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Lektion 8 

Förvärva andlig insikt (del 1) 

Inledning 

Undervisningsmaterialet till Förvärva andlig insikt är uppdelat i tre delar. I del 1 

studerar eleverna de tre första styckena i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” 

i Grundmaterial om nyckelläror. De lär sig om Guds gudomligt instiftade mönster för 

att förvärva andlig insikt och om den inverkan som vår inställning och våra 

önskningar har på vår förmåga att lära genom den Helige Anden. 

Obs: Del 1 och 2 av den här lektionen kan läras ut under två 40-minuters 

lektionstillfällen, eller kombineras och läras ut under ett 80 minuter långt 

lektionstillfälle. Del 3 innehåller en övningsuppgift som ger eleverna möjlighet att 

tillämpa det som de lärde sig i del 1 och 2. 

Lektionsförslag 

Undervisa eleverna om principerna för att förvärva andlig insikt 

Eleverna kan bättre uppnå syftet med nyckellärorna om de känner till och förstår 

principerna för att förvärva andlig insikt. Se till att du hjälper dem förstå de här 

principerna och repetera dem regelbundet på följande lektioner om nyckelläror. 

Övningsuppgifterna som finns i de här lektionerna kräver att eleverna förstår och 

tillämpar de här principerna. 

Att öka vår insikt och vårt vittnesbörd om andlig sanning 

Be en elev läsa upp följande berättelse av äldste James B. Martino i de sjuttios 

kvorum. Be klassen vara uppmärksam på en utmaning som äldste Martino 

upplevde när han först mötte det återställda evangeliet: 



 

”När jag var ung blev mina föräldrar medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga. Vi visste att missionärerna hade undervisat dem, men mina 

föräldrar hade tagit emot missionärslektionerna ensamma. 

Efter det här överraskande tillkännagivandet började mina bröder och jag också 

lyssna på missionärerna, och båda mina bröder tog emot återställelsens budskap 

med glädje. Fastän jag var nyfiken var jag inte intresserad av att förändra mitt liv. 

Jag följde ändå uppmaningen att be för att få veta om Mormons bok var Guds ord, 

men jag fick inget svar” (se James B. Martino, ”Vänd dig till honom så får du 

svar”, Liahona, nov. 2015, s. 58). 

• Vilken svårighet stötte äldste Martino på? 

• Vad finns det för möjliga anledningar till att äldste Martino inte fick ett svar 

när han bad för att få veta om Mormons bok var sann? 

Be klassen fundera över hur de skulle ha känt det om de själva var i den 

situationen. Förklara att de som ber vår himmelske Fader om andlig insikt ibland 

kan känna att deras böner inte besvaras. De kanske inte får svar på sina böner 

eftersom de inte förstår vad de måste göra för att förvärva andlig insikt. 

Förklara att eleverna kommer att få många möjligheter under seminarietiden till att 

lära sig hur man får andlig kunskap från sin himmelske Fader. När de deltar i 

lektionerna om nyckelläror får de möjlighet att lära sig tillämpa principerna för 

förvärvandet av andlig insikt och utveckla en djupare insikt om Jesu Kristi 

evangeliums lära. 

Be eleverna slå upp ”Förvärva andlig insikt” på sida 3 i Grundmaterial om 

nyckelläror. Be en elev läsa upp stycke 1. Be klassen följa med i texten och se vad 

vi måste förstå om vi vill förvärva andlig insikt från Gud. Be eleverna berätta vad 

de hittar. 

• Vad är det hos Gud som gör att vi kan lita på honom när vi söker svar? 

• Varför är det viktigt för den som vill förvärva andlig insikt att först och 

främst förstå att Gud är all sannings källa? 

• Vilka ord eller formuleringar i stycke 1 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” 

i Grundmaterial om nyckelläror beskriver hur vi bör sträva efter att förvärva 

andlig insikt? 

Förklara att Gud har upprättat ett mönster för att förvärva andlig insikt. För att 

hjälpa eleverna förstå vad mönster är och varför de är bra, visar du några olika 

typer av mönster, såsom ett mönster för sömnad, en husritning eller ritning för att 

bygga en möbel. Förklara att ett mönster är en modell eller design som man kan 

följa eller kopiera för att skapa något. 
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• Om någon visste hur man följer det här mönstret och hade de nödvändiga 

färdigheterna och materialet, vad skulle han eller hon troligen kunna göra? 

• Vilka problem skulle kunna uppstå om en person väljer att inte följa 

mönstret när han eller hon försöker göra den här saken? 

Skriv följande på tavlan: Gudomliga mönster för förvärvandet av andlig insikt. 

Förklara att om vi förstår Guds mönster för att förvärva andlig insikt och förstår 

hur man använder det mönstret, kan vi få och tillämpa andliga sanningar. 

Be en elev läsa upp stycke 2 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om 

nyckelläror. Be klassen följa med i texten och hitta fyra saker vi måste göra för att 

följa det mönster Gud har gett oss för att hjälpa oss förvärva andlig insikt. 

• Med utgångspunkt i det här stycket, vad måste vi göra för att följa det 

mönster som Gud har gett för att hjälpa oss förvärva andlig insikt? 

När eleverna har svarat skriver du följande svar på tavlan under ”Gudomliga 

mönster för förvärvandet av andlig insikt”: 

1. Ha en uppriktig önskan att lära känna sanningen. 

2. Vara villiga att leva i enlighet med det som Gud har uppenbarat. 

3. Söka sanningen genom att be. 

4. Studera Guds ord på allvar. 

Fråga: 

• Varför tror ni att det är viktigt att vi har en uppriktig önskan att få lära känna 

sanningen och är villiga att leva efter sanningen som Gud ger oss? 

• Hur bör vi be för att få svar och förvärva andlig insikt? 

• Hur kan seriösa studier av skrifterna och profeternas ord hjälpa oss att 

förvärva andlig insikt? 

Betona att när eleverna konsekvent strävar efter att följa Guds mönster för att 

förvärva andlig insikt, är de mycket bättre förberedda på att ta emot vår himmelske 

Faders råd och vägledning när svåra situationer eller frågor dyker upp. 

Be en elev läsa upp den första meningen i stycke 3 i kapitlet ”Förvärva andlig 

insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen följa med i texten och titta efter 

något som ofta ger oss unika tillfällen att använda vår himmelske Faders mönster 

för att få gudomlig sanning. Be eleverna berätta vad de hittar. 
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Be eleverna fundera över om de tror att det är bra att ställa frågor om kyrkans 

lärdomar eller aspekter av kyrkans historia som kan vara svåra att förstå och varför 

de tror det. 

Be en elev att fortsätta läsa upp stycke 3 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” 

i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen att följa med i texten och se vad det här 

stycket lär om vilken betydelse det har att vi ställer frågor och söker efter svar i vår 

strävan att lära känna sanningen. 

• Vilken betydelse har det att vi ställer frågor och söker efter svar i vår strävan 

att lära känna sanningen? (När eleverna har svarat skriver du följande 

sanning på tavlan: Att ställa frågor och söka efter svar är en viktig del av 

vår strävan att lära känna sanningen. Föreslå att eleverna markerar det 

här i sina exemplar av Grundmaterial om nyckelläror.) 

• Varför tror ni att en viktig del av vår strävan att lära känna sanningen är att 

vi ställer frågor och söker efter svar? 

Be en elev läsa upp följande citat av president Dieter F. Uchtdorf, då i första 

presidentskapet: 

 

”Mina kära unga vänner, vi är ett frågeställande folk. Det har vi alltid varit 

eftersom vi vet att frågor leder till sanningen. … 

Frågor är vittnesbördets födelseplats. En del kan känna sig generade eller ovärdiga 

för att de har djuplodande frågor om evangeliet. 

Men de behöver inte känna det så. Att ställa frågor är inget tecken på svaghet. Det 

föregår tillväxt. Gud befaller oss att söka svar på våra frågor [se Jak. 1:5–6] och 

säger bara att vi ska söka ’med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro 

på Kristus’ [Moro. 10:4]. När vi gör det kan sanningen om allting uppenbaras för 

oss ’genom den Helige Andens kraft’ [Moro. 10:5]. Var inte rädda. Ställ frågor. 

Var nyfikna, men tvivla inte. … Håll alltid fast vid tron och vid det ljus ni redan 

fått” (se Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet” [KUV:s brasafton för unga 

vuxna, 1 nov. 2009], lds.org/media-library). 

• Vad sa president Uchtdorf om frågor som vi kan ha om evangeliet? 

• Hur kan vårt sätt att ställa frågor påverka vår förmåga att ta emot svar, enligt 

det vi lär oss i stycke 3 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om 

nyckelläror? (Hjälp eleverna att hitta följande sanning: Vår förmåga att 

undervisas av den Helige Anden påverkas väsentligt av den inställning 

och avsikt vi har när vi ställer frågor och söker efter svar. Föreslå att 

eleverna markerar den här sanningen i sina exemplar av Grundmaterial om 

nyckelläror.) 
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Påminn eleverna om berättelsen med äldste James B. Martino som lästes tidigare 

under lektionen och fråga eleverna hur de tror att den sanning de just identifierade 

relaterar till äldste Martinos oförmåga att få svar på sina böner. 

Be några elever turas om att läsa upp resten av äldste Martinos skildring. Be 

klassen vara uppmärksam på vad som förändrades i äldste Martinos inställning till 

att få svar på sina frågor. 

 

”Låt mig återvända till min personliga berättelse. Så småningom började jag bli 

uppriktig. Jag minns när missionären som undervisade mig frågade mig om jag var 

redo att döpas. Jag svarade att jag fortfarande hade en del frågor. Den här kloke 

missionären sa att han kunde besvara mina frågor, men bad att jag skulle svara på 

hans fråga först. Han frågade mig om Mormons bok var sann och om Joseph Smith 

var en profet. Jag sa att jag inte visste, men att jag ville veta. 

Mina frågor ledde till större tro. För mig kom svaret inte som en enda händelse, 

utan som en process. Jag märkte att när jag ’prövade orden’ och började ’utöva en 

smula tro’, blev Mormons bok ’välbehaglig för mig’ och den ’upplyste mitt 

förstånd’ och verkligen ’utvidgade min själ’. Till sist fick jag den upplevelse som 

skriften kallar att det sväller i ditt bröst [se Alma 32:27–28]. Det var då som jag 

önskade bli döpt och överlämna mitt liv till Jesus Kristus. 

Jag vet med säkerhet att Mormons bok är Guds ord. Jag vet att Joseph Smith var en 

profet. Åh, det finns fortfarande saker som jag inte förstår, men mitt vittnesbörd 

om sanningen leder mig närmare Frälsaren och bygger upp min tro” (James B. 

Martino, ”Vänd dig till honom så får du svar”, s. 60). 

Om tiden medger kan du visa en del av äldste Martinos 

generalkonferenstal ”Vänd dig till honom så får du svar” (8:16–9:30) i stället för 

att läsa resten av hans skildring. Den här videon finns på LDS.org. 

• Hur påverkade äldste Martinos uppriktighet och önskan att veta om 

Mormons bok är sann och om Joseph Smith var en Guds profet hans 

förmåga att lära genom den Helige Anden? 

Be eleverna tänka på tillfällen när de har ställt frågor på ett sätt som hjälpte dem att 

förvärva andlig insikt. Be gärna några elever berätta om sina upplevelser för 

klassen. (Berätta gärna själv om en upplevelse.) Avsluta med att bära vittnesbörd 

om sanningarna som togs upp i dagens lektion. 
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