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Nyckellära: Jesaja 53:3–5 
”Men det var våra sjukdomar [Jesus Kristus] bar, våra smärtor tog han på sig”  

Jesaja profeterade att Jesus Kristus skulle lida allt för oss genom sin försoning. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran  

Du kan antingen be en elev läsa följande situation högt eller be två elever när de 
kommer till lektionen att förbereda ett kort rollspel för de andra eleverna. 

Du vet att din vän har kämpat med några svåra prövningar. När du frågar vad du kan göra för att hjälpa till 
säger han ”ingenting”. När du börjar säga ”jag vet vad du går igenom och hur du mår” så avbryter han dig och 
säger ”jag vet att du menar väl, men snälla sluta. Du förstår inte vad jag går igenom eller hur jag mår. Ingen 
gör det! Det är jag som måste ta hand om mina problem.” 

• Vad finns det för anledning till att någon kan svara på sättet som din vän i situationen gjorde?  

• Har du någonsin känt som han gjorde när du gick igenom något svårt? 

Fundera en stund på hur det kan vara till hjälp att någon verkligen förstår hur du mår och hur de kan hjälpa 
dig. 

Medan det är sant att ingen på jorden verkligen förstår vad någon annan går igenom, förstår Jesus Kristus 
fullständigt och kan hjälpa oss! Läs Jesaja 53:3–5 och titta efter vad som ger Frälsaren den unika förmågan att 
förstå och hjälpa oss med våra erfarenheter i livet.  

• Vilka sanningar lärde ni er om Jesus Kristus och hans försoning? 

Eleverna kan använda andra ord för att ge uttryck för följande sanning. Om de gör det 
kan det vara bra att fortsätta hänvisa till sanningen på det sätt som eleverna gjorde. 
Genom att göra det ger du bekräftelse till eleverna och hjälper dem att fortsätta 
närma sig sanningen. 

En sanning som ni kan ha hittat är att som en del av sin försoning led Jesus Kristus för våra synder, 
sorger och smärtor. 

Läs nyckelskriftstället Alma 7:11–13 och titta efter vad Frälsaren genomled som en del av sin försoning.  

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum vittnade om Frälsarens unika förmåga att hjälpa oss tack 
vare det han upplevde genom sin försoning.  

Ni kan titta på videon av det här talet, ”Bära sina bördor med lätthet” (på JesuKristiKyrka.org) från 11:41–
13:23 eller läsa citatet nedan. När ni gör det kan ni söka efter saker som ni och era närstående har uthärdat 
som Frälsaren förstår och kan hjälpa till med.  

Frälsaren [har] lidit inte bara för våra synder och vår ondska – utan också för vår fysiska smärta och 
vånda, våra svagheter och tillkortakommanden, vår rädsla och frustration, våra besvikelser och vår 
modfälldhet, vår ånger och våra samvetskval, vår förtvivlan och desperation, de orättvisor och 
ojämlikheter vi upplever och de känslomässiga kval som hemsöker oss.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/04/bear-up-their-burdens-with-ease?lang=eng
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Det finns ingen fysisk smärta, inget andligt sår, ingen själslig ångest eller sorg, ingen skröplighet eller svaghet 
som du och jag upplever i livet som inte Frälsaren redan upplevt. I ett ögonblick av svaghet kan vi utropa: 
”Ingen vet hur det känns. Ingen förstår.” Men Guds Son känner och förstår fullständigt, för han har upplevt 
och burit vars och ens bördor. Och tack vare sitt oändliga och eviga offer (se Alma 34:14), har han fullkomlig 
medkänsla och kan räcka oss sin barmhärtighets arm. Han kan nå ut, beröra, bistå, hela och stärka oss så att 
vi bli mer än vi själva någonsin kunnat bli och hjälpa oss göra det vi aldrig hade kunnat göra om vi litat enbart 
till vår egen kraft. (David A. Bednar, ”Bära sina bördor med lätthet”, Liahona, maj 2014, s. 89–90) 

• Vilken särskild sak är ni tacksamma över att veta att Frälsaren förstår och kan bota? Varför det? 

Öva på tillämpning  

Kom ihåg att principerna för hur man förvärvar andlig insikt är 1) ”handla i tro”, 2) ”granska lärosatser och 
frågor utifrån ett evigt perspektiv” och 3) ”sök ytterligare kunskap i gudagivna källor”. Om ni behöver hjälp 
att minnas vad dessa tre principer betyder kan ni gå igenom stycke 4–12 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror.  

Välj en av följande två alternativ för att öva på att tillämpa de sanningar som undervisas i Jesaja 53:3–5 med 
hjälp av principerna för att förvärva andlig insikt. 

Du kan ge följande alternativ till eleverna som utdelningsblad så att de kan välja 
mellan dem. Eleverna kan få välja mellan att arbeta enskilt eller med en mindre grupp.  

Ett annat alternativ är att kort gå igenom alternativ 1 tillsammans i klassen och sedan 
be eleverna arbeta enskilt med det mer personliga alternativ 2. 

Alternativ 1 – Situationen med en vän 

I situationen i början av lektionen sa vännen: ”Du förstår inte vad jag går igenom eller hur jag mår. Ingen gör 
det!”  

• Vad har ni lärt er om Frälsaren och hans försoningsoffer som kan hjälpa er vän få ett annat 
perspektiv? 

• Om han ser sina omständigheter ur det här perspektivet, hur kan det vara till välsignelse i hans liv 
även om de inte ändras på en gång? 

I situationen sa er vän också: ”Det är jag som måste ta hand om mina problem.”  

• Vad kan han göra för att handla i tro och ta emot Frälsarens hjälp med sina problem? 

• Vem har varit ett stort exempel för er på någon som valde att handla i tro på Kristus när de gick 
igenom svåra saker? Vad har ni sett dem göra för att handla i tro? 

Hitta ett annat skriftställe eller citat av en ledare i kyrkan om Jesu Kristi försoning som kan hjälpa er vän.  

 

Alternativ 2 – Ditt eget liv 

Skriv i din studiedagbok om en prövning som du har gått igenom och som du känner att ingen annan på 
jorden kan förstå helt och hållet. 

• Vilka falska uppfattningar om Gud kan du känna dig frestad att tro på? (Någon som har upplevt en 
långvarig sjukdom kan till exempel frestas att undra om Gud är medveten om dem.) 

Besvara följande i din studiedagbok: 
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• Vad känner du redan till om vår himmelske Fader och hans plan som rättar till den falska 
uppfattningen? 

• Vad har du lärt dig om Jesus Kristus och hans försoning som rättar till den falska uppfattningen? 

Ägna några minuter åt att söka i skrifterna, generalkonferenstal och andra gudagivna källor efter fler 
sanningar som rättar till den falska uppfattningen.  

• Av det du har lärt dig om Jesus Kristus och hans försoning, hur tror du att vår himmelske Fader vill 
att du ska handla i tro i dina omständigheter? 

Be elever som känner sig okej med det att berätta för klassen om vad de lärde sig av 
den här övningen. 

• Vad lärde ni er och kände för Jesus Kristus under den här lektionen?  

 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Skriv orden i nyckelfrasen för Jesaja 53:3–5 på tavlan i en omkastad ordning, i stil 
med: smärtor men det var smärtor och sjukdomar våra [Jesus Kristus] tog bar sig på 
våra han. 

Be en elev skriva orden i rätt ordning tillsammans med rätt skriftställehänvisning och 
låt klassen hjälpa till. Be sedan eleverna att enskilt arbeta på att lära sig det utantill. 

Repetera skriftstället  

Utför följande repetitionsaktivitet under en lektion som undervisas i närtid: 

Be eleverna att kort gå igenom nyckelfrasen och skriftställehänvisningen för Jesaja 
53:3–5: ”Men det var våra sjukdomar [Jesus Kristus] bar, våra smärtor tog han på sig.” 
Gör det genom att visa en bild av Jesus Kristus i Getsemane och be eleverna upprepa 
hänvisningen och nyckelfrasen i huvudet eller i sina studiedagböcker.  

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Jesaja 53:3 ”Han var föraktad och övergiven av människor” 

Frälsaren var föraktad och övergiven på många sätt. Människor i hans hemstad trodde inte att han var 
Messias och försökte döda honom för hädelse (se Luk. 4:16–30). Många av judarna, hans landsmän, övergav 
honom (Joh. 1:11). En apostel förrådde honom (se Luk. 22:48). Hans fiender krävde att han skulle korsfästas 
(se Matt. 27:22–33). 

 

Jesaja 53:5 ”Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” 

Meningen ”straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid” betyder att Jesus Kristus led straffet för våra 
synder.  

Uttrycket ”genom hans sår är vi helade” kan hänvisa till såren på Frälsarens kropp efter att han gisslades eller 

piskades (se Joh. 19:1). Ordet ”sår” kan också hänvisa till allt hans lidande som gjorde det möjligt för oss att 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/john/19.1?lang=eng#p1
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helas från våra synder och från konsekvenserna av Adam och Evas fall, inklusive den andliga och fysiska 
döden. 

 

Jesus Kristus förstår och kan hela 

Syster Jean B. Bingham, Hjälpföreningens generalpresident, har sagt: 

När du studerar Kristi liv och lära på en mängd olika sätt ökar din tro på honom. Du kommer att veta att 
han älskar dig personligen och förstår dig helt och hållet. Under sina trettiotre år på jorden genomled 
han avvisande, förföljelse, kroppslig hunger, törst och utmattning, ensamhet, verbal och fysisk 
misshandel och slutligen en plågsam död i syndiga människors händer. I Getsemane örtagård och på 
Golgatas kors kände han alla våra smärtor, bedrövelser, frestelser, sjukdomar och skröpligheter. 

Vad vi än har lidit så är han helandets källa. De som har upplevt någon form av misshandel, förödande 
förlust, kronisk sjukdom eller funktionsnedsättande belastning, falska anklagelser, elaka förföljelser eller 
andlig skada kommen ur synd eller missförstånd kan alla göras hela av världens Återlösare. Han kommer 
dock inte utan inbjudan. Vi måste komma till honom och ge honom tillåtelse att utföra sina mirakel. 
(Jean B. Bingham, ”För att er glädje skall bli fullkomlig”, Liahona, nov. 2017, s. 86)  

 

Kompletterande övningar 

”Var skall jag finna frid … Han, bara han” 

Följande förslag kan användas vid flera tillfällen under den här lektionen. Ett tillfälle 
är direkt efter att du återgett situationen i början av lektionen och innan du läser 
Jesaja 53:3–5. Det kan hjälpa eleverna förstå att Jesus Kristus är den de kan vända sig 
till som det står i det här skriftstället. 

Du kan antingen be eleverna sjunga psalmen ”Var skall jag finna frid” (Psalmer, nr 75) 
eller om möjligt låta dem lyssna på en inspelning av en kör som sjunger den medan 
eleverna följer med i texten.  

När ni läser texten eller lyssnar på psalmen ”Var skall jag finna frid” (Psalmer, nr 75) kan ni fundera på om ni 
känner någon (inklusive er själva) som har undrat vem de kan vända sig till för att få hjälp när de går igenom 
svårigheter. Var uppmärksam på tankar och känslor som den Helige Anden kanske ger er medan ni läser eller 
lyssnar. 

Läs Jesaja 53:3–5 och titta efter varför Jesus Kristus är ”han, bara han” som till fullo förstår hur han kan hjälpa 
oss i våra enskilda omständigheter. 

 


