når dere har fremsagt verset sammen noen ganger, gir du barna et sett med
ordstrimler som ligger hulter til bulter og lar dem hver for seg eller som klasse
plassere ordstrimlene i riktig rekkefølge.

4. Gjenta skriftstedet flere ganger, og stopp opp og la et barn uttale neste ord
eller ordgruppe. La deretter et annet barn tilføye noen ord til. Fortsett til alle
barna har fått prøvd seg minst én gang.

5. Bruk musikk til å hjelpe barna å lære utenat.

6. Del barna inn i to grupper. La hver gruppe etter tur fremsi ord eller
ordgrupper i rekkefølge. Du kan la den ene gruppen si det første ordet, den
andre gruppen det neste, osv. gjennom verset.

Hjelp barna å lære
skriftsteder utenat
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XI

7. Velg et skriftsted du vil at barna skal lære utenat. Skriv skriftstedet på tavlen
eller på en plakat. Fremsi skriftstedet flere ganger, mens du gradvis dekker
over eller visker ut flere og flere av ordene helt til barna har lært hele skrift-
stedet utenat.

Hvis du blir ferdig med den tilrettelagte leksjonen før klassetiden er over, kan du
kanskje improvisere en aktivitet for å utnytte resten av tiden. Følgende forslag
kan hjelpe deg å bruke denne tiden effektivt:

1. La noen av barna snakke om sine favoritthistorier fra Skriften.

2. Gjennomfør en skriftstedjakt ved å gi barna ledetråder til viktige skriftsteder
som de allerede har merket. La dem arbeide parvis eller i små grupper for
å finne riktig skriftsted.

3. Hjelp barna å lære utenat et skriftsted fra leksjonen eller en trosartikkel som
har tilknytning til leksjonen.

4. La barna komme med idéer til hvordan de kan benytte prinsippene fra
leksjonen hjemme, på skolen og sammen med sine venner.

5. Del klassen i grupper, og la barna etter tur stille hverandre spørsmål om
leksjonen.

6. La hvert barn tegne et bilde knyttet til leksjonen, eller skrive med trykte
bokstaver et sitat som de kan ta med seg hjem og sette opp som en påmin-
nelse om formålet med leksjonen.

7. Be barna merke skriftsteder for fremtidig studium. Du kan be barna merke
vers fra leksjonen som de liker spesielt godt, eller du kan foreslå vers som du
tror vil minne barna om formålet med leksjonen.

8. Hjelp barna å lære rekkefølgen til bøkene i Skriften utenat. Du kan finne
bøkene i Mormons bok satt til musikk i Barnas sangbok, s. 119.

9. Repeter prinsipper eller historier i Skriften fra tidligere leksjoner.

Musikk 
i klasserommet Læring av evangeliet kan berikes og styrkes gjennom musikk. Ofte blir barn

bedre i stand til å huske og lære ved hjelp av musikk.

Du trenger ikke å være musiker for å bruke passende musikk til å hjelpe barna
å føle Ånden og lære evangeliet. Musikk i klassen kan omfatte audiokassetter
eller en musikkgruppe under eller i begynnelsen av en leksjon for å understreke
et prinsipp. Du kan også synge sanger eller lese teksten til dem for å engasjere
barna i leksjonen.

Samlingsstunden Av og til vil klassen bli bedt om å gi enkle fremførelser med tilknytning til evange-
liet i samlingsstunden i Primær. Disse presentasjonene kan hentes fra leksjoner,
krever lite øvelse og vil bidra til å understreke prinsippene du har undervist i. Du
kan bruke følgende forslag til samlingsstunden:

1. Rollespill en historie fra Skriften.

2. Fremsi utenatlærte skriftsteder sammen.

3. Fremsi eller syng en trosartikkel og forklar hva den betyr.

4. Rollespill en anvendelse i vår egen tid av et prinsipp i evangeliet.

Bruk ekstra 
tid klokt

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 11 -    ( )



XII

Trosartiklene Du skulle innarbeide trosartiklene i leksjonene dine og oppmuntre hvert enkelt
barn til å lære trosartiklene utenat før det flyttes opp fra Primær. Benytt enhver
anledning til å hjelpe barna å forstå trosartiklene og lære dem utenat.

Forstå barn fra 
8 til og med 11 år For å kunne hjelpe barna å lære og få selvtillit, er det nødvendig at du forstår

deres behov og karaktertrekk og planlegger passende aktiviteter og klasser.
Nærmere informasjon om karakteristiske egenskaper hos barn i denne alderen
finner du i Undervisning – intet større kall (33043 170), side 49–51.

Karaktertrekk

Fysisk

Har perioder med rask og langsom vekst
Kan være klosset
Liker å leke i grupper

Mentalt

Er ivrig etter å lære
Tenker på tidligere erfaringer
Begynner å basere avgjørelser på logikk
Ønsker å vite hvorfor
Bedømmer mennesker og situasjoner
Dyrker helter
Blir mer ansvarlig
Liker utenatlæring

Sosialt

Begynner å bevege seg fra motvilje mot det annet kjønn til et ønske om
mer vekselvirkning mellom gutter og piker.

Liker både å være både sammen med gruppen og alene
Føler et sterkt behov for uavhengighet
Utvikler større humoristisk sans
Får interesse for andre

Følelsesmessig

Misliker kritikk
Kan oppføre seg upassende hvis det er problemer blant barn i samme
aldersgruppe

Blir mer til å stole på
Er bevisst på å være rettferdig
Begynner å tvile på sin egenverd
Blir mindre dominerende og mindre oppsatt på å få sin vilje

Åndelig

Liker å lære og praktisere prinsipper i evangeliet
Påvirkes av andres vitnesbyrd
Blir stadig mer rede til å forstå prinsipper i evangeliet
Har en sterk følelse av rett og galt
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XIII

Spesielle 
retningslinjer 
for å involvere 
funksjons-
hemmede Frelseren var et eksempel for oss når det gjelder å føle og vise medfølelse med

funksjonshemmede. Da han besøkte nephittene etter oppstandelsen, sa han:

«Har dere noen som er syke blant dere? Bring dem hit. Har dere noen som er
lamme eller blinde eller halte eller krøplinger eller spedalske eller invalide
eller som er døve eller som er plaget på en eller annen måte? Bring dem hit, og
jeg vil helbrede dem, for jeg har medlidenhet med dere, mitt indre er fylt av
barmhjertighet»

Som Primær-lærer er du i en enestående stilling når det gjelder å vise barmhjer-
tighet. Selv om du kanskje ikke er opplært til å gi profesjonell hjelp, kan du forstå
og stimulere barn med funksjonshemmelser. Det er nødvendig med omsorg,
forståelse og et ønske om å innlemme alle elevene i læreaktivitetene.

Funksjonshemmede barn kan påvirkes av Ånden uansett hvilket forståelsesnivå
de befinner seg på. Selv om enkelte barn kanskje ikke er i stand til å være
i Primær hele tiden, trenger de å få anledning til å være der om så bare en kort
stund for å føle Ånden. Det kan være nødvendig at en ledsager som er
oppmerksom på barnets behov, er sammen med det i Primær i tilfelle barnet
trenger noe tid borte fra hele gruppen.

Enkelte i klassen kan ha problemer i form av lærevansker, et svekket intellekt,
språk- eller taleproblemer, dårlig syn eller hørsel, adferdsproblemer og
problemer med å forholde seg til andre, mental sykdom, bevegelseshemmelse
eller kroniske helseproblemer. For enkelte kan språket eller det kulturelle miljøet
være ukjent og vanskelig. Uansett individuelle omstendigheter har alle barn de
samme behov for å bli elsket og akseptert, for å lære evangeliet, for å føle
Ånden, for å delta på en vellykket måte og for å tjene andre.

Følgende retningslinjer kan hjelpe deg å undervise et funksjonshemmet barn:

• Se forbi funksjonshemningen og bli kjent med barnet. Vær naturlig, vennlig og
kjærlig.

• Gjør deg kjent med barnets spesielle utfordringer og sterke sider.

• Anstreng deg til det ytterste for å undervise, og minn elevene om deres
ansvar for å respektere alle i klassen. Å hjelpe en funksjonshemmet elev, kan
for hele klassen være en læreerfaring der man blir Kristus lik.

• Finn frem til den beste undervisningsmetoden for barnet ved å snakke med
foreldrene, med andre familiemedlemmer og, når det passer slik, med barnet.

• Før du ber et funksjonshemmet barn om å lese, be eller delta på annen måte,
spør du hva vedkommende føler for å delta aktivt i klassen. Få frem det
enkelte barns evner og talenter, og vær på utkikk etter måter hvorpå alle kan
føle seg vel ved å delta og lykkes.

• Tilpass leksjonsmaterialet og de fysiske omgivelsene til å dekke individuelle
behov hos funksjonshemmede barn.
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XIV

Hvordan takle 
problemer med 
mishandling Som lærer kan du komme til å bli oppmerksom på barn i klassen som lider under

følelsesmessig eller fysisk mishandling. Blir du bekymret for et barn i klassen din,
må du være så snill å rådføre deg med biskopen. Når du tilrettelegger og frem-
fører leksjoner, må du be om Herrens ledelse og veiledning. Hjelp hvert enkelt
barn i klassen til å føle at han eller hun er et dyrebart barn av vår himmelske
Fader, og at vår himmelske Fader og Jesus Kristus elsker oss alle og vil at vi skal
være lykkelige og ha det trygt.

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 14 -    ( )



Formål Å hjelpe barna og bli glad i og sette pris på Mormons bok.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Joseph Smith-Historie 1:29–35, 42–54, 59–60. Studer deretter
leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene» s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Tilleggslesning: Tittelsiden i Mormons bok, De tre vitners vitnesbyrd, De åtte
vitners vitnesbyrd, Mormon 6–7.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En Mormons bok innpakket som gave.
c. Et bokmerke til hvert barn, om mulig (se eksemplet bak i leksjonen).
d. Bilde 4-1, Mormon forkorter platene (bildesettet Kunst inspirert av evange-

liet, 62520), 4-2, Moroni skjuler platene i Cumorah-høyden (bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 320, 62462) og 4-3, Joseph Smith mottar gull-
platene (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 406, 62012).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Vis barna Mormons bok innpakket som gave.

• Hvorfor gir vi gaver?

• Hva føler du når noen liker en gave du har gitt?

Forklar at fordi vår himmelske Fader elsker oss så høyt, har han gitt oss en gave
for å hjelpe oss å oppnå evig liv. Denne gaven har et viktig budskap til hver
enkelt av oss. Den lærer oss om vår Frelser, Jesus Kristus, og hvordan vi skal
leve for å kunne komme tilbake til vår himmelske Fader. Ezra Taft Benson,
Kirkens 13. president, har sagt: «Dette er en gave av større verdi for menneske-
heten enn til og med de mange fremskritt vi har sett innen moderne legeviten-
skap. Den er av større verdi for menneskeheten enn utviklingen innen flyvning og
romferd.» (Lys over Norge, jan. 1987, s. 3.)

• Hva tror du denne gaven er?

La barna hjelpe til med å pakke opp gaven. Bær vitnesbyrd om hvordan du ved
å studere Mormons bok har blitt velsignet og fått hjelp til å bli Kristus mer lik.

Lær barna beretningen fra Joseph Smiths vitnesbyrd om hvordan Mormons bok
kom frem. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII). Bruk innledningen til Mormons bok til å hjelpe

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

1Mormons bok, en gave fra
en kjærlig himmelsk Fader

1
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barna å forstå hvilken verdi denne boken med hellig skrift har for oss i dag.
Bruk bildene der de passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva er Mormons bok? Hvem skrev den? (Innledningen, avsnitt 1–2. Fordums
profeter i Amerika.)

• Hvorfor heter den Mormons bok, og ikke Moronis eller Joseph Smiths bok?
(Innledningen, avsnitt 2. Profeten Mormon skrev mesteparten av det som sto
på gullplatene, og siterte og oppsummerte det andre profeter hadde skrevet.)

• Hva er den viktigste begivenheten i Mormons bok? Hvorfor? (Innledningen,
avsnitt 3. Jesu Kristi besøk hos nephittene.)

• Hva sa Joseph Smith om Mormons bok? (Innledningen, avsnitt 6.) (Se berikel-
sesaktivitet 3.) Hvordan tror du at du kan få hjelp ved å lese og studere
Mormons bok?

• Mange profeter (Nephi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) har gjennomgått
store lidelser og strabaser for at vi skulle få Mormons bok. Kan du nevne tre
ting du må gjøre for å få vite om Mormons bok er sann? (Innledningen, avsnitt
8. Lese den, grunne på dens budskap, spørre Gud om den er sann.)

• Hva mer vil vi vite når vi får et vitnesbyrd om Mormons bok? (Innledningen,
avsnitt 9. At Jesus Kristus er Frelseren, Joseph Smith er en profet og Kirken er
sann.)

• Hva gjorde Joseph Smith da engelen Moroni viste seg for ham for første
gang? (Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd, avsnitt 2–3, Joseph Smith-Historie
1:29–30.)

• Hva fortalte engelen Moroni Joseph Smith? (Profeten Joseph Smiths
vitnesbyrd, avsnitt 6–9, Joseph Smith-Historie 1:34–35, 42.)

• Hva hendte Joseph dagen etter mens han arbeidet sammen med sin far?
(Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd, avsnitt 15–16, Joseph Smith-Historie
1:48–49.)

• Engelen Moroni kalte Joseph Smith ved navn da han besøkte ham. Hva føler
du når du vet at din himmelske Fader kjenner ditt navn?

• Engelen Moroni befalte Joseph å fortelle sin far om synet. Hvem ville du ha
fortalt det til hvis du hadde hatt en opplevelse som den Joseph hadde?
Hvorfor?

• Hva gjorde Joseph da han hadde fortalt det til sin far? (Profeten Joseph
Smiths vitnesbyrd, avsnitt 17–19, Joseph Smith-Historie 1:50–52.)

• Hvorfor gikk det fire år før Joseph kunne få gullplatene? (Profeten Joseph
Smiths vitnesbyrd, avsnitt 20, Joseph Smith-Historie 1:54.)

• Hvilken advarsel fikk Joseph etter at han hadde fått gullplatene? (Profeten
Joseph Smiths vitnesbyrd, avsnitt 22, Joseph Smith-Historie 1:59.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Innby barna til å lese tittelsiden i Mormons bok. Foreslå at de i sitt eget
eksemplar av Mormons bok merker formålene med boken, som er nevnt på
tittelsiden og i innledningen.

2. Hjelp barna å lære Moroni 10:4 utenat.

3. Drøft følgende utsagn av profeten Joseph Smith og hjelp barna å lære det
utenat:

«Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte av elle jordens
bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud
ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok» (Innledningen,
avsnitt 6).

4. Hjelp barna å forstå den åttende trosartikkel og lære den utenat.

5. Rollespill noen av hendelsene som førte til at Mormons bok kom frem.

6. Syng eller les teksten til «Bøkene i Mormons bok» (Barnas sangbok, eller
Flere sanger for barn, s, 28), «Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok,
Syng med meg, B-87), «Gullplatene» (Barnas sangbok, Syng med meg, B-57)
eller «Søk, overvei og be» (Barnas sangbok, Barnas program på nadverds-
møtet 1988, s. 15).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Joseph Smith var en sann profet og at Mormons bok
er sann.

(Valgfritt.) Gi, om mulig, hvert enkelt av barna et bokmerke med president Ezra
Taft Bensons vitnesbyrd påtrykt (se eksemplet bakerst i leksjonen).

Foreslå at barna studerer profeten Joseph Smiths vitnesbyrd hjemme for 
å repetere denne leksjonen. Vis dem hvor de kan finne denne beretningen foran
i Mormons bok eller i Joseph Smith-Historie 1:29–35, 42–54, 59–60.

Oppmuntre alle barna til å ta med et eksemplar av Mormons bok til klassen
hver søndag.

Be et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 1
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Formål Å styrke hvert enkelt barns ønske om å følge den nålevende profet.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 1–2. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene» s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Plansje med den sjette trosartikkel (65006). Dekk ordet profeter med et

brettet papirark. På innsiden av papiret skriver du: «En profet er en mann
som Gud har kalt til å tale på vegne av ham. Når en profet taler for Gud, er
det som om Gud talte.» Hvis du ikke får tak i en plansje med den sjette
trosartikkel, så lag din egen eller skriv den på tavlen.

c. Bilde 4-4, Lehi profeterer til folket i Jerusalem (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 300, 62517) og 4-5, Lehis familie forlater Jerusalem (bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 301, 62238), og et bilde av den nålevende
profet eller et av Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
401, 62002).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett opp den sjette trosartikkel med ordet profeter tildekket. Be barna rekke opp
hånden hvis de vet hvilket ord som er dekket over. Be et barn ta bort papiret og
gi det til deg. Be barna fremsi den sjette trosartikkel sammen.

Sett opp et bilde av den nålevende profet eller profeten Joseph Smith, og spør
så barna hvem denne personen er.

• Hva er en profet?

Etter diskusjonen ber du et av barna lese det som er skrevet inni det brettede
papiret (se «Forberedelse»).

Bær vitnesbyrd om at profetene alltid har sagt til folket hva vår himmelske Fader
og Jesus Kristus vil at de skal gjøre. Forklar at vi vil bli velsignet når vi følger
profeten.

Fortell barna beretningen fra 1. Nephi 1–2 om profeten Lehi og hans familie som
dro fra Jerusalem. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften
finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildene der de passer inn. Under-
strek at vi alle skulle forsøke å være som Nephi og følge den levende profet.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

2Nephi følger sin far, 
profeten

5
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6

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva gjorde Lehi for sitt folk? (1. Nephi 1:5.) Hva viste Herren Lehi i synet?
(1. Nephi 1:6–13.)

• Hva gjorde Lehi etter synet? (1. Nephi 1:18.)

• Hvem profeterte Lehi om? (1. Nephi 1:9, 19.) Forklar at Messias er Jesus
Kristus.) Hjelp barna å forstå at profetene alltid har vitnet om Jesus Kristus.
Hvordan kan du få et vitnesbyrd om Jesus Kristus? Bær vitnesbyrd om at
hvert enkelt av barna kan vite at Jesus er Frelseren ved ydmykt å studere
Mormons bok og etterleve budene.

• Hva gjorde folket da de hørte profeten Lehis ord? (1. Nephi 1:19–20.) Hva ville
du gjort hvis du ble ertet eller ledd av fordi du tror på Jesus Kristus og hans
kirke?

• Hva befalte Herren Lehi å gjøre etter at folket hadde forsøkt å drepe ham?
(1. Nephi 2:1–3.)

• Hva tok Lehis familie med seg da de dro fra Jerusalem? (1. Nephi 2:4.) 
Hva er proviant? (Mat.) Hva lot Lehis familie bli igjen?

• Hva gjorde Laman og Lemuel da de måtte forlate sitt hjem og sitt gull og sølv?
(1. Nephi 2:11–13.) Hva vil det si å knurre? (Å klage.) Hva er hårdnakkethet?
(Stahet, stolthet.) Hva ville du følt hvis du ble bedt om å forlate ditt hjem og alt
du eide?

• Hvorfor gjorde ikke Nephi opprør mot sin far? (1. Nephi 2:16.) Forklar at å
påkalle Herren vil si å be oppriktig og bløtgjøre sitt hjerte vil si å lytte og være
lydig. Hvordan kan bønn bløtgjøre ditt hjerte og hjelpe deg å følge profeten?

• Hvordan viste Nephi kjærlighet til Laman og Lemuel da de ikke ville tro på
ham? (1. Nephi 2:18.) Har du noen gang bedt for noen som ikke holdt
budene?

• Hva lovet Herren Nephi på grunn av hans tro? (1. Nephi 2:19–22.) Hva betyr
tro for deg?

• Hvordan gikk det med Jerusalem etter at Lehis familie hadde forlatt byen?
(2. Nephi 1:4.) Skjer alltid det som profetene forutsier? (L&p 1:37–38.)

• Når dro Lehis familie fra Jerusalem? (Årstallene nederst på sidene i Mormons
bok forteller oss når ting skjedde.) Hva betyr før Kr.? (Før Kristus.)

• Hvem er vår profet i dag? (Vis bildet av ham hvis du har det.) Hva har han
bedt oss om å gjøre? Hvis du vil, kan du lese for barna et par utdrag av
budskap han har gitt nylig. På hvilken måte blir vi velsignet når vi følger den
levende profet?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av følgende aktiviteter når som helst i leksjonen eller

som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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1. Ta med et par ting eller bilder av ting som Lehis familie kan ha tatt med seg ut
i villmarken, som f.eks. et telt, ulltepper, gryter, kniver, buer og piler, tau eller
frø. Oppmuntre barna til å tenke seg og nevne andre ting Lehis familie kan ha
tatt med seg.

• Hvorfor tror du Lehis familie trengte dette? Hva ville du ellers trengt hvis du
skulle legge ut på en reise som Lehis?

• Hva ville du ha vanskelig for å la bli igjen hjemme?

2. Vis et bilde av Kirkens presidenter (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
506, 62575), og la barna lære utenat navnene på dem og i hvilken rekkefølge
de har vært Kirkens presidenter.

3. Les følgende uttalelse av Ezra Taft Benson, Kirkens 13. president:

«[Jeg vil] gjerne tale til Kirkens barn . . .

Å, hvor jeg elsker dere! Å, hvor vår himmelske Fader elsker dere!

I dag ønsker jeg å lære dere det vår himmelske Fader ønsker at dere skal
vite, slik at dere kan lære å gjøre hans vilje og oppleve sann lykke. Det vil
hjelpe dere nå og gjennom hele livet . . .

Hvor glad jeg er over å høre om deres kjærlighet til Mormons bok! Jeg er
også glad i den, og vår himmelske Fader ønsker at dere skal fortsette å lære
fra Mormons bok hver dag. Den er vår himmelske Faders spesielle gave til
dere. Ved å følge dens læresetninger vil dere lære å gjøre vår himmelske
Faders vilje» (Lys over Norge, juli 1989, s. 76).

4. Kopiér på separate ark korte utvalg fra ferske konferansetaler av den nåle-
vende profet (se konferansenumrene av Lys over Norge). Legg uttalelsene
i en eske eller en papirpose, og be barna etter tur trekke et sitat. Når barnet
har lest sitatet, ber du det fortelle hvordan vi kan følge profetens råd.

5. Drøft den sjette trosartikkel, og hjelp barna å lære den utenat.

6. Syng eller les teksten til «Ha takk for profeten du sendte» (Salmer, nr. 17).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at fordi vår himmelske Fader elsker oss, har han gitt oss
en levende profet. Vitne om at barna vil bli velsignet hvis de følger den levende
profet.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 2 hjemme for å repetere denne leksjonen.

Be et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 2
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Formål Å hjelpe barna å forstå at vår himmelske Fader hjelper dem som setter sin lit til
ham og retter seg etter hans bud.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 3–5. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene» og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag om mulig et eksemplar av utsagnet «Jeg vil gå og gjøre det som Herren
har befalt» (1. Nephi 3:7) til hvert barn, med vedkommendes navn på
(se eksemplet bak i leksjonen).

4. Nødvendig materiell:
a. Et eksemplar av Mormons bok til hvert barn.
b. Det kodede budskapsarket bak i leksjonen (med koden tildekket.)

Dette kan skrives på et papirark eller på tavlen.
c. Bilde 4-6, Lehis sønner tilbyr Laban rikdommer, 4-7, En engel stopper

Laman og Lemuel, og 4-8, Nephi kommer tilbake til Lehi med messing-
platene.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett opp det hemmelige budskapet (med koden tildekket), og spør om noen kan
lese det. Forklar at noen av vår himmelske Faders bud kan virke vanskelige
å etterleve, på samme måte som budskapet kan være vanskelig å lese. Med
hjelp kan vi lese budskapet. På samme måte kan vi med hjelp fra vår himmelske
Fader etterleve alle budene.

• Kan du nevne noe vår himmelske Fader har befalt oss å gjøre?

• Hvordan tror du vår himmelske Fader kan hjelpe oss å holde hans bud?

Forklar at vår himmelske Fader vil hjelpe oss hvis vi har tro på ham og setter vår
lit til ham. Forklar at i denne leksjonen vil barna lære hvordan vår himmelske
Fader hjalp Lehis sønner å etterleve en befaling som til å begynne med virket
umulig for dem å gjennomføre.

Benytt de foreslåtte bildene og lær barna beretningen fra 1. Nephi 3–5 om Nephi
og hans brødre som dro tilbake til Jerusalem for å få tak i messingplatene.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Hjelp barna å forstå at de, som Nephi, kan få
hjelp til å holde budene hvis de har tro.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Tilbake etter 
messingplatene

Leksjon

3

8
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva befalte Herren Lehi i en drøm? (1. Nephi 3:2–4.) Hvorfor trengte Lehis
familie messingplatene? (1. Nephi 3:19–21.) På hvilken måte ville messing-
platene være til velsignelse for Lehis etterkommere? (1. Nephi 5:21–22.)

• Hva gjorde Laman og Lemuel da de ble befalt å dra tilbake til Jerusalem for
å få tak i messingplatene? (1. Nephi 3:5, 28, 31.)

• Hva gjorde Nephi da han ble befalt å skaffe platene? (1. Nephi 3:5–7, 15, 21.)
Hvorfor var Nephi villig til å gjøre hva som helst som Herren ba ham gjøre?
Hvorfor visste han at Herren ville hjelpe ham å få tak i platene?

Vis til koden, og gi klassen anledning til å dekode budskapet sammen. Drøft hva
1. Nephi 3:7 betyr.

• Hvem hjalp Nephi å få tak i messingplatene? (1. Nephi 4:6.) Hvordan kan vi
være verdige til å få Den hellige ånds hjelp og veiledning?

• Hvorfor er det av og til vanskelig å etterleve budene? Hvordan kan Nephis
eksempel hjelpe oss å etterleve budene? (1. Nephi 7:12.)

• Hvordan kan vi lære å følge Jesus, slik som Nephi gjorde?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Hjelp barna å lære 1. Nephi 3:7 utenat. Foreslå at de merker dette verset i sitt
eget eksemplar av Mormons bok.

2. Lær den tredje trosartikkel utenat og drøft den med klassen. Understrek at vi
alltid skulle etterleve vår himmelske Faders bud, og at han vil velsigne oss
hvis vi gjør det.

3. Be flere barn avslutte utsagnet: «Jeg viser tro på min himmelske Fader og
Jesus Kristus når jeg __________.»

4. Syng eller les teksten til «Nephis mot» eller «Hold alle budene»
(Barnas sangbok.)

5. Sett opp noen bilder eller gjenstander, som f.eks. nedenstående, som minner
oss om noe vår himmelske Fader har bedt oss gjøre (møtehusets biblioteks
nummer på bildene er oppført i parentes). Drøft budene og deres ledsagende
velsignelser.

Be (62217)
Utføre en misjon (62611)
Behandle alle med godhet og respekt (62316)
Reise til templet (62559)
Ta del i nadverden (62021)
Betale tiende (vis en tiendekonvolutt)
Lese i Skriften (62373)
Etterleve Visdomsordet (vis bilder av riktig mat og mosjon)
Hold familiens hjemmeaften (62521)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 3
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader vil hjelpe oss å etterleve hans bud.
Hvis du ønsker det, kan du fortelle om en erfaring med at du utøvde tro til
å holde et bud, som f.eks. å helligholde sabbatsdagen eller være god mot
andre, og hvordan du ble velsignet.

Hvis mulig, gir du barna et eksemplar hver av budskapet «Jeg vi gå og gjøre det
som Herren har befalt» (1. Nephi 3:7). Skriv barnas navn på deres eksemplarer,
og oppfordre dem til å gjøre dette til sitt løfte også.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 3:1–8 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

44 .1. .3. 20 35 66 .3. 99 .7. .3. .3. 15 98 50 .1.
44 .1. .3. 20 35 66 .3. 99 .7. .3. .3. 15 98 50 .1.

42 .1. .5. 82 .7. 88 75 .1. 50 50 .1. .2.
42 .1. .5. 82 .7. 88 75 .1. 50 50 .1. .2.

75 19 50 25 .1. .4. 19 66 .5.
75 19 50 25 .1. .4. 19 66 .5.

KODE: 35=I 20=V 66=L 3=G 99=Å 7=O 15=Ø 50=R
19=A 2=N 42=D 5=T 75=H 1=E 82=S 88=M
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Formål Å styrke hvert enkelt barns ønske om å etterleve Guds ord og bli verdig til evig liv.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 8, 11 og 15:21–36. Studer deretter leksjonen og
bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag om mulig et eksemplar av livets tre til hvert barn, med tittel og skriftsted-
henvisning (se eksemplet bak i leksjonen).

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et tau, en snor eller en hyssing på ca. fem meter, et bind til å ha for

øynene, samt to ordkort, ett merket Fødsel og det andre merket Evig liv.
c. Plansjen med symbolene og betydningene av livets tre, men betydningene

dekket med papirstrimler.
d. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572), 4-10, Jesu fødsel (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 200,
62116), 4-11, Korsfestelsen (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 230,
62505), 4-12, Lehis drøm om livets tre (62620), 4-13, Livets tre og jern-
stangen, og 4-14, Lehi strekker seg etter frukten.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

La to barn stå foran i rommet, det ene på den ene siden av rommet og den
andre på den andre siden. La det første barnet holde kortet som er merket
Fødsel, og la det andre barnet holde kortet merket Evig liv. La et tredje barn få
bind for øynene. Etter å ha snurret barnet rundt noen ganger, prøver dere om
han eller hun kan gå fra det første til det andre barnet uten hjelp. La deretter de
to barna strekke tauet eller hyssingen mellom seg så de begge holder en ende.
La barnet med bind for øynene igjen forsøke å gå fra det første barnet til det
andre, mens det denne gangen holder fast i tauet. Drøft hvorfor det var lettere
den andre gangen enn den første. Forklar at mens vi lever på jorden, forsøker vi
alle å komme tilbake til vår himmelske Fader. Han har gitt oss noe å holde fast
i så vi kan finne veien tilbake til ham.

• Hva har vår himmelske Fader gitt oss som kan lede oss tilbake til hans
nærhet? (Skriften, profetene, Den hellige ånd.)

Vis bildet av Jesus Kristus, og fortell barna at denne leksjonen vil forklare
hvordan vi ved å følge Kristi læresetninger kan få hjelp til å komme tilbake til vår
himmelske Faders nærhet.

Oppmerk-
somhetsvekker

Livets treLeksjon

4

12
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Bruk de foreslåtte bildene og Mormons bok og lær barna beretningen om Lehis
drøm fra 1. Nephi 8 og tolkningen av drømmen fra 1. Nephi 11 og 15:21–36.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Forklar at Skriften ofte bruker symboler. Et
symbol er vanligvis en kjent gjenstand som brukes til å illustrere et prinsipp eller
en læresetning. F.eks. kan et lam være et symbol på renhet, så Jesus Kristus
kalles Guds lam. Forklar at i denne leksjonen vil barna lære om symboler som
Lehi så i drømmen, og hva de betyr.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor ønsket Lehi at hans familie skulle spise av frukten på livets tre?
(1. Nephi 8:10–12.) Hva ønsker vår himmelske Fader for alle sine barn?

• Hvorfor tror du at noen av Lehis sønner spiste av frukten på treet og andre
ikke? (1. Nephi 8:13–18.) Kan du nevne noen grunner til at vi ikke alltid etter-
lever vår himmelske Faders bud?

• Hva betyr symbolene i Lehis drøm? Vis plansjen med symbolene for livets tre
og hva de betyr, og avdekk hver enkelt betydning mens den drøftes.

• Da Nephi ba engelen vise ham hva treet betydde, fikk han i et syn se
Frelserens fødsel og virksomhet. På hvilken måte viser Jesu Kristi fødsel
og virksomhet Guds store kjærlighet til oss?

• Hva forestiller frukten på treet? (Det evige livs gave.) Nephi så at
Jesus Kristus, på grunn av sin kjærlighet til oss, skulle bli korsfestet for våre
synder så vi kan omvende oss og få evig liv. Forklar at evig liv vil si å leve
sammen med vår himmelske Fader som familier i det celestiale rike. Hva må
vi gjøre for å få evig liv?

• Hva forestiller jernstangen? (Guds ord.) Hvordan vil det å lese i Mormons bok
hver dag hjelpe oss å holde oss på veien tilbake til vår Fader i himmelen?
(1. Nephi 15:24.) Hvordan har du blitt velsignet ved å lese i Mormons bok?

Symboler:

1. Treet (1. Nephi 8:10)

2. Frukten (1. Nephi 8:11)

3. Jernstangen (1. Nephi 8:19)

4. Tett tåke (1. Nephi 8:23)

5. En stor, rommelig bygning
(1. Nephi 8:26–27)

Hva de betyr:

1. Guds kjærlighet ved å gi
verden sin enbårne Sønn
(1. Nephi 11:21–22,
Johannes 3:16)

2. Evig liv (1. Nephi 15:36,
L&p 14:7)

3. Guds ord (1. Nephi 15:23–24)

4. Djevelens fristelser 
(1. Nephi 12:17)

5. Verdens stolthet 
(1. Nephi 11:36)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 4
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• Hva forestiller den tette tåken? (Djevelens fristelser, som kan forvirre oss og
føre oss vill.) På hvilke måter frister Satan oss til å forlate den rette, smale sti?
Hva kan vi gjøre for å motstå hans fristelser? Hvorfor blir vi lykkeligere hvis vi
holder oss på den rette, smale sti?

• Hva forestiller den store, rommelige bygningen? (Verdens stolthet.) På hvilke
måter har du blitt latterliggjort fordi du forsøkte å gjøre det rette? Hvem
påvirker folk til å latterliggjøre oss?

Hvis mulig, gir du et eksemplar av Lehis drøm, med tittel og skriftstedhenvisning,
til hvert barn som de kan ta med hjem. La barna foreslå valg de kan gjøre i uken
som kommer som vil hjelpe dem å holde fast i jernstangen. (Svarene kan være
å lese i Mormons bok hver dag, være lydige mot foreldrene, be, være ærlige,
velge gode venner, velge god underholdning osv.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Bruk informasjonen fra plansjen over symbolene ved livets tre og hva de
betyr, og skriv hvert enkelt symbol fra Lehis drøm og betydningen av det på et
kartotekkort. Bruk seks andre kartotekkort til å lage tre sett bilder eller
symboler til å sette sammen, som f.eks. smilende ansikter, stjerner og hjerter.
Bland kortene og legg dem med billedsiden ned på gulvet eller bordet. La
barna komme frem ett for ett og snu to kort. Les høyt det som står på dem.
Hvis kortene passer sammen, får de ligge med billedsiden opp. Spillet er over
når alle kortene ligger med billedsiden opp.

2. Hjelp barna å lære 1. Nephi 15:23–24 utenat.

3. Syng eller les teksten til «Han sendte Sønnen», «Jeg vil følge Guds plan» eller
«Jeg er Guds kjære barn», (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vi ved å etterleve budene kan vende tilbake og bo
sammen med vår himmelske Fader.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 8:5–34 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Treet.
(1. Nephi 8:10)

Guds kjærlighet ved
å gi verden sin
enbårne Sønn.
(1. Nephi 11:21–22,
Johannes 3:16)

Frukten.
(1. Nephi 8:11)

Evig liv.
(1. Nephi 15:36,
L&p 14:7)

Jernstangen.
(1. Nephi 8:19)

Guds ord.
(1. Nephi 15:23–24)

Tett tåke.
(1. Nephi 8:23)

Djevelens fristelser.
(1. Nephi 12:17)

En stor, rommelig
bygning.
(1. Nephi 8:26–27)

Verdens stolthet.
(1. Nephi 11:36)

1 2 3 4 5
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Formål Å hjelpe barna å forstå at når de gjør alt de kan og setter sin lit til sin himmelske
Fader, vil han lede dem.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 16, Alma 37:38–46 og Ordspråkene 3:5–6. Studer
deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen
fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Forsøk deg på oppmerksomhetsvekkeren før du gjennomgår leksjonen, så du
vet hvordan den skal gjøres.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En bibel til hvert barn.
c. En hyssingstump på 50 cm til hvert barn.
d. Bilde 4-15, Liahona (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 302, 62041)

og 4-16, Nephi og hans brukne bue.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Gi hvert av barna en hyssingstump på 50 cm. La dem holde den ene enden av
hyssingen i høyre hånd og den andre enden i venstre hånd. Be dem knytte
en knute på hyssingen uten å slippe endene. Hvis du ikke har nok hyssing, kan
du la ett barn utføre aktiviteten foran klassen.

• Virker dette for vanskelig?

La barna forsøke å knytte en knute igjen, men denne gangen ber du dem legge
armene i kors først, og med armene i kors lar du dem ta den ene enden av
hyssingen med høyre hånd og den andre enden med venstre hånd. Be dem
holde fast i endene mens de strekker armene ut. Det blir en knute på hyssingen.
Samle inn hyssingstumpene fra barna. Påpek at barna greide å knytte knuten
når du viste dem hvordan de skulle gjøre det. Fortell barna at vi alle på samme
måte får utfordringer i livet som kan virke umulig å greie. Hvis vi gjør alt vi kan og
setter vår lit til vår himmelske Fader, vil han hjelpe oss å finne svarene.

Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningen i 1. Nephi 16:17–32
om Lehis familie som ble ledet av Liahona og Nephis brukne bue. (Forslag til
hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII.) Oppfordre barna til å gjøre sitt beste og sette sin lit til Frelseren
uansett hva som skjer.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Lehi og hans familie ledes
gjennom villmarken

Leksjon

5

16
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvordan ble Lehi velsignet for sin tro og lydighet under ferden i villmarken?
(1. Nephi 16:10.)

• Hva gjorde Nephis far og brødre da Nephi brakk stålbuen sin? (1. Nephi
16:17–21.) Hvorfor er det lett å klage når det ikke går slik man ønsker?

• Selv om Nephi var trett og sulten, klaget han ikke. Hva gjorde han for å bidra
til å løse problemet? (1. Nephi 16:22–32.)

• Hvorfor ba Nephi sin far om hjelp? (1. Nephi 16:23–24.) Hvordan har dine
foreldre hjulpet deg når du har hatt et problem?

• Hvordan kan du, i likhet med Nephi, være et godt eksempel for dine foreldre
og søsken?

• Hvordan virket Liahona (messingkulen)? (1. Nephi 16:26–30.)

• Hva har vår himmelske Fader gitt oss til å vise veien tilbake til ham?
(Alma 37:44–45.) Hvor kan vi finne Kristi ord? (I Skriften.) Hva må vi gjøre for
å kunne ha Kristi ord til veiledning? (Alma 37:46.)

• Hva må vi gjøre hvis vi ønsker hjelp fra vår himmelske Fader?

• Hva vil vår himmelske Fader gjøre hvis vi har tro og setter vår lit til ham?
(Ordspråkene 3:5–6.) Hvordan kan du vise at du setter din lit til din himmelske
Fader? Hvorfor tror du vår himmelske Fader vil at vi skal sette vår lit til ham og
gjøre alt vi kan?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna gjenfortelle historien om Nephis brukne bue. La dem drøfte hvem
i Lehis familie de gjerne vil være lik når de står overfor problemer.

2. La barna dramatisere historien om den brukne buen. La dem så rollespille
hva som kunne ha skjedd hvis Laman og Lemuel hadde satt sin lit til Herren.

3. Spør barna hva evangeliets første prinsipp er. Få frem at de må tro på
Jesus Kristus. Hjelp dem å lære den fjerde trosartikkel utenat.

4. Repeter historien om hvordan Nephi fikk tak i messingplatene, slik den står
i 1. Nephi 3–5. Sammenlign det Nephi gjorde da med det han gjorde da han
brakk buen sin. Hjelp barna å forstå at han ved begge anledninger gjorde alt
han kunne og satte sin lit til at vår himmelske Fader ville hjelpe ham.

5. Syng eller les teksten til «Tro» eller «Jeg søker Herren i unge år»
(Barnas sangbok).

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 5
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Konklusjon

Fortell barna om en gang da du satte din lit til at vår himmelske Fader ville hjelpe
deg å klare noe som var vanskelig. Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å gjøre
alt vi kan og så sette vår lit til vår himmelske Fader. Oppfordre barna til å tenke
på Nephi i uken som kommer, og forsøke å være mer som ham når det oppstår
problemer.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 16:18–32 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Vitnesbyrd og
oppfordring
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Formål Å hjelpe barna til å få et ønske om å være gode eksempler og ha åndelig innfly-
telse på sine familier ved å etterleve vår himmelske Faders bud.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 17. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En blyant og et papirark til hvert barn.
c. Bilde 4-17, Nephi smelter malm og lager redskaper, og 4-18, Nephi roer

ned sine opprørske brødre (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 303,
62044).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Be en i klassen gjengi historien fra forrige ukes leksjon om Nephis brukne bue
og hvordan Nephi skaffet mat til familien (se 1. Nephi 16:17–32).

Vis et bilde av et skip, eller gi hvert barn et papirark og en blyant og la dem raskt
tegne et skip. Still dem deretter noen av disse spørsmålene:

• Hva slags materialer tror du du ville trengt for å bygge et skip som var stort
nok og sterkt nok til å føre deg og din familie over havet?

• Hva slags hjelp ville du trengt?

• Hvor kunne du gå for å lære hvordan et skip bygges?

Forklar barna at de skal lære hvordan vår himmelske Fader hjalp Nephi å bygge
et skip.

Lær barna beretningen fra 1. Nephi 17 om Nephi og hans brødre som forberedte
seg til å bygge et skip. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra
Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII). Bruk bildene der de passer
inn. (Du kan la barna identifisere menneskene på hvert bilde og fortelle hva de
gjør.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna til å forstå Skriften
og anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

6Vår himmelske Fader befaler
Nephi å bygge et skip

19
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• Hva lover Herren hvis vi etterlever hans bud? (1. Nephi 17:3.) Hvordan har du
og din familie blitt velsignet på grunn av din lydighet?

• Hvorfor befalte Herren Nephi å bygge et skip? (1. Nephi 17:8.) Hvordan
reagerte Nephi på denne befalingen? (1. Nephi 17:9.) Hva var det som ga
Nephi så stor selvtillit? (1. Nephi 17:14–15.)

• Hvorfor tror du Herren ikke bare ga dem et skip?

• Hvorfor ville ikke Laman og Lemuel hjelpe Nephi å bygge et skip? 
(1. Nephi 17:17–19, 45–46.) På hvilken måte ville det blitt lettere å bygge
skipet hvis de hadde samarbeidet?

• Hva ville du følt hvis dine eldre brødre gjorde narr av deg fordi du holdt vår
himmelske Faders bud? Hvordan har du kunnet hjelpe din familie? Hva har du
følt når du har hjulpet din familie, eller når du ikke har hjulpet den?

• Hva ga vår himmelske Fader Nephi makt til gjøre da brødrene forsøkte
å drepe ham? (1. Nephi 17:48, 54.)

• Hvordan viste Nephi sin tro på Jesus Kristus? (1. Nephi 17:50–51.) Hvordan
kan du være som Nephi og vise mot og tro på Jesus Kristus?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Del klassen i to grupper. Be dem lytte etter det Herren lover på betingelse av
at vi er lydige, mens en gruppe leser 1. Nephi 17:3 unisont og den andre
gruppen deretter leser 1. Nephi 3:7 unisont. Hjelp barna å forstå at de vil bli
velsignet hvis de holder budene og ber vår himmelske Fader om veiledning.

2. Hjelp barna å lære 1. Nephi 17:3 utenat, fra og med «og hvis menneskenes
barn» til og med «han har befalt dem». De kan også lære 1. Nephi 17:50
utenat: «Hvis Gud hadde befalt meg å gjøre alle ting, kunne jeg gjøre det.»

3. Sett en krukke med skrulokk på et bord, og be et barn forsøke å åpne krukken
med bare én hånd. Be vedkommende legge den andre hånden på ryggen.
Etter et par forsøk ber du en annen hjelpe til med én hånd. Forklar at
oppgaven vanligvis blir lettere når vi samarbeider. Drøft familiemål, som f.eks.
å ha familiens hjemmeaften, familiebønn og skriftstudium i familien regel-
messig, og spør hvordan barn kan hjelpe familien å nå disse målene.

4. Del ut papir og blyanter, og be barna skrive opp ting de kan gjøre for å hjelpe
sin familie til å lære evangeliet og holde budene, som f.eks. oppmuntre til
daglig skriftstudium, være villig med på familiebønn, være med på å ordne til
og delta i familiens hjemmeaften, være lydig mot foreldrene, være med på
å holde det rent og ryddig i hjemmet, be for familiemedlemmene, vise kjær-
lighet og godhet overfor hverandre, fortelle hva de har lært i Primær osv.
La dem velge én ting som de vil arbeide med å forbedre i uken som kommer.

5. Skriv på tavlen likhetene mellom Lehis og hans families ferd og Israels barns
vandring i ørkenen (se 1. Nephi 17:22–46). Spør barna hva vi kan lære av
disse erfaringene.

6. Syng eller les teksten til «Nephis mot», «Hold alle budene» eller «Jeg må
alltid velge rett» (Barnas sangbok).
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at hvert enkelt barn kan være et godt eksempel i sin familie.
Påpek at vi og våre familier blir velsignet når vi holder budene.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 17:3–22, 45–55 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 6
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Formål Å hjelpe barna å få et ønske om å være verdige til hele tiden å ha Den hellige
ånd som ledsager.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 18. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper, kapittel 7.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et tøystykke til bind for øynene.
c. Bilde 4-15, Liahona (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 302, 62041),

4-19, Nephi bundet, og 4-20, Lehi og hans folk kommer til det lovede land
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 304, 62045).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Bruk stoler eller andre gjenstander til å lage en hinderbane foran i klasserommet.
Be om en frivillig som får bind for øynene. Snurr barnet rundt flere ganger.
Forklar deretter for den som har fått bind for øynene at et annet barn skal leie
ham eller henne gjennom hinderbanen ved å hviske anvisninger eller uttale dem
lavt. Gjenta aktiviteten, men denne gangen ber du de andre barna komme med
feil anvisninger mer høyrøstet så barnet med bind for øynene må konsentrere
seg for å høre den lave stemmen.

La barnet som fikk bind for øynene, fortelle om forskjellene i de to opplevelsene.

• Hvem er Den hellige ånd? Hvordan hjelper han oss? (Se Evangeliets
prinsipper, kapittel 7.)

• På hvilken måte er erfaringen med å bli ledet gjennom hinderløypa som å lytte
til Den hellige ånd?

• Hvilke onde innflytelser, eller «høye stemmer», rundt oss kan forvirre oss eller
forsøke å lede oss på feil veier?

Lær barna beretningen fra 1. Nephi 18 om Lehis familie som dro over havet.
Bruk bildene der de passer inn. (Forslag til hvordan du kan lære dem beret-
ningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Reisen over havetLeksjon

7

22
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvordan greide Nephi å bygge et skip som kunne føre hans familie over
havet? (1. Nephi 18:1–3.)

• Hva gjorde Laman, Lemuel, Ishmaels sønner og deres hustruer som førte til at
Liahona sluttet å virke? (1. Nephi 18:9–12.) Hva har vår himmelske Fader gitt
oss som kan veilede oss, som kan sammenlignes med Liahona? (Den hellige
ånd.) Kan du nevne noe som kan få oss eller våre familier til å miste Den
hellige ånds veiledning?

• Hvordan påvirket Lamans og Lemuels ulydighet deres foreldre og resten av
familien? (1. Nephi 18:12–19.) Hvordan påvirker vår lydighet eller ulydighet
våre foreldre og andre familiemedlemmer?

• Hvordan reagerte Nephi da han ble dårlig behandlet av sine brødre?
(1. Nephi 18:16.) Hvorfor tror du Nephi priste Herren istedenfor å klage mens
han led?

• På hvilke måter ville du gjerne vært mer som Nephi?

• På hvilke måter kan vi få Den hellige ånds inspirasjon? (Den kan komme som
en følelse av fred eller trøst, en tanke som inspirerer oss til å velge riktig, en
stille røst med instruksjon, en følelse som varsler om fare osv.)

• Be barna fortelle om erfaringer de har hatt med Den hellige ånds innflytelse.
Hva kan vi gjøre for å forberede oss så vi kan gjenkjenne Den hellige ånds
innflytelse?

• Hvilke valg tok Nephi som gjorde ham verdig til å ha Den hellige ånd som
ledsager? (1. Nephi 18:3,10, 16.) Hvilke valg tar du hver dag for å være verdig
til å ha Den hellige ånd som ledsager?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv ord eller uttrykk som bønn, valg av venner, ord vi bruker, fjernsynspro-
grammer, underholdning, videofilmer, musikk, kino, være lydig mot foreldre,
holde budene, være snill mot våre søsken, vise respekt for andre mennesker,
tjeneste, eller andre passende aktiviteter på separate papirlapper. Legg
lappene i en liten beholder. Etterhvert som barna ett for ett trekker ut en papir-
lapp, lar du ham eller henne lese det for klassen og fortelle hvordan det som
er skrevet der kan påvirke vår evne til å ha Den hellige ånd med oss.

2. Repetér den første og den fjerde trosartikkel.

3. Drøft med barna hvordan de ved å følge Jesu læresetninger får hjelp til å ha
Den hellige ånds innflytelse. La barna velge en av Jesu læresetninger som de
har lyst til å etterleve bedre i uken som kommer, og skrive den på en lapp
som de tar med seg hjem som en påminnelse.

4. Syng eller les teksten til «Den hellige ånd» (Barnas sangbok).

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 7
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Konklusjon

Vitnesbyrd Hvis du ønsker det, kan du fortelle om en erfaring du har hatt med å bli påvirket
av Den hellige ånd. Bær vitnesbyrd om hvor viktig Den hellige ånds påvirkning
er for deg og hvilket behov du har for å ha ham som din stadige ledsager.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 18:5–25 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 38 -    ( )



Formål Å styrke barnas vitnesbyrd om Jesus Kristus så de kan ha kraft til å motstå ond
innflytelse.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Jakobs bok 7:1–23. Studer deretter leksjonen og bestem deg
for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: 1. Nephi 18:7, 2. Nephi 2:1–4, 11:2–3, Jakobs bok 1:17–19 og
indeksen i Mormons bok – Jakob – Lehis sønn.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et stykke hyssing som kan slites av (60 cm), og et like langt stykke

sterkt tau.
c. Et ark og en blyant til hvert barn.
d. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240.

62572).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn åpne med bønn.

Gi et barn hyssingstumpen. Be ham eller henne slite hyssingen av. La deretter
barnet forsøke å slite av tauet. La noen av de større barna forsøke å slite av
tauet. Forklar at vårt vitnesbyrd begynner som en enkelt hyssingstump, men kan
styrkes til det ikke kan slites av. Vi kan alle utvikle et sterkt vitnesbyrd som vil
hjelpe oss når andre forsøker å utfordre oss og vår trosoppfatning eller forsøker
å bedra oss. Fortell barna at denne leksjonen handler om Jakob, som hadde et
meget sterkt vitnesbyrd.

Fortell historien om Jakob og Sherem fra Jakobs bok 7:1–23. Bruk bildene der de
passer inn. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner
du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvem var Jakob? (En av Nephis yngre brødre.) Hvor mange år ca. før Kristi
fødsel levde Jakob og Sherem? (Se nederst på siden i Jakobs bok 7.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

8Profeten Jakob 
møter Sherem

25
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• Hvordan visste Jakob om Jesus Kristus, som ikke var født ennå? 
(Jakobs bok 7:5, 10–12.)

• Hva gjorde Sherem for å forsøke å overbevise folket om at Jesus Kristus
ikke ville komme? (Jakobs bok 7:2–4.) Hva vil det si å bruke smiger? 
(Å gi uoppriktig eller overdreven ros, en form for uærlighet.)

• Hvem påvirket Sherem? (Jakobs bok 7:4, 18.) Hvordan forsøker Satan
å påvirke oss?

• Kan du nevne noen av Satans løgner? (Jakobs bok 7:7, 9–10, 19.)

• Hvordan greide Jakob å stå imot Sherems onde innflytelse? (Jakobs bok 7:5,
8, 10–12.) Hva kan vi, selv om vi kanskje ikke ser engler eller hører Guds røst,
gjøre for å være sterke når folk frister oss til å gjøre noe galt? Fortell om en
erfaring, eller be et barn fortelle om en gang han eller hun har stått imot en
ond innflytelse.

• Hvorfor ville ikke Jakob vise Sherem et tegn? (Jakobs bok 7:13–14.) Hvorfor er
ikke det å søke tegn noen god metode til å få et vitnesbyrd om Kristus?
(L&p 63:7–12.) Forklar at tegn kan komme når vi har vist tro og lydighet, men
vi skulle ikke søke dem. Repetér fra tidligere leksjoner Laman og Lemuels
mangel på tro, til tross for at de hadde sett tegn. (Lærerens repetisjon:
1. Nephi 3:29–31, 16:39, 17:45, 18:20.)

• Hvilken virkning fikk Sherems bekjennelse og død på folket? (Jakobs bok
7:21–23.)

• Hvorfor trenger vi et sterkt vitnesbyrd om Jesus Kristus? Hvordan kan vi få et
vitnesbyrd om Frelseren og styrke det? (Se berikelsesaktivitet 2.) Hvordan kan
vi gi andre del i vårt vitnesbyrd? Hvorfor blir vårt vitnesbyrd styrket når vi
bærer det for andre?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv på papirark situasjoner der noen forsøker å få et barn til å gjøre noe galt,
og en henvisning til et tilsvarende bud i Skriften. F.eks.: Din venn går sammen
med deg inn i en butikk og forsøker å få deg til å stjele godteri (2. Mosebok
20:15 eller Mosiah 12:22), noen tilbyr deg å smake på en alkoholholdig drikk
(L&p 89:7), eller du fristes til å bli hjemme og ikke gå i kirken (L&p 59:9). La
barna slå opp og lese disse skriftstedene. Drøft hvordan vårt vitnesbyrd om
Jesus Kristus styrkes og vi får hjelp til å motstå onde innflytelser når vi vet hva
Skriften lærer oss.

Hvis du ønsker det, kan du la barna mime disse situasjonene og la andre
barn gjette hva de mimer.

2. Del klassen i to grupper. La den ene gruppen få Alma 5:46 og den andre
Alma 37:35. La barna i disse skriftstedene finne ut hvordan de kan styrke sitt
vitnesbyrd om Jesus Kristus. Oppsummér svarene på tavlen.

3. Syng eller les teksten til «Djerv-sang», eller «Våg gjøre rett»
(Barnas sangbok).
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Konklusjon

Vitnesbyrd Fortell barna hvor viktig det er å få et vitnesbyrd om Jesus Kristus og styrke det.
Bær vitnesbyrd om at Frelseren er Guds Sønn. Oppfordre barna til å velge en
måte å styrke sitt vitnesbyrd på og skrive den på et papirark som en påminnelse
til å ta med seg hjem og arbeide med gjennom uken.

Foreslå at barna studerer Jakobs bok 7:1–23 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 8
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Formål Å oppmuntre barna til å søke velsignelsene som er knyttet til oppriktig bønn til
vår himmelske Fader.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Enos’ bok. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper, kapittel 8.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell: En Mormons bok til hvert barn.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Fremlegg følgende gåte, og be barna rekke opp hånden når de vet svaret.

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

Jeg kan være så stille at ingen annen kan høre meg, eller så høyrøstet at alle
i rommet kan høre meg.

Jeg kan brukes når du er alene eller i en gruppe.

Jeg kan brukes når som helst, hvor som helst og under hvilke som helst
omstendigheter.

Jeg brukes til takknemlighet, veiledning, trøst, tilgivelse, beskyttelse, hjelp,
god helse eller til en hvilken som helst annen velsignelse du trenger til deg selv
eller andre.

Du bruker meg for å snakke med din himmelske Fader.

Hva er jeg?

Skriv barnas svar på tavlen. Når de kommer frem til at det riktige svar er bønn,
spør du om de har noen spørsmål i forbindelse med bønn. Oppsummér deres
spørsmål på tavlen, og be barna lytte etter svar mens du forteller historien om
Enos. Ved avslutningen av historien går du tilbake til spørsmålene og drøfter
dem.

Lær barna beretningen i Enos’ bok. Forklar at Enos var sønn av Jakob, som dere
lærte om i leksjon 8. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra
Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Enos berLeksjon

9

28
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor gikk Enos for å be? (Enos 1:1–4.) Hvem lærte ham om Jesus Kristus?
Hvordan har dine foreldre hjulpet deg å lære om vår himmelske Fader og
Jesus Kristus?

• Hva er «mektig bønn og påkallelse»? På hvilken måte tror du en slik bønn er
forskjellig fra andre bønner? Hvordan besvarte vår himmelske Fader Enos’
bønn? (Enos 1:5.)

• Hvordan visste Enos at hans synder var tilgitt? (Enos 1:5–6.)

• Hvorfor sa vår himmelske Fader at Enos hadde fått sine synder tilgitt?
(Enos 1:8.) Forklar at fordi Jesus Kristus led for våre synder, kan vi bli tilgitt
hvis vi omvender oss.

• Hvem ba Enos for da hans egne synder var tilgitt? (Enos 1:9.) Hvilket svar ga
Herren Enos om nephittene? (Enos 1:10.)

• Hvorfor tror du Enos ba for lamanittene når de var nephittenes fiender? (Enos
1:11.) Hvilke velsignelser kan du be vår himmelske Fader gi en som har vært
uvennlig mot deg? Hvilket ønske hadde Enos for lamanittene? (Enos 1:13.)

• Enos ba om at hans folks opptegnelser måtte være trygge. Hvorfor var disse
opptegnelsene så viktige? Hva lovet Herren Enos? (Enos 1:15–18.) Hva vil det
si å be i tro?

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

• Hvilken virkning hadde nephittenes undervisning og arbeid på lamanittene?
(Enos 1:20.)

• Hva har historien om Enos lært deg om bønn?

• Hvordan snakker du til din himmelske Fader når du ber? Hvordan kan vi gjøre
våre bønner mer oppriktige?

• Enos hørte Herrens røst i sitt sinn som svar på sin bønn. På hvilke andre måter
kan vi få svar på våre bønner? (En følelse av fred, en følelse av at noe er
riktig, trøst, idéer som kommer i vårt sinn, skriftsteder som gir forståelse i en
bestemt situasjon, råd fra ledere i Kirken, foreldre og andre som er sendt av
Herren, drømmer eller syner.) Be elever fortelle om erfaringer de har hatt med
å få svar på bønner.

• Hvorfor kan vår himmelske Fader svare «nei» på våre bønner? Hvordan kan vi
vite om vår himmelske Faders svar er «nei»?

• Hvorfor skulle vi ta oss tid til å lytte når vi har bedt, slik som Enos gjorde?

• Hva fikk Enos lære om livet etter døden? (Enos 1:27.) Hvis du ønsker det, kan
du lese dette verset eller la klassen lese det sammen.

Kontrollér listen på tavlen for å forsikre deg om at alle barnas spørsmål er blitt
besvart.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 9
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Gi hvert barn et ark og en blyant, og be dem skrive spørsmålene Når kan
vi be?, Hvor kan vi be? og Hva kan vi be om? og sette av plass mellom
spørsmålene til å skrive svarene sine. Be dem skrive svarene mens dere
drøfter spørsmålene.

2. Gjennomgå bønnens mønster:
a. Begynn med å henvende deg til vår himmelske Fader.
b. Fortell ham hva du er takknemlig for.
c. Be ham om det du ønsker.
d. Avslutt ved å si: «I Jesu Kristi navn, amen.»

3. Skriv følgende uttalelse av eldste Boyd K. Packer (Lys over Norge, mai 1980,
s. 32) på tavlen, og utelat ordene som er tatt ut. Si til barna at de skal lære
noen måter å få svar på mens de fyller ut de manglende ordene i eldste
Packers uttalelse.

«Noen          (b)         kommer når man leser i          (a)         , noen når 
man hører          (e)         . Og av og til, når det er viktig, kommer svaret 
som en meget direkte og          (d)                  (f)         . Tilskyndelsen vil 
være          (c)         og umiskjennelig.»

Bruk følgende ord til å fylle ut det som mangler:
a. Skriften
b. svar
c. klar
d. kraftfull
e. taler
f. inspirasjon

4. Forklar hvordan Enos’ bønn om å bevare opptegnelsene (Enos 1:14–16) ble
besvart hundrevis av år senere, da Mormons bok kom frem. På samme måte
som Herren lovet Enos, kan mennesker i dag få et vitnesbyrd om Jesus
Kristus ved hjelp av Mormons bok. Du kan invitere en hjemvendt misjonær til
klassen for å fortelle om en opplevelse med en person som fikk et vitnesbyrd
om Jesus Kristus gjennom bønn og Mormons bok. Eller du kan be en far eller
mor eller et annet medlem fortelle hvordan bønn hjalp ham eller henne å få et
vitnesbyrd om Mormons bok.

5. Gjennomgå Joseph Smiths første syn, da han oppsendte en oppriktig bønn
i tro (Joseph Smith-Historie 1:14–16). Du kan bruke bildet av det første syn
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 403, 62470).

6. Gjennomgå den syvende og den niende trosartikkel. Oppmuntre barna til
å velge en å lære utenat i klassen eller hjemme i uken som kommer.

7. Syng eller les teksten til «Et barns bønn» eller «La meg, o Gud, få høre»
(Barnas sangbok).
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om bønnens kraft. Hvis du ønsker det, kan du fortelle om en
opplevelse som har styrket din tro og ditt vitnesbyrd om bønn. Be barna fortelle
om opplevelser de har hatt med bønn.

Foreslå at barna studerer Enos 1:1–8, 21–27 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 9
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Formål Å styrke barnas forpliktelse til å holde sine dåpspakter og følge Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 2. Nephi 31:5–12 og Mosiah 2:1–22, 3:2–19, 4:11–16, 5:5–8,
13–16. Studer deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna
beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis
fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-21, Kong Benjamin taler til sitt folk (bildesamlingen Kunst inspirert

av evangeliet 307, 62298).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Skriv etternavnene til barna i klassen på tavlen. Be barna forklare hvorfor de har
disse navnene.

• Hva betyr det for deg å være en (bruk etternavnet)?

Forklar at når vi blir født inn i en familie, påtar vi oss et etternavn. Dette navnet
kan stå for mange viktige ting, som f.eks. vår arv, våre trosoppfatninger, måten vi
gjør ting på osv. Når vi blir døpt, blir vi medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige og påtar oss Jesu Kristi navn. Når vi påtar oss Jesu Kristi navn,
er det et uttrykk for vår tro på ham og vår vilje til å følge hans læresetninger.
Forklar at kong Benjamin var en profet som lærte folket hvor viktig det er å påta
seg Jesu Kristi navn.

Lær barna beretningen om kong Benjamin som underviste sitt folk, fra Mosiah
2:1–22, 3:2–19, 4:11–16, 5:5–8, 13–16. Bruk bildet der det passer inn. (Forslag til
hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor sammenkalte kong Benjamin sitt folk? (Mosiah 1:10.) Hvordan reagerte
folket i Zarahemla på kallet om å samle seg ved templet for å høre sin profet
og konge? (Mosiah 2:1–6.) Hvordan hører eller mottar vi de levende profeters
ord? (Generalkonferanser, Kirkens publikasjoner, møter i Kirken osv.) Hvordan
kan vi forberede oss til å lytte til våre lederes ord? (Mosiah 2:9.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Kong Benjamin 
underviser sitt folk

Leksjon

10
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• Hvordan tjente kong Benjamin sitt folk? (Mosiah 2:12–15.) Hvordan sa kong
Benjamin at vi kan tjene vår himmelske Fader? (Mosiah 2:16–19.) Hvordan tror
du det å tjene andre viser vår takknemlighet og kjærlighet overfor vår
himmelske Fader?

• Hvilket løfte har vi hvis vi er lydige mot vår himmelske Faders bud?
(Mosiah 2:22.)

• Hva lærte kong Benjamin folket om Jesus Kristus? (Mosiah 3:5–7, 9–10).
Hvilken stor tjenestegjerning utførte Kristus for hver enkelt av oss? (Mosiah
3:11–13.) Forklar at Jesus Kristus led og døde så vi kan omvende oss fra våre
synder, bli døpt, oppstå og bo sammen med vår himmelske Fader for evig.
Hans offer for oss kalles forsoningen.

• Hvorfor er det viktig for oss å påta oss Jesu Kristi navn? (Mosiah 3:17.) Hva
ber Jesus Kristus oss gjøre for å påta oss hans navn? (2. Nephi 31:5–12,
Mosiah 2:22. Bli døpt og holde budene. Mosiah 3:19. Underlegge vår vilje
Frelserens vilje.)

• Hvilke bud sa kong Benjamin at hans folk skulle følge? (Mosiah 3:21, 4:11–15,
5:5. Du kan bruke ordstrimlene i berikelsesaktivitet 1 som en del av disku-
sjonen.) Hva sa kong Benjamin ville skje hvis vi holder budene? (Mosiah 2:41.)

• Hvordan reagerte folket på kong Benjamins undervisning? (Mosiah 5:2.)
Hva kan vi gjøre for å oppleve denne mektige forandringen? (Mosiah 3:19.)

• Hva inngikk kong Benjamins folk en pakt om å gjøre? (Mosiah 5:5–9.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag og sett opp følgende ordstrimler. Tegn noe som skal forestille tårnet som
kong Benjamin brukte til å undervise sitt folk. Plassér ordstrimlene på
tegningen etter hvert som dere drøfter hvordan vi kan påta oss Jesu Kristi
navn. Be barna tenke på hvordan de kan etterleve budene som fremstilles
på ordstrimlene.

Tro på Jesus Kristus (Mosiah 3:21)
Omvende oss (Mosiah 3:21)
Inngå dåpspaktene og holde dem (Mosiah 5:5)
Be hver dag (Mosiah 4:11)
Være snill mot andre (Mosiah 4:13)
Ikke slåss eller krangle (Mosiah 4:14)
Tjene andre (Mosiah 4:15)
Hjelpe de fattige (Mosiah 4:16)
Etterleve evangeliet (Mosiah 4:15)

2. Dramatiser kong Benjamins tale til sitt folk. Bruk enkle kostymer eller rekvi-
sitter. Barna kan sette stolene sine som et telt med åpningen fremover
i rommet. Barna kan sitte på gulvet inne i «teltet» med front fremover. Den
som spiller kong Benjamin, kan tale til dem mens han står på en stol foran
i rommet. La dette barnet lese kong Benjamins ord fra Mosiah 2:9.

Leksjon 10
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3. Fortell barna om Kirkens siste generalkonferanse. Vis dem, om mulig, et
eksemplar av konferansenummeret av Liahona. Sammenlign denne konfe-
ransen med møtet kong Benjamin holdt med sitt folk. Forklar hvordan Kirken
hjelper alle sine medlemmer til å få budskap fra Kirkens president og andre
generalautoriteter gjennom radio, TV og satellitt-overføringer, og gjennom trykt
materiale. Drøft noen av temaene fra siste konferanse. Oppmuntre barna til
å lese eller lytte til budskapene fra neste generalkonferanse og følge rådene
fra våre profeter og ledere.

4. Hjelp barna å forstå og lære utenat siste setning i Mosiah 2:17: «Når dere er i
deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste.»

5. Drøft hvilken forbindelse det er mellom den trettende trosartikkel og kong
Benjamins tale. Hjelp barna å lære denne trosartikkelen utenat.

6. Syng eller les teksten til «Elsk du din neste» (Salmer, nr. 190 eller Barnas
sangbok), eller «Jeg prøver å ligne Jesus» (Barnas sangbok.)

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og hvordan den er til velsignelse for
oss. Understrek hvor viktig det er å holde budene når vi påtar oss Jesu Kristi
navn.

Foreslå at barna studerer Mosiah 2:1–18 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre barna til å være tapre når det gjelder å stå som Jesu Kristi vitner.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mosiah 11–13, 15:1, 6–8, 16:14–15, 17 og 19:4–20. Studer
deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen
fra Skriften (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Tilleggslesning: Mosiah 14–16.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Legg følgende gjenstander i en pose eller veske til den alternative

aktiviteten:
En bart av papir (se illustrasjonen bak i leksjonen)
En lommelykt eller lyspære
En papirkopi av De ti bud (se illustrasjonen bak i leksjonen)
Et bilde av Kristus
En tau- eller hyssingstump
En fyrstikk

c. Bilde 4-22, Abinadi for kong Noah (bildepakken Kunst inspirert av
evangeliet 308, 62042).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Gi hvert barn et eksemplar av diagrammet med ni prikker, eller tegn det på
tavlen. Fortell barna at de ved hjelp av fire sammenhengende streker, uten
å løfte blyanten fra papiret eller krittet fra tavlen, skal innom alle prikkene. Når de
har forsøkt på flere løsninger, viser du ett barn den riktige løsningen uten at de
andre får vite den. La dette barnet vise den til et annet, og la dem fortsette til alle
barna kan utføre dette riktig. Forklar at når vi lærer noe, kan vi hjelpe andre
mennesker når vi lærer dem det vi kan. Når vi lærer om vår himmelske Fader,
kan vi hjelpe andre mennesker ved å fortelle dem om ham.

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

11Abinadi og kong Noah
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La barna etter tur ta gjenstander ut av posen. Be hvert barn fortelle en eller to
ting om sin gjenstand. Forklar at når barna får lære om en rettskaffen og
modig profet ved navn Abinadi, vil de se hvilken tilknytning hver gjenstand har
til hans liv.

Sett opp bildet av Abinadi for kong Noah, og lær barna beretningen om Abinadi
fra Mosiah 11–13, 15:1, 6–8, 16:14–15, 17 og 19:4–20. (Forslag til hvordan du kan
lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)
Understrek at Abinadi var et modig vitne om Jesus Kristus, selv om det kostet
ham livet. Hvis du bruker den alternative aktiviteten, forklarer du hvilken tilknyt-
ning hver gjenstand har til Abinadis liv.

Bart: Abinadi kom tilbake i forkledning (Mosiah 12:1).
Lyspære/lommelykt: Abinadis ansikt lyste med stor glans (Mosiah 13:5).
De ti bud: Abinadi lærte folk De ti bud (Mosiah 13:11–24).
Bilde av Kristus: Abinadi vitnet modig om Jesus Kristus 

(Mosiah 15, 16, 17:8).
Tau eller hyssing: Abinadi ble bundet (Mosiah 17:13).
Fyrstikk: Abinadi ble drept ved ild (Mosiah 17:20).

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva befalte Herren først Abinadi å si til kong Noah og hans folk?
(Mosiah 11:20–21.)

• Hva slags liv levde kong Noah og hans folk? (Mosiah 11:1–7, 14–15, 19.)

• Hvordan reagerte kong Noah og hans folk på Abinadis ord? (Mosiah
11:26–29.) Hvorfor tror du folk blir sint på dem som kaller dem til omvendelse?

• Hva vitnet Abinadi modig for den ugudelige kong Noah og hans prester
om De ti bud? (Mosiah 12:33–36, 13:11–24.) Hvorfor er det viktig for oss
å etterleve vår himmelske Faders bud?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Alternativ
oppmerk-
somhetsvekker

Start 
her

Løsning
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• Hvorfor var kong Noahs folk redde for å legge hånd på Abinadi?
(Mosiah 13:3–5.)

• Hva vitnet Abinadi om Jesus Kristus? (Mosiah 15:1, 6–8, 16:14–15.)

• Hvordan viste Abinadi sitt mot? (Mosiah 17:7–10.) Hvorfor er det av og til
vanskelig å stå frem for det som er rett? Hvordan kan vi stå frem for det som
er rett?

• Hvorfor ble Abinadi brent i hjel? (Mosiah 17:20.) Hvorfor tror du Herren lot
dette skje? (Alma 60:13.)

• Hva var viktig for kong Noah? (Mosiah 11:14, 19:7–8.) Hva var viktig for
Abinadi? (Mosiah 13:4, 17:7–10.) Hva bør være viktig for oss?

• Hvem påvirket Abinadis vitnesbyrd før han døde? (Mosiah 17:1–4.)

• Hvordan ble Abinadis profeti i Mosiah 12:3 oppfylt? (Mosiah 19:19–20.)

• Hvem kan du tenke deg som er modig i dag når det gjelder å stå som et vitne
for Jesus Kristus?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna være personene i historien om Abinadi og kong Noah, og la en
journalist intervjue dem. Sett opp en liste over spørsmål som journalisten skal
stille personene, som f.eks.:

Journalist til Noah: Hvordan betalte du for de flotte bygningene dine?
Journalist til prestene: Hvorfor holder dere Abinadi som fanget?
Journalist til Alma: Hva synes du om Abinadis læresetninger?
Journalist til Abinadi: Hvorfor ønsker disse menneskene å drepe deg?

Hvorfor vil du ikke fornekte det du har sagt til
disse menneskene?

2. Strø litt pepper i en bolle med vann. Sett bollen slik at alle barna kan se den.
Fortell dem at pepperen forestiller dem som velger å være modige. Be dem
følge med hva som skjer når ugudelighet plasseres ved siden av dem som er
tapre og modige. Ha en dråpe oppvaskmiddel, som står for ugudelighet,
midt i bollen. Pepperen beveger seg raskt bort. Da Alma trodde på Abinadis
vitnesbyrd, valgte han å være modig og tapper når det gjaldt å være lydig
mot profeten, og han vendte seg bort fra kong Noahs ugudelighet. Spør
barna hva de bør vende seg bort fra så de kan være tapre og modige.

3. Drøft De ti bud i Mosiah 12:34–36, 13:12–24.

4. Sammenlign den rettskafne kong Benjamins djerve egenskaper med kong
Noahs egenskaper.

Kong Benjamin: Mosiah 2:10–14, 4:9–10.
Kong Noah: Mosiah 11:2, 6–7, 27, 19:8.

5. Drøft likhetene mellom hvordan Abinadi ble behandlet av den ugudelige kong
Noah og hvordan Kristus ble behandlet.

Kristus: Mosiah 15:5, Matteus 26:66, Lukas 24:20.
Abinadi: Mosiah 13:1, 17:7, 10, 13.

Leksjon 11
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6. Syng eller les teksten til «Djerv-sang», «Våg gjøre rett» eller «Jesu Kristi
Kirke» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at selv om rettskaffenhet ikke fritar oss for smerte og
prøvelser, vil vår himmelske Fader, hvis vi er tapre i vårt vitnesbyrd om
Jesus Kristus, velsigne oss med fred i dette liv og alt som han har i det neste.

Foreslå at barna studerer Mosiah 11:1–2, 20–21, 26–29, 12:1–9 og 17 hjemme for
å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna hva deres dåpspakter innebærer og hvor viktig det er å holde dem.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mosiah 17:2–4, 18. Studer deretter leksjonen og bestem deg
for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Valgfritt: En lås og en nøkkel til oppmerksomhetsvekkeren (f.eks. en

hengelås eller en dagbok, et smykkeskrin eller en koffert med lås).
c. En utklipt papirnøkkel påskrevet ordet Pakt (se bak i leksjonen).
d. Et eksemplar av utdelingsarket «Mine dåpspakter» til hvert barn (se bak

i leksjonen).
e. Bilde 4-23, Alma døper ved Mormons vann (bildepakken Kunst inspirert av

evangeliet 309, 62332).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønn.

Vis frem en nøkkel. Spør barna hva en nøkkel brukes til. Du kan la et barn bruke
nøkkelen til å åpne en lås. Hold papirnøkkelen slik at barna ikke kan se ordet
Pakt, og riv den i to. Forklar at en nøkkel ikke vil virke hvis man bare har halv-
parten av den. Snu bitene av nøkkelen så ordet Pakt blir synlig. Spør barna om
de vet hva dette ordet betyr. Forklar at i evangeliet er en pakt en hellig avtale
eller et løfte mellom vår himmelske Fader og hans barn. Når vi holder våre pakter
med vår himmelske Fader, vil han alltid oppfylle sin del. Men hvis vi ikke
oppfyller våre løfter i pakten, blir pakten brutt. Når vi holder våre dåpspakter, er
det en nøkkel til velsignelser og evig liv. Forklar at evig liv er å bli vår himmelske
Fader lik og bo sammen med ham for evig. Forklar at når barna lærer om Alma
og hans folk, vil de bli minnet om sine dåpspakter og hvordan de bedre kan
holde dem.

Lær barna beretningen om Alma som døper ved Mormons vann fra Mosiah
17:2–4, 18. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner
du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Fremhev de paktene vi inngår ved dåpen og
hvor viktig det er å holde dem. Bruk bildet der det passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva gjorde Alma for å forberede seg til dåpen? (Mosiah 17:2–4, 18:1.)
Hvordan forberedte du deg til din dåp?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

12Alma døper ved
Mormons vann
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• Hva gjorde stedet som ble kalt Mormon, til et godt gjemmested der Alma
kunne undervise folket? (Mosiah 18:4–5.) Hvorfor måtte de gjemme seg?

• Hva følte Almas folk da de fikk vite at de kunne bli døpt? (Mosiah 18:11.)
Hva følte du da du ble døpt? Hva husker du fra den dagen?

• Hvilke løfter ga hver enkelt av oss da vi ble døpt? Hva lovet vår himmelske
Fader oss? (Mosiah 18:8–10.) Vis frem utdelingsarket «Mine dåpspakter»,
og drøft hvert løfte. Forklar at ingen av oss er fullkommen, men at vi må gjøre
vårt beste for å holde våre dåpspakter.

• Hvordan kan vi vise at vi har påtatt oss Jesu Kristi navn og at vi står som hans
vitner?

• Hva vil det si å bære hverandres byrder og sørge med andre? På hvilke måter
tjente Kristus oss og andre mens han levde på jorden? Hvordan kan vi følge
Jesu Kristi eksempel og tjene andre?

• Hvilke bud ga Alma sitt folk for å hjelpe dem å holde sine dåpspakter?
(Mosiah 18:21–23, 27–29.) Hvordan kan vi leve mer som Almas folk?

• Ved hvilken ordinans kan vi fornye våre dåpspakter hver søndag? Hvis du
ønsker det, kan du forklare at å fornye vil si å gjøre som ny eller begynne
på nytt. Gjennomgå nadverdsbønnene med barna og hjelp dem å finne
de paktene de inneholder (se Moroni 4:3, 5:2). Gi hvert barn et eksemplar av
utdelingsarket, og repeter deres dåpspakter.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Be et barn holde en middels tung bok i en hånd med armen rett ut mens du
snakker til klassen om dåpspaktene. Be barnet holde boken selv om armen
blir trett. La et annet barn hjelpe til med å holde boken. Forklar at et av løftene
vi inngår når vi blir døpt, er å «bære hverandres byrder, så de kan være
lette». Drøft noen byrder barn på deres alder kan kjenne, som f.eks. å bli gjort
narr av, være syk, ha problemer med familiemedlemmer, ønske å høre til et
sted eller ha problemer på skolen. Spør barna hvordan de kan bidra til å gjøre
hverandres byrder lettere.

2. Før klassen ber du hvert barns foreldre fortelle deg om en gang barnet gjorde
noen en tjeneste. Fortell klassen om disse opplevelsene, og gi barna ros for
deres tjeneste. Påpek at disse tjenestegjerningene har gjort byrden lettere for
dem de betjente.

3. Forklar barna at en del av den pakten vi inngikk da vi ble døpt, var å være
villig til å påta oss Jesu Kristi navn og bli en sann kristen eller Kristi følges-
venn. Vi må leve slik at vi er verdig til hans navn. Be barna tenke på hvor godt
de hedrer Jesu Kristi navn mens du forteller følgende historie av president
George Albert Smith, Kirkens 8. president:

«For mange år siden var jeg alvorlig syk . . . Jeg ble så svak at jeg knapt
greide å bevege meg.

En dag . . . mistet jeg bevisstheten om mine omgivelser og trodde jeg hadde
kommet til den andre siden . . .
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Jeg begynte å se meg omkring, . . . og da jeg hadde gått en stund . . .
gjennom skogen, så jeg en mann komme mot meg. Jeg ble klar over at
han var en meget stor mann, og jeg skyndte meg for å komme bort til ham,
for jeg gjenkjente ham som min bestefar . . . Jeg husker hvor glad jeg var for
å se ham komme. Jeg hadde blitt oppkalt etter ham og hadde alltid vært
stolt av det.

Da bestefar var et par meter fra meg, stoppet han . . . Han så meget alvorlig
på meg og sa:

‘Jeg vil gjerne vite hva du har gjort med mitt navn.’

Alt jeg noen gang hadde gjort, kom frem for meg som om det var et bilde som
beveget seg over en skjerm . . . Hele mitt liv passerte foran meg. Jeg smilte og
så på min bestefar og sa:

‘Jeg har aldri gjort noe med ditt navn som du trenger å skamme deg over.’

Han gikk frem og tok meg i sine armer, og mens han gjorde det, ble jeg igjen
oppmerksom på mine jordiske omgivelser. Puten var våt som om det var blitt
helt vann på den – våt av takknemlighetstårer over at jeg kunne svare uten
å skamme meg.» («Your Good Name», Improvement Era, mars 1947, s. 139.)

Forklar barna at når de villig holder budene og gjør tjenester for andre,
hedrer de Jesu Kristi navn.

4. Syng eller les teksten til «Dåp» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at når vi holder våre dåpspakter, vil vi lære å tjene hverandre
bedre og bli Jesus Kristus mer lik.

Foreslå at barna studerer Mosiah 18:1–11, 30–35 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Merk: Hvis du bestemmer deg for å bruke oppmerksomhetsvekker 1 i neste
leksjon, må du gi oppdragene minst en uke i forveien.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 12
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Mine dåpspakter
(Fornyes hver gang jeg tar del i nadverden)

I dåpen inngår jeg pakt med Herren om å:

1. Gå inn i Guds fold (bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige).

2. Bli kalt hans sønn eller datter (påta meg Kristi navn).

3. Bære hverandres byrder, så de kan være lette, sørge med dem som
sørger og trøste dem som trenger trøst (hjelpe andre).

4. Stå som et vitne for Gud til alle tider, i alle ting og på alle steder 
(vitne om Kristus og være et godt eksempel til enhver tid).

5. Tjene Gud og holde hans bud.

Når jeg holder mine dåpspakter, inngår Herren en pakt om å:

1. Tilgi mine synder.

2. Utøse sin ånd over meg i en rikere grad (gi meg Den hellige ånd som
ledsager).

3. Forløse meg så jeg kan regnes blant dem som får del i den første
oppstandelse og får evig liv (gi meg anledning til å komme inn 
i det celestiale rike og bo sammen med vår himmelske Fader og
Jesus Kristus).
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Formål Å lære barna at ydmykhet og tro på Jesus Kristus kan gi oss styrke til å takle
motgang.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mosiah 21:1–16, 22, 23:1–6, 29–39 og 24 og repeter Mosiah
12:2, 4–5. Studer deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære
barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og
«Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Mosiah 20–25 (for å få hele beretningen).

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Hvis du planlegger å bruke berikelsesaktivitet 1, vil du måtte gi oppdragene
minst en uke i forveien.

5. Nødvendig materiell:

a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-24, Nephittene bevoktes av lamanittene, og 4-25, Kong Limhis folk

unnslipper.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Skriv nedenstående ord og definisjoner på tavlen eller en plakat. Forklar at barna
skal lære noen viktige ord i forbindelse med beretningen fra Skriften. La barna
melde seg frivillig til å si et ord og velge definisjonen av det.

Svar: motgang: c, trelldom: d, ydmykhet: b, forfølgelse: e, tro: f, byrde: a

Motgang a. En byrde eller sorg som er vanskelig å bære

Trelldom b. Villig til å lære, ikke stolt

Ydmykhet c. Ulykke, lidelse eller vanskelighet

Forfølgelse d. Mangel på frihet, slaveri

Tro e. Sjikanering, lidelse eller angrep

Byrde f. Tro uten å se

Oppmerk-
somhetsvekker

Kong Limhis folk og 
Almas folk

Leksjon

13

44
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Gjennomgå Abinadis profetier om nephittene fra Mosiah 12:2, 4–5. Disse profe-
tiene ble oppfylt i bokstavelig forstand selv om nephittene ble splittet i to adskilte
grupper. Lær barna beretningene om kong Limhis folk og Almas folk fra
Mosiah 21:1–16, 22:, 23:1–6, 29–39, og 24. Bruk bildene der de passer inn.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.)

Kong Limhis folk

• På hvilke måter forfulgte lamanittene Limhis folk? (Mosiah 21:3.) Hvorfor
skjedde dette? (Mosiah 21:4, 12:2, 4–5.)

• Hvilken virkning hadde det på kong Limhis folk at de tapte tre ganger i kamp
mot lamanittene? (Mosiah 21:13–14.) Hva menes med å være ydmyk? Hvorfor
tror du nephittene til slutt ydmyket seg?

• Hvorfor var vår himmelske Fader sen til å høre Limhis folks rop?
(Mosiah 21:15.) Hvordan besvarte han til slutt deres bønner om hjelp?
(Mosiah 21:15–16.) Hva kunne Limhis folk lære av å leve i trelldom? Hvordan
kan lidelser hjelpe oss å bli mer ydmyke, lydige og mer opptatt av bønn?

• Hva gjorde kong Limhi og hans folk etter at de hadde inngått en pakt, eller et
løfte, med Gud, for å vise at de hedret sine pakter med ham? (Mosiah 21:35.)
Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader at vi hedrer våre dåpspakter?

Almas folk

• Kan du nevne noen grunner til at Almas folks tro og tålmodighet ble prøvet?
(Mosiah 23:21.) Hvilket løfte ga Herren dem og oss på betingelse av at vi
setter vår lit til ham når vår tålmodighet og tro blir prøvet? (Mosiah 23:22.)
Hvordan har du blitt velsignet ved å sette din lit til Herren?

• Hvorfor sa Alma at hans folk ikke skulle frykte? (Mosiah 23:27.) Hvordan
reagerte folket på hans råd? (Mosiah 23:28.) Hvordan hjalp Herren dem?
(Mosiah 23:29.) Hvordan har Herren hjulpet deg å finne mot?

• Hva kan du gjøre for å bli sterkere gjennom motgang? Hvordan har vår
himmelske Fader velsignet deg eller din familie gjennom motgang?

• Hvordan fortalte Alma og hans folk vår himmelske Fader hva de trengte da
den ugudelige herskeren Amulon ikke ville la dem be høyt? (Mosiah 24:12.)
Hvordan besvarte vår himmelske Fader deres bønner og holdt sitt løfte til
dem? (Mosiah 24:13–16.) Hvordan har vår himmelske Fader holdt sitt løfte til
deg?

• Hva husket Alma og hans folk å gjøre da de var blitt befridd fra lamanittene?
(Mosiah 24:21–22.) Hvorfor er det viktig å vise takknemlighet, selv i motgang?
Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader at vi er takknemlige for våre velsig-
nelser?

• Hvordan ble folket velsignet åndelig gjennom sin motgang?

• Hvordan kan tro på Jesus Kristus og ydmykhet styrke deg gjennom tider med
motgang?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 13
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring?

1. Inviter to voksne til å kle seg som kong Limhi og Alma. Kong Limhi kan fortelle
beretningen om sitt folk ut fra Mosiah 21 og 22. Alma kan fortelle beretningen
om sitt folk ut fra Mosiah 23 og 24. La barna stille spørsmål om hendelsene
i beretningen. Diskusjons- og anvendelsesspørsmålene kan benyttes under
beretningene eller etter dem.

2. Del klassen i to til fire lag, avhengig av klassens størrelse. La hvert lag etter
tur mime den delen av beretningen som de liker best, mens de andre lagene
gjetter hva de mimer.

3. Lær den fjerde trosartikkelen utenat.

4. Syng eller les teksten til «Tro» (Barnas sangbok).

5. Be barna lese noen av følgende skriftsteder inni seg og merke dem som betyr
noe viktig for dem:

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

Konklusjon

Vitnesbyrd Uttrykk din takknemlighet for og ditt vitnesbyrd om Herrens velsignelser til deg
gjennom tider med motgang.

Foreslå at barna studerer Mosiah 21:6–16 og 24:10–15 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at omvendelse er nødvendig for lykke på jorden og evig liv.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mosiah 27, 28:1–9 og Alma 36:11–24. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En ryggsekk eller bag og 4–5 tunge gjenstander som bøker, stener eller

murstener. Merk hver gjenstand med en synd som f.eks. å lyve, gjøre narr
av andre, røke osv.

c. Bilde 4-26, En engel viser seg for Alma og Mosiahs sønner.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Ta med deg til klassen en ryggsekk eller bag med flere tunge gjenstander.
(Du vet kanskje om spesielle ting som kan friste barn i denne alderen. Merk gjen-
standene med dem.) La barna etter tur holde den tunge bagen. La deretter et
barn ta ut gjenstandene en for en.

Når alle «syndene» er fjernet, vil barnets «byrde», eller tunge last, være lett.
(Hvis du vil, kan du la gjenstandene ligge til utstilling gjennom hele leksjonen,
slik at du kan vise til dem.) Sammenlign tyngden på den tunge bagen og den
lette bagen. Jesus sa til oss at hvis vi kommer til ham ved tro, omvendelse og
dåp, vil våre byrder bli lettere. Omvendelse vil si å være lei seg for at vi har
begått en synd, ikke gjøre det mer, og deretter forsøke å leve mer som Frelseren.
I denne leksjonen vil barna se hvordan Alma den yngre og Mosiahs sønner
oppdaget syndens byrde, og hvilken lykke man opplever når denne byrden blir
fjernet ved tro på Jesus Kristus og omvendelse.

Lær barna historien om den mektige forandringen som fant sted i Alma den
yngres og Mosiahs sønners liv, slik det står i Mosiah 27 og 28:1–9. Bruk bildet
der det passer inn. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften
finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Hjelp barna å forstå at denne leksjonen
handler om Alma den yngre (hans far, Alma den eldre, var den Alma som ble
omvendt av Abinadis forkynnelse). Drøft omvendelsesprosessen som Alma den
yngre gjennomgikk, som er den samme prosessen som vi må gjennom når vi
omvender oss. (Se Alma 36:16–21.)

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

14Alma den yngre og Mosiahs
sønner omvender seg
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1. Erkjenne synd.
2. Bekjenne synden og be om tilgivelse.
3. Gjøre vårt beste for å rette opp det gale.
4. Slutte med synden.
5. Etterleve budene og leve mer som Frelseren.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva gjorde de vantro med Kirkens medlemmer? Hva vil det si å bli forfulgt?
Hvorfor tror du disse menneskene forfulgte medlemmer av Kirken? (Mosiah
27:1, 8–10.) På hvilke måter kan medlemmer av Kirken bli forfulgt i dag?

• Hvem ba for Alma den yngre og Mosiahs sønner? Hva ba de om? (Mosiah
27:14.) Hva tror du dine foreldre ber om når de ber for deg?

• Hvordan må vi be for å få svar? (Mosiah 27:14.) Innby klassemedlemmer til
å fortelle om erfaringer med å få svar på bønn. Hvis du har lyst, kan du også
selv fortelle om en slik opplevelse.

• Hvordan opplevde Alma og hans fire venner vår himmelske Faders kraft?
(Mosiah 27:11, 15, 18.)

• Hva skjedde med Alma på grunn av hans åndelige erfaring? (Mosiah 27:19.)
På hvilken måte var dette til stor velsignelse for Alma?

• Hva gjorde Alma den eldre da han hørte hva som hadde skjedd med hans
sønn? (Mosiah 27:20–23.) Hvorfor ønsker våre foreldre at vi skal etterleve vår
himmelske Faders bud?

• Hva følte Alma da engelen hadde talt til ham? (Alma 36:11–17.) Hvorfor er det
viktig at vi er lei oss for våre synder?

• På hvilken måte hjalp Almas kunnskap om Jesus Kristus ham å omvende
seg? (Alma 36:17–18.) Hva gjorde Alma da han husket på Frelseren?
(Alma 36:18.) Hvorfor er det viktig å bekjenne våre synder og be om tilgivelse
når vi omvender oss?

• Hvorfor forsøkte Alma å rette opp det gale han hadde gjort? (Alma 36:24.)
Hvorfor er det viktig at vi som en del av omvendelsen forandrer oss og
forsøker å rette opp det gale vi har gjort?

• Hva ønsket Alma den yngre og Mosiahs sønner å gjøre for å hjelpe andre
etter at de hadde omvendt seg og gjort godt igjen sin ugudelighet?
(Mosiah 27:32, 35, 28:1.) Hvordan kan vi være eksempler til det gode for
familie og venner?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Bruk et bilde av et lite barn, eller innby en som har et spebarn til å ta det med
seg til klassen. Sammenlign et spebarns renhet med renheten til en person
som har omvendt seg.

2. Innby en som nylig har konvertert til å fortelle om noen måter som omvendelse
og dåp har innvirket på hans eller hennes liv og lykke.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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3. Bruk en flaske med klart vann til å forestille en person som er fri for synd.
Drypp litt konditorfarge i vannet, og påpek hvordan fargen sprer seg gjennom
vannet. Sammenlign dette med synd. Tilsett deretter noen dråper klorin for
å få bort fargen, og sammenlign dette med hvordan omvendelse renser oss
fra synd. (Hvis du vil, kan du forsøke dette eksperimentet på forhånd, så du
kan vite hvor mye konditorfarge og blekemiddel du må bruke.)

4. Syng eller les teksten til «Hjelp meg, o Fader» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at det er kun ved omvendelse og Jesu Kristi forsoning vår
syndebyrde kan gjøres lettere og vi kan få tilgivelse og en fylde av glede.

Foreslå at barna studerer Mosiah 27:10–24 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 14
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Formål Å lære barna hvor viktig det er å trofast etterleve vår himmelske Faders bud.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 8:8–9:34 og 11:21–12:19. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 10.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-27, Alma underviser folket i Ammonihah.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Tegn følgende illustrasjon på tavlen:

Få et barn til å sette krittet på prikken og tegne en strek etter følgende
instruksjoner:

1. Gå tre ruter mot høyre. 6. Gå en rute ned.
2. Gå to ruter ned. 7. Gå en rute til høyre.
3. Gå en rute til venstre. 8. Gå en rute ned.
4. Gå en rute opp. 9. Gå to ruter til høyre.
5. Gå to ruter til venstre.

• Ville streken ha blitt til en stjerne hvis ikke (barnets navn) hadde fulgt mine
instruksjoner?

★

Oppmerk-
somhetsvekker

Alma og Amuleks misjon
til Ammonihah

Leksjon

15

50
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Takk barnet for å ha vært lydig og fulgt alle instruksjonene. Fortell barna at de
i denne leksjonen skal lære om to misjonærer som var lydige i alt de ble bedt om
å gjøre.

Lær barna historien om Alma og Amulek og deres misjon til Ammonihah,
fra Alma 8:8–9:34 og 11:21–12:19. (Forslag til hvordan du kan lære dem beret-
ningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildet der
det passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.)

• Hvorfor ville ikke folket i Ammonihah høre på Alma? (Alma 8:9.) Hva gjorde
Alma for å forsøke å bløtgjøre folkets hjerter? (Alma 8:10.)

• Hva tror du du ville ha gjort hvis du hadde opplevd det som Alma gjorde da
han først kom til Ammonihah? (Alma 8:13–14.) Hvorfor ba engelen Alma
fryde seg? (Alma 8:15.) Hva føler du når du har rettet deg etter vår himmelske
Faders bud?

• Når var første gang denne engelen ble blitt sendt med et budskap til Alma?
(La en lese Mosiah 27:11–16.) Gjennomgå kort hvordan Alma hadde omvendt
seg og blitt en lydig tjener av vår himmelske Fader (se leksjon 14).

• Hva kan vi lære av måten hvorpå Alma reagerte på engelens befaling?
(Alma 8:18.)

• Hvorfor var Amulek så villig til å hjelpe Alma? (Alma 8:20.) Hva fikk Alma og
Amulek befaling om å gjøre? (Alma 8:29.)

• Hvordan hjalp vår himmelske Fader Alma og Amulek til å møte det ugudelige
folket i Ammonihah? (Alma 8:30–32.) Hva kan vi gjøre for å være verdige til
vår himmelske Faders hjelp i vanskelige situasjoner?

• Hva profeterte Alma skulle skje med folket i Ammonihah hvis de ikke
omvendte seg og etterlevde budene? (Alma 9:18.)

• Hva profeterte Alma og Amulek om Jesus Kristus? (Alma 9:26–28.)

• Hva vil det si å faste? Hvorfor fastet Alma for folket i Ammonihah? (Alma 10:7.)
Hvordan kan faste være til velsignelse for deg?

• Hva gjorde Zeezrom for å forsøke å friste Amulek? (Alma 11:22.) Hvordan
reagerte Amulek på denne fristelsen? (Alma 11:23–25.) Har noen forsøkt
å narre eller friste deg til å gjøre noe galt? Hvordan kan du motstå slike
fristelser?

• Hvordan ble Zeezrom velsignet ved at Alma og Amulek var lydige? Hva fikk
Zeezrom til å omvende seg? (Alma 12:7–8.) Hvordan kan du ved å bære
vitnesbyrd hjelpe andre til å få et vitnesbyrd? Hva lærte Alma Zeezrom om
hvordan Gud vil dømme oss? (Alma 12:12–15.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 15
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1. Innby en hjemvendt misjonær til klassen for å fortelle hvor viktig det var for
ham eller henne å rette seg etter misjonens regler og Jesu Kristi læreset-
ninger. Forklar at misjonærene hver morgen styrker seg med skriftstudium og
bønn før de går ut for å forkynne Jesu Kristi evangelium. Lær barna at de ved
å etterleve budene vil å få hjelp til å få tro, mot og beskyttelse mot Satan.

2. Ta med ett eller flere klesplagg så et barn kan kle seg ut som Alma. La noen
barn rollespille Almas misjon i Ammonihah. Gi barnet som spiller Alma et kort
med følgende budskap: «Jeg er Alma. Jeg er kommet for å lære dere om vår
Frelser, Jesus Kristus, og hvordan vi skal etterleve hans bud. Kan jeg få
komme inn?» Gi andre barn kort med følgende tekst:

Vi er ikke lenger medlemmer av Kirken, Alma. Vi tror ikke på noe av det
du sier.
Du kan ikke komme inn, Alma. Dra bort fra vårt hjem og vår by.
Kom inn. Jeg vil gjerne høre ditt budskap.
Nei! Vi husker hvor opprørsk du var, Alma. Vi vil ikke høre på en hykler.

Snakk om hvilket mot misjonærer må ha, og hvordan tro på Jesus Kristus og
lydighet mot hans bud gir oss mot.

3. Be et barn rollespille Amulek. Be et annet barn rollespille Zeezrom og late
som det har seks ontier av sølv i hånden. Gi dette barnet et kort med følgende
budskap: «Se, her er seks ontier av sølv. Alle disse vil jeg gi deg hvis du vil
fornekte et høyere vesens tilværelse.»

Stopp rollespillet og spør barna hva de synes Amulek bør si til denne bestik-
kelsen. Fremhev Amuleks mot når det gjaldt å gjøre det som var rett.
Snakk om hvilket mot vår himmelske Fader og Jesus Kristus vil at vi skal ha
for å være lydige.

4. Spør barna hvilke bud de har etterlevd eller vil etterleve i dag, som f.eks. be,
gå i kirken, synge sanger, bære vitnesbyrd, ta del i nadverden, tenke på
Jesus Kristus under nadverden, utføre gode tjenestegjerninger og betale
tiende. Oppmuntre barna til å være oppmerksomme på sine handlinger, sine
ord og sine tanker i uken som kommer, og ha mot til å etterleve sin himmelske
Faders bud.

5. Syng eller les teksten til «Våg gjøre rett», «Profeten tale vil til deg», eller
«Velg det rette hver dag» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader ønsker at vi skal etterleve hans bud
så vi kan bli verdige til hans Ånd, som vil være med oss og hjelpe oss å vende
tilbake til ham.

Foreslå at barna studerer Alma 8:14–20 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å hjelpe barna å utvikle tro på Jesus Kristus så de vil stå frem for det rette.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 14:1–16:10. Studer deretter leksjonen og bestem deg
for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 60:13.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En paraply.
c. Bilde 4-28, Alma og Amulek i Ammonihah, og 4-29, Alma og Amulek går ut

av det sammenraste fengslet.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Vis barna en paraply (eller lat som du har en paraply) og et eksemplar av
Mormons bok. Spør hvordan de to tingene kan være like. Hjelp barna å forstå at
en paraply ikke vil beskytte oss mot regn uten at vi åpner den og står under den.
På samme måte kan ikke Mormons bok øke vår tro på Jesus Kristus før vi åpner
den, studerer den ydmykt og etterlever dens læresetninger.

Be barna åpne sin Mormons bok og finne ut hvordan to misjonærer hadde
tilstrekkelig tro til å få veggene i et fengsel til å falle ned.

Lær barna beretningen om Alma og Amulek som ble satt i fengsel, fra Alma
14:1–16:10. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner
du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildet der det passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Gjennomgå kort historien om Zeezrom fra forrige leksjon. Hva følte Zeezrom
da det gikk opp for ham at han hadde gjort folket åndelig blinde? (Alma 14:6.)

• Hvordan viste Zeezrom at han var ulykkelig over sine synder? (Alma 14:7.)
Hvordan behandlet folket ham? Hvorfor forfølger folk av og til dem som tror på
vår himmelske Fader?

• Hva gjorde folket i Ammonihah mot Zeezrom og dem som trodde på Alma og
Amulek? (Alma 14:7, 9.) Hva ville du følt hvis dette skjedde med deg?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

16Alma og Amulek i fengsel
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• Hva fortalte Den hellige ånd Alma mens den sørgende Alma og Amulek så
Skriften og de uskyldige hustruer og barn brenne? (Alma 14:11.) Hvorfor lot
ikke vår himmelske Fader Alma få redde folket fra ilden?

• Hva skjer med rettskafne mennesker som dør mens de forsvarer sannheten?
(Alma 60:13.) Hjelp barna å forstå at rettskafne mennesker noen ganger har
dødd i forsvar for sannheten.

• Hvorfor tror du Alma og Amulek greide å utholde de fryktelige forfølgelsene?
Hva kan du gjøre for å forsøke å få slik tro på Jesus Kristus som Alma
og Amulek hadde? På hvilken måte skal det mot til å stå frem for det rette?

• Hva fikk Alma og Amulek kraft til å gjøre mens de var i fengsel?
(Alma 14:25–28.) Hvem ga dem denne kraften? Hvorfor tror du folket 
i byen flyktet fra Alma og Amulek? (Alma 14:29.)

• Hvorfor fikk Zeezrom en brennende feber? (Alma 15:3.) Hva gjorde det mulig
for Zeezrom å bli helbredet både fysisk og åndelig? (Alma 15:6–8.) Hva har
du følt når du har gjort noe galt? Hva har du følt når du har omvendt deg?
(Vær forsiktig så du ikke kommer inn på ting som kan gjøre barna forlegne.)

• Hva gjorde Zeezrom da han var blitt helbredet og døpt? (Alma 15:12.)
Hva gjør du nå for å dele evangeliet med andre? Hvordan kan du forberede
deg til en heltidsmisjon? Hva skjedde med Amulek fordi han var misjonær?
(Alma 15:16.) Hva ofrer misjonærer i dag for å reise på misjon?

• Hva profeterte Alma ville skje med folket i Ammonihah hvis de nektet
å omvende seg? (Alma 9:18.) Hvordan ble denne profetien oppfylt?
(Alma 15:15, 16:2–3, 9–10.)

• Hva har du lært av historien om Alma og Amulek som vil hjelpe deg å ha tro
på Jesus Kristus og stå frem for det som er rett?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen,

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag kopier av plansjen «Stå frem for det rette» bak i leksjonen, og gi ett til
hvert barn. La barna tegne streker som skal forbinde de enkelte ordene til
venstre med et ord på høyre side for å få et utsagn som krever mot. Be barna
reise seg når de er ferdige. Når alle står, ber du dem sette seg og velge et
utsagn som de er villige til å ta standpunkt for. Gi hvert barn anledning til
å komme frem i rommet og gjenta sitt mål høyt mens de slår opp paraplyen
og står under den. Eksempel: «Jeg lover at jeg aldri skal jukse!» (Det er helt
i orden at flere barn velger samme mål.) Forklar at paraplyen står for Jesu
Kristi læresetninger, som vil beskytte oss mot Satan hvis vi stiller oss under
deres beskyttelse.
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2. Sett sammen med barna opp en liste på tavlen over ting barna kan gjøre for
å styrke sin tro på Jesus Kristus. Be hvert enkelt barn velge ett punkt fra listen
som de skal utføre i uken som kommer. Be barna lukke øynene og tenke seg
at de når sine mål. Innby barna til å fortelle deg neste søndag hvor godt de
lyktes.

3. Les den fjerde trosartikkel, og be barna kartlegge hvordan Zeezrom passerte
hvert av de oppførte trinnene.

4. Syng eller les teksten til «Profeten tale vil til deg» (Barnas sangbok). Be barna
reise seg når de synger siste linje, «stå frem for sannheten, vær alltid tro».

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at når vi etterlever budene som Alma og Amulek gjorde,
vil vår egen tro på Jesus Kristus vokse og vi vil få mot til å stå frem for det rette.

Foreslå at barna studerer Alma 14:23–29 og 15:1–13 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Velge Bønner

Fortelle Eiendom

Aldri Snill

Etterleve Jukse

Respektere Sannheten

Være Banne

Unngå Rett

Si Budene

Følge Skriften

Studere Jesus

STÅ FREM FOR DET RETTE

Leksjon 16
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Formål Å oppmuntre hvert enkelt barn til å dele evangeliet med andre ved å være et
godt eksempel og bære vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 17–19. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», x. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-30, Ammon forsvarer kong Lamonis hjorder (bildepakken Kunst

inspirert av evangeliet 310, 62535).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

La et barn rollespille et ikke-medlem. La to barn om gangen være misjonærer.
(Hvis du ønsker det, kan du lage navneskilt av papir.) La hvert misjonærpar
svare på et par av undersøkerens spørsmål, som kan være noe slikt som
følgende:

Hvordan kan du vite at vår himmelske Fader lever?
Hvordan er din himmelske Fader?
Hvem er Jesus Kristus?
Hva gjorde Jesus Kristus for oss?
Hvem er Den hellige ånd?
Hvordan hjelper Den hellige ånd oss?

Spør barna hva de føler når de forteller noen om vår himmelske Fader, Jesus
Kristus og Den hellige ånd. Hjelp barna å forstå at de bar vitnesbyrd da de
forklarte hva de visste om vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige
ånd.

Berikelsesaktivitet 1 kan brukes som en alternativ oppmerksomhetsvekker.

Forklar at denne leksjonen handler om en god misjonær som hadde et sterkt
vitnesbyrd.

Lær barna beretningen om Ammon og kong Lamoni fra Alma 17–19, og bruk
bildet der det passer inn. Forklar at Ammon bar vitnesbyrd for kong Lamoni om
sin kunnskap om vår himmelske Fader. (Forslag til hvordan du kan lære dem
beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

17Ammon, en god tjener
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva vil det si å være «et redskap i Guds hender»? (Alma 17:9). Hvordan
forberedte Mosiahs sønner seg til sin misjon etter at de hadde omvendt seg?
(Alma 17:2–3.) Hva gjør du nå for å dele evangeliet med andre? Hva kan du
gjøre for å forberede deg til å bli en trofast misjonær?

• Hvorfor ønsket Mosiahs sønner å reise på misjon til lamanittene? (Alma 17:16.)
Hvorfor er det viktig at alle vår himmelske Faders barn hører Jesu Kristi evan-
gelium og forstår det?

• Hva håpet Ammon på da han kjempet mot de ugudelige lamanittene?
(Alma 17:29.)

• Hva lovet Herren Mosiah med hensyn til hans sønner? (Alma 17:35.)
Hvordan oppfylte Herren sitt løfte denne gangen? (Alma 19:22–23.)

• Hvilken virkning hadde Ammons eksempel på kong Lamoni? (Alma 18:9–11.)
Hvem har vært et godt eksempel for deg? Hvem kan du være et godt
eksempel for?

• Hvordan påvirket Ammons vitnesbyrd og Herrens ånd kong Lamoni?
(Alma 18:40–43.) Hvordan har andres vitnesbyrd hjulpet deg? På hvilke måter
kan du bære vitnesbyrd for andre?

• Hvordan viste dronningen og hennes tjener Abish sin store tro?
(Alma 19:8–12, 17.)

• Hva vitnet både dronningen og kong Lamoni om? (Alma 19:12–13, 29–30.)
Hva tror du kong Lamoni følte da han hadde sett Jesus Kristus?
(Alma 19:12–13.)

• Hvorfor er det viktig at vi hjelper andre å lære om Jesus Kristus, slik som
Ammon og kong Lamoni gjorde?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Vis barna noen redskaper som brukes av snekkere, leger, gartnere, malere
osv. Be barna fortelle det de vet om hvert av dem, hvem som bruker det og
hvordan det brukes.

Drøft redskapenes viktighet. Forklar hvordan hvert enkelt av barna kan bli som
et redskap i Guds hender.

2. Gi hvert av barna et papirark og en blyant, og be dem skrive ned sitt vitnes-
byrd eller hva de føler for Kirken og Jesu Kristi evangelium. De kan ta med
tanker og følelser som får dem til å føle seg nær vår himmelske Fader. Be
dem tenke på en de kan bære vitnesbyrd for.

3. La hvert enkelt barn lage følgende kort til å ta med seg hjem:

Jeg kan være misjonær ved å ____________________. (La dem fylle ut.)

4. Syng eller les teksten til «Djerv-sang», «Mitt ønske er å være misjonær»,
eller «Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok).

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Herren velsigner oss når vi bærer vitnesbyrd om ham og
hans evangelium. Vi kan dele evangeliet med andre ved vårt eksempel når vi
etterlever Jesu Kristi evangelium.

Foreslå at barna studerer Alma 17:19–25, 18:8–40 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 17
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Formål Å hjelpe hvert enkelt barn til å forstå at vi ved forløsningsplanen kan få tilgivelse
for våre synder.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 20:1–22:26 og 23:1, 4–5. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag til følgende åtte ordstrimler (eller du kan planlegge å skrive ordene
på tavlen):

Skapelsen
Adam og Eva – fallet
Synd
Den fysiske død
Jesus Kristus – forsoningen
Oppstandelsen
Omvendelse
Forløsningsplanen

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildepakken Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572, 4-31, Ammon og Lamoni møter Lamonis far, og 4-32, Aron leser fra
Skriften for Lamonis far.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Be barna tenke etter hva de har følt når de har hatt mareritt. La et par barn
fortelle hva de følte. Be dem deretter tenke etter hvilken lettelse det var å våkne
og bli klar over at det ikke var virkelig, bare en drøm.

Forklar at når vi ikke er lydige mot vår himmelske Faders bud, fører det til at vi
blir ulykkelige og føler smerte og sorg. De som føler seg skyldige i ulydighet,
ønsker kanskje at de kunne «våkne» og finne ut at deres synder var borte. Det er
ikke så enkelt å få tilgivelse for synder, men vår himmelske Fader har sørget for
en utvei så vi kan få tilgivelse for våre synder.

Sett opp følgende ordstrimler: «Skapelsen», «Adam og Eva – fallet», «Synd» og
«Den fysiske død». Forklar kort (planlegg ca. to minutter) at før jorden ble skapt
bodde vi alle som vår himmelske Faders åndebarn. Under vår himmelske Faders
ledelse skapte Jesus Kristus denne verden og alt som er i den. Adam og Eva ble
plassert i Edens have, der de valgte å spise av frukten som vår himmelske Fader
hadde forbudt dem å spise. Adam og Evas ulydighet når det gjaldt å spise av
frukten, kalles Fallet. Forklar at vi er Adam og Eva takknemlige for at de gjorde

Oppmerk-
somhetsvekker

Kong Lamonis far 
omvender seg

Leksjon

18

60
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det mulig for oss å bli født på jorden. Fallet var nødvendig, men det hadde to
alvorlige konsekvenser for oss alle:

Vi ville alle begå synd, ta dårlige valg mellom godt og ondt.
Vi ville alle lide den fysiske død.

Forklar at før jorden ble skapt, hadde vår himmelske Fader allerede en plan som
kunne forløse, eller frelse, oss hvis vi omvendte oss. (Alma 12:22–25.) Forklar at
i denne leksjonen vil barna lære om en lamanitt-konge som innså at han hadde
begått alvorlige synder, og om hvordan han fikk tilgivelse for sine synder.

Lær barna beretningen om kong Lamonis fars omvendelse som er nedtegnet
i Alma 20:1–22:26. Ta med hva kong Lamonis far fikk vite om forløsningsplanen.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildene der de passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor dro kong Lamoni med Ammon til Middonis land? (Alma 20:1–5.)
Forklar at Aron var en av Ammons misjonær-brødre som satt i fengsel.

• Hvordan vet vi at Lamonis far ikke var rede til å ta imot evangeliet første gang
han møtte Ammon? (Alma 20:10, 13–14.)

• Hva bidro til å bløtgjøre Lamonis fars hjerte så han senere kunne ta imot evan-
geliets budskap? (Alma 20:26–27.) Hva føler du overfor folk som viser deg
kjærlighet? Hvordan kan du vise din kjærlighet til andre?

• Hvordan visste Aron at han skulle besøke Lamonis far? (Alma 22:1.)

• Hva fikk Lamonis far til å føle bekymring? (Alma 22:4–6.)

• Hvorfor tror du Lamonis far ble interessert i evangeliet da Ammon sa: «Hvis
dere vil omvende dere, skal dere bli frelst, og hvis dere ikke vil omvende
dere, skal dere bli vist bort på den siste dag»? (Alma 22:6).

• Hva benyttet Aron seg av da han underviste kong Lamonis far? (Alma 22:12.)
Hvordan kan vi få hjelp ved å lese i Skriften?

• Hva var det første Aron snakket med Lamonis far om? (Alma 22:7–8.) Hvorfor
er det så viktig å tro på vår himmelske Fader?

• Hva lærte Aron Lamonis far om skapelsen? (Alma 22:10.)

• I hvem sitt bilde er vi skapt? (Alma 22:12.) Hvorfor er det viktig for deg å vite at
du er skapt i vår himmelske Faders bilde?

• Hva lærte Aron Lamonis far om fallet og forsoningen? (Alma 22:12–14.)

Hjelp barna å forstå at ved å lide for våre synder, gi sitt liv for oss og oppstå,
overvant Jesus Kristus virkningene av fallet. Sett opp ordstrimmelen
«Jesus Kristus – forsoningen» oppå ordstrimmelen «Adam og Eva – fallet».

På grunn av Jesu oppstandelse vil vi alle oppstå. Sett opp ordstrimmelen
«Oppstandelsen» over ordstrimmelen «Den fysiske død».

Jesus led for våre synder og gjorde det mulig for oss å omvende oss og få tilgi-
velse. Sett ordstrimmelen «Omvendelse» over ordstrimmelen «Synd».

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 18
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Sett ordstrimmelen «Forløsningsplanen» over de andre ordstrimlene, og forklar
at dette er vår himmelske Faders plan for å hjelpe oss å bli ham lik.

• Hva ønsket Lamonis far å få vite da Aron hadde forklart forløsningsplanen?
(Alma 22:15.)

• Hva ba Aron Lamonis far å gjøre? (Alma 22:16.) Hva må vi gjøre for å få
tilgivelse for våre synder og bli verdige til å få evig liv?

• Hva gjorde Lamonis far som viste at han ønsket å omvende seg?
(Alma 22:17–18.) Hva skjedde som et resultat av kongens omvendelse?
(Alma 22:22–23, 25–26, 23:1, 4–5.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Be barna merke i sitt eksemplar av Skriften de versene de har lest, som de
føler er spesielt viktige, f.eks.:

«Hvis dere vil omvende dere, skal dere bli frelst, og hvis dere ikke vil
omvende dere, skal dere bli vist bort på den siste dag» (Alma 22:6).

«Jeg vil forsake alle mine synder for å kjenne deg» (Alma 22:18).

2. Gjennomgå den annen og den tredje trosartikkel, og hjelp barna å forstå dem
og lære dem utenat.

3. Tegn en stor firkant på tavlen eller papiret, og del den opp i ni like store ruter.
Nummerer rutene fra 1 til 9 som følger:

Del klassen i to lag. La hvert lag få et merke, som f.eks. X og O. Be en på det
første laget velge et tall fra 1 til 9, og les spørsmålet utenfor det samme tallet
nedenfor. Hvem som helst på laget kan besvare spørsmålet. Hvis laget svarer
riktig på spørsmålet, kan de sette lagets merke i ruten med samme tall som
spørsmålet de har besvart. Hvis de ikke svarer riktig, lar du ruten stå åpen. La
de to lagene svare etter tur. Spillet er over når et av lagene får tre merker på
rekke, horisontalt, vertikalt eller diagonalt.

1) Hva kalles vår himmelske Faders plan for oss? (Frelsesplanen, forløsnings-
planen eller planen for lykke.)

2) Hva betyr forløse? (Frelse oss fra syndens trelldom.)

3) Hvem skapte jorden? (Jesus Kristus, under vår himmelske Faders ledelse.)

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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4) Hvem var de første menneskene på jorden? (Adam og Eva.)

5) Hva skjedde fordi Adam og Eva spiste av den forbudte frukt? (De ble
kastet ut av Edens have, de kunne få barn, de ble dødelige, og de kunne
velge mellom rett og galt [se Moses 5:11].)

6) Aron underviste kongen fra Skriften, eller messingplatene. Kan du nevne
de fire bøkene med hellig skrift som vi bruker i forkynnelsen av evangeliet,
eller forløsningsplanen? (Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den
kostelige perle.)

7) Hva var det første Aron lærte kong Lamonis far? (Det finnes en Gud.)

8) Hvordan gjorde Jesus det mulig for oss å komme tilbake og bo sammen
med ham igjen? (Han led og døde for våre synder.)

9) Hva må vi gjøre for å kunne komme tilbake til vår himmelske Fader?
(Omvende oss fra våre synder, holde våre pakter, gjøre gode gjerninger.)

Lag spørsmål fra leksjonen hvis dere skal spille en gang til.

4. Syng eller les teksten til «I all evighet», «Han sendte Sønnen» eller «Jeg er
Guds kjære barn» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader elsker oss og har sørget for en forløs-
ningsplan så vi kan omvende oss fra våre synder og bli ham lik.

Foreslå at barna studerer Alma 22:1–16 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Merk: Hvis du velger å bruke berikelsesaktivitet 1 i neste ukes leksjon, vil du
måtte gi oppdraget én til to uker på forhånd.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 18
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Formål Å styrke det enkelte barns ønske om å holde hellige pakter

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 23–24, 26:23–33 og 27. Studer deretter leksjonene
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 25:1–26:22.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Til den alternative oppmerksomhetsvekkeren: en grunn eske eller kasse-

rolle, nok salt eller sand til å legge et tynt lag i esken, en merkepenn eller
fargeblyant, og en sten.

c. Bilde 4-33, «Anti-Nephi-lehittene graver ned sine sverd» (bildepakken
Kunst inspirert av evangeliet 311, 62565).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Vis bildet av anti-Nephi-lehittene som graver ned sine sverd. Spør barna om de
ville ha lyst til å grave ned våpnene sine hvis de visste at de sto i fare for å bli
angrepet. Folket i Anti-Nephi-Lehi visste at deres fiender planla å drepe dem,
men de hadde inngått en høytidelig pakt med sin himmelske Fader om at de ikke
skulle krige. Forklar at en pakt i evangeliet er en bindende avtale eller et løfte
mellom vår himmelske Fader og hans barn. Be barna følge med mens du
forteller historien om anti-Nephi-lehittene for å finne ut hvorfor de inngikk denne
pakten og hvordan de holdt sitt løfte.

Strø saltet eller sanden i bunnen av esken. Skriv ordet Løfte med fingeren i saltet
eller sanden. Still barna følgende spørsmål:

• Har du noen gang inngått en avtale med eller gitt et løfte til noen som brøt sin
del av avtalen? (La barna fortelle hva de følte da løftet ble brutt mens du
forsiktig blåser på saltet eller sanden for å viske bort ordet.

• Hva kaller vi en avtale vi inngår med vår himmelske Fader? (En pakt.)

• Når inngikk vi pakter med vår himmelske Fader? (Da vi ble døpt.)

Minn barna om at vi ikke skulle ta lett på et løfte. Understrek hvor viktig det er
å holde sine løfter. Skriv ordet Pakt på stenen med en merkepenn eller farge-
blyant. Forklar at en pakt i evangeliet er et løfte mellom vår himmelske Fader og
hans barn. Blås på stenen for å vise at ordet ikke så lett kan viskes bort. Når vi
inngår pakter, skulle vi huske på at de er hellige, og vi må være fast bestemt på
å holde dem.

Alternativ
oppmerk-
somhetsvekker

Oppmerk-
somhetsvekker

Anti-Nephi-lehitteneLeksjon
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Lær barna beretningen om hvordan anti-Nephi-lehittene hedret sine pakter fra
Alma 23–24, 26:23–33 og 27. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen
fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildet der det passer
inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva var navnene på Mosiahs fire sønner? (Mosiah 23:1.)

• Hvorfor ønsket Mosiahs sønner å forkynne evangeliet blant lamanittene?
(Mosiah 28:3.) Hvorfor lo nephittene i Zarahemla da Mosiahs sønner fortalte
dem om sine planer? (Alma 26:23–25.)

• Hvordan ble lamanittene omvendt til Jesus Kristus? (Alma 23:5–6.)
Hvor mange av disse konvertittene forble sterke i sin tro på Jesus Kristus?
Hva kan vi gjøre for å bevare vår tro på Jesus Kristus sterk?

• Hvorfor forandret de lamanittiske konvertittene sitt navn? (Alma 23:16–17.)
Hvilket navn ble disse konvertittene kjent under senere, da de flyttet til
Jershons land? (Alma 27:26.) Hvilket navn har du inngått en pakt om å påta
deg? (Mosiah 5:7–8.)

• Hvorfor var anti-Nephi-lehittene fast bestemt på aldri mer å slåss mot sine
fiender? (Alma 24:10–13, 16.)

• Hvilken pakt inngikk anti-Nephi-lehittene med Herren da de gravde ned sine
våpen? (Alma 24:17–18.) Hvor fast sto anti-Nephi-lehittene på at de skulle
holde denne pakten? (Alma 24:19–22.) Hvilke bud hadde de inngått en pakt
om å holde? (Visdomsordet, tienden, helligholde sabbatsdagen og ha rene
tanker og gjerninger.)

• Hva skjedde med mange av lamanitt-krigerne da de så at Guds folk ikke ville
kjempe mot dem, men la seg ned for å bli drept? (Alma 24:24–27.) Hvordan
kan vårt eksempel bidra til at andre ønsker å slutte seg til Kirken? Hvordan
kan vårt eksempel ved å holde våre pakter hjelpe andre å få et ønske om
å holde sine pakter?

• Hvilken holdning viste anti-Nephi-lehittene til sine fiender ved å grave ned
sine våpen? (Alma 26:32–33.) Hvorfor tror du mennesker som virkelig
er omvendt til Jesu Kristi evangelium, har kjærlighet til og omsorg for alle,
også sine fiender?

• Hvorfor var ikke anti-Nephi-lehittene redde for å dø? (Alma 27:28.)

• Hvorfor sa anti-Nephi-lehittenes konge at han og hans folk ville bli nephittenes
slaver? (Alma 27:4–8.)

• Hva kan vi gjøre for å bli mer lik anti-Nephi-lehittene når det gjelder å hedre
våre pakter?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 19
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1. Få en voksen til å rollespille lamanittenes konge mens han forteller hvorfor
hans folk ikke vil gripe til sverdet for å slåss mot sine brødre. Gjennomgå
pakten han inngikk da han gravde ned sitt sverd. (Se Alma 24:6–13, 16–18.)

2. Gjennomgå den trettende trosartikkel. Spør barna om Ammons folk etterlevde
disse prinsippene. Spør dem hvordan etterlevelse av disse prinsippene vil
hjelpe oss å holde våre pakter.

3. Syng eller les teksten til «Min Frelsers kjærlighet» eller «Elsk du din neste»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vi som medlemmer av Kristi kirke har inngått hellige
pakter. Vi må hedre våre pakter hvis vi ønsker å få de lovede velsignelser.

Foreslå at barna studerer Alma 24:6–27 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å hjelpe barna å forstå at de ved å følge Jesus Kristus kan unngå å bli bedratt
av Satan.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 30 og Moroni 7:15–17. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Papirstrimler med positive ord og tape.
c. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildepakken Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572), 4-34, Alma vitner for Korihor om at det finnes en Gud, og 4-35,
Korihor skriver at han vet at det finnes en Gud.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Før klasseperioden skriver du positive ord (f.eks. første ord i hvert par nedenfor)
på papirstrimler, og fest et ord under hvert barns stol med tape (eller du kan dele
dem ut til barna når de kommer inn i klasserommet). Be barna finne ordene
under stolene sine. Be hvert barn tenke på et ord som betyr det motsatte av
ordet på papiret. La hvert barn si det motsatte ordet som det har tenkt på, mens
resten av klassen forsøker å gjette det positive ordet på barnets papir.

Eksempler på ord:
lys/mørk rett/galt ren/skitten
liv/død sant/usant glad/bedrøvet
god/dårlig fred/krig frisk/syk
kjærlighet/hat sannhet/løgn god/ond
suksess/fiasko ren/uren glede/sorg

Når alle har hatt sin tur, forklarer du at på samme måte som hvert ord i denne
aktiviteten har en motsetning, har Satan en falsk eller motsatt læresetning for
hver av Jesu Kristi læresetninger. Når vi følger vår himmelske Fader, gir det oss
lykke. Følger vi Satan, blir vi ulykkelige. Spør barna hva som er forskjellen
mellom hva folk føler når de lyver og hva de føler når de forteller sannheten.

Lær barna at jo mer vi lærer om noe, jo mer kan vi si hva som er forskjellen
mellom det som er rett og det som er galt. Jo mer vi lærer om Jesus Kristus og
følger ham, jo mer vil vi bli i stand til å motstå Satans fristelser og narrerier.

Forklar at barna vil lære om en motsetning til Jesus Kristus – en anti-krist. Hvem
eller hva som helst som er aktivt imot Jesus Kristus (enten åpent eller i hemme-
lighet), er en anti-krist.

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

20Korihor, anti-kristen
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Lær barna beretningen om Korihor fra Alma 30. (Forslag til hvordan du kan lære
dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Du kan la
et barn spille Almas rolle og et annet Korihors rolle mens de leser spørsmålene
og svarene i Alma 30:37–45. Bruk bildene der de passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor sa Korihor at folket var tåpelig? (Alma 30:12–16.) Hvordan kan vi selv
vite at Jesus Kristus lever? (Ved å få et vitnesbyrd om Jesus Kristus.) Hvordan
kan vi få et vitnesbyrd? (Ved å studere Skriften, be, lytte til profetene osv.)

• Hva sa Korihor om behovet for Jesu Kristi forsoning? (Alma 30:17.) Hvorfor kan
vi ikke overvinne synden på egen hånd? Hvordan har Jesus Kristus gjort det
mulig for oss å overvinne våre synder?

• Hva gjør inntrykk på deg ved Almas vitnesbyrd om Kristus? (Alma 30:39–41.)
Hva kunne du ha sagt til Korihor om Jesus Kristus hvis du hadde vært Alma?

• Da Korihor ba Alma om et tegn til å overbevise ham om at det fantes en Gud,
hvilke eksempler ga da Alma ham? (Alma 30:44.) Hva ser du rundt deg hver
dag som hjelper deg å vite at vår himmelske Fader lever? Hvilke erfaringer
har du hatt som hjelper deg å vite at vår himmelske Fader lever?

• Hvilket tegn fikk Korihor? (Alma 30:48–50.) Hva skrev Korihor om Gud og
Satan etter å ha blitt stum? (Alma 30:52–53.)

• Hvordan støtter Satan dem som tjener ham? (Alma 30:60.) Hvordan belønner
vår himmelske Fader dem som tjener ham? (Mosiah 2:41.) Innby klassemed-
lemmer til å fortelle om erfaringer med at de har blitt velsignet for å holde
budene.

• Er du oppmerksom på noen innflytelser som kan gå imot Jesu Kristi læreset-
ninger? Hva unngår du fordi du vet at det ikke er Kristus-likt? Hva oppmuntrer
til eller overbeviser deg om å tro på Kristus? (Moroni 7:15–17.)

• Hvordan kan du bli beskyttet mot å bli bedratt av Satan? (Ved å holde
budene, lytte til Den hellige ånd, studere Skriften og følge den levende
profet.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Gi barna utdelingsarket «Overbeviser dette meg om at jeg må tro på
Jesus Kristus?» bak i leksjonen. Fortell dem at dette er en veiledning gitt oss
av profeten Moroni for å bedømme godt og ondt (se Moroni 7:15–17). Forsikre
deg om at barna forstår at hvis noe overtaler dem til å gjøre godt og tro på
Kristus, er det godt, men hvis det ikke gjør det, er det ondt. Barna ønsker
kanskje å ta arket med seg hjem som en påminnelse.

2. Hjelp barna å lære den trettende trosartikkel utenat, og drøft hvordan denne
også er en veileder til å velge rett.

3. Sett opp bilder av ting i naturen som vitner om at vår himmelske Fader lever.
Du kan finne bilder som disse i møtehusets bibliotek: Skapelsen – levende

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften
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skapninger (62483), Verden (62196), Barn ser på vårblomster (62270), Familie
med et lite barn (62307) osv. Be barna gi uttrykk for hva de føler når de ser på
disse bildene og hvordan bildene bærer vitnesbyrd om Gud.

4. Les og drøft følgende utsagn av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13. presi-
dent. Understrek hvordan Mormons bok er et mektig redskap til å unngå å bli
bedratt:

«Det er en kraft i [Mormons bok] som vil begynne å tilflyte deres liv straks
dere tar fatt på et alvorlig studium av boken. Dere vil finne større kraft til å
motstå fristelse. Dere vil finne kraft til å unngå å bli bedratt. Dere vil finne kraft
til å holde dere på den rette, smale sti.» (A Witness and a Warning, s. 21–22.)

5. Syng eller les teksten til «Min himmelske Fader elsker meg» (Barnas
sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vi ikke vil bli bedratt hvis vi holder budene, følger Den
hellige ånds tilskyndelser, studerer Skriften og følger den levende profet.

Foreslå at barna studerer Alma 30:12–18, 37–56, 60 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 20
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Formål Å lære barna å tilbe sin himmelske Fader ydmykt og oppriktig.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 31, 34:1–30, 38–41 og 35:1–9. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. To sett spisebestikk.
c. Bilde 4-36, Zoramittene og Rameumpton.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Ha en liksom-middag. Ha to tallerkener, to glass og to sett med spisebestikk,
men ingen mat. Lat som du spiser, og opptre som om du spiser deilig mat.
Inviter et barn til å spise sammen med deg. Det å spise av tomme tallerkener
kan sammenlignes med tomheten i zoramittenes falske og uoppriktige gudsdyr-
kelse som beskrives i denne leksjonen. En slik tom gudsdyrkelse gjør ikke mer
godt for vår åndelige ernæring enn det å ikke spise gjør for vår fysiske styrke.
I denne leksjonen vil barna lære om passende og oppriktige måter å tilbe Gud på.

Fortell beretningen om zoramittene og deres falske trosoppfatninger som er
nedtegnet i Alma 31. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra
Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildet der det passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvem var zoramittene? (Alma 31:1–3, 8.) Hvordan hadde de falt bort fra
Kirkens læresetninger? (Alma 31:8–11.)

• Hvordan, når og hvor tilba zoramittene? (Alma 31:13–18, 21–23.)
Hvordan skulle vi tilbe vår himmelske Fader og Jesus Kristus?

• Kan du nevne noe av det zoramittene trodde på som var galt? (Alma 31:15–17,
20.) Hvorfor er det så viktig å vite hvem vår himmelske Fader og Jesus Kristus
virkelig er og hvordan de er?

• Hvordan vet vi at zoramittenes bønner ikke var oppriktige? (Alma 31:23, 27.)
Hvordan kan vi gjøre våre bønner mer oppriktige?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

21Zoramittene 
og Rameumpton
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• Hvorfor trodde zoramittene at de var bedre enn andre? (Alma 31:24–25,
27–28.) På hvilke måter kan vi av og til føle at vi er bedre enn andre? Hvorfor
er stolthet en alvorlig synd? (Den fører oss bort fra Gud.)

• Hva følte Alma og de andre lederne da de så folket som hadde falt bort fra
sannheten? (Alma 31:19, 24, 30–31.) Hvordan kan vi hjelpe dem som ikke
kjenner sannheten? Hvordan kan vi hjelpe mindre aktive medlemmer?

• Hva var zoramittene opptatt av? (Alma 31:28.) Kan du nevne noen verdslige
ting som enkelte barn på din alder kan bli opptatt av i dag? Hvorfor er det galt
å være opptatt av verdslige ting?

• Hva ba Alma om for seg selv og for sine ledsagere? (Alma 31:31–35.)
Hvordan kan vi gjøre våre bønner mer oppriktige ved å be om konkrete ting?
Hvordan har bønn hjulpet deg med et problem?

• Hva vitnet Amulek om Jesus Kristus? (Alma 34:8.) Hvordan kunne zoramittene
få et vitnesbyrd om Jesus Kristus? (Alma 34:17.)

• Hvordan og når skulle vi be? Hva skulle vi be om? (Alma 34:18–27.)
Hvordan kan vi tilbe vår himmelske Fader hver dag i uken?

• Hva må vi gjøre når vi har bedt for at bønnen skal ha noen virkning?
(Alma 34:28.)

• Hvordan behandlet Ammons folk (anti-Nephi-lehittene) de zoramittene som
sluttet seg til dem? (Alma 35:9.) Hvordan skulle vi behandle en fremmed eller
de fattige iblant oss? På hvilken måte er dette å vise kjærlighet til vår
himmelske Fader? (Matteus 25:40, Mosiah 2:17.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen. Be barna koble versene som
beskriver zoramittenes feilaktige trosoppfatninger, med versene som inne-
holder Alma og Amuleks riktige læresetninger:

Alma 31:16 (Zoramittene trodde at det ikke ville komme noen Kristus).
Alma 31:20–23 (Alle zoramittene ba den samme bønnen, og så tilba de
ikke mer hele uken).
Alma 31:24 (Zoramittenes hjerter traktet etter rikdommer).
Alma 34:8 (Amulek vitnet om Kristus).
Alma 34:19–27 (Amulek forkynte at vi skulle be alltid og om alt).
Alma 34:28–29 (Amulek forkynte at vi skulle gi av våre midler til de fattige).

2. Spør barna hva de ville følt hvis de ble gjort narr av. Drøft på hvilke måter folk
er stolte. Minn barna om at den store og rommelige bygningen i Lehis drøm
forestilte verdens stolthet. Forklar at det å være ydmyk er det motsatte av det
å være stolt. La alle barna skrive på et papir en måte hvorpå de vil forsøke
å bli mer ydmyke.
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3. Be barna lese og merke følgende vers eller hvilke som helst andre viktige vers
fra leksjonen (barna kan gjerne lære utenat hele eller deler av et vers som er
viktig for dem):

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

4. Syng eller les teksten til «Et barns bønn» eller «Jeg har en Fader god»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at hvis vi ydmykt og oppriktig tilber vår himmelske Fader,
vil han velsigne oss, og vi vil få svar på våre bønner.

Foreslå at barna studerer Alma 31:8–25 og 34:17–29 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 21

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 87 -    ( )



Formål Å lære barna at når Guds ord næres ved tro, vil det vokse i vårt hjerte til et
vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 32–33. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», x. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Se over de visuelle hjelpemidlene bak i leksjonen og bestem hvordan du vil
bruke dem under leksjonen. Du kan lage en papirkopi av alle illustrasjonene,
tegne illustrasjonene opp på tykkere papir eller forberede å tegne illustrasjo-
nene på tavlen.

4. Nødvendig materiell
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et frø til hvert barn, om mulig.
c. En papirkopi av de visuelle hjelpemidlene bak i leksjonen (frø, spirende frø,

ungtre, tre, regn, sol, jord og gjødsel).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Gi hvert barn et frø, vis illustrasjonen av et frø eller tegn et frø på tavlen.

• Hva kan et frø bli? (En plante eller et tre, avhengig av hva slags frø det er.)

• Hva må skje før et frø kan begynne å vokse? (Vis illustrasjonen av det
spirende frøet, eller tegn et på tavlen.)

• Hvordan ser et tre ut når det er ungt? (Vis illustrasjonen av ungtreet, eller tegn
et på tavlen.) Hvordan ser det ut når det er voksent? (Vis illustrasjonen av et
tre, eller tegn et på tavlen.)

• Hva slags næring trenger et frø for å vokse til en plante eller et tre? (Forklar at
næring er noe som hjelper noe å vokse eller holder det i live og friskt, som
f.eks. vann, gjødsel, solskinn og jord.) Sett illustrasjonene av solen, regn, jord
og gjødsel ved siden av bildet av frøet.)

Forklar barna at de i denne leksjonen skal lære hvordan de kan få et sterkt
vitnesbyrd. Du kan bruke ordstrimlene fra berikelsesaktivitet 1 til diskusjonen av
de enkelte prinsipper i leksjonen.

Lær barna beretningen fra Alma 32–33 om Alma som underviste zoramittene.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i
«Undervis fra Skriften», s. VII.) Understrek at på samme måte som et godt frø
med riktig stell og næring til slutt blir til et tre som bærer frukt, vil Guds ord, når
det plantes i vårt hjerte og får riktig næring, utvikle seg til et sterkt vitnesbyrd.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Alma underviser om troLeksjon

22
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

Forklar at i forrige leksjon lærte barna om de rike og stolte zoramittene.

• Hvorfor var de fattige zoramittene ydmyke? (Alma 32:2–3.) Kan du nevne
noen lidelser som kan gjøre mennesker ydmyke nok til å lytte til evangeliet?

• Hva vil det si å være «fattige av hjertet»? (Ydmyke, lærevillige, virkelig
omvende seg, og være fri for stolthet.)

• På hvilken måte var det å være fattig en velsignelse for disse menneskene?
(Alma 32:12–13.) Forklar at mennesker kan være ydmyke selv om de ikke
utsettes for lidelser eller fattigdom, men av og til blir rike mennesker stolte.
Hvorfor er det nødvendig for oss å være ydmyke når vi blir undervist i evange-
liet?

• Hva er tro? (Alma 32:21.) Hvorfor må vi ha tro for å utvikle et vitnesbyrd om
evangeliet? (Alma 32:26.) Forklar at det tar tid å skaffe seg et vitnesbyrd.
Ved å holde budene kan vi få hjelp til å få et vitnesbyrd om at de er sanne.

• Hva ba Alma oss gjøre for å utvikle tro? (Alma 32:27.) Hva kan vi gjøre for å få
et større ønske om å tro?

• På hvilken måte er det å etterleve budene en «prøve» på Guds ord? (Forklar
at prøve betyr å forsøke på noe man ikke er sikker på. Når vi prøver, eller
holder budene, som f.eks. Visdomsordet, får vi velsignelser for vår lydighet og
vårt vitnesbyrd blir styrket.) Hvordan har din tro blitt styrket ved at du har
etterlevd budene?

• Hvordan kan vi plante Guds ord i vårt hjerte så vårt vitnesbyrd vokser? (Ved
å studere Skriften regelmessig, lytte i Primær, på nadverdsmøtet og familiens
hjemmeaften, be og stadig anvende evangeliets prinsipper på oss selv.)

• Hvordan kan vi vite når det gode frøet, eller et vitnesbyrd om evangeliet,
begynner å vokse inne i oss? (Alma 32:28, 34.) Be klassemedlemmer bære
vitnesbyrd og beskrive hvordan de fikk sitt vitnesbyrd. Oppmuntre barna til
å skaffe seg et vitnesbyrd og styrke det. Forsikre dem om at hvis de har tro,
kan de få et sterkt vitnesbyrd om evangeliet.

• Hva vil det si å pleie et frø? (Forklar at å pleie vil si å gi noe næring eller stelle
med det.) Hvilke egenskaper sa Alma at vi må ha for å pleie vårt vitnesbyrd
om evangeliet? (Alma 32:41–42.) Hvorfor tror du tålmodighet og flid er
nødvendig for å utvikle tro og et vitnesbyrd?

• Hvordan kan studium av Skriften styrke vår tro og vårt vitnesbyrd?
(Alma 33:14.)

• Hvilken viktig læresetning skulle være en del av vårt vitnesbyrd? (Alma 33:22.)

• På hvilken måte er et sterkt vitnesbyrd som et tre? (Alma 33:23.) Hvordan vil et
vitnesbyrd hjelpe deg til å oppnå evig liv? Hvis du ønsker det, kan du fortelle
hvordan ditt vitnesbyrd har gjort dine problemer lettere å takle, og gitt deg
glede.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 22
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag følgende ordstrimler:
Guds ord
Vitnesbyrd om Jesus Kristus
Be
Studere Skriften
Etterleve budene
Yte tjeneste

Mens du lærer barna beretningen fra Skriften, forklarer du at i Alma 32 sam-
menlignes Guds ord med et frø. Sett ordstrimmelen «Guds ord» på illustra-
sjonen av frøet. (Forklar at i dette skriftstedet betyr Guds ord evangeliet, eller
Jesu Kristi læresetninger.) På samme måte som frøet vil vokse til et tre, vil vi,
hvis vi lærer Guds ord og etterlever det, få et sterkt vitnesbyrd om evangeliet.

Sett ordstrimmelen «Vitnesbyrd om Jesus Kristus» på illustrasjonen av treet.
På samme måte som et frø krever pleie og næring for å vokse til et tre, krever
vårt vitnesbyrd om evangeliet tro og næring for å vokse seg sterkt. Spør barna
hva de kan gjøre for å styrke sitt vitnesbyrd. Mens de svarer, setter du opp
ordstrimlene «Be», «Studere Skriften», «Etterleve budene» og «Yte tjeneste»
ved illustrasjonene av det som gir et tre næring.

2. Lag individuelle puslespill av noen av ordene som angår leksjonen, ved å
skrive ordene på papirstrimler og klippe dem opp i biter. Ordene kan være
ydmykhet, ønske, pleie, lydighet osv. Del klassen i så mange grupper som du
har ord. Når en gruppe har satt ordet sammen, lar du et barn fra den gruppen
repetere hva leksjonen har lært dem om ordet.

3. Lag til papirlapper påført et prinsipp i evangeliet, som f.eks. faste, tiende
eller Visdomsordet. Fest en lapp med nål eller tape på ryggen til hvert barn,
uten at barnet ser det. La dem stille de andre barna spørsmål for å forsøke
å gjette hva prinsippet er, eller la resten av klassen gi nøkkelord. Når barnet
gjetter riktig, spør du vedkommende hvordan man kan få et vitnesbyrd om
dette prinsippet. I hvert enkelt tilfelle skulle svaret omfatte bønn og etterle-
velse av prinsippet.

4. Syng eller les teksten til «Tro» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at hvis barna vil lære Guds ord og etterleve budene mens de
er unge, vil de få et sterkt vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium er sant. Fortell
hva du føler for din tro på Frelseren og hans evangelium.

Foreslå at barna studerer Alma 32:21–22, 26–28, 40–43 og 33:14–23 hjemme for
å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 90 -    ( )



GJØDSEL

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 91 -    ( )



Formål Å lære barna at Skriften ble gitt oss som en kilde til glede i dette liv og som en
veiledning for oss så vi kan komme tilbake til vår himmelske Fader og få evig liv.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 37–38. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag et eksemplar av utdelingsarket «Skriften» (bak i leksjonen) til hvert barn.
(Valgfritt.)

4. Lag til ordstrimmelen «Evig liv».

5. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et lite bilde av Jesus Kristus eller ordstrimmelen «Jesus Kristus».
c. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572) og 4-15, Liahona (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 302,
62041).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Før klasseperioden gjemmer du et lite bilde av Jesus Kristus eller ordstrimmelen
«Jesus Kristus» et eller annet sted i klasserommet. Sett opp ordstrimmelen
«Evig liv». Forklar at vi som medlemmer av Kirken ønsker å finne glede i dette liv,
komme tilbake til vår himmelske Fader og oppnå evig liv, som er å leve evig
som familier i Guds nærhet. Hjelp barna å forstå at evig liv er Guds største gave
til sine barn. Vår himmelske Fader ønsker at vi alle skal bli verdige til å leve evig
sammen med ham. Fortell barna at det gjemt i rommet finnes et lite bilde
(eller en ordstrimmel) av en som ønsker å hjelpe dem å oppnå evig liv. Gi barna
ca. 30 sekunder til å lete etter bildet (eller ordstrimmelen). Minn dem om at vår
himmelske Fader har gitt oss en veileder som kan lede oss til evig liv. Gi hentyd-
ninger om nødvendig.

Når barna finner det gjemte bildet av Jesus (eller ordstrimmelen), viser du dem
det store bildet av Kristus og standardverkene. Forklar at vi har fått Skriften
som en veileder som skal hjelpe oss å lære om Jesus Kristus og bli ham lik så
vi kan komme tilbake til vår Fader i himmelen.

Bruk de foreslåtte bildene og undervis barna om Almas råd til sønnene Helaman
og Shiblon som finnes i Alma 37–38. Understrek Almas læresetninger om Skriften
og hvordan den kan være en veileder for oss. (Forslag til hvordan du kan lære
dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Alma gir sine sønner 
Helaman og Shiblon råd
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor var det viktig for profetene i Mormons bok å skrive på og bevare
messingplatene? (Alma 37:4, 8, se leksjon 3.)

• Hvorfor fikk Lehi Liahona? Hvordan virket den? (1. Nephi 16:10, 28.)

• På hvilken måte er Skriften som Liahona? (Alma 37:44–45.) Hvordan kan
Skriften hjelpe oss å komme tilbake og bo sammen med vår himmelske
Fader?

• Hva lærte Liahona lamanittene som fikk dem til å omvende seg? (Alma 37:9.)

• Hva ba Alma sin sønn Helaman lære folket? (Alma 37:32–34.) Hvordan kan vi
overvinne fristelse?

• Hva mente Alma da han rådet Helaman til å «lære visdom i din ungdom»?
(Alma 37:35.) Hvorfor er det så viktig å etterleve evangeliet i din ungdom?

• Hva lærte Alma Helaman om bønn? (Alma 37:36–37.) Hvordan og når skulle
du be? Hva vil det si å «bli løftet opp på den siste dag»? Hjelp barna å forstå
at dette viser til den endelige dom da alle som har etterlevd budene, vil
komme inn i vår himmelske Faders nærhet og bo sammen med ham for evig.

• Hvordan hadde Almas sønn Shiblon gitt ham stor glede? (Alma 38:2–4.)
Hvordan har din lydighet mot budene gitt dine foreldre glede?

• Hva er stolthet? (Alma 38:11. Å ikke være ydmyk eller lærevillig. Stolte
mennesker tror de er viktigere enn andre. Stolte mennesker følger sin egen
vilje istedenfor vår himmelske Faders vilje.) På hvilken måte kommer vi
nærmere vår himmelske Fader ved å innrømme våre feil og rette på dem?
Hva vil det si å skryte?

• Hvordan visste Alma det han lærte sin sønn? (Alma 38:6–8.) Hva må vi gjøre
så Den hellige ånd kan undervise og hjelpe oss, som den gjorde med Alma?
Hvordan har Den hellige ånd lært eller hjulpet deg til å gjøre det som er rett?

• Hva vitnet Alma for Shiblon om Jesus Kristus? (Alma 38:9.) Hvordan kan vi
bruke Skriften som et hjelpemiddel til å få et lignende vitnesbyrd? (Lese i den
og grunne på den hver dag, søke Åndens hjelp til å forstå den og anvende
den på våre egne erfaringer og situasjoner.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Forklar at en av grunnene til at vi har fått Skriften, er at den skal hjelpe oss
å overvinne og løse våre problemer. Gi hver enkelt i klassen et eksemplar av
de fire skriftlige situasjonene. Be hvert barn arbeide sammen med en partner
for å finne ut hvordan de skriftstedene som er oppgitt, vil være til hjelp i hver
situasjon. De fire situasjonene nedenfor er bare eksempler. Du kan bruke
andre som passer bedre til barna i din klasse. (Det kan være mer enn ett
skriftsted som gjelder hver situasjon.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 23
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Da Jim ble døpt, var familien sint på ham. Da biskopen spurte Jim om han
ville ta imot et kall til å reise på heltidsmisjon, hadde ikke Jim nok penger.

Solveig har en viktig avgjørelse å ta, men selv etter å ha snakket med mange
mennesker, kan hun ikke bestemme seg for hva hun skal gjøre.

Helgas venner forsøker ofte å få henne med på å stjele i butikkene. Når hun
nekter, gjør de narr av henne.

Dag har fått en oppgave på skolen som det er vanskelig å få ferdig til
fastsatt tid.

Alma 26:12, 1. Nephi 3:7, Alma 37:37, 1. Nephi 17:3

2. Kopier følgende ord fra Alma 37 til to separate ark.

«Lær visdom i din ungdom, ja, lær i din ungdom å holde Guds bud»
(Alma 37:35).

«Søk råd hos Herren i alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode»
(Alma 37:37).

Klipp skriftstedene opp i sine enkelte ord. Legg det første skriftstedet i én
beholder, og det andre i en annen, og sett dem foran i klassen. Del klassen
i to grupper. Gi hver gruppe et stykke papir og en blyant. La en om gangen
fra hver gruppe komme frem til beholderen, ta opp et ord og ta det med
tilbake til gruppen. Den neste gjør det samme, og så videre. Hver gruppe
setter ordene sammen i riktig rekkefølge. Hvis barna trenger hjelp, gir du dem
skriftstedhenvisningen. Når gruppene har satt sammen skriftstedene, kan
de skrive dem ned og lære dem utenat. På slutten kan hver gruppe fremsi
skriftstedet unisont.

3. Les 1. Nephi 16:28 sammen med klassen: «Og det skjedde at jeg, Nephi, så
viserne som var i kulen, at de virket i forhold til den tro og flid og oppmerk-
somhet vi viste dem.» Drøft hvordan Liahona virket for Lehi og hans familie.
Del klassen i tre grupper, og gi hver gruppe ett av de tre ordene (tro, flid og
oppmerksomhet) med definisjon.

Tro: en oppfatning om at noe man ikke kan se, er sant.
Flid: oppriktig innsats for å oppnå noe.
Oppmerksomhet: aktpågivenhet, konsentrasjon.

La hver gruppe drøfte hva deres ord betyr og hvordan prinsippet kan hjelpe
dem å bruke Skriften som en veileder til å komme tilbake til sin himmelske
Fader. Be dem forsøke å tenke på et eksempel som kan illustrere det. Etter et
par minutter lar du hver gruppe velge en som kan forklare for klassen hvordan
prinsippet kan hjelpe dem å bruke Skriften som en Liahona.

4. Be et medlem i menigheten komme til klassen og fortelle om en erfaring med
at Skriften har gitt ham eller henne veiledning og svar på bønner.

5. Les og drøft den åttende trosartikkel. Understrek hvordan Skriften hjelper oss
til å komme tilbake til vår Fader i himmelen. Hvis du ønsker det, kan du bruke
plansjen med den åttende trosartikkel (65008 170).

6. Syng eller les teksten til «Søk, overvei og be», «Jeg søker min Herre i unge
år» (Barnas sangbok) eller «Når jeg vender meg til Skriften» (Salmer, nr. 158).
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at daglig skriftstudium kan hjelpe oss å løse våre problemer,
overvinne fristelse og holde oss på den rette, smale sti for å komme tilbake til vår
Fader i himmelen og oppnå evig liv.

Gi hvert av barna et eksemplar av utdelingsarket. Foreslå at de legger det inn
i Mormons bok som bokmerke.

Foreslå at barna studerer Alma 37:33–47 og 38:1–12 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 23
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Formål Å hjelpe barna å forstå at det blir gode og dårlige konsekvenser avhengig av
våre valg.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 39. Studer deretter leksjonen og bestem deg for hvordan
du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene»,
s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag en plakat med punktene som er oppført under oppmerksomhetsvek-
keren, eller skriv dem på tavlen.

4. Nødvendig materiell: en Mormons bok til hvert barn.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Be barna forestille seg at de er alene på en flåte midt ute på havet. De oppdager
at de må kvitte seg med noe vekt, for flåten flyter dypt i vannet. De må kaste
overbord alt unntatt to ting. Be barna velge to ting fra følgende liste som de vil
beholde:

Redningsvest
Førstehjelpssett
Kiste full av gull
Fiskestang, fiskesaker og agn
Kasse med ett dusin flasker drikkevann
Toveis-radio
Kasse med nødbluss
Stor boks med et middel som holder haien borte

Skriv listen på tavlen, og be barna forklare hvorfor de velger som de gjør.
Valgene i denne aktiviteten skal sette dem i et dilemma. Påpek at valget vil bli
vanskelig, for de kan ikke vite hva som kommer til å skje i fremtiden. De kan
synke og trenge redningsvesten, bli tørste og trenge vann å drikke, bli sultne og
trenge fiskestangen, komme ut for hai og trenge haimidlet, trenge radioen for
å tilkalle hjelp, bli skadet og trenge førstehjelpsutstyret, trenge nødblusset for
å tiltrekke seg redningsbåter når det blir mørkt, eller de kan bli reddet innen
få timer og ønske at de hadde tatt vare på skatten.

Forklar at vi har mange vanskelige valg å ta i livet, men vår himmelske Fader har
gitt oss bud for å hjelpe oss. Denne leksjonen handler om å velge.

Lær barna beretningen om Alma som gir sin sønn Corianton råd fra Alma 39.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Merk: Ikke gå konkret inn på innholdet 
i Alma 39:3–6. Oppsummer det bare ved å forklare at Corianton begikk en
meget alvorlig synd mens han var på misjon blant zoramittene. Hvis barna spør

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

24Alma gir sin sønn 
Corianton råd
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nærmere om hva slags synd Corianton begikk, kan du foreslå at de tar dette opp
med sine foreldre.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelp barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva slags eksempel hadde Coriantons bror vært for ham? (Alma 39:1.) Hvem
ser du på som et rettferdig eksempel? Hvilke rettferdige valg har de foretatt?

• Hvorfor sa Alma at han ikke var fornøyd med Corianton? (Alma 39:2.) Hva vil
det si at Corianton ikke ga akt på sin fars ord? (Corianton var ikke lydig mot
Alma.) Hvorfor må vi være lydige mot våre foreldre? Hva vil det si å rose seg?
(Å skryte eller sette seg selv over andre.) Hvorfor er det galt å rose seg?)

• Hvorfor sa Alma at han dvelte ved Coriantons synder? (Alma 39:7–9. Forklar at
å «nekte deg alle disse ting» [vers 9] vil si å vende seg bort fra slike onder.)
Hvem kjenner alle våre synder? (Alma 39:8.) Hvordan kan skyldfølelse få en
person til å omvende seg?)

• Hvem sa Alma kunne gi Corianton gode råd når han skulle velge?
(Alma 39:10.) Hvordan har dine foreldre og din familie hjulpet deg å ta riktige
avgjørelser? Fra hvilke andre kilder kan du få rettferdige råd?

• Hvilken virkning hadde Coriantons urettferdige handlinger på zoramittene?
(Alma 39:11.) På hvilke måter kan våre valg påvirke andre?

• Kan du nevne noen av de valg du må foreta? Hvordan kan Den hellige ånd
hjelpe deg å forstå at du gjør noe galt? Hvordan kan Den hellige ånd hjelpe
deg å forstå at du har tatt en god avgjørelse? Be klassemedlemmer fortelle
om erfaring med at Den hellige ånd har hjulpet dem å ta avgjørelser.

• Hva lærte Alma Corianton om omvendelse? (Alma 39:13.) Hva tror du det vil si
«å vende seg til Herren av all sin hu, makt og styrke»? Hvorfor skal vi be dem
om unnskyldning som vi har skadet ved våre feilaktige valg?

• Hva var Almas råd angående det å søke etter rikdommer? (Alma 39:14.)
Hva skjer med folk når rikdom blir det viktigste i deres liv?

• Hva lærte Alma Corianton om Jesu Kristi misjon? (Alma 39:15.) Hva var det
meningen at Corianton skulle undervise om? (Alma 39:16.) Hva kan vi gjøre for
å dele evangeliet med dem vi har omkring oss?

Du kan bruke berikelsesaktivitet 2 og 3 til å hjelpe barna å forstå konsekvensene
av valg de foretar.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Gjennomgå og drøft annen trosartikkel, og få barna til å lære den utenat.
Påpek at hver enkelt er ansvarlig for det han eller hun gjør.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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2. Drøft med barna valg de kan gjøre på nedenstående eller lignende områder.
Bruk idéer som er potensielle problemer for barn i klassen din. Spør dem hva
slags valg Jesus ønsker at de skal gjøre. Hjelp dem å tenke over konsekven-
sene av forskjellige valg de kan gjøre.

Språkbruken sin
Helligholdelse av sabbaten
Klærne de går med
Lydighet mot foreldrene
Musikken de lytter til
Tyveri
Filmene, videoene og TV-programmene de ser på
Si sannheten
Bøkene og bladene de leser

3. La barna rollespille situasjoner som innebærer valg og konsekvenser, som
f.eks. følgende:

En venn forteller en løgn om en annen.
En venn vil at du skal se en upassende film eller video.
En venn forteller deg en upassende historie.
En venn vil at du skal jukse på skolen.
En venn vil at du skal bryte Visdomsordet.
En eller annen tilbyr deg et narkotisk stoff.

4. Drøft med barna konsekvensene av følgende avgjørelse som president
Spencer W. Kimball tok:

«Mens jeg ennå var en liten gutt, bestemte jeg meg for at jeg aldri skulle bryte
Visdomsordet . . . Jeg visste . . . at når Herren hadde sagt det, var det velbeha-
gelig for ham at menneskene avsto fra alle disse ødeleggende elementer, og
at det jeg ville gjøre, var å behage min himmelske Fader. Derfor bestemte jeg
meg fullt og fast for at jeg aldri skulle røre disse skadelige sakene. Da jeg fast
og ugjenkallelig hadde bestemt meg, viste deg seg at det ikke var altfor
vanskelig å holde det løfte jeg hadde gitt meg selv og min himmelske Fader.»
(Lys over Norge, sept. 1974, s. 380.)

5. Lag et lite utdelingskort til hvert barn i klassen med ordene Jeg vil gjøre rett-
ferdige valg. Legg utdelingskortene med baksiden opp på et bord, og la
barna komme frem ett for ett og velge et kort. Be hvert barn besvare følgende
spørsmål:

• Hva vil du bruke til å veilede deg til å gjøre rettferdige valg denne uken?

• Hva kan bli konsekvensen (resultatet) av å velge feil?

• Hva kan bli resultatet av å gjøre rettferdige valg?

Understrek ved avslutningen av aktiviteten hvor viktig det er å tenke på
konsekvensene før vi velger.

6. Drøft den ellevte trosartikkel og hvordan hver enkelt er ansvarlig for sine valg.

• Hvorfor skulle vi ikke forsøke å tvinge noen til å tro på evangeliet?

• Hvorfor skulle vi forvente at andre lar oss få tilbe Gud slik som vi ønsker?

Hjelp barna å lære den ellevte trosartikkel utenat.

7. Syng eller les teksten til «Velg det rette hver dag» eller «Våg gjøre rett»
(Barnas sangbok).

Leksjon 24
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at når vi bestemmer oss for å følge Jesus Kristus, vil det
lede oss til å gjøre rettferdige valg og at dette er vår eneste sjanse til å oppnå
sann lykke.

Foreslå at barna studerer Alma 39:12–19 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre hvert enkelt barn til å ta Guds rustning på for å beskytte seg mot
det onde.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 43–44 og Efeserbrevet 6:11, 13–18. Studer deretter
leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Tilleggslesning: Lære og pakter 27:15–18.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En bibel.
c. Avhengig av hvordan du ønsker å lære barna om Guds rustning, lager

du ordstrimler, små utklipp av rustningen og mannsfiguren til hvert barn,
et større sett rustning til å sette på en figur som du tegner på tavlen, 
eller et sett rustning av kartong til å sette på et barn. (Se illustrasjonen bak
i leksjonen.)

d. Bilde 4-37, kaptein Moronis soldater kjemper mot lamanittene, og 4-38,
Zerahemnahs hær legger ned sine våpen.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

• Hvordan beskyttet menn hode, hjerte, mage, armer, ben og føtter i fordums tid
da de gikk i kamp med sverd og spyd? (Med rustning.)

Forklar at vi alle er i krig med det onde. Satans fristelser og krefter er meget
reelle. Vår himmelske Fader ønsker ikke at vi skal være ubeskyttet i kampen mot
det onde. La et barn lese Efeserbrevet 6:11, 13–18. Gjennomgå hver del av
rustningen ved hjelp av ordstrimler eller utklipp. Knytt hver del av rustningen til
hvordan vi må leve for å bli beskyttet mot det onde rundt oss.

Lær barna beretningen om kaptein Moroni som beseirer Zerahemnah i Alma
43–44. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Understrek at Moronis hær ikke bare tok på seg
rustninger laget av mennesker, men at de også hadde enda sterkere beskyttelse
av Guds rustning. Bruk bildene der de passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

25Kaptein Moroni 
beseirer Zerahemnah
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• Hvorfor utpekte Zerahemnah, lamanittenes øverstkommanderende, amale-
kitter og zoramitter til hærførere over lamanittene? (Alma 43:6–7.) Hvorfor ville
lamanittene kjempe mot nephittene? (Alma 43:8, 29.)

• Hvorfor var nephittene villige til å kjempe? (Alma 43:45, 47.) Hvorfor er våre
hjem, våre familier, vår frihet og Kirken verd å kjempe for? Hva setter du høyt
nok til å kjempe for det?

• Hvordan forberedte kaptein Moroni sin hær til å møte lamanittene ved
Jershon? (Alma 43:18–19.) Hvordan skremte denne forberedelsen lamanit-
tene? (Alma 43:20–21.) På hvilke måter kan man ta Guds åndelige rustning på
seg og være beredt til å stå for det som er rett?

• Hvordan fant kaptein Moroni ut hvor han skulle sende sine hæravdelinger?
(Alma 43:23–24.) Hvordan hjelper profeter oss i dag?

• Hvorfor fryktet nephitt-soldatene og ville flykte fra lamanittene på tross av at
de hadde rustning på? (Alma 43:48.) Hvordan inspirerte Moroni dem?

• Hva gjorde kaptein Moronis hær for å få styrke og mot til å slåss?
(Alma 43:49–50.) Hvordan kan bønn hjelpe deg til å ta på deg Guds rustning?
(Efeserbrevet 6:18.)

• Hva gjorde Moroni etter at han hadde omringet lamanittene som viste at han
ikke var noen blodtørstig mann? (Alma 43:54, 44:1–2, 6.)

• Hvorfor overga Herren lamanittene til Moroni og hans hær? (Alma 44:3.)
Hvilket løfte ga Herren nephittene og oss hvis vi er trofaste? (Alma 44:4.)
Hva trodde Zerahemnah beskyttet nephittene? (Alma 44:9.)

• Hva skjedde da den rasende Zerahemnah ikke ville avlegge fredseden?
(Alma 44:12.) Hva skjedde med de lamanittene som inngikk en pakt om ikke
å slåss? (Alma 44:15.) Hvorfor er det viktig for oss å holde løfter og pakter?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Spill et spill der ord skal settes sammen med andre ord (se «Undervis fra
Skriften», s. VII.) Skriv navnene på følgende rustningsdeler på seks kort, og
hva de symboliserer på seks andre kort. La barna sette navnene på de
enkelte rutstningsdelene sammen med hva de symboliserer i Guds rustning.

Belte – Sannhet (Efeserbrevet 6:14)
Brystplate (brynje) – Rettferdighet (Efeserbrevet 6:14)
Sko – Den beredskap som fredens evangelium gir (Efeserbrevet 6:15)
Skjold – Tro (Efeserbrevet 6:16)
Hjelm – Frelse (Efeserbrevet 6:17)
Sverd – Guds ånd, eller Guds ord (Efeserbrevet 6:17, L&p 6:2)

2. Bruk Efeserbrevet 6:13–18 og hjelp barna å lære utenat hva hver del av Guds
rustning symboliserer. Nevn en rustningsdel idet du kaster en bønnepose eller
ball til et barn. La barnet si hva denne delen betyr, og så nevne en annen
rustningsdel idet en mens det kaster ballen til nestemann, som sier hva det
betyr og velger en ny del, osv.
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3. Spør barna hvilke ting Satan bruker i dag i sine forsøk på å såre eller drepe
oss åndelig. De kan nevne ting som visse filmer, TV-programmer, videoer,
bøker eller tidsskrifter, fristelser med hensyn til å bryte Visdomsordet, fristelser
til ikke å gå i kirken osv. Drøft hva barna gjør for å styrke sin åndelige rustning,
som f.eks. å be personlige bønner og familiebønner, studere Skriften på egen
hånd og sammen med familien, ha familiens hjemmeaften, gå i kirken osv.

4. Drøft hvordan kaptein Moroni lurte lamanittenes hær, slik det er fortalt i Alma
43:31–42. Bruk tavlen til å illustrere nephitt- og lamanitt-hærenes stillinger.

5. Syng eller les teksten til «Våg gjøre rett» eller «Velg det rette hver dag»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er at vi tar på oss Guds rustning for å beskytte
oss mot det onde.

Foreslå at barna studerer Alma 43:41–54 og 44:1–4 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

➀ Alma 43:35–36

➁ Alma 43:41

➂ Alma 43:42

➃ Alma 43:50–51

Nord

Vest Øst

Syd

Kaptein 
Moronis hær

Elven Sidon

Lamanittenes 
hær

Landet Manti

Lehis 
hær

Riplah-
høyden

Leksjon 25
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Formål Å lære barna at vi oppnår sann frihet ved å motstå det onde og holde vår
himmelske Faders bud.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 46, 48 og 49:21–30. Studer deretter leksjonen og bestem
deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse
til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 47, 49:1–20.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Et stort stykke hvitt tøy (eller du kan bruke et stort stykke papir eller tavlen),

en stav eller stang, og tape
c. Bilde 4-39, Kaptein Moroni reiser frihetens fane (bildesettet Kunst inspirert

av evangeliet 312, 62051).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett opp bildet av kaptein Moroni. Be barna slå opp i Skriften på Alma 46.
Forklar at barna skal lære om to menn som begge var militære ledere – kaptein
Moroni og Amalickiah. Amalickiah var nephitt av fødsel, men han hadde full-
stendig glemt Herren. Ved løgn, bedrag og mord ble han lamanittenes konge.
Amalickiah ville gjerne slå nephittene i krig så han kunne bli konge over både
nephittene og lamanittene.

Kaptein Moroni var øverstkommanderende for nephittenes hærstyrker. Han var
en sterk og mektig mann som elsket Herren og elsket sitt folk. Han hadde med
en ed sverget å beskytte sitt folk mot Amalickiah og hans lamanitt-hær.

Mens Amalickiah og hans hær forberedte seg på å tilintetgjøre nephittene,
forberedte kaptein Moroni sitt folk til å forsvare seg.

Hold opp tøystykket (eller papiret), riv av et stort stykke, eller tegn et avrevet
tøystykke på tavlen. Fortell barna at kaptein Moroni rev et stykke av kappen
sin og gjorde det til et flagg eller banner som han kalte frihetens fane. Be barna
lese Alma 46:12 høyt sammen. Skriv følgende ord på det avrevne tøy- eller papir-
stykket: «Til erindring om vår Gud, vår religion og frihet og vår fred, våre hustruer
og våre barn.» Hvis du har brukt tøy eller papir, lar du barna feste flagget
til staven eller stangen. Be et barn sette opp fanen foran i klasserommet.

Oppmerk-
somhetsvekker

Kaptein Moroni og 
frihetens fane

Leksjon

26

92
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Lær barna beretningen fra Alma 46–49 om kaptein Moroni, en mektig Guds
mann som forberedte sitt folk til å forsvare sin frihet. (Forslag til hvordan du kan
lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva truet freden blant nephittene? (Alma 45:24, 46:1–2.) Hvorfor fulgte så
mange mennesker Amalickiah? (Alma 46:5.) 

• Hva gjorde kaptein Moroni da han hørte om denne konflikten?
(Alma 46:11–12.) Hva gjorde kaptein Moroni da han hadde laget frihetens
fane? (Alma 46:13, 16.)

• Hva ba kaptein Moroni det nephittiske folk gjøre? (Alma 46:19–20.) 
Hvorfor tror du ordene på frihetens fane inspirerte nephittene?

• Hvilken pakt inngikk de som fulgte Moroni? (Alma 46:21–22.) Hvordan tror du
det at folket inngikk denne pakten hjalp dem å forsvare sin frihet og religion?
Kan du nevne noen av paktene vi har inngått?

• Hva ønsket kaptein Moroni at hans folk skulle huske? (Alma 46:23–24. Påpek
at disse versene viser til Josef i Det gamle testamente og hans mangefargede
kappe.)

• Hvordan var nephittenes forberedelser forskjellige fra lamanittenes forbere-
delser? (Alma 48:7.) Hvordan forsøkte nephittene å beskytte sine byer? (Alma
49:2, 4.) Hvordan kan vi forberede oss til å vinne over Satans innflytelse?

• Hva hadde nephittene lært om krig? (Alma 48:14.) Hva trodde de deres
himmelske Fader ville gjøre for dem? (Alma 48:15–16.)

• Hva følte profeten Mormon, som skrev ned denne beretningen, for kaptein
Moroni? (Alma 48:11–13, 17–18.) På hvilke måter ville du gjerne vært som
kaptein Moroni?

• Hvorfor kjempet nephittene mot lamanittene selv om de ikke ønsket å gå
i krig? (Alma 48:23–24.)

• Hva skjedde med lamanittene i deres siste slag mot byen Noah?
(Alma 49:21–25.) Hva tror du ga nephittene mot til å utkjempe dette slaget?
Hva gir deg mot til å forsvare rettferdighet og frihet?

• Hva gjorde nephittene da lamanittene hadde flyktet og nephittene var befridd
for sine fiender? (Alma 49:28.) Hvordan kan vi vise takknemlighet for den frihet
vi har?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna se på bildet av kaptein Moroni. Repeter hvor viktig det er å ta på
seg Guds rustning for å beskytte oss mot det onde. Fortell at vår himmelske
Fader har sendt alle barna til jorden i denne tiden for å forsvare rettferdighet
og sannhet. Be barna identifisere hver del av Moronis krigsrustning (Alma
46:13) og fortelle hva den står for som en åndelig rustning (se leksjon 25 og
Efeserbrevet 6:11, 13–18).

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 26
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Hofterustning: Sannhet. Dette vil si å kjenne rett fra galt, å elske sannheten,
å beskytte sin dyd og å være moralsk ren.

Brystplate: Rettferdighet. Dette vil si å velge det rette og følge Jesus Kristus.

Skjold: Tro. Dette vil si å tro på den Herre Jesus Kristus.

Hjelm: Frelse. Dette vil si å bli regnet som verdig til å leve for evig sammen
med vår himmelske Fader.

Sverd: Ånden, eller Den hellige ånd. Dette vil si å være ledet av Den hellige
ånd og Jesu Kristi åpenbarte ord.

Sko: Den beredskap som fredens evangelium gir. Dette vil si å forstå evange-
liet så vi kan gå på den rette, smale sti.

Gi hvert barn et eksemplar av utdelingsarket for denne leksjonen, og arbeid
med barna mens de fyller ut ordene som mangler på papiret. La hvert barn
skrive sitt navn nederst. Be to barn gå frem i klassen og sette opp frihetens
fane som ble brukt i oppmerksomhetsvekkeren. La alle lese høyt siste utsagn
på arket: «Jeg er i stand til å tilintetgjøre alle den ondes gloende piler,» og
drøft hva dette utsagnet betyr. La barna ta arket «Guds rustning» med seg
hjem for å vise familien det.

2. Sett opp det norske flagget. Forklar at et flagg er en god påminnelse. Alle
land har et flagg som er et symbol for folket på hvem de er og hva deres
nasjon står for. Gi barna et stykke papir eller tøy og noe å fargelegge med, og
be dem lage et personlig flagg som viser noe som er viktig for dem, som
f.eks. hvem de er, hva de liker, hva de håper å bli og hva de står for. Du kan
fortelle dem om noen symboler som forestiller slike ting.

3. Drøft den tolvte trosartikkel med barna og hjelp dem å lære den utenat.

4. Syng eller les teksten til «Hold alle budene» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at frihet er en stor velsignelse. Vitne om at vi oppnår sann
frihet når vi står imot det onde og etterlever vår himmelske Faders bud.

Foreslå at barna studerer Alma 48:11–13, 17–18 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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JEG VIL TA GUDS FULLE 
RUSTNING PÅ

Jeg vil stå med mine lender ombundet med __________________________________________________________.

Jeg vil dekke mitt hjerte med _______________________________________________________________________________ brynje.

Jeg vil stå med mine føtter skodd med ________________________________________________________________________.

Jeg vil holde ______________________________________________________________________________________________ skjold i min hånd.

Jeg vil dekke mitt hode med ___________________________________________________________________________________ hjelm.

Jeg vil ta _________________________________________________________________________________________________________ sverd i min hånd.

Jeg er i stand til å slukke alle de ugudeliges brennende piler.

(Se Efeserbrevet 6:11–17, Lære og pakter 27:15–18.)

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 109 -    ( )



Formål Å lære barna at vi ved å følge rettferdige foreldres eksempler og undervisning
får kraft til å forsvare sannhet og rett.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 53:10–23 og 56:1–58:27. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 24.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-33, Anti-Nephi-lehittene graver ned sine sverd (bildesettet Kunst

inspirert av evangeliet 311, 62565) og 4-40, To tusen unge krigere
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 313, 62050).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett opp bildet av Anti-Nephi-lehittene som graver ned sine sverd. Minn barna
om at de lærte om dette enestående folket for noen uker siden (se leksjon 19).
Still barna følgende spørsmål:

• Hvem var Anti-Nephi-lehittene? Hvorfor gravde de ned sine sverd?

La et barn lese Alma 24:19. Forklar at Anti-Nephi-lehittene var et enestående
eksempel for sine barn.

Be barna fortelle om eksempler på viktige prinsipper, som f.eks. ærlighet,
godhet, tiendebetaling, helligholdelse av sabbatsdagen osv., som de har lært av
sine foreldre, og hvordan etterlevelse av disse prinsippene har velsignet dem.

Forklar at vår himmelske Fader ga oss foreldre til å elske, undervise og veilede
oss gjennom livet. Forklar at i denne leksjonen vil barna lære hvordan de to
tusen unge krigerne, som var sønner av anti-Nephi-lehittene, brukte sine rett-
skafne foreldres undervisning og eksempel for å holde sin pakt om å forsvare sin
frihet.

(Merk: Hvis noen av barna bor hos besteforeldre, slektninger eller andre, må du
tilpasse leksjonen så du får med deres viktige innflytelse.)

Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningen om Helaman og de
to tusen unge krigerne fra Alma 53, 56–58. (Forslag til hvordan du kan lære dem
beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Understrek
hvordan disse unge mennene fulgte det foreldrene hadde lært dem, og ble
bevart i striden.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Helaman og de to tusen
krigerne

Leksjon

27

96
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvilken pakt hadde foreldrene til de to tusen unge krigerne inngått? (Alma
53:10–12.) Hvorfor tenkte de på å bryte denne pakten? (Alma 53:13.) Hvorfor
ønsket ikke Helaman at anti-Nephi-lehittene skulle være med på å kjempe mot
lamanittene? (Alma 53:14–15.) Hvorfor er det så viktig å holde våre pakter?

• Hvorfor bestemte de to tusen unge mennene seg for å kjempe? (Alma 53:16.)
Hva inngikk disse unge krigerne en pakt om å kjempe for? (Alma 53:17.)

• Hvordan var disse unge mennene? (Alma 53:20–21.) Hva vil det si å «alltid
[være] pålitelige i hva som helst [man blir] betrodd»? Kan du nevne noen
måter hvorpå du kan være pålitelig og vandre rettskaffent for Herren?

• På hvilken måte hjalp fedrene sine sønner uten å bryte sin pakt om ikke å
kjempe? (Alma 56:27.) Kan du nevne noen måter dine foreldre støtter deg på?

• Hva fortalte Helaman Moroni om disse unge krigernes styrke og mot?
(Alma 56:45.) Hva hadde deres mødre lært dem? (Alma 56:46–48.) Hvorfor
var de ikke redde for å dø? Hvordan forsøker dine foreldre å hjelpe deg å få
mot og tro til å ta utfordringer?

• Hva ga de to tusen unge krigerne styrke og mot i kamp? (Alma 57:26–27,
58:39–40.)

• Hvordan fulgte disse krigerne Helaman? (Alma 57:21.) Hva vil det si å følge
noen «helt nøyaktig»? Hvorfor er det viktig å følge dine lederes og foreldres
råd nøyaktig?

• Hva gjorde de to tusen unge krigerne da de trengte styrke? (Alma 58:10.)
Hvordan ble deres bønn besvart? (Alma 58:11.) Be klassemedlemmer fortelle
om erfaringer med at de selv eller familiemedlemmer har blitt tilskyndet av
Den hellige ånd.

• Hvordan ble disse unge mennenes store tro og mot belønnet? (Alma 56:56,
57:25, 58:39.) Hvilken kraft reddet dem fra døden? (Alma 57:26–27, 58:40.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag en kopi av utdelingsarket bak i leksjonen til hvert barn som de kan ta med
seg hjem.

2. La barna melde seg frivillig til å fullføre følgende utsagn:

Jeg kan være som de unge krigerne ved måten jeg __________ .

Jeg kan være som de unge krigerne ved å huske på at mine foreldre lærte
meg å __________ .

Jeg beundrer aller mest __________ til de unge krigerne.

Den delen av beretningen om de to tusen krigerne som jeg liker best,
er __________.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 27
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3. Oppmuntre barna til å merke noen av de versene de liker best om de unge
krigerne i sin Mormons bok. De kan gjerne velge blant noen av følgende
eksempler:

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
Alma 57:21, 25–27
Alma 58:10–11
Alma 58:39–40

4. Hjelp barna å lære det fjerde bud (se Mosiah 13:20).

5. Syng eller les teksten til «Vi bringer sannheten ut», «Våg gjøre rett» eller
«Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok). vers 6).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi vil få ved å følge våre rettskafne foreldres
eksempel og det de har lært oss.

Foreslå at barna studerer Alma 53:16–21, 56:45–48 og 57:25–27 hjemme for
å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre barna til å gjøre Frelseren til sitt livs grunnvoll ved å velge å etter-
leve hans læresetninger.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Helaman 5. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En sten, sand eller salt og et eskelokk eller en grunn kasserolle.
c. Bilde 4-41, Nephi og Lehi i fengsel.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Forklar at før en bygning blir satt opp, må arbeiderne lage et sterkt fundament
som bygningen kan stå støtt på. La barna sammenligne stabiliteten til sten og
sand som fundament til å bygge på. Sett en mellomstor sten og et eskelokk eller
en grunn kasserolle med sand eller salt i på bordet. Blås på stenen, og blås så
på sanden eller saltet.

Spør barna hvorfor de, hvis de skulle bygge hus, ville velge sten istedenfor sand
som fundament. Forklar at Skriften sammenligner Jesus Kristus med stenen
som et sterkt fundament til å bygge vårt liv på. Vi bygger vårt liv på Kristi faste
fundament når vi velger å etterleve hans læresetninger.

Syng «En klok mann og en dum mann» (Barnas sangbok). Hvis du vil, kan du
be sanglederen i Primær komme til klassen og hjelpe barna å synge sangen.
Du kan også spille sangen på kassett eller la klassen fremsi teksten unisont.

I denne beretningen hadde Nephi og Lehi bygd sitt liv på Frelserens trygge
fundament, noe som betyr at de hadde et sterkt vitnesbyrd om Jesus Kristus. De
hjalp også mange lamanitter til å få et vitnesbyrd om ham. Også vi kan bygge
vårt liv på det sikre fundamentet, Jesus Kristus.

Lær barna beretningen om Nephi og Lehi fra Helaman 5. (Forslag til hvordan du
kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)
Understrek hvordan disse to trofaste menn gjorde Jesus Kristus til fundament for
sitt liv.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Nephi og Lehi i fengselLeksjon

28
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvem var Helaman? (Helaman 2:2.) Hvorfor oppkalte Helaman sine sønner
etter Nephi og Lehi? (Helaman 5:6.)

• Hvilket navn påtar vi oss når vi blir døpt? (2. Nephi 31:13.) Hvordan kan vi bli
Jesus Kristus mer lik?

• Hvorfor frasa Nephi seg dommersetet? (Helaman 5:2–4.)

• Hvordan gjorde Jesus Kristus det mulig for oss å bli frelst fra våre synder?
(Helaman 5:9–10.) Hva må vi gjøre for at Jesus Kristus skal kunne forløse oss
fra våre synder? (Helaman 5:11.)

• Hva betyr det at «det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn, at
dere må bygge deres grunnvoll»? (Helaman 5:12.) Hvorfor er Jesus Kristus
vårt eneste sikre fundament? Hvordan kan du gjøre Jesus til ditt livs funda-
ment?

• Hvordan «sender [djevelen] ut sine mektige vinder, . . . piler [og] . . . storm»
over enkeltpersoner og familier i dag? Hvor mye makt har djevelen over dem
som bygger sitt liv på Kristi fundament? (Helaman 5:12.)

• Hvordan virket Helamans undervisning inn på Nephi og Lehi? (Helaman
5:13–14.) Hva har dine foreldre lært deg som har hjulpet deg i livet?

• Sett opp bildet av Nephi og Lehi i fengsel. Hvordan ble Nephi og Lehi
beskyttet i fengslet? (Helaman 5:22–23.) Hvordan kan vi få hjelp hvis vi er
verdige?

• Hvordan kommuniserte Jesus Kristus med lamanittene i fengslet?
(Helaman 5:29–30.) Hvordan var denne røsten? Hva sa Herren til lamanittene?
(Helaman 5:29, 32.)

• Hva ba Aminadab lamanittene gjøre for å få den mørke skyen bort?
(Helaman 5:41.) Hva skjedde med lamanittene da mørket ble tatt bort?
(Helaman 5:43–47.) Hva tror du du ville ha følt hvis du hadde vært der?
Hvordan føles det å ha Ånden med oss? La barna få anledning til å fortelle om
erfaringer med å ha følt Ånden.

• Hvem viste seg for lamanittene? (Helaman 5:48.) Hva gjorde lamanittene da
de hadde sett englene? (Helaman 5:50.)

• Hvordan forandret de som omvendte seg, sine handlinger? (Helaman
5:51–52.) Kan du nevne noen måter hvorpå vi kan leve for å vise at
Jesus Kristus er fundamentet for vårt vitnesbyrd?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Hjelp barna å lære følgende ord fra Helaman 5:12 utenat: «Husk, ja, husk at
det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge
deres grunnvoll.» Oppmuntre barna til å lære hele verset utenat i løpet
av uken.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Leksjon 28
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2. Gjennomgå den fjerde trosartikkel og hjelp barna å lære den utenat. Hjelp
dem å forstå hvordan evangeliets prinsipper og ordinanser hjelper oss
å bygge vårt liv på Jesu Kristi grunnvoll.

3. Syng eller les teksten til «Følg profeten», «Hold alle budene» eller «Jeg søker
min Herre i unge år» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om Frelseren og hans innflytelse i ditt liv. Fortell hvordan ditt
vitnesbyrd gir deg styrke og kraft til å motstå Satans fristelser. Oppmuntre barna
til å gjøre Jesus Kristus til sitt livs grunnvoll ved å velge å etterleve hans læreset-
ninger og stadig strebe etter å bli ham mer lik.

Foreslå at barna lærer Helaman 5:12 utenat hjemme som en repetisjon av denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at vår himmelske Fader sender profeter for å lære oss om
Frelseren, hjelpe oss å omvende oss og varsle oss om ting som skal komme.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Helaman 6:18–23 og 7–9. Studer deretter leksjonen og bestem
deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse
til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Seks eksemplarer av fotavtrykket bak i leksjonen. Skriv ett av følgende ord

på hvert fotavtrykk: Følg, profeten, han, vet, veien.
c. Et eksemplar av en tale holdt av den levende profet (fra et konferanse-

nummer av Liahona).
d. Et bilde av den levende profet.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Før klasseperioden taper du fast fotavtrykkene på gulvet i klasserommet med
den ubeskrevne siden opp. La fotavtrykkene føre frem til bildet av den levende
profet. Be barna følge fotavtrykkene. Samle deretter fotavtrykkene sammen og
legg dem i riktig rekkefølge. La klassen lese ordene på dem høyt. Forklar at hvis
vi følger disse ordene, kan vi få vite sannheten og unngå å bli bedratt. Forklar at
denne leksjonen handler om profeten Nephi, Helamans sønn. Nephi visste at det
var begått et mord og hvem morderen var uten å ha vært på åstedet. Fortell
barna at når de lærer mer om profeten Nephi, kan de styrke sin tillit til den
levende profets ord.

Lær barna beretningen om Nephis advarsel og erfaringer fra Helaman 7–9.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Understrek at vår himmelske Fader sender
profeter for å lære oss om Frelseren, hjelpe oss å oppnå lykke, hjelpe oss
å omvende oss, og varsle oss om ting som skal komme.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

29Nephi profeterer
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• Hvem var Gadianton-røverne? (Helaman 6:18.) Hvilken ed hadde denne
banden avlagt? (Helaman 6:21–22.) Hvilke ugudelige ting hadde Gadianton-
røverne gjort? (Helaman 6:23.)

• Hva gjorde Nephi på grunn av folkets ugudelighet? (Helaman 7:6–7, 10.)
Hva gjorde folket da de så ham på tårnet? (Helaman 7:11–12.)

• Hva sa Nephi til folket? (Helaman 7:13–18.) Hvorfor tror du han snakket om
omvendelse? Hva må vi gjøre for å omvende oss?

• Hva sa Nephi ville skje med folket hvis de ikke omvendte seg? (Helaman 7:19,
22.) Hvordan visste Nephi at dette ville skje? (Helaman 7:29.) Hva har andre
profeter sagt vil skje med oss hvis vi ikke omvender oss? Hvordan kan vi få
hjelp i livet ved å lytte til den levende profet? (L&p 21:4–6.)

• Hvordan reagerte dommerne på det Nephi forkynte? (Helaman 8:1.) Hvordan
forsvarte noen av folket Nephi? (Helaman 8:7–9.) Hvorfor kreves det av og til
mot til å stå frem for sannheten? Hva kan vi gjøre for å oppholde den levende
profet?

• Hva har alle de hellige profeter vitnet om? (Helaman 8:14–16.) Hva har den
levende profet lært oss om Jesus Kristus? (Du kan kanskje lese en kort tale
om Jesus av den levende profet.)

• Hva fortalte Nephi folket om deres øverste dommer? (Helaman 8:27–28.)
Hvordan visste Nephi hva som hadde skjedd?

• Hva tenkte de fem mennene mens de løp til dommersetet? (Helaman 9:2.)
Hvordan vet vi at de fem mennene til slutt trodde alle Nephis ord?
(Helaman 9:4–5, 39.) Hva kan vi gjøre for å styrke vårt vitnesbyrd om den
levende profet?

• Hvordan forsøkte de andre dommerne å overbevise folket om at Nephi var en
falsk profet? (Helaman 9:16.) Hva var Nephis svar på deres anklager?
(Helaman 9:25–35.)

• Hvilken virkning hadde Nephis åpenbaring på noen av folket?
(Helaman 9:39–41.) Hvordan har du blitt velsignet ved å følge profetene?
Du kan bruke berikelsesaktivitet 1 til å hjelpe barna å forstå profetens rolle.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna rollespille beretningen fra Helaman 8–9.

2. Les og drøft følgende utsagn av eldste James E. Faust:

«Vi er blitt lovet at Kirkens president skal motta veiledning for oss alle som
Kirkens åpenbarer. Vår sikkerhet ligger i at vi gir akt på det han sier og følger
hans råd.» (Lys over Norge, jan. 1990, s. 8, se også L&p 21:4–6.)

3. Drøft hvordan profeter i de siste dager fortsetter å åpenbare kunnskap fra vår
himmelske Fader. Gi noen eksempler på åpenbaringer i de siste dager, som
f.eks. Visdomsordet (se L&p 89), og hvordan de har vært til velsignelse for
dem som har fulgt dem. Les den levende profets ord fra en fersk konferanse-
tale (se Lys over Norge). Spør barna hvordan de kan bli velsignet ved å følge
profetens råd.
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4. Gjennomgå den niende trosartikkel og hjelp barna å lære den utenat.

5. Syng eller les teksten til «Følg profeten» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om den levende profet og sannheten i det han har lært oss.
Fortell barna hvordan du har blitt velsignet ved å følge det profeten har lært oss.

Foreslå at barna studerer Helaman 8:25–28, 9 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 29
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Formål Å lære barna at Jesus Kristus ved prestedømmets makt og myndighet leder og
velsigner sine tilhengere og sin kirke.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Helaman 10. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Helaman 11:1–18.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell: en Mormons bok til hvert barn.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Begynn klassen med lyset avslått. Spør barna om de har lagt merke til noe
uvanlig. Be en om å slå på lyset. Snakk om elektrisk kraft som gir lys. Drøft hva
i barnas hjem som går på strøm (komfyr, kjøleskap, vifter, redskaper osv.).
Forklar at denne leksjonen handler om en annen slags kraft, en kraft som er
sterkere enn elektrisitet – Guds prestedømskraft.

Alternativ aktivitet Hvis det ikke er elektrisk strøm i klasserommet, se berikelsesaktivitet 1.

Lær barna beretningen fra Helaman 10 om Nephi som får prestedømmets
beseglingskraft og beskyttelse til å utføre vår himmelske Faders verk. (Forslag
til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva gjorde Nephi mens han gikk til sitt eget hus? (Helaman 10:2–3.) 
Hva vil det si å studere? (Å tenke over eller grunne inngående.)

• Hvorfor hadde Nephi blitt motløs mens han arbeidet med å forkynne evange-
liet for nephittene? (Helaman 10:3.)

• Hva var det med Nephi som behaget vår himmelske Fader og Jesus Kristus?
(Helaman 10:4.) Hvordan kan vi behage dem?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

30Nephi får stor makt
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• Hvilke velsignelser lovet Jesus Kristus Nephi? (Helaman 10:5.) Hva betyr det
at Nephi ikke ville be om noe som strider «mot [Kristi] vilje»? Hvordan kan vi
lære å følge Jesu Kristi vilje?

• Hva fikk Nephi makt til å gjøre? (Helaman 10:6–10.)

• Hva er den beseglende kraft som Nephi fikk? (Helaman 10:7, se også
L&p 132:7). Hvordan kan prestedømmets beseglende kraft være til velsig-
nelse for oss i dag? (I templet kan våre familier besegles til hverandre
for evig.) Hva føler du ved å vite at din familie kan leve sammen for evig?
(Hvis noen av barna har vært i templet og blitt beseglet, kan du be dem
fortelle hva de følte da de ble beseglet til sin familie.)

• Hva befalte Herren Nephi å si til folket? (Helaman 10:11.) Hvordan viste Nephi
sin lydighet da Herren avsluttet sine ord til ham? (Helaman 10:12.) På hvilke
måter taler Herren til oss? Hvordan kan vi vise lydighet?

• Hvorfor forandret ikke Nephis avsløring av mordet på den øverste dommeren
nephittenes liv? (Helaman 10:13.)

• Hvordan ble Nephi beskyttet mens han forkynte Guds ord for disse menne-
skene? (Helaman 10:15–17.) Hva tror du det betyr at «Guds kraft var med»
Nephi? Hvordan kan prestedømmet velsigne og beskytte oss i dag?

• Hvilken virkning hadde det Nephi forkynte på disse menneskene?
(Helaman 10:18.)

• Hvordan har du og din familie blitt velsignet ved prestedømmets kraft?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Si til barna at du tenker på et ord. Be dem høre på følgende beskrivelser og
rekke opp hånden når de vet hvilket ord det er.

Det er Guds kraft.
Ved denne kraften velsigner Herren sine barn og sin kirke.
De som har denne kraften, representerer den Herre Jesus Kristus.
De som har denne kraften, utpekes til å gjøre det Frelseren vil ha gjort.

• Hvilket navn har denne kraften? (Prestedømmet.)

2. Sett opp følgende ordstrimler: «Diakon», «Lærer», «Prest», «Eldste», «Tolv»,
«Fjorten», «Seksten», «Atten».

Les følgende beskrivelser for barna, én for én, og innby dem til å finne de to
ordstrimlene som passer til beskrivelsen og sette dem opp på tavlen. Det vil
bli mer utfordrende for de større barna hvis beskrivelsene ikke leses i rekke-
følge. (Beskrivelsene av pliktene i Det aronske prestedømme er hentet fra
Lære og pakter 20:46–59.) Beskrivelsen av en eldstes embede i Det melkise-
dekske prestedømme er hentet fra Lære og pakter 20:38–45, 107:11–12.)

a. Jeg har fått overdratt Det aronske prestedømme. Jeg deler ut nadverden.
Jeg kan virke som budbringer for prestedømslederne. Jeg samler inn
fasteoffer. Jeg er med på å ordne opp i Kirkens bygninger og på dens
uteområder. Hva er jeg? Hvor gammel er jeg når jeg kan ordineres?
(Ordstrimler: «Diakon», «Tolv».)

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 122 -    ( )



109

b. Jeg har Det aronske prestedømme. Jeg har alle diakonens plikter og
krefter, og jeg tilbereder brødet og vannet til nadverden. Jeg kan få
i oppdrag å være hjemmelærer. Hva er jeg? Hvor gammel er jeg når jeg
kan ordineres? (Ordstrimler: «Lærer», «Fjorten».)

c. Jeg har Det aronske prestedømme. Jeg har alle diakonens og lærerens
plikter, og jeg kan forrette (velsigne) nadverden. Jeg har myndighet til
å døpe, hjelpe til med ordinasjon av andre bærere av Det aronske preste-
dømme, samt lede møter når det ikke er noen tilstede som har Det melkise-
dekske prestedømme. Jeg hjelper Kirkens medlemmer å etterleve budene.
Hva er jeg? Hvor gammel er jeg når jeg kan ordineres? (Ordstrimler:
«Prest», «Seksten».)

d. Jeg har Det melkisedekske prestedømme. Jeg kan utføre en heltidsmisjon.
Jeg er kalt til å lære, forklare, formane, døpe og våke over Kirken. Jeg kan
gi Den hellige ånds gave, lede møter, velsigne små barn, salve syke og
velsigne familiemedlemmer. Hva er jeg? Hvor gammel er jeg når jeg kan
ordineres? (Ordstrimler: «Eldste», «Atten».)

Be barna nevne noe de har lært om pliktene i disse fire embedene i preste-
dømmet.

3. Fortell følgende historie om prestedømmets kraft:

Eldste Hugh B. Brown var medlem av De tolv apostlers quorum. Mens eldste
Brown var yngre, var han offiser i den kanadiske hær, og ble sendt til England
for å kjempe for Englands konge i Den første verdenskrig.

Eldste Brown likte å være offiser for kongen, for han hadde makt til å gjøre
mange ting for kongen.

En morgen fikk eldste Brown en telefon. En soldat som var på sykehuset,
ønsket at eldste Brown skulle komme og besøke ham. Mange soldater på
sykehuset hadde bedt eldste Brown besøke dem. De visste at han som offiser
hadde myndighet fra kongen til å sende dem hjem. Underveis til sykehuset
tenkte eldste Brown på den makt han hadde som offiser. Han var glad for
å kunne tale for kongen og avgjøre om soldatene skulle bli der eller sendes
hjem.

Da eldste Brown kom inn i soldatens rom, ba ikke soldaten om å bli sendt
hjem. I stedet sa han: «Bror Brown, vil du gi meg en velsignelse? Jeg er redd
for at jeg kommer til å dø, og jeg vil at du skal be Gud om å la meg leve.»

Eldste Brown ble overrasket. Soldaten hadde ikke sendt bud på ham fordi
han var offiser og kunne utføre kongens gjerning. Soldaten hadde sendt bud
på ham fordi han hadde prestedømmet og kunne utføre vår himmelske
Faders gjerning. Eldste Brown visste at kongens makt ikke kunne redde
soldatens liv. Vår himmelske Faders kraft måtte til for å redde soldaten. Da
han la sine hender på soldatens hode og ga ham en velsignelse, følte han
seg meget ydmyk.

Da eldste Brown gikk fra sykehuset, tenkte han ikke på sin makt som offiser.
Han tenkte på sin prestedømskraft. Han visste at menn må ha prestedømmet
for å utføre vår himmelske Faders gjerning på jorden. Han var glad for at han
hadde prestedømmet og kunne utføre Guds gjerning. (Tilpasset fra Hugh B.
Brown: Continuing the Quest, s. 26–27.)

Leksjon 30
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4. Gi hvert av barna ett av nedenstående eller lignende bilder av prestedøms-
bærere som bruker prestedømmet. (Du kan få tak i bildene i møtehusets bibli-
otek.) Be barna vise frem bildet sitt og beskrive hvilken ordinans som utføres
på hvert bilde og hvilket embede i prestedømmet gutten eller mannen har.

Gutt døpes (62018)
Pike bekreftes (62020)
Nadverden deles ut (62021)
Ordinasjon til prestedømmet (62341)
Salving av syke (62342)
Velsignelse av nadverden (62343)

5. Les og drøft Moroni 3, som forklarer hvordan prester og lærere skal ordineres
av eldster.

6. Les og drøft den femte og sjette trosartikkel. Hjelp barna å lære disse tros-
artiklene utenat.

7. Syng eller les teksten til «Alt gjenopprettet er» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om prestedømskraftens velsignelse i ditt liv. Be barna fortelle om
situasjoner hvor prestedømmet har vært til velsignelse for dem.

Foreslå at barna studerer Helaman 10:1–12 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Merk: Hvis du bestemmer deg for å bruke oppmerksomhetsvekkeren i neste
ukes leksjon, må du på forhånd gi tre klassemedlemmer i oppgave å utføre
rollespillet.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at profeter forutsa Jesu Kristi liv og misjon.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Helaman 13–14, 16 og 3. Nephi 23:9–13. Studer deretter
leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII).

2. Tilleggslesning: Helaman 15.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Tre kort med utdrag fra profetier av Nephi, Abinadi og Alma (se oppmerk-

somhetsvekkeren).
c. Mindre rekvisitter som halstørklær, kapper eller navneskilt, til bruk for barna

som skal rollespille Nephi, Abinadi og Alma.
d. Bilde 4-42, Lamanitten Samuel på muren (bildesettet Kunst inspirert av

evangeliet 314, 62370).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

La tre barn i klassen som er flinke til å lese, rollespille Nephi, Abinadi og Alma.
Hvert av dem kan ha et navneskilt eller et enkelt kostyme. De kan late som de
kommer fra en tidsmaskin for å besøke klassen og gjenfortelle sine profetier om
Jesu Kristi liv og misjon:

«Jeg kom til det lovede land nesten seks hundre år før Kristus ble født. Jeg
fortalte mitt folk om et syn jeg hadde som lærte meg om Kristi fødsel og død: ‘Og
jeg så og fikk se jomfruen igjen med et barn i sine armer. Og engelen sa til meg:
Se, Guds Lam, ja, han er Sønn av den evige Fader!’ Deretter så jeg ‘at han ble
løftet opp på korset og ble drept for verdens synder’ (1. Nephi 11:20–21, 33).
Hvem er jeg?» (Nephi.)

«Jeg levde ca. 150 år før Jesus Kristus. Folket likte meg ikke og trodde ikke på
det jeg fortalte dem. Jeg profeterte at Jesus Kristus skulle ‘komme ned blant
menneskenes barn og skal forløse sitt folk’ ved å ‘korsfestes og drepes’ og påta
seg ‘deres synder’ (Mosiah 15:1, 7, 9). Jeg ble brent på bålet for mitt vitnesbyrd.
Hvem er jeg?» (Abinadi.)

«Etter et spesielt syn jeg hadde ca. 100 år før Jesus Kristus ble født, visste jeg at
jeg bare kunne bli frelst ved vår Forløser, som skulle komme. Jeg reiste rundt
overalt for å fortelle folk det jeg hadde fått vite, at ‘Guds Sønn . . . skal gå ut, ha

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon
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smerter og lidelser og fristelser av alle slag, . . . Og han vil påta seg døden, så
han kan løse dødens bånd . . . [og] hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpelig-
heter’ (Alma 7:10–12). Hvem er jeg?» (Alma.)

Forklar at ikke bare disse tre profetene profeterte om Jesus Kristus, men også
alle andre profeter. Vis til Mosiah 13:33: «Profeterte ikke Moses til dem om
Messias som skulle komme, og at Gud skulle forløse sitt folk? Jo, og også alle
profetene som har profetert helt siden verdens begynnelse – har de ikke sagt et
eller annet om disse ting?» Forklar at de i denne leksjonen skal få lære om en
annen viktig profet, lamanitten Samuel, som forkynte Kristi fødsel, død og misjon
med stort mot og stor kraft.

Lær barna beretningen om lamanitten Samuel fra Helaman 13–14, 16. (Forslag til
hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII). Understrek at Samuel med stort mot underviste folket om Jesus
og forsoningen.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvilket budskap ble lamanitten Samuel sendt for å legge frem for nephittene?
(Helaman 13:6–7.) Hva var det gode budskap Samuel ble sendt for
å forkynne? (Helaman 14:9, 11–13. Forklar at «godt budskap» betyr «gode
nyheter», eller evangeliet.) Hvorfor er Jesu Kristi evangelium gode nyheter for
oss? (Vi kan omvende oss og få tilgivelse for våre synder.)

• Hva sa Samuel ville skje med nephittene hvis de ikke omvendte seg?
(Helaman 13:6, 8–10.) Hvorfor er det viktig at vi har Ånden med oss? Hvorfor
er det viktig at vi ikke utsetter omvendelsen? (Helaman 13:38.)

• Hvem var det nephittene fulgte istedenfor profetene? (Helaman 13:27–29.)
Hvilke «tåpelige og blinde veiledere» leder folket i dag? Hvordan forsøker
andre av og til å få oss til å gjøre gale ting?

• Hvorfor forkastet folket det Samuel forkynte? (Helaman 14:10.)

• Sett opp bildet av lamanitten Samuel på muren. Hvorfor gikk Samuel opp på
bymuren? (Helaman 14:11–12.) Hva profeterte Samuel skulle skje om fem år,
og hva skulle være tegnene på dette? (Helaman 14:2–6.) Hva skulle være
tegnene på tiden for Kristi død? (Helaman 14:20–28.) Hvorfor røpet Herren
disse tegnene for nephittene? (Helaman 14:12–13, 28.)

• Hva forkynte Samuel om forsoningen? (Helaman 14:15–18.) Hvilket ansvar har
vi når vi forstår forsoningen? (Helaman 14:19.) Hvilket ansvar har vi for våre
handlinger? (Helaman 14:30–31.)

• Hva gjorde de nephittene som trodde på Samuel da han var ferdig med å
tale? (Helaman 16:1.) Hva gjorde de som ikke trodde på ham? (Helaman 16:6.)
Hvorfor tror du folk velger å ikke tro på profetene? Hva kan vi gjøre for
å styrke vårt vitnesbyrd om profetene?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Finn noen ferske taler holdt av den levende profet (se spesielt konferanse-
numrene av Liahona). Les noen utdrag fra talene, og la barna finne ut hva
profeten lærer dem å gjøre i vår tid. Skriv barnas svar på tavlen. La hvert
enkelt av barna velge ett prinsipp det ønsker å følge, og be dem skrive det
ned på et kort.

2. Skriv to overskrifter på tavlen: «Tegn på Kristi fødsel» og «Tegn på Kristi
død». Skriv alle tegnene på Jesu Kristi fødsel og død som er blitt gjennomgått
i denne leksjonen, på separate papirark, og bland dem i en liten beholder.
La barna velge ett etter tur, lese det og sette det opp under en av de to over-
skriftene.

Tegn på Kristi fødsel (Helaman 14:2–6)
Store lys på himmelen
En dag, en natt og en dag som om det ikke var noen natt
En ny stjerne
Mange tegn og under på himmelen

Tegn på Kristi død (Helaman 14:20–28)
Solen, månen og stjernene skal formørkes
Intet lys på tre dager
Torden og lyn i mange timer
Jorden skal ryste og skjelve
Fast masse av sten skal brytes i stykker
Voldsomt uvær
Fjell jevnes
Daler blir til fjell
Landeveier brytes opp
Byer legges øde
Graver skal åpnes og oppgi sine døde

3. Lær den sjette, syvende eller niende trosartikkelen utenat.

4. Syng eller les teksten til «Mormons bok forteller oss» eller «Følg profeten»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at alt profetene forteller oss, både i fordums tid og i dag,
er sant.

Foreslå at barna studerer Helaman 14:1–14, 20–31 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at når vi har tro, kan tegn styrke vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 1–2. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Det visuelle hjelpemidlet bak i denne leksjonen (eller du kan lage enkle

tegninger på tavlen).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Fortell barna at du skal gi dem noen nøkkelord i forbindelse med en begivenhet
som fant sted for mange år siden. Be dem rekke opp hånden når de vet hvilken
begivenhet nøkkelordene beskriver. Be barn komme frem i klassen og holde
bildene (se visuelle hjelpemidler bak i leksjonen) av følgende motiver etter hvert
som du deler dem ut:

Engel
Hyrdestav
Esel
Stjerne
Krybbe
Lite barn

Når barna har gjettet at begivenheten er Jesu Kristi fødsel, lar du stjernen stå
oppe. Forklar at denne leksjonen lærer oss om et sted langt fra Jerusalem
der folk var på utkikk etter tegnene på Frelserens fødsel, og fikk se en stjerne.

Lær barna beretningen i 3. Nephi 1–2 om folket i Zarahemla på den tiden da
Kristus ble født. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften
finner du i «Undervis fra Skriften», v. VII.) Forklar at Nephi i denne beretningen
var sønn av Nephi, Helamans sønn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

Diskusjon- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Tegn i Amerika på 
Jesu Kristi fødsel

Leksjon
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• Hva sa enkelte mennesker om lamanitten Samuels profetier? (3. Nephi 1:5–6.)
Hvordan reagerte de troende på de vantro? (3. Nephi 1:7.)

• Hvilke tegn så de etter? (3. Nephi 1:8.) Hva lærer deres standhaftighet oss om
deres tro?

• Hva truet de vantro de troende med? (3. Nephi 1:9.) Hvorfor tror du enkelte
mennesker blir sinte på dem som tror på Gud?

• Hva gjorde Nephi da han så folkets ugudelighet? (3. Nephi 1:12.) Hva ble
svaret på Nephis bønn? (3. Nephi 1:13–14.) Hvorfor sa Jesus Kristus at han
skulle komme til verden?

• Hvordan ble profetien oppfylt? (3. Nephi 1:15, 19.) Hvorfor ble de vantro så
redde da de så tegnene på at profetien var oppfylt? (3. Nephi 1:18.) Hva ville
du ha følt hvis du hadde vært der?

• Hvilke tegn så nephittene som også ble sett i Betlehem? (3. Nephi 1:21.)

• Hva gjorde Satan for å forsøke å holde folket fra å tro på tegnene? 
(3. Nephi 1:22.) Hvordan viste folket sin tro på Herren? (3. Nephi 1:22–23.)

• Hva skjedde som fikk folkets tro og rettferdighet til å avta? (3. Nephi 1:29–30.)
Hvorfor er det viktig å følge våre foreldres rettferdige eksempel og
lærdommer? Hvordan har du blitt velsignet ved å være lydig mot dine
foreldre?

• Hvilken holdning hadde folket til de mange tegnene de så? (3. Nephi 2:1–2.)
Hva kan vi lære om styrken i vitnesbyrd som er basert på tegn? Hva kan vi
gjøre for å styrke vårt vitnesbyrd?

• Hva førte nephittenes vantro til? (3. Nephi 2:3, 11.) Hva gjorde de rettferdige
nephittene og lamanittene for å beskytte seg? (3. Nephi 2:12.) Hvorfor hjelper
det å være sammen med andre medlemmer av Kirken og tilbe vår himmelske
Fader oss til å bli sterkere?

• Hva skjedde til slutt med folket på grunn av deres ugudelighet? 
(3. Nephi 2:17–19.)

• Hvordan vet du at profetiene om Jesu Kristi annet komme vil bli oppfylt?
(3. Nephi 1:20.)

• Hvordan tror du verden vil bli når Jesus Kristus kommer tilbake? Hva slags
person ønsker du å være når han kommer? Hva kan vi gjøre nå for å forbe-
rede oss til det annet komme?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Be barna nevne noen ikke trofaste mennesker som de har lært om i tidligere
leksjoner, og som ba om eller så tegn, og drøft hvilken virkning tegnene
hadde på deres vitnesbyrd. Bruk følgende eksempler hvis barna trenger
hjelp:

Laman og Lemuel (1. Nephi 3:28–31, 17:45)
Sherem (Jakobs bok 7:13–20)
Korihor (Alma 30:43–56)

Leksjon 32
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2. Be barna late som de er hjemmelærere eller besøkende lærerinner. La dem
melde seg frivillig til å fortelle hva de ville lært folket for å hjelpe dem til
å holde seg sterke i sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

3. Hjelp barna å lære 3. Nephi 1:20 utenat, og drøft hvordan skriftstedet
gjelder oss.

4. Hjelp barna å lære den tiende trosartikkel utenat.

5. Syng eller les teksten til «Han sendte Sønnen» eller «Når han kommer igjen»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader vil oppfylle alle profetiene som han
har gitt. Understrek at det er nødvendig å leve et rettskaffent liv og være beredt
til å møte Frelseren når han kommer igjen.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 1:4–15, 19–22 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å styrke det enkelte barns vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn, at han
er vår Frelser, og at han lever i dag.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 8–11. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: 3. Nephi 7.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-43, Kristus viser seg for nephittene (bildesettet Kunst inspirert av

evangeliet 315, 62047), 4-44, Verdenskart og 4-45, Jesus underviser på
den vestlige halvkule (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 316, 62380).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Spør barna om noen av dem har opplevd et skremmende, kraftig uvær. Be et par
av barna fortelle om en slik opplevelse, eller du kan selv fortelle om en slik opp-
levelse som du har hatt. Forklar at da Jesus Kristus ble korsfestet i Jerusalem,
var det et fryktelig uvær og store ødeleggelser i Amerika. Bruk kartet og vis hvor
han levde og døde i det landet som nå kalles Israel. Forklar at denne leksjonen
handler om det som skjedde i Amerika da Jesus Kristus døde.

Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningen om tegnene på
Frelserens død og hans besøk hos nephittene fra 3. Nephi 8:5–11:41. (Forslag til
hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva hadde lamanitten Samuel profetert for nephittene om Frelserens død?
(Helaman 14:20–27.) Hvorfor forsøkte han å forberede dem? (Helaman
14:28–29.) Hvordan ble disse profetiene oppfylt? (3. Nephi 8:5–25.)

• Hva sa Frelseren var grunnen til at folket hadde blitt drept? (3. Nephi 9:2, 12.)
Hva sa han til dem som ikke var blitt drept? (3. Nephi 9:13–14.) Hva vil det si
å komme til Kristus? Hvilke velsignelser vil vi få når vi blir Frelseren mer lik?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Frelseren viser seg
for nephittene

Leksjon
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• Hva lærte Jesus folket om sin misjon? (3. Nephi 9:15–17.) Hvorfor er det viktig
for oss å vite at Jesus Kristus er Guds Sønn?

• Hva sa Jesus var grunnen til at han kom til verden? (3. Nephi 9:21.) Hva må vi
gjøre for å bli frelst fra våre synder? (3. Nephi 9:22.) Hva fikk forståelsen av
forsoningen folket til å føle? (3. Nephi 10:10.)

• Hvor mange ganger hørte folket i landet Bountiful røsten fra himmelen uten
å forstå den? (3. Nephi 11:3–4.) Hva gjorde folket for å forstå røsten? (3. Nephi
11:5–6.) Hva vil det si å «åpne ørene for å høre den»? (Vi må lytte og være
rede til å motta det som vår himmelske Fader vil at vi skal høre.)

• Hva hørte folket vår himmelske Fader si til dem den tredje gangen? (3. Nephi
11:6–7.) Hva er det viktige vi lærer av denne introduksjonen? (Vi lærer at
Jesus Kristus er Guds Sønn, de er to adskilte vesener, Faderen elsker
Sønnen, og vi skal høre, eller lytte til Sønnen.) Hva kan vi gjøre for bedre
å høre og forstå Jesu Kristi ord?

• Hva fikk folket se da de så opp mot himmelen? (3. Nephi 11:8.) Hvorfor tror du
folket falt til jorden da Frelseren fortalte dem hvem han var? (3. Nephi
11:10–12.) Hva ville du ha følt hvis du hadde vært der? Hvorfor lot Kristus
folket føle på sårene i hans legeme? (3. Nephi 11:14–15.)

• Hvordan følte og viste nephittene takknemlighet mot og kjærlighet til Frel-
seren? (3. Nephi 11:16–17.) Hvordan kan vi vise kjærlighet til og takknemlighet
mot ham og det han har gjort for oss?

• Hvilken viktig ordinans ga Jesus Kristus nephittene myndighet til å utføre?
(3. Nephi 11:19–21.) Hvordan skulle dåpshandlinger utføres? 
(3. Nephi 11:22–27.)

• Hva sa Frelseren om uenighet og strid? (3. Nephi 11:28–30.)

• Hva sa han at vi alle må gjøre for å oppnå evig liv? (3. Nephi 11:33–38.)

• Forklar at den største nyheten i verden i dag er at Jesus Kristus lever. Mange
mennesker tenker på ham som en som levde for lenge siden og døde på
korset. Hvilken kunnskap har vi som medlemmer av hans kirke som gjør at vi
føler oss spesielt nær Frelseren? (Vi vet at han led for våre synder og ga sitt
liv for oss, og at han lever og leder sin kirke i dag.)

La barna få gi uttrykk for hva de føler for Jesus Kristus.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Les og drøft den første, annen og fjerde trosartikkel. Hjelp barna å lære en av
dem utenat.

2. Drøft hva det vil si å ha et vitnesbyrd. Noe av det viktigste en person kan ha
i dette liv, er et vitnesbyrd om at Jesus Kristus er en virkelig person og Guds
Sønn, hvilket gjør ham til Gud. Et vitnesbyrd er en åndelig følelse og en sterk
tro som blir til kunnskap. Når du begynner å få et vitnesbyrd, føler du inni deg
at evangeliet er sant. Denne følelsen vokser og blir sterkere når du gir den
næring ved studium, bønn og lydighet. Du vil begynne å ta riktige valg på
grunn av din tro og den kjærlighet du har til din himmelske Fader og hans
Sønn, Jesus Kristus. Når vi bærer vitnesbyrd, gir vi overfor andre uttrykk for
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våre følelser og vårt engasjement overfor vår himmelske Fader og Jesus
Kristus. Vi bærer også vitnesbyrd ved måten hvorpå vi lever, kler oss og
handler. Når vi velger det rette, viser vi andre at vi har et vitnesbyrd om
Jesus Kristus og hans evangelium.

3. Drøft hvorfor det er viktig for oss at vi hele tiden lærer om Jesus Kristus.
Forklar at vi er tilbøyelige til å bli som dem vi kjenner, beundrer og respek-
terer. Vi kan komme nærmere Jesus Kristus og bli ham mer lik når vi lærer om
ham og forsøker å følge hans eksempel.

4. Syng eller les teksten til «Han sendte Sønnen» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus lever og er Gud.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 11 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at saligprisningene og de andre sannhetene Jesus Kristus lærte
nephittene, kan hjelpe oss å bli vår himmelske Fader og hans Sønn mer lik.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 12 og 13. Studer deretter leksjonen og bestem deg
for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII).

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkule (bildesettet Kunst

inspirert av evangeliet 316, 62380).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett barna sammen to og to. Hvis det er et ulikt antall barn, blir du selv partner til
ett av barna. Be barna lytte til alle anvisningene og deretter forsøke å huske dem
og følge dem i den rekkefølge de ble gitt.

1. Håndhils på partneren din og fortell ham eller henne ditt fulle navn.
2. Reis deg og fortell partneren din noe som du beundrer ved ham eller

henne.
3. Snu deg rundt én gang og fortell partneren din om en ting som du liker ved

deg selv.
4. Finn ut hvilken profet i Mormons bok partneren din liker best.
5. Sett deg og legg armene i kors.

Be barna begynne. Hvis barna har problemer med å huske alt, gjentar du
instruksjonene og lar dem forsøke igjen. Forklar at hvis aktiviteten ble gjentatt
flere ganger, ville alle greie å huske og gjøre det de ble bedt om. Når vi velger
å følge Jesu Kristi læresetninger gjennom hele livet, vil vi gradvis lære å bli vår
himmelske Fader og hans Sønn lik.

Forklar at Jesus Kristus besøkte Amerika etter sin oppstandelse. Han utvalgte
tolv disipler og lærte nephittene de samme prinsippene som han forkynte i berg-
prekenen i Jerusalem (se Matteus 5–7). Disse læresetningene, som er kjent som
saligprisningene, er det viktig at vi etterlever.

Sett opp bildet Jesus underviser på den vestlige halvkule, og lær barna beret-
ningen fra 3. Nephi 12 og 13 om Jesus som underviser i saligprisningene.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Under-
visning ut fra Skriften», s. VII.) Understrek at Frelseren lærte oss hvordan vi kan
bli ham og hans Fader lik.

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvem sa Jesus Kristus at nephittene skulle lytte til og adlyde? (3. Nephi 12:1.)
Hvorfor er det viktig at vi lytter til og adlyder våre ledere i Kirken i dag?

• Hvilke velsignelser får vi når vi blir døpt? (3. Nephi 12:2.) Hva må vi gjøre hvis
vi vil at Den hellige ånd skal hjelpe oss?

• Hva vil det si å være «fattig i ånden»? (Lærevillig, ikke selvgod eller skry-
tende.) Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader at vi er lærevillige? Påpek at
ordene «som kommer til meg» i vers 3 ikke står i beretningen i Bibelen,
men gir oss en bedre forståelse av saligprisningene. Å være «fattig i ånden»
er ikke nok hvis vi ikke kommer til Frelseren. Dette gjelder også de andre
saligprisningene.

Frelseren forkynte at vi skulle omvende oss og komme til ham «som et lite barn»
(3. Nephi 9:22). Påpek eksemplariske egenskaper som du har lagt merke til hos
hvert enkelt barn. Understrek hvor viktig det er å være ærbødig i klassen,
forsøke å lære og hjelpe andre å lære.

Les 3. Nephi 12:4. Fortell om en gang da du har følt deg trøstet av Ånden. Be
barna fortelle hva de har opplevd når de har fått trøst.

• Hva vil det si å være saktmodig? (3. Nephi 12:5.) (Å være vennlige og gode
og vise selvbeherskelse.) Hvordan blir vi velsignet når vi er saktmodige?

• Hva vil det si å hungre og tørste etter rettferdighet? (Vi skulle ønske å være
gode i like stor grad som vi ønsker mat og vann.) Hva loves vi hvis vi hungrer
og tørster etter rettferdighet? (3. Nephi 12:6.)

• Hva vil det si å være barmhjertig? (3. Nephi 12:7. Å være villig til å tilgi, være
vennlig og kjærlig.) Hva blir vi lovet når vi er barmhjertige? Hvis du vil, kan du
fortelle om en erfaring med at du valgte å tilgi en eller annen, og hva du følte
da du gjorde det.

• Hva vil det si å være ren av hjertet? (3. Nephi 12:8. Å være oppriktig og
redelig, å ha et rent sinn og hjerte, å like det som er godt og å vende seg bort
fra det som er ondt eller ugudelig, både i tanker og gjerninger.) Kan du nevne
noen eksempler på valg av gode fremfor dårlige aktiviteter? På hvilken måte
får vi hjelp til å bli rene av hjertet ved å følge evangeliets læresetninger?

• Hva vil det si å være en fredsstifter? (3. Nephi 12:9.) Kan du nevne noen situa-
sjoner du kan forandre ved å være en fredsstifter? Hva føler du når du er en
fredsstifter?

• Hva lovet Frelseren dem som blir forfulgt (ertet, gjort narr av, plaget) på grunn
av sitt vitnesbyrd om ham? (3. Nephi 12:10–12.) Kjenner du noen som har
utholdt forfølgelse for Frelserens skyld? Hvis du vil, kan du fortelle om en
gang da du eller en du kjenner, sto fast på det rette til tross for kritikk.

• Hva vil det si å være jordens salt? (3. Nephi 12:13. Se berikelsesaktivitet 4.)
Hvordan kan ditt rettferdige eksempel overfor andre sammenlignes med salt?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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• Hvor mye lys ville et tent lys avgi hvis det ble satt under en skjeppe eller
bøtte? (3. Nephi 12:14–16.) På hvilke måter kan du la ditt lys (eller eksempel)
skinne? Hvordan har en annens eksempel vært som et lys for deg?

• Hvordan kan etterlevelse av budene hjelpe oss å bli vår himmelske Fader og
Jesus Kristus mer lik? (3. Nephi 12:48.)

• Hvor viktig er det for oss å tilgi andre? (3. Nephi 13:14–15.)

• Hva kan 3. Nephi 13:16–18 lære oss om faste?

• Hva tror du «Samle dere ikke skatter på jorden . . . Men samle dere skatter
i himmelen» betyr? (3. Nephi 13:19–20.) Hvilke skatter kan vi ta med oss fra
dette liv til det neste? Hvilke skatter som vi synes er viktige nå, kan vi ikke ta
med oss?

• Hvorfor gir Jesus Kristus oss budene? (3. Nephi 12:20.) Hva har du lært av
saligprisningene og andre sannheter som vil hjelpe deg denne uken å bli
Kristus mer lik?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv overskriftene Salige er og Løfte på tavlen. Skriv 3. Nephi 12:3, 3. Nephi
12:4 osv. til og med vers 10 på separate papirlapper og del dem ut til klasse-
medlemmer. La barna lese versene og fortelle deg hvilket løfte som finnes
i hver saligprisning. Skriv svarene under den aktuelle overskriften. (Understrek
hvor viktig det er å «komme til Kristus» når dere snakker om hver saligpris-
ning.) Når dere er ferdig, skulle følgende være oppført på tavlen:

2. Drøft den trettende trosartikkel og hjelp barna å lære den utenat.

SALIGE ER

de fattige i ånden som kommer
til Jesus Kristus

de som sørger

de saktmodige

de som hungrer og tørster etter
rettferdighet

de barmhjertige

de rene av hjertet

de som stifter fred

de som forfølges for Frelserens
skyld

LØFTE

himmelens rike er 
deres

skal trøstes

skal arve jorden

skal fylles med 
Den hellige ånd

skal finne barmhjertighet

skal se Gud

skal kalles Guds barn

himmelens rike er deres

Leksjon 34
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3. Spør barna hvordan de bedre kan etterleve et av disse versene, og skriv
deres forslag på tavlen. Oppmuntre hvert barn til å velge en av saligpris-
ningene å arbeide med denne uken. Hvis du vil, kan du gi barna et papir
påskrevet setningen «Denne uken vil jeg være mer __________». La dem fylle
ut det som mangler og ta papiret med seg hjem.

4. Vis barna noe salt. Forklar at salt har blitt brukt i hundrevis av år for å sette
smak på mat og bevare den mot å bli ødelagt. På samme måte som salt
bevarer mat, blir vårt forhold til vår himmelske Fader og Frelseren bevart når
vi følger deres læresetninger og holder våre pakter. På samme måte som salt
setter smak på maten, kan vi gi verden godhet ved å leve rettferdig. Still
barna følgende spørsmål:

• Kan du nevne noen av verdens urene innflytelser som kan påvirke vårt
forhold til Frelseren?

• Hva skjer med oss, på samme måte som saltet mister sin kraft (smak) når
den svekkes av urenheter, hvis vi slipper urenhet (urene tanker, innflytelser
og handlinger) inn i vårt liv?

5. Hvis denne leksjonen ikke gjennomgås på en fastesøndag, kan du lage til
popcorn e.l. med og uten salt (forhør deg hos foreldrene om noen av barna er
allergiske), og la barna smake forskjellen. Forklar hvor viktig salt er for
bestemte typer mat. Hjelp barna å forstå at for å kunne bli regnet som jordens
salt, må vi utvikle Kristus-lignende egenskaper og yte andre tjeneste.

6. Les følgende skriftsted. La barna rekke opp hånden hver gang de hører
ordet gjøre.

«Dette er mitt evangelium, og dere vet hva dere må gjøre i min kirke, for de
gjerninger som dere har sett meg gjøre, de skal dere også gjøre, for det som
dere har sett meg gjøre, det skal dere også gjøre.

Derfor, velsignet er dere hvis dere gjør disse ting, for dere skal bli løftet opp
på den siste dag» (3. Nephi 27:21–22, uthevelse tilføyet).

Forklar at hvis vi gjør det som Frelseren har befalt oss å gjøre, vil han velsigne
oss. Det er en evig lov at lydighet fører til velsignelser. Hvis du vil, kan dere
lese og drøfte L&p 130:20–21.

7. Vis et bilde av Spencer W. Kimball, Kirkens 12. president, og fortell barna at et
av hans favoritt-mottoer var «Gjør det». President Kimball visste at det var
viktig ikke bare å kjenne Jesu læresetninger, men også å etterleve dem.
Fortell denne historien om president Kimball og sangen «Jeg er Guds kjære
barn».

«I 1957 ba Primærforeningens generalutvalg . . . Naomi W. Randall og Mildred
T. Pettit om å skrive en [sang om hvor nødvendig det er at barn blir undervist
i evangeliet]. Naomi Randall rapporterte: ‘Den kvelden gikk jeg ned på kne og
ba høyt om at vår himmelske Fader måtte gi meg de rette ordene. Ca. kl.
02.00 våknet jeg og begynte igjen å tenke på sangen. Det dukket opp ord
i mitt sinn . . . Jeg sto straks opp og begynte å skrive ned teksten slik jeg
hadde fått den. Jeg hadde snart tre vers og et refreng. Takknemlig tok jeg et
overblikk over verket, suget til meg budskapet i teksten, og gikk tilbake til
soverommet, der jeg knelte ned for min Fader i himmelen og takket ham.’ . . .

Teksten i refrenget lød opprinnelig slik: «Lær meg alt jeg vite må/så himlen blir
mitt hjem.» (Uthevelse tilføyet.) Noen år etter at sangen ble utgitt, var Spencer
W. Kimball, som da var medlem av De tolv apostlers quorum, tilstede på en

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 138 -    ( )



125

konferanse . . . der et kor av Primær-barn sang denne sangen. Naomi Randall
fortalte: ‘På hjemveien snakket han med et medlem av Primærforeningens
generalutvalg [og] ga uttrykk for hvor godt han likte sangen, og så sa han at
det var ett ord i refrenget som plaget ham. Han lurte på om søster Randall
kunne tenke seg å forandre linjen der det står «Lær meg alt jeg vite må» til
«Lær meg alt jeg gjøre må». Jeg fulgte selvfølgelig hans forslag.

Jeg lurte på hvorfor jeg ikke fikk med denne tanken da jeg skrev teksten. Men
etter hvert som tiden gikk, følte jeg meget oppriktig at det var på denne måten
Herren ville at sangen skulle komme frem, for den ble til undervisning for
medlemmer over hele Kirken og innprentet i dem at det å kjenne evangeliet
ikke er alt som kreves. Det er det å gjøre Herrens vilje hver dag og holde
budene som hjelper oss å nå vårt evige mål’.» (Karen Lynn Davidson: Our
Latter-day Hymns, s. 303–4.)

La barna skrive «Gjør det nå» på et kort som de tar med seg hjem.

8. Syng eller les teksten til «Jeg prøver Herrens budskap», «Elsk du din neste»,
«Nephis mot», «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok) eller «Gjør hva er
rett» (Salmer, nr. 133).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vi ved å etterleve saligprisningene og andre bud vil bli
velsignet og bli vår himmelske Fader mer lik.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 12:3–24, 39–48 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 34
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Formål Å lære barna at Jesus Kristus elsker hver enkelt av oss og oppmuntre dem til
å få glede ved å tro på ham.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 17. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Salt.
c. Bilde 4-46, Jesus helbreder nephittene (bildesettet Kunst inspirert av

evangeliet 317, 62541), 4-47, Jesus ber sammen med nephittene (62542)
og 4-48, Jesus velsigner nephittenes barn.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

La hvert av barna få smake på salt, og spør dem hvordan de ville forklart
smaken for en som aldri har smakt salt. Du vil kanskje måtte minne dem om at
de ikke kunne beskrive smaken som «salt», for en som aldri har smakt salt, vil
ikke vite hva ordet betyr. Forklar at det av og til er vanskelig å beskrive noe man
har opplevd med ord som andre kan forstå. Nephittene opplevde så stor glede
da Jesus Kristus viste seg for dem at de sa: «Ingen tunge kan uttale, heller ikke
noe menneske skrive eller noe menneskehjerte fatte så store og vidunderlige
ting som vi både så og hørte» (3. Nephi 17:17). Fortell barna at hvis de vil se for
seg i sitt sinn begivenhetene som de får høre om i denne leksjonen, vil de kunne
føle og forstå med sin ånd noen sannheter som ord ikke kan beskrive.

Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningen om Jesus Kristus som
helbreder de syke og velsigner barna fra 3. Nephi 17. (Forslag til hvordan du kan
lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)
Understrek at Frelserens kjærlighet til folket var så stor at den ikke kunne
uttrykkes med ord.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva sa Jesus Kristus at folket skulle gjøre for å få hjelp til å forstå det han
lærte dem? (3. Nephi 17:3.) Hvorfor er det viktig å tenke over det våre ledere
og lærere i Kirken lærer oss og be angående det?

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Jesus Kristus helbreder 
syke og velsigner barna

Leksjon
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• Hvor sa Frelseren at han skulle etter besøket hos nephittene? (3. Nephi 17:4.)
Hvordan viser dette at Jesus elsker alle vår himmelske Faders barn?

• Hva gjorde folket da Frelseren sa at han skulle forlate dem? (3. Nephi 17:5.)
Hva gjorde han som viste at han elsket dem? (3. Nephi 17:6–8.)

• Hva sa Jesus Kristus var årsaken til at folket kunne bli helbredet? 
(3. Nephi 17:8.) Kan du nevne en grunn til at mirakler av og til ikke skjer?
(Ether 12:12, 18.)

• Hvordan viste nephittene sin takknemlighet da Jesus Kristus helbredet de
syke? (3. Nephi 17:10.) Når skulle du takke vår himmelske Fader og Jesus?
Hvordan kan du vise din takknemlighet for velsignelsene du får?

• Hva befalte Jesus Kristus folket å gjøre etter at han hadde helbredet de syke?
(3. Nephi 17:13–15.) Hvorfor ble ikke ordene han brukte i bønnen til vår
himmelske Fader nedskrevet? (3. Nephi 17:16–17.)

• Hvorfor gråt Jesus? (3. Nephi 17:20–21.) Hvordan har evangeliet bragt deg
glede? Hvordan viste han sin kjærlighet til barna? (3. Nephi 17:21.) Hva ville
du følt hvis Jesus hadde holdt deg i sine armer, velsignet deg og bedt til vår
himmelske Fader for deg?

• Hva sa foreldrene da Frelseren ba foreldrene om å se på sine små? 
(3. Nephi 17:23–24.) Hva vil det si å betjene? (Å gi hjelp eller yte tjeneste.)
Hva kan vi gjøre for å tjene andre?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Les og drøft følgende utsagn av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13. presi-
dent:

«Jeg lover dere, kjære barn, at engler vil betjene også dere. Dere ser dem
kanskje ikke, men de vil være der for å hjelpe dere, og dere vil føle deres
nærvær . . .

Kjære barn, vår himmelske Fader sendte dere til jorden på denne tid fordi
dere er noen av hans mest tapre barn. Han visste at det ville være meget
ugudelighet i verden i dag, og han visste at dere kunne være trofaste og
lydige.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 77.)

2. Les sammen 3. Nephi 17:20–21. Be barna velge et ord eller en gruppe ord fra
disse versene som de synes er viktige, og la dem deretter fortelle hva de føler
i forbindelse med ordene de valgte.

3. Be barna tenke på de gangene i sitt liv som de har vært lykkeligst. Still dem
følgende spørsmål om dette:

• Hva gjorde du?

• Hva gjorde deg lykkelig?

• Hvorfor er vi mest lykkelige når vi lever slik som Jesus lærte oss?

• Hvorfor er du mest lykkelig sammen med bestemte venner og familie-
medlemmer?

Leksjon 35
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Forklar at vi selvfølgelig ønsker å være sammen med dem vi elsker og som
elsker oss. Hvis vi etterlever budene, kan vi få leve sammen med vår
himmelske Fader og Jesus og våre familier for evig. Dette vil gi oss den
største glede vi kan oppleve.

4. Fordi det nephittiske folk som samlet seg i Bountiful ikke var tilstrekkelig forbe-
redt, kunne ikke Frelseren fortelle dem alt som vår himmelske Fader ønsket
at de skulle vite. Hva ba Jesus folket gjøre? (La barna fylle ut det som
mangler fra 3. Nephi 17:3.)

Gå derfor hjem og overvei de ting jeg
har sagt , og be til Faderen i mitt
navn så dere kan forstå. (3. Nephi 17:3.)

Hva bør du gjøre etter en konferanse, et nadverdsmøte eller Primær for å få
hjelp til å forstå det du har lært?

5. Syng eller les teksten til «Når han kommer igjen» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus og vår himmelske Fader elsker alle barn og
at hvis vi tror på Jesus Kristus og etterlever budene, vil vi få den glede å bo
sammen med dem igjen.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 17 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre barna til alltid å minnes Jesus Kristus, så de kan ha hans Ånd
med seg.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 18:1–14. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Skriv følgende ord på papirlapper (eller du kan skrive dem på tavlen):
Mørke
Ødeleggelse
Røst
Merker etter hans sår
Engler

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-43, Kristus viser seg for nephittene (bildesettet Kunst inspirert av

evangeliet 315, 62047), 4-46, Jesus helbreder nephittene (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 317, 62541), 4-47, Jesus ber sammen med nephit-
tene (62542) og 4-49, Den oppstandne Jesus Kristus (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 239, 62187).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Spør barna hvilke viktige hendelser de husker fra sitt liv. Spør dem hva som
hjelper dem å huske disse hendelsene.

Vis bildene som er oppført under «Forberedelse», og ordene du satte opp ett for
ett. Spør barna hva hvert bilde, ord eller uttrykk hjelper dem å huske om Jesu
besøk. Forklar at denne leksjonen handler om hva Jesus gjorde for å hjelpe oss
å alltid minnes ham.

Lær barna beretningen fra 3. Nephi 18:1–14. (Forslag til hvordan du kan lære
dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva ba Jesus Kristus sine disipler ta med seg? (3. Nephi 18:1.) Hva gjorde
Jesus med brødet? (3. Nephi 18:3–4.) Hva gjorde han med vinen? (3. Nephi
18:8–9.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon
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• Hva må en mann ha før han kan forberede, forrette eller dele ut nadverden til
Kirkens medlemmer? (3. Nephi 18:5.) Hvem forbereder, forretter og deler ut
nadverden i vår menighet?

• Hva hjelper nadverdsbrødet oss å huske? (3. Nephi 18:7.) Hva hjelper vannet
i nadverden oss å huske? (3. Nephi 18:11.)

• Hvem inngår vi pakt med når vi tar del i nadverden? (3. Nephi 18:7.)

• Hva lover Jesus Kristus oss hvis vi alltid husker ham? (3. Nephi 18:7.) Hva vil
det si å ha hans Ånd med oss? (Vi blir ledet og hjulpet av Den hellige ånd.)
Hva kan vi gjøre gjennom uken for alltid å huske Frelseren så vi kan ha hans
Ånd med oss?

• Hva vitner medlemmer av Kirken om for vår himmelske Fader når de tar del
i nadverden? (3. Nephi 18:10.) Hva vil det si å være villig til å holde hans bud?
Kan du nevne noen av budene som vår himmelske Fader ønsker at vi skal
være villige til å holde? Du kan be barna i stillhet velge et bud som de gjerne
vil etterleve bedre.

• Hvilke pakter husker og fornyer vi når vi tar del i nadverden? (3. Nephi 18:11.)
Hvordan får vi hjelp til å bli bedre mennesker når vi ofte tenker på paktene vi
inngår i dåpen? (Mosiah 18:10.) Oppmuntre barna til å lytte nøye til nadverds-
bønnene og tenke på hvordan de kan holde sine dåpspakter i uken som
kommer.

• Hvordan blir vi velsignet når vi verdig tar del i nadverden? (3. Nephi
18:12–14.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna lese nadverdsbønnene fra Moroni 4:3 og 5:2. La barna foreslå
hvordan de kan forberede seg til å ta del i nadverden. Du kan bruke følgende
forslag hvis barna trenger hjelp:

Synge teksten til nadverdssalmen.
Lytte til ordene i nadverdsbønnene.
Tenke på Frelserens kjærlighet, lidelse, død, oppstandelse og
læresetninger.
Tenke på våre pakter med vår himmelske Fader.

2. Fortell om en passende erfaring med at du har følt Ånden. Hvis noen av barna
har en erfaring med Ånden som de vil fortelle om, innbyr du dem til å gjøre
det. Hjelp barna å forstå at Jesus Kristus ønsker at de skal oppdage hans
Ånd og alltid føle den. Drøft følgende utsagn av president Ezra Taft Benson,
Kirkens 13. president: «Vi hører Herrens ord oftest ved en følelse. Det er
derfor åndelige tilskyndelser noen ganger beveger oss til stor glede og andre
ganger til tårer.» (The Teachings of Ezra Taft Benson, s. 77.)

3. Velg en kjent salme eller Primær-sang å nynne mens barna tegner noe som vil
hjelpe dem å huske på Frelseren under nadverden. Noen valg kan være
Jesus Kristus i Getsemane, Jesus Kristus sammen med nephittene, en velsig-
nelse som barna er takknemlige for, osv. Oppmuntre dem til å holde sine
tanker konsentrert om Frelseren under nadverden.
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4. Syng eller les teksten til «Stille nå, kjære barn» og «Han sendte Sønnen»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Vis bildet av den oppstandne Jesus Kristus. Bær vitnesbyrd om at når vi minnes
Jesus Kristus og holder hans bud, har vi Den hellige ånd med oss.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 18:1–14 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 36
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Formål Å oppmuntre barna til å be så de ikke skal falle i fristelse.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 18:15–25, 19, 20:1. Studer deretter leksjonen og
bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
«Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Tilleggslesning: Alma 13:28–29, Matteus 26:41 og Lære og pakter 31:12, 61:39.

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-47, Jesus ber sammen med nephittene (62542) og 4-50,

Familiebønn (62275).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Fortell følgende historie av eldste Rex D. Pinegar om en spesiell familiebønn:

«En morgen for flere år siden kjørte jeg sammen med min familie [på ferie]. Våre
fire unge døtre ble oppspilt da vi nærmet oss avkjøringen til [en] berømt park.
Men det ble brått slutt på latteren og den glade praten da den leide stasjons-
vognen freste og dunket og stoppet akkurat da vi svingte av fra motorveien.
Mange biler suste forbi oss i rushtrafikken mens jeg forgjeves forsøkte å få bilen
til å gå igjen. Til slutt innså vi at vi ikke kunne gjøre noe mer. Vi gikk ut av den
strandede bilen og trykket oss sammen i veikanten for å holde bønn.

Da vi så opp etter bønnen, så vi en smilende, kjekk mann og hans sønn manøv-
rere sin skinnende røde sportsbil gjennom kjørefeltene og stoppe i veikanten ved
siden av oss. Resten av morgenen og til langt utpå ettermiddagen hjalp disse
mennene oss og dekket vårt behov på mange gode og imøtekommende måter.
De kjørte oss og våre eiendeler til parken . . . De hjalp meg å finne en bergingsbil
til den havarerte bilen, og de kjørte meg til leiebilfirmaet for å få tak i en ny bil . . .
De kjøpte forfriskninger til min familie og ventet sammen med dem til jeg kom
tilbake flere timer senere.

Vi følte at disse mennene virkelig var et svar på vår bønn, og det sa vi til dem da
vi tok avskjed med dem og forsøkte å takke dem. Faren svarte: ‘Hver morgen
sier jeg til den gode Herre at hvis noen skule trenge min hjelp, så vær så snill
å lede meg til dem.’» (I Lys over Norge, januar 1992, s. 46.)

Be barna fortelle om erfaringer de har hatt med personlig bønn og familiebønn.

Oppmerk-
somhetsvekker

Jesus Kristus lærer 
nephittene å be

Leksjon

37
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Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningen om Jesus Kristus som
underviste den nephittiske folkemengden, fra 3. Nephi 18:15–25, 19, 21:1.
(Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hvorfor vil Jesus at vi skal be alltid? (3. Nephi 18:15, 18.)

• Hvem ber vi til? I hvilket navn ber vi? (3. Nephi 18:19, 19:6–8.)

• Hvilket løfte har vi når vi ber i tro om det som er best for oss? (3. Nephi 18:20.)
Hjelp barna å forstå at vår himmelske Fader alltid vet hva som er best for oss.
Av og til er dette noe annet enn det vi ønsker.

• Hvorfor er familiebønn viktig? (3. Nephi 18:21.) Hvordan kan du hjelpe din
familie til å holde regelmessig familiebønn?

• Hva sa Jesus Kristus at vi skulle gjøre for dem som ikke er medlemmer av
Kirken? (3. Nephi 18:22–23.)

• Hva vil det si å «løft[e] deres lys opp så det kan skinne for verden»? 
(3. Nephi 18:24.) Hvordan kan vi hjelpe andre å forstå hvor viktig bønn er?

• Hva lærte Jesu Kristi tolv disipler nephittene som var forsamlet? (3. Nephi
19:6.) Når kneler du ned og ber? Hvordan viser man vår himmelske Fader
respekt ved å knele? Kan du nevne noen andre måter å vise ærbødighet på
mens vi ber i våre hjem og klasser?

• Hva ønsket disiplene mest da de ba? (3. Nephi 19:9.) Hvordan fikk de denne
gaven? (3. Nephi 19:13–14.)

• Hva sa Jesus da han ba til vår himmelske Fader? (3. Nephi 19:20, 28.)
Hvorfor tror du uttrykk for takknemlighet er en så viktig del av våre bønner?
Kan du nevne noe du er takknemlig for?

• Hvordan kan vi be uten opphør? (3. Nephi 20:1.) Hvorfor skulle vi alltid ha en
bønn i vårt hjerte? (3. Nephi 18:15, 18.) Hvordan kan bønn hjelpe oss å
unngå fristelse?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på papirark, og gi dem til barna enten
individuelt eller i små grupper. La barna lese skriftstedene og se etter hva
Jesus Kristus forkynte om hvilke velsignelser vi får ved bønn. La deretter
barna fortelle klassen hva de har lært.

3. Nephi 18:15, 18 (Vi vil kunne unngå fristelse.)
3. Nephi 18:20 (Våre rettferdige ønsker vil bli oppfylt.)
3. Nephi 18:24 (Vi vil være eksempler for andre.)
3. Nephi 19:30 og 27:30 (Vår himmelske Fader og Jesus Kristus vil være
tilfreds med oss.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 37
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2. Finn historier i Liahona eller konferansetaler om bønn, og del dem med barna.

3. Les og drøft følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13.
president:

«Vi har en stor tilbøyelighet når vi ber – og i våre anmodninger til Herren – 
til å be om ytterligere velsignelser. Jeg føler av og til at vi bør vie mer av
våre bønner til uttrykke takknemlighet for velsignelser vi allerede har fått.»
(God, Family, Country, s. 199.)

Innby barna til på ett minutt å nevne så mye som mulig som de kan komme
på som de er takknemlige for. Oppsummer svarene på tavlen.

4. Drøft en del av Alma 13:28, og hjelp barna til å lære den utenat: «Ydmyk . . .
dere for Herren og påkall . . . hans hellige navn og alltid våk og be, så dere
ikke blir fristet mer enn dere kan tåle og således være ledet av Den Hellige
Ånd.»

5. Drøft grunnelementene i en bønn:
a. Henvend deg til vår himmelske Fader . . .
b. Takk ham for . . .
c. Be ham om . . .
d. Avslutt i Jesu Kristi navn, amen.

Skriv på tavlen: «Jeg takker deg for . . .» Innby barna til å fortelle hva de takker
sin himmelske Fader for, og oppsummer kommentarene på tavlen. Gjør det
samme med «Jeg ber deg om . . .»

6. Syng eller les teksten til «Et barns bønn», «Alle verdens barn», «Familiebønn»
eller «Her fins kjærlighet» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om hvor viktig daglig bønn er og at hvis vi ber slik som Jesus
lærte oss, vil vi bli beskyttet mot Satans innflytelse.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 18:18–25 og Alma 13:28–29 hjemme for
å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre hvert enkelt barn til å søke den fred og lykke som man får ved
å etterleve Jesu Kristi evangelium.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 3. Nephi 28:1–16, 23–40 og 4. Nephi. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell: En Mormons bok til hvert barn.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Be barna forestille seg hvordan det ville vært å ha Frelseren boende sammen
med deres familie en uke. Spør dem hvordan de tror det ville bli i deres hjem
den uken. La et barn lese 4. Nephi 1:15–16. Forklar at disse versene beskriver
hvordan menneskene i Amerika behandlet hverandre etter Jesu Kristi besøk.
Hjelp barna å drøfte hvordan det ville være å leve under slike forhold.

• På hvilken måte ville vårt liv vært annerledes hvis alle etterlevde budene?
(Vi ville ikke trengt lås, nøkler, politimenn osv.) Hjelp barna å forstå at en av de
viktigste nøklene til lykke er hvordan vi behandler andre mennesker. Når vi
etterlever Jesu Kristi læresetninger, vil vi behandle familie og venner med
større godhet og mindre selviskhet, og vi vil finne større fred og lykke.

Lær barna beretningen i 3. Nephi 28:1–16, 23–40 og 4. Nephi om de nephittiske
disiplene og hvilken lykke nephittene fant i å holde budene. (Forslag til hvordan
du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt i Skriften.

• Hva ønsket Kristi disipler av ham? (3. Nephi 28:2, 4–7.) Hvorfor fikk tre disipler
anledning til å bli på jorden til dens ende? (3. Nephi 28:6, 9.) Hvilke foran-
dringer ble gjort i deres legemer for å gjøre dette mulig? (3. Nephi 28:38–39.)

• Hvordan ble de tre disiplene beskyttet mens de underviste folket? 
(3. Nephi 28:18–22.) Hva skrev Mormon om disse tre disiplene? (3. Nephi
28:24–26. Påpek at Mormon levde 350 år etter Jesus Kristus.)

• Hva gjorde disiplene etter at Frelseren forlot dem? (3. Nephi 28:18.) Hva
gjorde folket da de hørte disiplenes ord? (4. Nephi 1:1–2.) Hvor mange av
folket ble omvendt? Påpek at folket ikke lenger var delt i nephitter og lama-
nitter, men sto sammen.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

38Fred blant nephittene
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• Hva betyr trette og uenighet? (4. Nephi 1:2. Krangling eller kjekling.) Hvordan
har du og din familie blitt velsignet når dere ikke har trettet? Hvordan kan du
være fredsstifter og hjelpe din familie å unngå trette?

• Hva vil det si at folket hadde «alle ting felles»? (4. Nephi 1:3.) Hva ville du likt
ved å leve slik? Hvorfor tror du det kan være vanskelig?

• Hvilke mirakler utførte Jesu Kristi disipler? (4. Nephi 1:5.)

• Hvordan ble folket velsignet? (Se berikelsesaktivitet 1.)

• Hvorfor var det ingen uenighet i landet? (4. Nephi 1:15.) Hva vil det si å ha
«Guds kjærlighet» i vårt hjerte? Når har du følt Guds kjærlighet i ditt liv?
Hvordan kan vi dele denne kjærligheten med andre?

• Hva forårsaket en forandring i dette lykkelige samfunnet? (4. Nephi 1:23–29.)
Hvordan behandlet folket disiplene? (4. Nephi 1:30–34.) Hva er stolthet?
Hvordan kan vi overvinne stolthet?

• Hva vil det si å «bevisst [gjøre] opprør mot Kristi evangelium», som disse
menneskene gjorde? (4. Nephi 1:38.)

• Hvilke forhold levde folket under tre hundre år etter Kristi besøk? 
(4. Nephi 1:45–46.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag ordstrimler av disse uttrykkene fra 4. Nephi 1:2–3, 5, 15–17.
«Alle behandlet hverandre rettferdig.»
«De hadde alle ting felles.»
«Alle slags mirakler utførte de.»
«Det [var ikke] noen stridigheter i landet.»
«Guds kjærlighet . . . bodde i menneskenes hjerter.»
«Det var ingen misunnelse.»
«Det var ingen . . . strid.»
«Det var ingen . . . løgn.»
«Det var ingen røvere.»
«Det var ingen . . . mordere.»
«De var alle ett, Kristi barn og arvinger til Guds rike.»

Legg ordstrimlene i en beholder, og la hvert barn trekke én og sette den opp.
Disse uttrykkene fra 4. Nephi forklarer hvorfor folket levde i fred og lykke.

2. Les og drøft følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13.
president:

«Herren [advarer] oss i Lære og pakter: ‘Vokt eder for stolthet forat I ikke skal
bli som nephittene fordum’ (L&p 38:39)» (Lys over Norge, juli 1989, s. 3).
President Benson lærte oss at vi kan overvinne stolthet og bli ydmyke, sakt-
modige og lydige ved å:

Elske vår himmelske Fader og sette ham først i vårt liv.
Ikke være opptatt av hva andre synes om oss, men kun hva vår himmelske
Fader synes om oss.
Ikke sladre eller kritisere.
Ikke misunne andre eller bruke mer penger enn vi tjener.
Ikke krangle eller slåss i familien.
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Hjelpe andre å synes godt om seg selv.
Ta imot råd fra våre ledere.
Tilgi dem som har fornærmet oss.
Være uselvisk.
Tjene andre.

Disse uttalelsene kan forberedes som ordstrimler og legges i en pose. Hvert
enkelt barn kan trekke ut en ordstrimmel og fortelle hvordan dette prinsippet
kan hjelpe oss å overvinne stolthet i våre familier.

3. Les og drøft 4. Nephi 1:15–16 og hjelp barna å lære skriftstedet utenat.

4. La barna rollespille situasjoner fra virkeligheten hvor det er uenighet. La barna
rollespille hvordan situasjonen ville vært hvis de hadde bodd i nephittsam-
funnet der det ikke var noen uenighet. (Forslag: to barn vil begge være først
i køen, to søstre vil begge leke med den samme leken, osv.)

5. Les og drøft følgende uttalelse av eldste Marvin J. Ashton:

«‘Hvordan kan dere vite om en person er omvendt til Jesus Kristus?’ . . .
‘Den beste og klareste indikasjon på at vi har åndelig fremgang og kommer til
Kristus, er måten vi behandler andre mennesker på.’» (Lys over Norge,
juli 1992, s. 20.)

6. Hjelp barna å lære den trettende trosartikkel utenat. Drøft hvordan den gjelder
måten nephittene levde på etter Jesu Kristi besøk og hvordan vi kan leve nå.

7. Les og drøft Lære og pakter 19:23.

8. Syng eller les teksten til «Min Frelsers kjærlighet» og «Hold alle budene»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vi kan oppleve fred og lykke hvis vi ydmykt lever slik som
Frelseren har lært oss å gjøre.

Foreslå at barna studerer 4. Nephi 1:1–18 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 38
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Formål Å styrke hvert enkelt barns ønske om å holde seg trofast til Jesu Kristi læreset-
ninger til tross for de onde innflytelser omkring oss.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mormon 1–6. Studer deretter leksjonen og bestem deg for
hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til
leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Seks skrevne beskrivelser av Mormon som beskrevet i oppmerksomhets-

vekkeren.
c. Bilde 4-1, Mormon forkorter platene (bildesettet Kunst inspirert av evange-

liet 306, 62520) og 4-51, Mormon tar avskjed med et en gang stort folk
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 319, 62043).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Skriv Mormon på tavlen.

• Hva tenker du på når du hører dette ordet?

Når barna har drøftet hva de tenker på, forklarer du at de i dag skal lære om
profeten Mormon. Gi seks barn hver sin av følgende beskrivelser av Mormon
som ung mann til å lese for klassen:

Jeg ble født ca. 321 e.Kr.

Da jeg var ti år, fortalte profeten Ammaron meg at jeg skulle få Nephis store
plater når jeg ble 24 år. (Mormon 1:2–4.)

Da jeg var 11 år, flyttet jeg til Zarahemla, en stor by med mange mennesker,
sammen med min far. Samme året brøt det ut krig. (Mormon 1:6–8.)

Da jeg var 15. år, ble jeg besøkt av Jesus Kristus og følte hans kjærlighet og
godhet. (Mormon 1:15.)

Da jeg var 16. år, ble jeg utpekt til å lede alle nephittenes hærstyrker.
(Mormon 2:1–2.)

På grunn av mitt folks ugudelighet måtte jeg være sterk når det gjaldt å holde
budene og sette min lit til min himmelske Fader.

Forklar barna at når vi studerer Mormons liv, kan vi se hvordan det er mulig
å leve rettferdig til tross for de onde innflytelsene omkring oss.

Oppmerk-
somhetsvekker

Mormon er vitne til
utryddelsen av nephittene

Leksjon

39
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Lær barna beretningene om Mormon som forkortet Nephis store plater, og utryd-
delsen av nephittene fra Mormon 1–6. Bruk bildene der de passer inn. (Forslag
til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervisning ut
fra Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvordan og hvorfor ble Mormon utvalgt til å føre opptegnelsene? (Mormon
1:2–4.) Hva tror du du ville ha følt hvis du hadde fått de samme ansvarsopp-
gaver som Mormon fikk så tidlig i livet? Hvordan kunne du forberede deg til et
så hellig ansvar?

• Hva skjedde blant nephittene og lamanittene på denne tiden? (Mormon 1:13.)
Hvilke åndelige velsignelser ga nephittene avkall på som følge av sin ugude-
lighet? (Mormon 1:13–14.) Hvorfor er det viktig å leve slik at vi kan ha Den
hellige ånd med oss?

• Hvorfor fikk ikke Mormon lov til å forkynne evangeliet for nephittene? (Mormon
1:16–17.) På hvilke måter er det vanskelig å leve i en ugudelig verden?

• Hva fikk nephittene til å begynne å omvende seg? (Mormon 2:10–11. Du kan
minne barna om Samuels profeti i Helaman 13:18.) Hvorfor vendte Mormons
glede over folkets omvendelse seg snart til sorg? (Mormon 2:12–15.) Hvordan
kan vi virkelig omvende oss?

• Hva gjorde Mormon med Nephis store plater under krigene? (Mormon
2:16–18.) Hjelp barna å forstå at Mormons bok er oppkalt etter Mormon fordi
han var profeten som forkortet eller laget et sammendrag av Nephis store
plater. Vis bildet av Mormon som forkorter Nephis store plater. Denne forkor-
telsen som Mormon gjorde, det som hans sønn Moroni tilføyde og Nephis små
plater, er gullplatene som Joseph Smith fikk av Moroni ved Cumorah-høyden.

• Hvorfor vant ikke nephittene på slagmarken som de kunne ha gjort?
(Mormon 2:26–27.) Hva kan vi gjøre for å ha «Herrens styrke» med oss?

• Hva skjedde da Mormon lærte nephittene om omvendelse? (Mormon 3:2–3.)
Hvorfor er det så mange som ikke lytter til vår himmelske Fader og hans
profeter?

• Hva gjorde Mormon til slutt på grunn av folkets ugudelighet? (Mormon 3:11.)
Hva gjorde han for å vise hvor stor omsorg han hadde for dem? (Mormon
3:12.) Hvorfor skal vi be for mennesker som ikke holder vår himmelske Faders
bud?

• Hvilke profeter hadde profetert om utryddelsen av nephittene? (Mormon 1:19,
2:10.) Kan du nevne noen av trengslene folket led under på grunn av sin
ugudelighet, som oppfyllelse av disse profetiene? (Mormon 2:8, 20, 4:11, 21,
5:16, 18, 6:7–9.) Hva ville du ønsket å gjøre for dine venner og naboer hvis du
så at de ble utsatt for slike trengsler? Hva kan vi gjøre for å hjelpe andre
å lære å holde vår himmelske Faders bud? (Se berikelsesaktivitet 2.)

• Hvor mange mennesker ble drept i disse krigene? (Mormon 6:10–15. Se beri-
kelsesaktivitet 3.) Hva følte Mormon da han så at hans folk ble utryddet?
(Mormon 6:16–22.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 39
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Drøft Mormons hensikt med å føre opptegnelsene (Mormon 3:20–22, 5:14–15.)
Gi hvert barn minst ett vers å lese for å finne svarene.

2. Be hvert barn nevne et bud og fortelle hva som ville ha vært annerledes
i Zarahemla eller i deres egen by hvis alle etterlevde akkurat dette budet.

3. Drøft det store antall mennesker som ble drept. Sammenlign det med en by
med 230 000 innbyggere der alle, med unntak av 24 mennesker, ble drept.

4. Gjennomgå med barna hvilke velsignelser vi har på grunn av Mormons store
tro og mot når det gjaldt å være tro mot sitt ansvar. Ta med følgende:

Han var et eksempel ved å vise oss hvordan vi kan være trofaste når vi er
omgitt av det som er ondt.
Han skrev ned sitt folks historie.
Han forkortet nephittenes historie.
Han skrev brev til sin sønn Moroni, som ga oss gode råd og læresetninger.

• Hvordan kan vi vise vår takknemlighet for disse hellige opptegnelsene?

5. Syng eller les teksten til «Min Frelsers kjærlighet», «Jeg kan følge Guds plan»
(Barnas sangbok) eller «Velg det rette» (Salmer, nr. 131).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om Mormons bok og hvordan den kan hjelpe oss å holde oss
trofaste mot Jesus Kristus til tross for onde innflytelsene vi har omkring oss.

Foreslå at barna studerer Mormon 1:1–7, 13–19 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å oppmuntre barna til å søke Den hellige ånds veiledning gjennom hele livet.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Ether 1:1–4, 33–43; 2; 3; 6:1–13 og 1. Mosebok 11:1–9. Studer
deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen
fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Skriv ordene «Reis deg opp, snu deg rundt og sett deg stille ned» på en
papirlapp. Bruk deretter de andre språkene nedenfor og lag nok eksemplarer
av uttrykket på de fremmede språkene til at resten av barna får ett hver.

Tysk: Steh auf, dreh dich um, og sitz still.
Italiensk: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo.
Dansk: Rejs dig op, vend dig omkring, sæt dig stille ned.
Svensk: Ställa upp, vänd dig omkring, sätt dig stilla ned.
Fransk: Lève-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement.
Portugisisk: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente!
Spansk: Ponte de pie, date una vuelta, y siéntate en silencio.

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En bibel.
c. Bilde 4-44, Verdenskart, 4-52. Jareds bror ser Herrens finger (bildesettet

Kunst inspirert av evangeliet 318, 62478), 4-53, Jaredittenes båter, og 4-9,
Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240, 62572).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Gi hvert barn en av lappene med uttrykket «Reis deg opp, snu deg rundt og sett
deg stille ned» på et av de forskjellige språkene. Be elevene følge instruksjo-
nene på lappen.

• Hvorfor er ikke alle i stand til å følge instruksjonene?

Fortell kort historien om Babels tårn fra 1. Mosebok 11:1–9.

• Hvordan ville det vært hvis du ikke kunne forstå menneskene rundt deg?
Forklar at i dag skal barna få lære om en familie som levde på den tiden da
Babels tårn ble bygget.

Bruk bildene når de passer inn, og lær barna beretningen fra Ether 1–3 og
6:1–13 om jaredittene som ble ført til det lovede land. (Forslag til hvordan du kan
lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

40Jaredittene ledes til
det lovede land

141
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvem var jaredittene? (Ether 1:33.) Hvorfor forvirret ikke Herren deres språk?
(Ether 1:34–37.)

• Hva ba Jareds bror vår himmelske Fader om? (Ether 1:38.)

• Hvilke forberedelser gjorde jaredittene til sin reise? (Ether 1:41, 2:2–3, 6:4.)

• Hva betyr deseret? (Ether 2:3.)

• Hvordan ledet vår himmelske Fader og Jesus Kristus jaredittene på deres
reise mot havet? (Ether 2:4–6.) Hvordan kan vi selv få veiledning fra Gud?
(Svar på bønner, gjennom Den hellige ånd, gjennom profeter og andre ledere,
gjennom Skriften.)

• Hvorfor ble jaredittene ledet til et utvalgt land? (Ether 1:42–43.)

• Hvorfor var Herren misfornøyd med Jareds bror? (Ether 2:14.) Hva gjorde
Jareds bror etter at Herren hadde refset ham? (Ether 2:15.) Forklar at refse vil
si at man blir fortalt at man gjør noe galt så man kan vite hva som er riktig
å gjøre.

• Hvilke to problemer trengte Jareds bror hjelp til da båtene var nesten ferdige?
(Ether 2:19.) Hva ventet Herren at Jareds bror skulle gjøre for å løse problemet
med lys i båtene før han ga ham veiledning? (Ether 2:23, 25, 3:1.) Hva kan
Jareds brors erfaring lære oss om å løse våre egne problemer?

• Hva gjorde Jareds bror på grunn av sin store tro på Jesus Kristus for å skaffe
lys i båtene? (Ether 3:1, 4–5.) Hvordan hjalp Jesus Kristus ham? (Ether 3:6.)
Hvordan kan vi utøve vår tro på Jesus Kristus?

• Hva så Jareds bror da stenene fikk lys? (Ether 3:6–8.) Hvorfor kunne Jareds
bror se Jesus Kristus? (Ether 3:9–15.) Hva fikk Jareds bror vite om Jesu Kristi
legeme? (Ether 3:6, 15–17.) Hjelp barna å forstå at Jareds bror så Jesu Kristi
åndelegeme, som var meget likt det fysiske legeme Jesus fikk da han kom til
jorden.

• Hvilke problemer hadde jaredittene mens de dro over havet? Hvordan hjalp
Herren dem? Hva gjorde jaredittene? (Ether 6:5–9.)

• Hva gjorde jaredittene straks de kom i land i det lovede land? (Ether 6:12–13.)
Hvilke velsignelser er du takknemlig for? Hvordan kan vi vise vår himmelske
Fader at vi er takknemlige for våre velsignelser?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Vis flere gjenstander eller bilder av gjenstander som et kart, et kompass,
en lommelykt osv. La barna drøfte hvordan hver av gjenstandene er til nytte
for oss. Sett opp bildet av Jesus Kristus og drøft hvordan vi får åndelig veiled-
ning.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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2. Gjennomgå og drøft den 4. trosartikkel. Sett opp bildet av Jesus Kristus, og
spør barna hvorfor de tror tro på den Herre Jesus Kristus er evangeliets første
prinsipp. Drøft hvorfor vi må ha tro før vi kan omvende oss, bli døpt og motta
Den hellige ånd. La barna gi noen eksempler på hvordan tro på Jesus Kristus
gjør våre handlinger og vår oppførsel bedre. Understrek hvilken stor kraft vi
kan få når vi utvikler tro på ham.

3. Bruk tavlen eller en plakat og lag et bondesjakk-brett. Del klassen i to
grupper, en som bruker x’er og en som bruker o-er. Målet er å få tre x’er eller
o’er på rekke. Når det blir gitt et feil svar, får motstanderne anledning til
å svare på det samme spørsmålet. (Se instruksjoner i leksjon 18.) Nedenstå-
ende er mulige repetisjonsspørsmål om jaredittene (du må legge til flere):

Hvor mange stener ble lagt i hver båt? (To.)

Hvor lang tid tok det Jared, hans bror og deres familier å krysse havet?
(Nesten et år.)

Hva var navnet på det høye tårnet som de ugudelige menneskene bygget?
(Babels tårn.)

Hvorfor ordnet Jareds bror med de 16 små stenene? (For å skaffe lys på
reisen.)

Hvordan fikk Jesus Kristus stenene til å skinne? (Med sin kraft ved å berøre
dem med sin finger.)

4. Syng eller les teksten til «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at hvert enkelt av barna kan få veiledning fra Den hellige ånd
hvis de lever verdige til å ha Ånden med seg.

Foreslå at barna studerer Ether 3:6–16 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 40
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Formål Å hjelpe hvert barn til å ønske å overvinne det onde i sitt eget liv ved å velge
å lytte til profetene og følge dem.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Ether 2:10–12, 11:1–5, 12:1–5, 13:13–22, 14:1–2, 21, 15:1–6,
18–34 og Omni 1:20–21. Studer deretter leksjonen og bestem deg for hvordan
du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene»,
s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-54, Ether nedtegnet jaredittenes historie.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Still spørsmål som disse:

• Hva ville skje hvis du valgte å stikke en nål inn i en oppblåst ballong?

• Hva ville skje hvis din familie valgte å slutte å vanne en plante hjemme
hos dere?

• Hva ville skje hvis du valgte å være sent oppe om kvelden og ikke få
nok søvn?

Forklar barna at alle deres valg har konsekvenser. Konsekvenser er det som
skjer som følge av valg vi tar. Skriften og våre profeter lærer oss hvilke konse-
kvenser våre valg får fordi vår himmelske Fader ønsker at vi skal ta gode valg.
Denne leksjonen handler om jaredittene og profeten Ether. Ether fortalte jaredit-
tene at hvis de valgte å ikke omvende seg, ville konsekvensene bli at hele folket
ble utryddet.

Lær barna beretningen om utryddelsen av jaredittene fra skriftstedene som er
oppført under «Forberedelse». (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen
fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Påpek at profetene lærte
folket å tro på Jesus Kristus og omvende seg, men fordi folket forkastet profe-
tene og drepte dem, ble til syvende og sist hele den jaredittiske sivilisasjon
utryddet. Bruk bildet der det passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Jaredittene forkaster
profetene

Leksjon

41

144
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• Hva er handlefrihet? (Evnen til å velge.) Hvorfor gir vår himmelske Fader oss
handlefrihet? Hjelp barna å forstå at vi vokser og lærer når vi tar valg. Vår
himmelske Fader visste at hvis vi ble tvunget til å gjøre ting, ville vi ikke lære
å bli ham lik.

• Hva gjorde jaredittene med profetene som profeterte om deres utryddelse?
(Ether 11:1–5.) Hva kunne jaredittene ha gjort for å unngå å bli utryddet?
Forklar at vi alltid kan velge å omvende oss og unngå konsekvensene av
å fortsette å synde.

• Hvem var Corinatumr? (Ether 12:1.) Hvem var Ether? (Se Ether 12:2.) Hva sa
Ether til jaredittene? (Ether 12:3–4.)

• Hvordan reagerte folket på Ethers undervisning? (Ether 13:13.) Hvor gjemte
Ether seg? (Ether 13:14.) Hva gjorde han mens han var i hulen? Hvorfor tror du
enkelte mennesker nekter å lytte til profetene?

• Hva påla Jesus Kristus Ether å si til Coriantumr? (Ether 13:20–21.) Hvilken
reaksjon hadde Coriantumr og jaredittene på Ether? (Ether 13:22.)

• Hvilken stor forbannelse kom over landet på grunn av folkets ugudelighet?
(Ether 14:1–2, 21, 15:2.) Hvordan tror du det ville vært å leve med disse
problemene?

• Hva blir konsekvensene av å bruke vår handlefrihet til å velge riktig? Be barna
komme med eksempler på riktige valg og konsekvenser. Hvilke konsekvenser
blir det av å velge feil? Gi eksempler på feil valg og konsekvensene av dette.

• Hva skrev Coriantumr i et brev til Shiz, motstandernes militære leder?
(Ether 15:4.) Hva svarte Shiz? (Ether 15:5.) Hvordan reagerte Coriantumr og
hans folk overfor Shiz’ folk? (Ether 15:6.)

• Hvorfor fortsatte folket å slåss? (Ether 15:18–19.) Hva ville skjedd hvis jaredit-
tene hadde fulgt profeten Ether? (Ether 13:20.)

• Hvem var de to siste jaredittiske soldatene? (Ether 15:29.) Hvem av dem over-
levde? (Ether 15:30–32.) Hvem fant Coriantumr? (Omni 1:20–21.) Hva gjorde
profeten Ether med opptegnelsen han skrev om jaredittene? (Ether 15:33.)
Hva var Ethers siste vitnesbyrd? (Ether 15:34.) Hva må være det viktigste mål
i vårt liv?

• Hva tror du du ville ha følt hvis du hadde vært Ether og hadde sett folket bli
utryddet på grunn av deres ulydighet?

• Hva kunne jaredittene ha gjort for å unngå denne store tragedien? Hvordan
kan vi få hjelp i dag ved å velge å følge de levende profeter? Kan du nevne
noen læresetninger fra vår tids levende profeter? Hvilke velsignelser vil vi få
hvis vi følger deres råd?

Du kan bruke berikelsesaktivitet 3 som en repetisjon av denne leksjonen.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

Leksjon 41
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1. Fortell om noen nylige konferansebudskap fra Det første presidentskap og De
tolv apostlers quorum som angår barna i klassen din. Spør barna hvordan de
kan følge de levende profeter, og skriv forslagene deres på tavlen. La barna
velge en måte de kan følge profetene på gjennom neste uke.

2. Skriv på forhånd bokstavene i ordet lydighet på separate lapper og gjem dem
rundt om i klasserommet. Forklar barna at du har gjemt noen bokstaver.
Gi konkret veiledning for å finne den enkelte bokstav. Når alle bokstavene er
funnet, legger du dem på gulvet eller setter dem opp på tavlen slik at de
danner ordet lydighet. Spør hvordan de greide å finne alle bokstavene. Lær
barna at vår himmelske Fader vil at vi skal være lydige. En av de viktigste
årsakene til at vi er her på jorden, er at vi skal lære lydighet. Vår himmelske
Fader vil at vi skal ønske å bruke vår handlefrihet og velge å følge rådene fra
Kirkens ledere. Spør barna hva de tror er det viktigste de kan gjøre for å bli
lykkelige. Vis igjen til bokstavene som utgjør ordet lydighet. Påpek at vår
himmelske Fader i Skriften og ved sin kirkes ledere forteller oss hva han vil at
vi skal gjøre. Når vi bruker vår handlefrihet til å være lydige og gjøre som han
sier, vil han hjelpe oss å finne lykke.

3. Lag følgende ordstrimler:
Rettferdighet
Velsignelser
Fremgang
Stolthet
Ugudelighet
Lidelse eller utryddelse
Ydmykhet
Omvendelse

Forklar at vår himmelske Fader gjennom historien har velsignet menneskene
med fremgang når de har vært rettferdige. Uheldigvis kan denne fremgangen
føre til stolthet og ugudelighet og av og til fullstendig utryddelse.

Forklar at det var dette som skjedde med jaredittene. Til å begynne med var de
et rettferdig folk og ble velsignet og fikk fremgang. (Tegn en stor sirkel på tavlen,
og la barna sette opp ordstrimlene «Rettferdighet», «Velsignelser» og «Frem-
gang» på riktig plass på sirkelen [se nedenstående illustrasjon].) Deretter ble
jaredittene stolte og forkastet profetene. Folket ble så ugudelig at de ble full-
stendig utryddet. (La barna sette opp ordstrimlene «Stolthet», «Ugudelighet»
og «Lidelse eller utryddelse» på riktig plass på sirkelen.) Forklar at hvis jaredit-
tene hadde ydmyket og omvendt seg før de ble utryddet, ville de igjen kunnet
nyte velsignelsene ved å leve rettskaffent. (La barna sette opp ordstrimlene
«Ydmykhet» og «Omvendelse» på riktig plass på sirkelen.) Hjelp barna å forstå
at denne syklusen ofte forekommer i vårt personlige liv, såvel som i nasjonenes
historie.
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4. La barna lage sine egne eksemplarer av den historiske syklus til å ta med seg
hjem og snakke med familien om. Barna kan gjøre syklusen mer personlig
ved å tilføye f.eks. «lytte til profetene», «være lydig mot mine foreldre», «be
hver dag», «gi uttrykk for takknemlighet», «tjene andre» osv.

5. Syng eller les teksten til «Følg profeten», «Hold alle budene» eller «Vi bringer
sannheten ut» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at hvis vi velger å lytte til vår himmelske Faders profeter og
følge dem, vil vi bli velsignet og kan overvinne det onde.

Foreslå at barna studerer Ether 13:13–22 og 15:33–34 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Omvendelse

Lidelse eller
tilintetgjørelse

Ydmykhet

Velsignelser

Stolthet

Fremgang

Ugudelighet

Rettferdighet

Historisk 
syklus

Leksjon 41
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Formål Å hjelpe barna til å få et ønske om å velge godt fremfor ondt så de kan bli
velsignet med nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Mormon 8:2–6 og Moroni 1, 7–8. Studer deretter leksjonen
og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften.
(Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
best mulig hjelpe dem å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-51, Mormon tar avskjed med det som en gang var en stor nasjon

(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 319, 62043).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Vis bildet av Mormon som tar avskjed med det som en gang var en stor nasjon,
og spør barna hvem menneskene på bildet er.

Forklar at Mormon ga en del av de hellige opptegnelsene til sin sønn Moroni for
å beskytte dem mot lamanittene, og for at Moroni skulle fullføre beretningen.
La barna lese Moronis ord i Mormon 8:2–5.

Hjelp barna å avgjøre omtrent hvor lenge Moroni var alene ved å finne året for
det siste nephitt-slaget nederst på siden i Mormon 6. Få deretter barna til å
trekke dette årstallet fra det som står nederst på siden i Moroni 10. (421–385 =
36 år.)

Spør barna hvor lenge de noen gang har vært alene. Hjelp dem å tenke seg
hvordan det ville være å være alene i 36 år.

Forklar at Moroni gjennomlevde mange vanskeligheter for å få ferdig gullplatene
så de kunne komme til fremtidige generasjoner som Mormons bok og hjelpe oss
å bli Jesus Kristus lik.

Du kan også bruke berikelsesaktivitet 1 som en oppmerksomhetsvekker.

Lær barna beretningen om Moroni som bodde alene i villmarken og skrev sin
fars ord på platene, slik den fortelles i Mormon 8:2–6 og Moroni 1, 7–8. (Forslag
til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra
Skriften», s. VII.)

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Moroni og hans skrifterLeksjon
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• I tillegg til å avslutte nephittenes opptegnelse, skrev Moroni også en kort
historie om en annen sivilisasjon. Hvilket folk var det? (Moroni 1:1.)

• Hva følte Moroni for Jesus Kristus? (Moroni 1:2–3.) (Du kan gjerne bære
vitnesbyrd om Jesus Kristus.) Hvordan kan et vitnesbyrd om Jesus Kristus
hjelpe oss å velge det rette?

• Hva skrev Moroni om det å gjøre godt? (Moroni 7:6–8.) Hvorfor er det viktig
å utføre gode gjerninger med den riktige holdning? Kan du nevne noen av
de gaver vi er befalt å gi som medlemmer av Jesu Kristi Kirke? (Tjeneste,
kjærlighet, lydighet, tiende, fasteoffer.)

• Hva skrev Moroni om hvordan vi skal be? (Moroni 7:9.) Hva kan vi gjøre for at
våre bønner skal bli mer oppriktige?

• Hvilken ånd er gitt oss alle til å skille mellom godt og ondt? (Moroni 7:15–18.
Forklar at Kristi lys ofte kalles vår samvittighet.) Hvilken annen hjelp sender
vår himmelske Fader oss når vi blir døpt? (Den hellige ånds gave.) Hvordan
kan vi bruke denne kunnskapen til å ta avgjørelser? (Se berikelsesaktivitet 2.)

• Hva skrev Mormon om nestekjærlighet? (Moroni 7:45, 47. Se berikelsesaktivitet
3 og 4.) Hvorfor er det viktig for oss å ha nestekjærlighet? (Moroni 10:21.)

• Hva kan vi gjøre for å få Kristi rene kjærlighet (nestekjærlighet)? (Moroni 7:48.)
Hvilke velsignelser er vi lovet hvis vi har Kristi rene kjærlighet?

• Hva skrev Moroni om det å døpe små barn? (Moroni 8:8–10.) Hva vil det si
å være ansvarlig? (Å være i stand til å skille mellom godt og ondt og være
ansvarlige for våre valg.) I hvilken alder blir vi ansvarlige for våre handlinger?
(Åtte år, se L&p 68:25, 27.)

• På hvilken måte tror du nephittenes og jaredittenes historie kunne ha vært
annerledes hvis de hadde anvendt nestekjærlighetens prinsipper?

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Til denne aktiviteten trenger du et stykke blikk og en spiker. (Et stort lokk fra
en blikkboks kan brukes. Dekk alle skarpe kanter med tape.) La barna etter
tur bruke spikeren til å risse inn en bokstav eller to av følgende ord: Jeg,
Moroni . . . i blikkstykket. Gi uttrykk for din takknemlighet for dem som førte
opptegnelsene i Mormons bok, som graverte Guds ord på metallplater.

2. Bruk nedenstående eller lignende eksempler på valg som angår din klasse.
La barna bruke Moroni 7:16 som et hjelpemiddel til å velge godt fremfor ondt.

Du spiller fotball med vennene dine da et barn som ikke spiller så godt,
ønsker å bli med på laget. Vennene dine sier at hvis han spiller på laget,
kommer dere til å tape kampen. Du overveier å si til ham at han ikke kan få
spille sammen med dere. Spør deg selv: «Innbyr dette valget meg til
å gjøre godt og tro på Jesus Kristus?»

Du ser på en film som inneholder en umoralsk scene som varer bare noen
sekunder. Du føler deg forlegen ved å gå ut av kinoen. Spør deg selv:
«Innbyr det å se denne filmen meg til å gjøre godt og tro på
Jesus Kristus?»

Leksjon 42

34594_170 Body.pdf   12/11/12   7:29 AM   - 163 -    ( )



150

Du er i en butikk da ekspeditøren gjør en feil og tar for lite for varen du
kjøper. Du vet at varen koster mer enn det du betalte, men at ekspeditøren
gjorde en feil. Spør deg selv: «Innbyr det å betale for lite meg til å gjøre
godt og tro på Jesus Kristus?»

Biskopen har bedt deg lese i Mormons bok hver dag. Av og til er det
vanskelig for deg å forstå Skriftens ord. Spør deg selv: «Vil skriftlesning
hver dag hjelpe meg å gjøre godt og overtale meg til å tro på Kristus?»

3. Forklar nestekjærlighetens egenskaper som nevnes i Moroni 7:45, med ord
som barna kan forstå. Du kan la barna sammenholde Moronis beskrivelser
med dine forklaringer.

Vennlig: Ikke grusom eller ond, kjærlig.
Misunner ikke: Er ikke sjalu eller misunnelig.
Hoverer ikke: Ydmyk, ikke stolt.
Søker ikke sitt eget: Er ikke egoistisk eller selvisk.
Blir ikke lett forbitret: Blir ikke fort sint, rask til å tilgi
Tenker ikke ondt: Er til å stole på, ser etter det gode
Gleder seg over sannheten: Er ærlig
Utholder alt: Er lydig
Tror alt: Er trofast
Håper alt: Er optimistisk og tillitsfull
Tåler alt: Er tålmodig og iherdig

4. Moroni hadde Kristi rene kjærlighet. Hjelp barna å finne noen av følgende
eksempler på Moronis nestekjærlighet, eller bruke noen av følgende eksem-
pler mens du forteller barna historien om Moroni.

Langmodig: Moroni levde alene i over 36 år mens han tålmodig førte
opptegnelsene. (Mormon 8:5.)

Vennlig: Moroni ba for oss, og han elsket sine brødre. (Ether 12:36, 38.)

Misunner ikke: Moroni så vår tid og rådet oss til ikke å være misunnelige
eller stolte. (Mormon 8:35–37.)

Hoverer ikke: Moroni var ydmyk på grunn av sin svakhet når det gjaldt
å skrive. (Ether 12:23–25.)

Søker ikke sitt eget: Moroni arbeidet uselvisk og ba for oss om at vi måtte
få kunnskap om Jesus Kristus. (Mormon 9:36, Ether 12:41.)

Blir ikke lett forbitret: Moroni tilga sine fiender og arbeidet hardt med
å skrive ting som han håpet ville ha verdi for dem. (Moroni 1:4.)

Tenker ikke ondt: Moroni formante oss til å holde fast på det gode og ikke
ha befatning med det onde. (Moroni 10:30.)

Gleder seg over sannheten: Moroni var ærlig. (Moroni 10:27.)

Utholder alt: Fordi Moroni ikke ville fornekte Jesus Kristus, måtte han leve
i ensomhet for å være trygg. (Moroni 1:2–3.)

Tror alt: Moroni oppfordret oss til å tro på Jesus Kristus. (Mormon 9:21.)
Moronis tro var så stor at han fikk se Kristus ansikt til ansikt. (Ether 12:39.)

Håper alt: Moroni forsto hvor viktig håp er. (Ether 12:32.)

Utholder alt: Moroni var trofast til enden. (Moroni 10:34.)
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5. Moroni fikk et brev fra sin far da Moroni ble kalt til tjeneste. I brevet uttrykte
Mormon bl.a. sin kjærlighet til sin sønn, sin takknemlighet og sin omtanke for
ham (se Moroni 8:2–3.) Før klasseperioden lar du en av foreldrene til eller en
voksen slektning eller venn av hvert barn i klassen skrive et brev med uttrykk
for kjærlighet og anerkjennelse. Gi disse brevene til barna mens du forklarer
hvilken kjærlighet Mormon hadde til sin sønn Moroni. Påpek at Moroni satte
pris på dette brevet. Han bar det med seg mens han flyktet fra sine fiender.
Foreslå at barna tar vare på brevene sine som en påminnelse om at de skal
fortsette å gjøre gode gjerninger som vil behage deres foreldre og Herren.

6. Gjennomgå den 13. trosartikkel.

7. Syng eller les teksten til «Jeg prøver å ligne Jesus» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for Moroni, og bær vitnesbyrd om sannheten
i hans skrifter. Bær vitnesbyrd om at vi litt etter litt kan bli Kristus mer lik.

Foreslå at barna studerer Moroni 1, 7:5–19, 43–48 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 42
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Formål Å oppmuntre hvert barn til å utøve tro på Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Ether 12:6–41 og Moroni 7:21–28, 33–34. Studer deretter
leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Lag følgende syv ordstrimler (fra Ether 12:6) til oppmerksomhetsvekkeren:
Tro er
det
som
håpes
men
ikke
sees

4. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Plasser på forhånd ordstrimmelen «Tro er» og bildet av Jesus Kristus på tavlen
eller veggen. Fest hver av de seks andre ordstrimlene til definisjon av tro under
flere av barnas stoler.

Få barna til å finne ordstrimlene og ta dem med frem i klassen og plassere
dem riktig.

Les og drøft det ferdige skriftstedet (Ether 12:6).

• Hvilke ting som du ikke har sett, ville du hatt lyst til å se? Hvordan kan du vite
at de finnes?

• Hvordan kan vi vite at Jesus Kristus lever, selv om vi ikke har sette ham med
våre egne øyne?

• Hva vil det si å tro på Jesus Kristus? (Å ha stor nok tillit til Jesus Kristus til
å være lydige mot ham og søke å bli ham lik.)

• Kan du nevne noen eksempler på hvordan Jesus Kristus kan hjelpe deg hvis
du tror på ham? (Han kan gi deg trøst, veiledning, fred, styrke og helbre-
delse.)

Oppmerk-
somhetsvekker

Moroni forkynner tro 
på Jesus Kristus

Leksjon

43
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Forklar at Mormons bok forteller om mange mennesker som fikk store velsig-
nelser og utførte mirakler på grunn av sin tro på Jesus Kristus.

Lær barna om Mormons og Moronis læresetninger om tro fra Moroni 7:21–28,
33–34 og Ether 12:6–41. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra
Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Forklar at Mormon og Moroni
skrev om mange mennesker som var blitt velsignet på grunn av sin tro (se beri-
kelsesaktivitet 2).

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna til å forstå Skriften
og anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva sa Jesus Kristus at vi vil få hvis vi tror på ham? (Moroni 7:33.) (Se berikel-
sesaktivitet 1.)

• Hva forkynte Moroni om hvordan man får et vitne, eller et vitnesbyrd,
om evangeliet? (Ether 12:6.) Hva vil det si å få sin «tro . . . prøvd»? (Å få testet
sin tro på en eller annen måte.)

• Forklar at alle har svakheter. På hvilke måter kan det å tro på Jesus Kristus
hjelpe oss å overvinne våre svakheter? (Ether 12:27.)

• Kan du nevne noe som tro på Jesus Kristus vil hjelpe oss å gjøre? (Be, få svar
på bønner, omvende oss, bli døpt, følge Den hellige ånds tilskyndelser,
tjene andre, motstå fristelser, betale tiende, møte utfordringer, si «unnskyld»,
gå i kirken, etterleve Visdomsordet osv.)

• Hvilket løfte om bønn gir vår himmelske Fader dem som har tro?
(Moroni 7:26.) Hvordan har dine bønner blitt besvart?

Gi barna anledning til å gi uttrykk for hva de føler overfor Jesus Kristus. Forklar at
disse følelsene viser at de har tro på ham.

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv navnene på hver av nedenstående personer på separate lapper som
legges i en beholder. La barna etter tur velge en lapp og ved hjelp av det
tilhørende bildet kort gjenfortelle historien om hvordan personen på lappen
ble velsignet med kraft på grunn av sin tro på Jesus Kristus.

Alma og Amulek fikk fengslet til å falle sammen. (Alma 14:26–28.) 
Vis bilde 4-29, Alma og Amulek går ut av det sammenfalne fengslet.

Nephi og Lehi satt i fengsel og ble omgitt av ild. (Helaman 5:44–52.)
Vis bilde 4-41, Nephi og Lehi i fengsel.

Ammon reddet kong Lamonis hjorder. (Alma 17:29–18:3, 26:12.) 
Vis bilde 4-30, Ammon forsvarer kong Lamonis hjorder (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 310, 62535).

Jareds bror så Jesu Kristi åndelegeme og flyttet et fjell. (Ether 3, 12:30.)
Vis bilde 4-52, Jareds bror ser Herrens finger (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 318, 62478).

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 43
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De 2 000 krigernes liv ble spart i kamp. (Alma 56:44–56.) Vis bilde 4-40, To
tusen unge krigere (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 313, 62050).

Nephi fikk tak i messingplatene. (1. Nephi 4:1–31.) Vis bilde 4-8, Nephi
kommer tilbake til Lehi med messingplatene.

Lehi og hans familie ble ledet til det lovede land av Liahona. (1. Nephi
16:28–29, 18:23.) Vis bilde 4-20, Lehi og hans folk kommer til det lovede
land (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 304, 62045).

Jesus Kristus viste seg for sine disipler i stor kraft. (Ether 12:31.) Vis bilde 
4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkule (bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 316, 62380).

Abinadi var villig til å dø for sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus. (Mosiah
17:7–20.) Vis bilde 4-22, Abinadi for kong Noah (bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 308, 62042).

2. Spill Hvem er jeg-spillet med barna. Gi dem følgende spor, og be dem gjette
hvilken person du snakker om:

Jeg ba hele dagen og hele natten og anvendte min tro på Jesus Kristus.
(Enos.)

På grunn av tro viste en engel seg for min sønn og Mosiahs fire sønner for
å kalle dem til omvendelse. (Alma.)

Jeg brukte et spesielt flagg for å oppmuntre mitt folk til å tro på
Jesus Kristus og kjempe for sin frihet og sin familie. (Kaptein Moroni.)

På grunn av min tro valgte jeg å ta med meg familien og dra ut i villmarken
sammen med Lehi og hans familie. (Ishmael.)

Jeg hadde tro nok til å dra tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene.
(Nephi.)

Min tro på Jesus Kristus førte til at jeg fikk se hans finger og deretter hele
ham. (Jareds bror.)

Vår tro på Jesus Kristus, som vi lærte av våre mødre, reddet vårt liv i kamp.
(2 000 unge krigere.)

Min tro på Jesus Kristus og mitt ønske om å forkynne hans evangelium
hjalp meg å bekjempe en røverbande som ville drepe kong Lamonis sauer.
(Ammon.)

Vår tro fikk fengslet til å ramle sammen. (Alma og Amulek.)

Mens vi satt i fengsel ble vi omgitt av ild på grunn av vår tro. (Nephi og
Lehi.)

På grunn av vår tro på Jesus Kristus, vil vi ikke smake døden.
(Tre nephitter.)

Liahona ledet oss til det lovede land i overensstemmelse med vår tro på
Jesus Kristus. (Lehi og hans familie.)

3. Drøft hvordan følgende aktiviteter kan hjelpe oss å styrke vår tro på
Jesus Kristus:

Skriftstudium: Når du lærer om Jesus Kristus og det han gjorde, vil du
utvikle større kjærlighet til og tro på ham.
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Bønn: Vi kan be vår himmelske Fader om hjelp til å styrke vår tro på
Jesus Kristus.

Lydighet mot Jesu Kristi læresetninger: Lydighet mot hans bud gir lykke og
fred.

4. Drøft den fjerde trosartikkel og lær den utenat. Understrek at tro på
Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp.

5. Forklar at tro kommer ved kunnskap og tillit. For å utvikle tro på Jesus Kristus,
må vi bli kjent med ham. La barna fortelle deg noe de vet om Jesus Kristus og
hvordan kunnskapen om dette hjelper dem å tro på ham. Skriv det på tavlen.
Noen mulige svar kan være at han er Guds Sønn, han lever, han elsker oss,
han døde for oss, han er vår Frelser, han tilgir, han har makt over jordens
elementer, han vet hva som er best for oss, han ønsker å hjelpe oss til
å komme tilbake til hans nærhet, han og vår himmelske Fader viste seg for
Joseph Smith.

6. Gjør klar ordstrimmelen «Vi bygger opp vår tro ved å følge Herrens bud»,
og sett den opp på tavlen eller veggen.

Innby barna til å fortelle om situasjoner hvor de har fulgt budene. Hjelp dem
å forstå at slike valg viser tro på Jesus Kristus. Sett blanke papirark over hver-
andre på tavlen eller veggen som om du bygde en vegg (eller tegn dem på
tavlen). La barna merke hvert ark med noe de gjør for å bygge opp sin tro på
Jesus Kristus, som f.eks. be, lese i Skriften, betale tiende, være et eksempel
på rettferdige valg, være lydige mot sine foreldre, ta nadverden, være lydige
mot sin himmelske Faders bud osv.

7. Syng eller les teksten til «Tro», «Jesu Kristi Kirke» eller «Han lever, min
Forløser stor», (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus lever og at vi ved tro på ham kan få kraft til
å bli ham lik. Når vi studerer, ber og følger hans bud, vil vår tro styrkes.

Foreslå at barna studerer Ether 12:6–22, 41 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 43
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Formål Å oppmuntre barna til å få et personlig vitnesbyrd om Mormons bok og studere
den og etterleve dens læresetninger hele sitt liv.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Moroni 10 og Joseph Smith-Historie 1:30–35, 59–60. Studer
deretter leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen
fra Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Tilleggslesning: Mormon 8:1–4, 16 og tittelsiden i Mormons bok. Merk: Tittel-
siden er en oversettelse fra gullplatenes siste blad (se History of the Church,
1:71).

3. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

4. Lag en ordstrimmel med ordet Vitnesbyrd.

5. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. Bilde 4-2, Moroni skjuler platene i Cumorah-høyden (bildesettet Kunst

inspirert av evangeliet 320, 62462), 4-55, Moroni viser seg for Joseph Smith
i hans soverom (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 404, 62492), 4-3,
Joseph Smith får gullplatene (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 406,
62012) og 4-56, Engelen Moroni på templet.

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Sett opp bildet Moroni skjuler platene i Cumorah-høyden. Forklar at dette bildet
fremstiller Moroni mot slutten av hans liv på jorden. Fortell barna at deres klas-
sestudium av Mormons bok også nærmer seg slutten.

Gjennomgå følgende om Moronis liv:

Moroni hadde fullført den hellige opptegnelsen. Hans far, Mormon, var blitt drept,
hans slektninger var døde, og han hadde ingen venner. Krigens piler, sverd og
skjold lå igjen på slagmarken. Det var ødeleggelser overalt. I mange år hadde
Moroni levd alene og gjemt de hellige opptegnelsene for lamanittene og
beskyttet dem. Han hadde forkortet (gjort sammendrag av) de 24 gullplatene
(Ethers bok) og avsluttet det han selv skrev på platene hans far hadde gitt ham.

Vis til bildet og forklar at Moroni skal til å legge gullplatene i en stenkasse
i Cumorah-høyden. Moroni ga et spesielt løfte til alle som leste Mormons bok.
Dette løftet er noe av det siste Moroni skrev på gullplatene. Det er et løfte om 
å få et vitnesbyrd om Mormons bok.

Oppmerk-
somhetsvekker

Moroni og 
Mormons boks løfte

Leksjon

44
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Sett opp ordstrimmelen «Vitnesbyrd». Fortell barna at i denne leksjonen vil de
oppdage trinnene til å få et vitnesbyrd om Mormons bok (se berikelsesakivitet 1).
De vil også lære om løftet Moroni ga oss.

Lær barna beretningene om Moronis oppfyllelse av sin fars befaling om å fullføre
den hellige opptegnelsen, om hans løfte til de trofaste og hans avskjedsord
som finnes i Moroni 10, om hvordan han gjemte opptegnelsen i jorden, og om
hvordan han 1 400 år senere viste seg for Joseph Smith, som står i Joseph
Smith-Historie 1:30–35, 59–60. (Forslag til hvordan du kan lære dem beret-
ningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Bruk bildene der de
passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva ville Moroni at vi skulle huske? (Moroni 10:3.)

• Hva sa Moroni at vi skulle gjøre for å finne ut om Mormons bok er sann?
(Moroni 10:4.)

• Hvem vil hjelpe oss å vite om Mormons bok er sann? (Moroni 10:5.)

• Hva er Moronis løfte til oss? (Se berikelsesaktivitet 4.)

• Hvordan kan vi gjenkjenne Den hellige ånds kraft når han vitner for oss om at
Mormons bok er sann? (Forklar at Herren tilskynder oss oftest gjennom våre
følelser. Den hellige ånd gir oss ofte en følelse av fred når noe er rett eller
godt. Det kan være en varm følelse inni oss.)

• Hva er det viktigste du kan lære av å studere Mormons bok? (At Jesus er
Kristus. [Se tittelsiden i Mormons bok.])

• Hva sa Moroni om Mormons boks fremkomst? (Mormon 8:16.) Ved hvilken
kraft skulle Mormons bok komme frem?

• Hvem fikk gullplatene og oversatte dem til Mormons bok?

• Hvilket ansvar har vi overfor Mormons bok nå som Mormons boks profeter og
Joseph Smith har gjort sitt? (Å studere den, få et vitnesbyrd om den, etterleve
dens læresetninger og dele vårt vitnesbyrd med andre.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Lag følgende ordstrimler: «Lese», «Huske», «Tenke over», «Be». La barna
etter tur få snu ordstrimlene og gjennomgå trinnene Moroni ga oss for å få et
vitnesbyrd. Drøft hvordan barna kan bruke disse trinnene til å få sitt eget
vitnesbyrd:

Hvordan få et vitnesbyrd om Mormons bok

Lese (Forklar at første trinn i å skaffe seg et vitnesbyrd om Mormons bok er
å lese og studere den.)

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 44
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Huske (Moroni sa at vi skulle huske hvor god og barmhjertig Jesus Kristus er,
og at vi skulle fylle vårt hjerte med takknemlighet overfor ham. Denne kjærlig-
heten og takknemligheten vil gjøre oss beredt til åpenbaringens ånd.)

Tenke over (Vi må tenke over og huske det vi har lært om Jesus Kristus og
hans læresetninger i Mormons bok.)

Be (Vi må be oppriktig og spørre Gud, den evige Fader i Jesu Kristi navn om
Mormons bok er sann.)

2. Les for barna følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, Kirkens
13. president:

«Det er tre gode grunner til at siste-dagers-hellige skulle gjøre studiet av
Mormons bok til et foretagende for hele livet.

Den første er at Mormons bok er sluttstenen i vår religion . . . En sluttsten er
midtstenen i en bue. Den holder alle de andre stenene på plass, og hvis den
fjernes, faller buen sammen.

Mormons bok er sluttstenen i vår religion på tre måter. Den er sluttstenen i vår
lære. Den er vitnesbyrdets sluttsten . . .

Den annen grunn . . . er at den ble skrevet for vår tid . . .

Den tredje grunn . . . er [at] den hjelper oss å komme nærmere Gud . . .

Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres liv i samme
øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium av boken. Dere vil få større
kraft til å motstå fristelse. Dere vil få kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få
kraft til å holde dere på den rette og smale sti» (i Lys over Norge, jan. 1987,
s. 3–4).

3. Vis bildet av engelen Moroni på templet. Forklar at Johannes’ åpenbaring 14:6
og Lære og pakter 133:36 lærer oss at en engel (Moroni) kom tilbake til jorden
med det «evige evangelium». Innby barna til å se etter den gyldne statuen av
Moroni på toppen av noen av våre templer og minnes Moroni, som aldri
sviktet i sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus: «Og jeg, Moroni, vil ikke fornekte
Kristus» (Moroni 1:3).

4. Innby barna til å lese en del av eller hele løftet om Mormons bok (Moroni
10:4–5) eller den 8. trosartikkel og lære dette utenat.

5. Forklar at når vi får et vitnesbyrd om Mormons bok, får vi også et vitnesbyrd
om at:

Jesus er Kristus.
Joseph Smith er en Guds profet.
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den sanne Guds kirke.

6. Innby barna til å fortelle sine favoritt-beretninger fra Mormons bok. (De kan
gjerne rollespille disse beretningene.) Spør dem hvilke viktige ting de har lært
av hver beretning.

7. Syng eller les teksten til «Søk, overvei og be» (Barnas sangbok).
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Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om sannheten i Moronis løfte i Moroni 10:3–5 og at hver enkelt av
barna i klassen din kan få sitt eget vitnesbyrd om at Mormons bok er sann.

Innby barna til å bære vitnesbyrd om Mormons bok.

Foreslå at barna studerer Moroni 10:1–5 hjemme for å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 44
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Formål Å lære barna at Mormons bok er et annet vitnesbyrd i Skriften om Jesu Kristi
oppstandelse.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Alma 11:40–45, 40 og 3. Nephi 11:1–17. Studer deretter
leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften. (Se «Forberedelse til leksjonen», s. VI og «Undervis fra Skriften»,
s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En bibel.
c. En hanske eller strømpe.
d. Bilde 4-49, Den oppstandne Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av

evangeliet 239, 62187) og 4-45, Jesus underviser på den vestlige halvkule
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 316, 62380).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

(Hvis du ikke har noen hanske eller strømpe, kan du bruke berikelsesaktivitet 2
som oppmerksomhetsvekker.

Hold opp hånden din og forklar at den forestiller ånden som er inni vårt legeme.
Hånden kan bevege seg. Hold opp hansken (strømpen) og forklar at den fore-
stiller det fysiske legeme. Når vi blir født, blir ånden og legemet midlertidig satt
sammen, og ånden gir legemet liv. Legemet kan ikke bevege seg av seg selv.
Men på samme måten som når hansken blir trukket over hånden, blir legemet
levende og kan bevege seg når ånden kommer inn i det. (Sett hansken på
hånden.) Vi har alle en ånd og et legeme. Forklar at når vi dør, blir ånden skilt fra
legemet. (Ta hansken av hånden.) Kan et legeme bevege seg eller leve uten
ånden? Når vi er døde, er da ånden ennå levende og kan bevege seg? (Beveg
hånden og fingrene for å illustrere.) Ved oppstandelsen blir legemet og ånden
gjenforenet. (Ta hansken på hånden igjen.) Alle som lever på jorden, vil oppstå
etter døden. Jesus Kristus var den eneste som kunne gjøre det mulig for oss
å oppstå. (Tilpasset fra Boyd K. Packer i Lys over Norge, feb. 1974, s. 77–79.)

Hva vil det si å være et vitne? (Et vitne er en person eller en ting som beviser
eller vitner om kjensgjerninger.) Det nye testamente i Bibelen er et skriftlig vitnes-
byrd om at Jesus Kristus oppsto og bragte oppstandelsen til alle mennesker.
Hvilken bok er et annet vitnesbyrd om oppstandelsen?

Oppmerk-
somhetsvekker

Mormons bok er et vitnesbyrd
om Jesu Kristi oppstandelse

(påske)

Leksjon
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Lær barna beretningene i Alma 11:40–45, 40 og 3. Nephi 11:1–17 om oppstan-
delsen. (Forslag til hvordan du kan lære dem beretningen fra Skriften finner du
i «Undervis fra Skriften», s. VII.) Understrek at Mormons bok er et skriftlig vitnes-
byrd om Jesu Kristi oppstandelse. Bruk bildene der de passer inn.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hvordan døde Jesus Kristus? (Lukas 23:33, 2. Nephi 10:3.) Hjelp barna
å forstå at Jesus Kristus på grunn av sin store kjærlighet til oss i det førjor-
diske liv meldte seg frivillig til å være vår Frelser. Han visste at han måtte dø
for at vår himmelske Faders plan skulle virke for oss.

• Hva skjedde med Jesus Kristus den tredje dagen etter hans død? (1. Korinter-
brev 15:4, Mosiah 3:10.) Hvor var hans ånd i disse tre dagene? (1. Peter
3:18–19, L&p 138:11–12, 18.) Hvor går vår ånd når vi dør? (Alma 40:12.)

• Hva betyr oppstandelse? (Alma 11:43, 40:18.) Vis til oppmerksomhetsvek-
keren, og forklar at oppstandelse er når ånden gjenforenes med legemet og
aldri mer skal forlate legemet.

• Hvordan visste folk i Jerusalem at Jesus Kristus hadde oppstått? (1. Korinter-
brev 15:5–7.) Hvordan visste nephittene, som bodde i Amerika, at Jesus
Kristus hadde oppstått? (3. Nephi 11:8–10.) Hva trodde nephittene Jesus
Kristus var da de så ham for første gang? (3. Nephi 11:8.) Hvorfor ville Jesus
at nephittene skulle berøre naglegapene i hans hender og føtter? (3. Nephi
11:14–15.) Hva ville du ha følt hvis du hadde vært blant dem som så den
oppstandne Kristus?

• Hvordan kan du vite at Jesus Kristus har oppstått? (Ved å søke og få et
vitnesbyrd.)

• Hvordan var Frelserens oppstandne legeme da han besøkte nephittene?
(3. Nephi 11:15.)

• Hvem andre skal oppstå? (1. Korinterbrev 15:20–22, Alma 40:4.) Hvordan vil
vårt legeme være når vi oppstår? (Alma 11:43–45, 40:23.) Du kan nevne at
eventuelle funksjonshemninger eller skavanker vi måtte ha, er begrenset til
jordelivet. I oppstandelsen vil vi bli gjort friske og fullkomne.

• På hvilken måte er Mormons bok et vitnesbyrd i Skriften om Jesu Kristi
oppstandelse? Hvorfor vil vår himmelske Fader at vi skal ha både Bibelen og
Mormons bok? (2. Nephi 29:8.)

• Hvordan kan vi, ettersom de fleste av oss ikke har sett den oppstandne
Jesus Kristus, slik som apostlene og nephittene gjorde, få kunnskap
om oppstandelsen? (Fra Skriften og Den hellige ånd. [Se Moroni 10:4–5.])

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften

Leksjon 45
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Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Forklar at Jesus Kristus vil at vi alle sammen skal vite at han oppsto og frem-
deles lever i dag. Spør barna hvorfor de tror Jesus vil at vi skal vite dette.
Deres svar vil kanskje være i stil med disse:

For å gi oss den beroligelse det er å vite at vi fortsetter å leve etter døden,
og at vårt legeme en vakker dag blir gjenforenet med ånden.

For å motivere oss til å etterleve budene så vi kan bli virkelig lykkelige og bo
sammen med vår himmelske Fader i det neste liv.

For å trøste oss med kunnskapen om at når en vi er glad i dør, skal vedkom-
mende en gang bli levende igjen.

2. Skriv på tavlen et ord som får en til å tenke på en sak i nyhetene nylig eller en
overskrift i avisene. Forklar din interesse for historien. Spør barna hva de
synes er den største nyhet som noen gang er kunngjort for verden. Skriv
barnas svar på tavlen. Drøft hva som ville vært annerledes hvis dette aldri
hadde skjedd. Hvorfor er nyheten om at Jesus Kristus er oppstanden den
største nyheten som noen gang er fortalt? Hva ville skjedd hvis ikke oppstan-
delsen hadde funnet sted? Les og drøft 2. Nephi 9:19–22.

3. Syng eller les teksten til «Han sendte Sønnen», «Sto Jesus opp til liv igjen?»
eller «Jesus har oppstått» (Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Mormons bok er et vitnesbyrd i Skriften om Jesu Kristi
oppstandelse. Bær vitnesbyrd om at Frelseren på grunn av sin kjærlighet til oss
var villig til å lide og dø for oss alle. Hans oppstandelse gjorde det mulig for alle
mennesker å leve igjen.

Foreslå at barna studerer 3. Nephi 11:8–17 hjemme for å repetere denne
leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning
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Formål Å lære barna at Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Studer ydmykt 1. Nephi 10:4, 11:13, 15, 18, 2. Nephi 25:19, 29:8, Mosiah 3:5,
Alma 7:10, Helaman 14:2–5, Jesaja 7:14, Matteus 1:21, 2:1–2, 9–10, 20:19,
Lukas 1:35, 2:8, 10–12 og Johannes 3:16. Studer deretter leksjonen og bestem
deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra Skriften. (Se «Forberedelse
til leksjonene», s. VI og «Undervis fra Skriften», s. VII.)

2. Velg diskusjonsspørsmål og berikelsesaktiviteter som vil engasjere barna og
gi dem den beste hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. En Mormons bok til hvert barn.
b. En bibel.
c. Navneskilt eller skjerf og sjal som barna skal ha på seg under oppmerk-

somhetsvekkeren.
d. Bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240,

62572), 4-10, Jesu fødsel (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 200,
62116), 4-21, Kong Benjamin taler til sitt folk (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 307, 62298), 4-42, Lamanitten Samuel på muren (bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 314, 62370), 4-44, Verdenskart og 4-45, Jesus
underviser på den vestlige halvkule (bildesettet Kunst inspirert av evange-
liet 316, 62380).

Forslag til 
leksjonsopplegg La et barn be åpningsbønnen.

Vis bildet Jesu fødsel. Forklar at Det nye testamente omtaler Jesu fødsel
i Betlehem. Mormons bok er et annet skriftlig vitnesbyrd om Jesus Kristus og
forteller hva som skjedde i Amerika da han ble født.

La fire barn være Lehi (600 f.Kr.), kong Benjamin (124 f.Kr.), Alma (83 f.Kr.) og
lamanitten Samuel (6 f.Kr.). La barna lese hver enkelt profets profeti om
Jesu Kristi fødsel i følgende skriftsteder: Lehi, 1. Nephi 10:4, kong Benjamin,
Mosiah 3:5, Alma, Alma 7:10, og lamanitten Samuel, Helaman 14:2.

Etter hvert som en profet identifiseres, lar du et barn holde opp bildet av profeten
mens et annet barn leser skriftstedet.

• Hvilke tegn på Jesu Kristi fødsel ble gitt i Betlehem? (Lukas 2:6–14, Matteus
2:1–2.) Hvilket tegn ble sett i Betlehem og i Amerika? (3. Nephi 1:21.) Hvilke
andre tegn ble gitt i Amerika? (3. Nephi 1:15, 19.)

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

46Mormons bok – 
et annet testamente om
Jesus Kristus (jul)
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Bruk bildene der de passer inn, og lær barna beretningene om Jesu Kristi fødsel
og misjon, slik de finnes i Bibelen og Mormons bok. (Forslag til hvordan du kan
lære dem beretningen fra Skriften finner du i «Undervis fra Skriften», s. VII.)
Understrek at Bibelen ble skrevet i og omkring Jerusalem og at Mormons bok
ble skrevet i Amerika, tusener av kilometer fra Jerusalem.

Forklar at Bibelen og Mormons bok ble skrevet av flere forskjellige profeter. Etter
hvert som skriftsteder leses eller blir referert til forteller du barna om de ble
skrevet av profeter i Det hellige land og gjengitt i Bibelen, eller av Mormons boks
profeter fra Amerika.

Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå Skriften og
anvende prinsippene på seg selv. Når du leser skriftstedene sammen med
barna i klassen, vil det hjelpe dem til å få innsikt i Skriften.

• Hva sa Nephi 600 år før Frelserens fødsel at Guds Sønns navn skulle være?
(2. Nephi 25:19.) Hva profeterte Nephi og Jesaja om Frelserens mor? (1. Nephi
11:13, 18, Jesaja 7:14.) Hva profeterte Alma om navnet på Guds Sønns mor?
(Alma 7:10.)

• Hvem var Jesu far? (Lukas 1:35. Vår himmelske Fader.) Hvem var Josef?
(Josef var Marias mann. Forklar at selv om vår himmelske Fader var far til
Jesu Kristi legeme og ånd, tok Josef seg av Jesus og oppdro ham som en far
ville oppdra en sønn.) Hva sa engelen til Josef like før Jesu fødsel at barnets
navn skulle være? (Matteus 1:21.)

• Hvilke tegn oppga lamanitten Samuel på Jesu fødsel? (Helaman 14:2–5.)
Hvilke tegn ble gitt i Jerusalem? (Lukas 2:8, 10–12, Matteus 2:1–2, 9–10.)

• Hvorfor er det viktig at vi har to vitner i Skriften om Jesu Kristi fødsel og
misjon? (2. Nephi 29:8.)

• Hvorfor sendte vår himmelske Fader sin Sønn, Jesus Kristus, til jorden?
(2. Nephi 9:21–22, 3. Nephi 27:13–14, Johannes 3:16.)

• Hvordan ønsker vår himmelske Fader at vi skal vise vår takknemlighet for
Jesus Kristus? (Alma 7:23–24.)

Berikelses-
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av nedenstående aktiviteter når som helst i leksjonen

eller som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. La barna følge Jesu Kristi eksempel ved å velge en personlig gave i form av
tjeneste å gi en eller annen til jul. Gi hvert barn en blyant og et ark til å skrive
litt om sin gave og hvordan de planlegger å utføre denne tjenesten.

2. Be barna fortelle om familietradisjoner som minner dem om Jesu Kristi fødsel
og liv. Yngre barn har kanskje lyst til å tegne et bilde av familien som deltar
i denne tradisjonen.

3. Sett opp bilde 4-9, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240,
62572). La hvert barn fortelle om en jule-opplevelse som hjelper dem å
minnes Jesus Kristus hele året.

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål

Beretning 
fra Skriften
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4. Sammenlign noen av Frelserens læresetninger i Bibelen med dem vi finner
i Mormons bok, som f.eks. følgende: Matteus 5:16 og 3. Nephi 12:16, Matteus
7:12 og 3. Nephi 14:12 og Matteus 5:44 og 3. Nephi 12:44.

5. Kalenderen som er tatt med bak i leksjonen, kan brukes på en eller flere av
følgende måter:

Lag en kopi av kalenderen til hvert barn som de kan fargelegge og ta med
hjem som en gave til familien. Denne kalenderen kan brukes gjennom året
som en påminnelse om å følge Jesus Kristus.

Les idéene for barna og la dem velge noen som de ønsker å følge.

Lag en kopi av kalenderen og klipp ut alle delene. Barna kan velge hvilke
idéer de vil ta med seg hjem som påminnelser.

La barna lage sine egne kalendere med denne kalenderen som mønster.

Tegn kalenderen på en plakat som du setter opp i klasserommet.

6. Syng eller les teksten til «Det lille barn Jesus» eller «Han sendte Sønnen»
(Barnas sangbok).

Konklusjon

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds Sønn. Gi uttrykk for takknemlighet
for at vi har Bibelen og Mormons bok som vitner om Jesu Kristi liv og misjon.

Gi barna anledning til å gi uttrykk for hva de føler for Frelseren og hva han betyr
for dem. Oppfordre barna til å ta seg tid i juletiden til å tenke på Jesus Kristus og
alt han har gjort for oss.

Foreslå at barna studerer 1. Nephi 11:12–24 og 2. Nephi 29:8 hjemme for 
å repetere denne leksjonen.

La et barn avslutte med bønn.

Forslag til
hjemmelesning

Leksjon 46
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Gi tjeneste med kjærlighet
LØRDAGSØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Besøke syke

Virkelig lytte
til noen

Tilgi noen

Gi en oppriktig
kompliment

Ringe en eller
annen og gi
oppmuntring

Skrive til en
misjonær

Lage noe godt til
biskopsrådet

Smile til andre

Sende et brev
til noen

Tenke gode tanker
om noen

Gå med et måltid
mat til en som

er syk

La noen sitte på
til kirken

Bake 2 og gi 
bort 1

Gi noen en klem

Lese for et 
lite barn

Prøve å forstå hva
en annen føler

Skaffe deg en
ny venn

Få noen til å føle
seg velkommen

i kirken

Fortelle en venn
eller venninne

hva du liker ved
ham eller henne

Gjøre noen en
tjeneste

Vise noen at du
bryr deg om dem

Smile til et 
morskt ansikt

Besøke en 
eldre nabo

Hjelpe en travel
mor med barna

i kirken

Gjøre rent på

rommet uten å bli
bedt om det

Be noen venner
hjem til familiens

hjemmeaften

Tilby deg 
å vaske opp

La noen få glede
av et talent

Lage noe godt til
familiens

hjemmeaften

Si «jeg er så 
glad i deg»
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Formål Denne leksjonen er skrevet for å hjelpe 11 år gamle barn å forstå hvilke velsig-
nelser og hvilket ansvar som er knyttet til prestedømmet. Den skulle brukes før
det første barnet i klassen fyller 12 år.

Forberedelse 1. Be om Åndens veiledning og studer profeten Joseph Smiths vitnesbyrd
i innledningen til Mormons bok eller i Joseph Smith – Historie 1:29–54, 59,
66–72; Lære og pakter 13, innbefattet kapitteloverskriften; Lære og pakter
121:34–46.

2. Studer leksjonen og bestem deg for hvordan du vil lære barna beretningen fra
Skriften (se «Forberedelse til leksjonene», s. VI, og «Undervis fra Skriften»,
s. VII). Velg de diskusjonsspørsmål og berikende aktiviteter som vil gi barna
best hjelp til å oppnå formålet med leksjonen.

3. Nødvendig materiell:
a. Mormons bok til hvert barn.
b. Lære og pakter.
c. En lyskilde, f.eks. en lyspære, en lommelykt eller en annen lykt.
d. Bilder 4-9: Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240;

62572), Ordinasjon til prestedømmet (62341) og Døperen Johannes over-
drar Det aronske prestedømme (Kunst inspirert av evangeliet 407; 62013).

Forslag til 
gjennomgåelse Be et barn holde åpningsbønn.

Vis en gjenstand som gir lys.

• Hva trenges for at denne skal lyse? Hvis du har en lommelykt, viser du at den
må ha batterier, lyspære og bryter, og at alt dette må virke for at den skal
kunne lyse. En lyspære trenger gode glødetråder og må skrus inn i en sokkel
som er forbundet med en kraftkilde. Bryteren må også skrus på for å koble til
elektrisiteten.

Be guttene i klassen reise seg. Disse guttene har mulighet til å motta preste-
dømmet, som er en større kraft enn elektrisitet fordi den er makt og myndighet til
å handle i Guds navn. Ved denne kraften kan vår himmelske Faders barn bli
døpt og motta andre ordinanser i Kirken. Men for å motta denne myndigheten og
bruke den slik Gud har ment det, må en gutt være verdig og godt forberedt.

Bruk bildene på aktuelle tidspunkt, og fortell beretningen om Joseph Smith som
mottok gullplatene og ble ordinert til Det aronske prestedømme, fra «Profeten
Joseph Smiths vitnesbyrd» eller Joseph Smith – Historie 1:29–54, 59, 66–72. Du
bør kanskje kort repetere for klassen hendelsene som førte til at Joseph mottok
gullplatene.

Beretning
fra Skriften

Oppmerk-
somhetsvekker

Leksjon

47Prestedømmet kan velsigne
oss (Leksjon om forberedelse
til prestedømmet)
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Studer følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger mens du tilrettelegger
leksjonen. Bruk de spørsmålene du føler best vil hjelpe barna å forstå skriftste-
dene og anvende prinsippene på seg selv. Når du leser og drøfter skriftstedene
sammen med barna i klassen, vil det hjelpe dem å få innsikt.

• Hvorfor kunne ikke Joseph Smith ha oversatt gullplatene, mottatt preste-
dømmet og organisert Kirken like etter Det første syn? (Han var ikke forberedt.
Han trengte å vokse i visdom og kunnskap.)

• Hva var den første store oppgaven Herren ba Joseph Smith utføre?
(Oversette gullplatene, slik at vi kunne få Mormons bok.)

• Hva holdt Joseph på med den kvelden engelen Moroni viste seg for ham
første gang? (Joseph Smith – Historie 1:29–30.) Hvor mange ganger viste
Moroni seg for Joseph Smith før Joseph så gullplatene for første gang?
(Joseph Smith – Historie 1:30, 44–49. Fire ganger.) Hvorfor tror dere Moroni
gjentok sitt første budskap tre ganger til?

• Hvilke andre instruksjoner fikk Joseph før han kunne begynne å oversette
gullplatene? (Joseph Smith – Historie 1:53–54.) Hvordan bidro disse instruk-
sjonene til å forberede Joseph Smith til andre store ting han skulle gjøre?
Hva gjør dere for å forberede dere til fremtiden?

• Hvilke spesielle forpliktelser påtar de fleste siste-dagers-hellige unge menn
seg når de fyller 12 år? (De mottar Det aronske prestedømme og blir ordinert
til diakoner.)

• Hvordan mottok Joseph Smith Det aronske prestedømme? (Joseph Smith –
Historie 1:68–70.) Hvordan mottar en ung mann Det aronske prestedømme
i dag? (Han blir intervjuet for å finne ut om han er verdig, og blir ordinert ved
håndspåleggelse av en mann som har myndighet til å ordinere ham.)

• Hvordan skulle gutter forberede seg til å motta prestedømmet? Hvordan
skulle piker forberede seg for å motta prestedømmets velsignelser? (Gutter
og piker forbereder seg på samme måte. De ber, viser tro, lærer evangeliet av
foreldre og lærere, lever verdig, etterlever budene, tjener andre, respekterer
hverandre og er ærlige.) (Se berikende aktivitet 4.)

• Hvilke plikter har diakoner i Kirken? (L&p 20:59.) Hvordan utfører de disse
oppgavene? (Deler ut nadverden, samler inn fasteoffer, er budbringer for
biskopen under nadverdsmøtet og er et godt eksempel.)

• Hvem var den første som delte ut nadverden? (Jesus Kristus.) Hvorfor er
nadverden så hellig? (Den er en ordinans som forestiller det offer
Jesus Kristus gjorde for oss alle.)

Les eller la en i klassen lese følgende sitat av eldste Jeffrey R. Holland: «Vi ber
dere unge menn i Det aronske prestedømme tilberede, velsigne og dele ut
symbolene på Frelserens offer på en verdig og ærbødig måte. Hvilket herlig
privilegium og hvilken hellig tillit i en så bemerkelsesverdig ung alder! Jeg kan
ikke tenke meg noe større kompliment som himmelen kunne gi dere. Vi er virkelig
glad i dere. Lev så godt dere kan, og ta dere best mulig ut når dere tar del
i Herrens nadverd.» (Lys over Norge, jan. 1996, s. 68.)

• Hvordan kan vi alle respektere og støtte prestedømmet? (Akseptere kall fra
prestedømsledere, tjene andre, omtale Kirkens ledere med respekt og be for
fedre, brødre, familiemedlemmer og andre som har prestedømmet.) (Se beri-

Diskusjons- og
anvendelses-
spørsmål
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kende aktivitet 3.) Hvordan kan det at du gjør disse tingene, bidra til at din far
eller bror hedrer sitt prestedømme? Hvordan kan de hjelpe deg å forberede
deg til å motta prestedømmet eller prestedømmets velsignelser?

Berikende 
aktiviteter Du kan bruke en eller flere av følgende aktiviteter når som helst i leksjonen eller

som repetisjon, oppsummering eller utfordring.

1. Skriv følgende velsignelser som følger av prestedømmet, på separate kort
eller papirlapper:

Motta et navn og en velsignelse
Bli døpt
Motta Den hellige ånds gave
Motta en velsignelse under sykdom
Delta i nadverden
Reise på misjon
Gifte seg i templet

Del klassen i grupper, og gi hver gruppe ett av kortene. Be barna i hver
gruppe fortelle om aktuelle personlige erfaringer eller erfaringer som familien
har hatt, som har forbindelse med velsignelsen på kortet deres.

2. Be barna om å tenke på en gang de var et sted hvor det var svært mørkt.
Fortell dem så historien om en gruppe turister som gikk inn i en dyp, mørk
hule. Straks de var kommet inn i hulen, skrudde guiden av lyset, ventet noen
minutter og ba så hver enkelt om å peke i retning av utgangen. Da lyset ble
skrudd på igjen, pekte folk i forskjellige retninger.

Les følgende sitat av eldste Robert D. Hales: «Hadde ikke prestedømmets
kraft vært på jorden, kunne Satan fritt ha vanket og regjert her uten begrens-
ning. Vi ville ikke hatt Den hellige ånd til å lede og opplyse oss, ingen profeter
til å tale i Herrens navn, ingen templer der vi kunne inngå hellige, evige
pakter, ingen myndighet til å velsigne eller døpe, helbrede eller trøste . . . Det
ville ikke vært noe lys, ikke noe håp – bare mørke.» (Lys over Norge, jan.
1996, s. 33.)

3. Les eller fortell følgende historie om hva en familie gjorde for å støtte sin far
i hans prestedømskall:

«[Under generalkonferansen for mange år siden] satt jeg sammen med eldste
Ezra Taft Bensons seks barn. Jeg delte rom med en av dem mens vi gikk på
college. Min interesse steg da president McKay reiste seg og bekjentgjorde
neste taler. Full av respekt så jeg på mens eldste Benson, som jeg ennå ikke
hadde møtt, gikk mot mikrofonen. Han var en høy mann, godt over 1.80 meter.
Han hadde en høyere universitetsgrad og var kjent verden over som USAs
landbruksminister og et spesielt vitne for Herren, en mann som virket rolig og
sikker, en som hadde talt til forsamlinger over hele verden. Plutselig kjente jeg
en hånd på armen. En liten pike lente seg mot meg og hvisket ivrig: ‘Be for
far.’

Litt bestyrtet tenkte jeg: ‘Dette budskapet blir sendt bortover raden, og jeg må
sende det videre. Skal jeg si: «Be for eldste Benson»? Skal jeg si: «Du blir
bedt om å holde en bønn for din far»?’ Jeg følte at jeg måtte skynde meg og
lente meg til nestemann og hvisket ganske enkelt: ‘Be for far.’

Leksjon 47
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Jeg så at dette ble hvisket videre langs raden helt til der søster Benson satt,
allerede med bøyet hode.

Mange ganger siden den dagen har jeg husket dette budskapet: Be for far,
hjemmets patriark. Be for ham når han er distriktspresident eller hjemmelærer.
Be for ham når han blir utøvende sekretær for en gruppe i kommunen, når
forretningen hans blomstrer, eller når han går ned i lønn. Be når han gir råd
under familiens hjemmeaften. Be for far som arbeider lange dager for at
Jerold kan reise på misjon og Diane kan gå på college. Be for ham når han
taler på nadverdsmøtet eller gir mor en velsignelse for at hun skal bli bra
igjen. Og be for ham når han om kvelden kommer hjem trett eller mismodig.
Be for far i alt han måtte gjøre – stort og smått.

Med årene har generalkonferanser kommet og gått, og hver gang president
Benson har reist seg for å tale, har jeg tenkt: ‘Hans barn, som er spredt over
hele kontinentet, er nå forenet i bønn for sin far.’

Og jeg har kommet til at det korte budskapet som gikk langs raden for
[mange] år siden, er det viktigste budskap en familie kan dele med hver-
andre. Hvilken overordentlig stor kraft og tro enhver mann kan ha å møte
livets daglige utfordringer med, hvis hans datter eller sønn et eller annet sted
i verden hvisker: ‘Be for far.’» (Elaine McKay: «Pray for Dad», New Era,
juni 1975, s. 33.)

4. Når vi etterlever evangeliet, vil vi være forberedt til å akseptere ansvaret og
glede oss over velsignelsene som følger prestedømmet. Les «Mine evange-
lienormer» (heftet Mine måldager [35317.170], siste omslagsside), og stopp
opp etter hver norm for å la barna tenke over hvor godt de retter seg etter
den. Når du har lest listen, kan du gjerne repetere den ved å benytte illustra-
sjoner eller nøkkelord.

Mine evangelienormer

1. Jeg vil huske mine dåpspakter og lytte til Den hellige ånd.

2. Jeg vil være ærlig overfor min himmelske Fader, andre og meg selv.

3. Jeg vil søke gode venner og behandle andre vennlig.

4. Jeg vil kle meg sømmelig for å vise respekt for min himmelske Fader og
meg selv.

5. Jeg vil bare lese og se på ting som min himmelske Fader finner behag i.

6. Jeg vil bare lytte til musikk som min himmelske Fader finner behag i.

7. Jeg vil bruke min himmelske Faders og Jesu navn ærbødig. Jeg vil ikke
banne eller bruke stygge ord.

8. Jeg vil holde mitt sinn og legeme hellig og rent.

9. Jeg vil ikke innta noe som er skadelig for meg.

10. Jeg vil gjøre slike ting på sabbaten som vil hjelpe meg til å føle meg nær
min himmelske Fader.

11. Jeg vil velge det rette. Jeg vet at jeg kan omvende meg når jeg gjør
en feil.
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12. Jeg vil leve slik nå at jeg kan være verdig til å reise til templet og reise
på misjon.

13. Jeg vil følge min himmelske Faders plan for meg.

5. Les følgende sitat av president Gordon B. Hinckley, Kirkens femtende presi-
dent: «Denne kirken tilhører ikke sin president. Dens overhode er den Herre
Jesus Kristus, hvis navn vi alle har påtatt oss [i dåpen]. Vi er alle sammen
om dette arbeidet. Vi er her for å hjelpe vår Fader i hans gjerning og hans
herlighet, ‘ . . . å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv’ (Moses 1:39).
Deres forpliktelse er like alvorlig i deres ansvarsområde som min i mitt
område. Intet kall i denne kirken er lite eller av mindre betydning. Alle påvirker
vi en annens liv når vi utfører vår plikt.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 72.)

6. Syng eller les «Her fins kjærlighet» (Barnas sangbok, s. 102).

Konklusjon

Vitnesbyrd Du kan gjerne bære vitnesbyrd om at prestedømmet er gjengitt, og at det er
myndighet til å handle for Gud. Oppfordre guttene til å leve verdig nå til å ha Det
aronske prestedømme, og alle i klassen til å leve verdig til å motta alle preste-
dømmets velsignelser. Oppfordre barna til å respektere og støtte prestedøms-
ledere.

Oppfordre barna til å fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks.
en historie, et spørsmål eller en aktivitet, eller til å lese det som oppgis i «Forslag
til hjemmelesning» sammen med dem.

Foreslå at barna skal studere Lære og pakter 121:34–46 hjemme for å repetere
denne leksjonen.

Be et barn holde avslutningsbønn.

Forslag til
hjemmelesning

Forslag til
familiedeltakelse

Leksjon 47
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