
Nyckelläror: Mose 1:39 
Guds verk och härlighet 

Efter att Gud hade visat Mose sina storslagna skapelser frågade Mose: ”Säg mig … varför det är så” (Mose 1:30). 
Den här lektionen om nyckelläror fokuserar på Herrens svar att hans verk och härlighet är ”att åstadkomma 
odödlighet och evigt liv” för alla vår himmelske Faders barn (Mose 1:39). Det här skriftstället hjälper oss förstå 
läran att män och kvinnor kan bli lika Gud och att Gud är hängiven det verket och syftet.   

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Tänk på vad ni gör varje dag. 

• Vilka är några av de viktigaste uppgifterna, arbetena eller syftena ni har i era liv? 

• Vilket av vår himmelske Faders och Jesu Kristi verk tycker ni är viktigast? 

Läs Mose 1:39 och sök efter vad Herren sa till Mose att hans viktigaste verk var. 

En sanning som vi kan lära oss av den här versen är att Guds verk och härlighet är att åstadkomma 
odödlighet och evigt liv för människan. 

• Hur skiljer sig odödlighet från evigt liv? 

Lyssna noga på elevernas svar. Om du märker att eleverna behöver mer hjälp med att 
förstå skillnaden mellan odödlighet och evigt liv kan du visa upp eller dela med dig av 
följande citat och be eleverna läsa det tyst för sig själva. Låt dem sedan fylla i 
meningarna: 

Odödlighet är … 

Evigt liv är … 

Om du märker att eleverna tydligt förstår skillnaden mellan odödlighet och evigt liv 
ska du inte lägga för mycket tid på detta.  

Odödlighet är att leva för evigt som uppstånden varelse. Genom Jesu Kristi försoning får alla denna 
gåva. Evigt liv eller upphöjelse är att ärva en plats i den högsta graden av det celestiala riket, där vi ska 
leva i Guds närhet och fortleva som familjer (se L&F 131:1–4). Liksom odödligheten möjliggörs denna 
gåva genom Jesu Kristi försoning. Det kräver emellertid vår ”lydnad mot evangeliets lagar och 
förrättningar” (TA 1:3) (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 29–30). 

Läs följande ord av äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum:  

Fastän vi kan se på universums oändlighet och säga: ”Vad är människan jämfört med skapelsens 
härlighet?” sa Gud själv att det var för vår skull han skapade universum! Hans verk och härlighet – 
ändamålet med detta storslagna universum – är att frälsa och upphöja människan. Med andra ord har 
evighetens ofantliga vidd och den oändliga rymdens och tidens härligheter och mysterier skapats för 
vanliga dödliga som du och jag … så att vi skulle kunna nå vår potential som [vår himmelske Faders] 
söner och döttrar (Dieter F. Uchtdorf, ”Herren bryr sig om dig”, Liahona, nov. 2011, s. 19). 



Tänk dig – den mäktigaste varelsen i universum, han som formade stjärnor, nebulosor och galaxer, har 
gjort din eviga lycka till sin högsta prioritet. (Dieter F. Uchtdorf, Church News, 27 okt. 2019) 

Ändamålet med hela det verk som vår himmelske Fader och hans son Jesus Kristus utför är att hjälpa er ärva 
evigt liv. Att erhålla evigt liv och bli upphöjd innebär att bli som dem. 

• Vad lär den här sanningen er om hur vår Fader i himlen och Jesus Kristus känner för er? 

• Vad lär den här sanningen er om er själva? 

• Vad har vår himmelske Fader och Jesus Kristus gjort för att åvägabringa odödlighet och evigt liv? 

Om eleverna har svårt för att besvara den tredje frågan kan du be några frivilliga 
turas om att läsa broder Brian K. Ashtons uttalande. Lista några av exemplen som 
eleverna hittar på tavlan.  

Om eleverna inte har några problem kan du skriva några av deras svar på den tredje 
frågan på tavlan. 

Broder Brian K. Ashton, tidigare rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap, återgav några exempel på 
hur vår himmelske Fader hjälper oss i våra dagliga liv för att utvecklas mot evigt liv: 

Det är vår himmelske Fader som ger oss vårt dagliga bröd, som innefattar både maten vi äter och 
styrkan vi behöver för att hålla hans bud. Fadern skänker goda gåvor. Han hör och besvarar våra böner. 
Vår himmelske Fader frälser oss från det onda om vi låter honom göra det. Han gråter över oss när vi 
lider. I slutändan kommer alla våra välsignelser från Fadern.  

Vår himmelske Fader vägleder oss och ger oss de upplevelser vi behöver beroende på våra styrkor, 
svagheter och val så att vi kan bära god frukt. Fadern tuktar oss vid behov eftersom han älskar oss. Han 
är en ”Rådens Människa” [Mose 7:35] som rådgör med oss om vi ber honom göra det.  

Det är vår himmelske Fader som sänder både inflytandet från den Helige Anden och dess gåva in i våra 
liv. Genom den Helige Andens gåva kan Faderns härlighet – eller intelligens, ljus och kraft – bo i oss. 
(Brian K. Ashton, ”Fadern”, Liahona, nov. 2018, s. 94) 

• När har ni lagt märke till att vår himmelske Fader och Jesus Kristus har hjälpt er på ett eller flera av 
dessa sätt? 

Be eleverna besvara följande fråga i sina studiedagböcker. Om det inte känns för 
personligt kan du be några elever berätta vad de har skrivit, om sin kärlek för och sitt 
vittnesbörd om sin Fader i himlen och sin Frälsare, Jesus Kristus.  

• Hur hjälper er himmelske Fader er just nu, på detta eller andra sätt, att uppnå er potential och att bli 
som han?  

• Vad har ni lärt er om er himmelske Fader av hans ansträngningar att hjälpa er bli mer som han?  

Öva på tillämpning 

Be eleverna tänka tillbaka på principerna för att förvärva andlig insikt som de har lärt 
sig i seminariet:  



1. Handla i tro. 
2. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv. 
3. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor. 

För att få en översyn av dessa principer läser eleverna stycke 5–12 i avsnittet 
Förvärva andlig insikt i Grundmaterial om nyckelläror och söker efter ord eller uttryck 
från varje princip som kan användas i följande tillämpningsövning. 

Beskriv eller visa följande scenario. Du kan dela upp klassen i mindre grupper för att 
diskutera följande fråga och få en lösning.  

Isaac lägger märke till att en av hans vänner, Jim, äter lunch ensam. När han sätter sig ner bredvid Jim verkar 
han djupt försjunken i tankar. Han tittar på Isaac och säger: ”Du, i kyrkan i söndags sa min präst att er kyrka 
lär ut att ni kan bli som Gud. Det låter lite arrogant, tycker jag. Tror ni verkligen det?” 

Isaac vet först inte vad han ska säga. 

• Varför skulle det vara viktigt att förstå vad Jim tror om Gud innan man försöker svara på hans fråga? 

Handla i tro 

Läs stycke 5–10 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Ni kan stryka under ord 
eller uttryck som kan tillämpas i den här situationen.  

• Vilka ord och uttryck strök ni under? Hur kan de tillämpas i den här situationen? 

Fler uppföljningsfrågor kan vara till hjälp. Till exempel: 

• På vilket sätt är det att handla i tro om Isaac bär sitt vittnesbörd om vår 
himmelske Faders plan för Jim? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv: 

Läs stycke 8–10 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Ni kan stryka under ord 
eller uttryck som kan tillämpas i den här situationen.  

• Vilka ord och uttryck strök ni under? Hur kan de tillämpas i den här situationen? 

En möjlig uppföljningsfråga kan vara: 

• Vilka delar av frälsningsplanen kan du undervisa Jim om för att hjälpa honom 
förstå hans potential att bli som sin Fader i himlen?  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Läs stycke 11–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Ni kan stryka under ord 
eller uttryck som kan tillämpas i den här situationen.  

• Vilka ord och uttryck strök ni under? Hur kan de tillämpas i den här situationen? 

En möjlig uppföljningsfråga kan vara: 

• Var kan Isaac söka för att hitta svar på Jims fråga? 



Ge eleverna tid att söka efter skriftställen som de kan använda för att besvara Jims 
fråga. Uppmuntra dem att använda Mose 1:39 i sina svar. Några andra skriftställen 
som de kan använda är Psaltaren 82:6; Matteus 5:48; Apostlagärningarna 17:28–29; 
Romarbrevet 8:16–17; Galaterbrevet 4:7; 2 Petrusbrevet 1:4; 1 Johannesbrevet 3:2; 
Uppenbarelseboken 3:21; 3 Nephi 27:27; Läran och förbunden 93:20.   

Se till att eleverna får tillräckligt med tid att söka efter svar på dessa frågor i sina 
skrifter. Eleverna kan behöva fem till sju minuter att hitta svar. Gör en lista på följande 
skriftställehänvisningar på tavlan för att hjälpa eleverna i deras sökande. 

När eleverna är klara ber du dem turas om att besvara Jims fråga som om de var Isaac. 
Du kan låtsas vara Jim för att låta dem öva. 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Vid behov kan du ge varje elev ett papper så att de kan skriva ner nyckelfrasen och 
hänvisningen. 

Ta ett pappersark och vik det fyrdubbelt. Vik upp papperet för att visa de fyra rutorna. Använd upprepning 
för att lära er utantill och skriv följande nyckelfras och skriftställehänvisning i varje ruta: Mose 1:39; ”Detta är 
mitt verk och min härlighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.” 

Vänd sedan på papperet och skriv skrifthänvisningen samt bara de första bokstäverna i nyckelfrasens ord i 
varje ruta. 

Slutligen försöker ni upprepa nyckelfraserna för någon i er närhet medan ni bara tittar på de första 
bokstäverna i nyckelfrasens ord. 

Repetera skriftstället  

Ge eleverna fler tillfällen att repetera skriftstället och nyckelfrasen med hjälp av 
samma papper under en kommande lektion.  

Kompletterande övning 

Videopresentation 

Titta på videon ”Jordisk far, himmelsk Far” (3:59), på JesuKristiKyrka.org och sök efter likheter mellan det 
fadern i videon gör för sina barn och det Gud gör för att förbereda oss så att vi kan bli som han och leva det 
slags liv han lever.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/video/inspirational-messages/2013-01-002-earthly-father-heavenly-father?lang=swe

