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”Syftet med religiös undervisning inom kyrkans utbildnings-
verksamhet är att hjälpa den enskilde, familjen och prästa-
dömsledarna att utföra kyrkans uppgift” (Undervisa om evan-
geliet – Handbok för KUV:s lärare och ledare, [1994], s 3). För att
nå denna målsättning är det först och främst nödvändigt att
undervisa eleverna om Jesu Kristi evangelium enligt stan-
dardverken och profeternas ord. Denna handledning hjälper
dig att göra det, oavsett vilka erfarenheter du har som lärare
eller på vilket språk eller i vilket land du undervisar.

För det andra måste undervisningen ske med hjälp av upp-
maningar, exempel och Andens kraft. Effektiva evangelielä-
rare använder uppmaningar och exempel i sin undervisning.
För att kunna vara ett exempel på det du undervisar om,
måste du först ”genom att studera och tro” (L&F 88:118) söka
förstå principerna i Jesu Kristi evangelium. För att undervisa
genom exempel måste du själv leva efter evangeliet, och
du måste förlita dig på Andens vägledning. Äldste Boyd K
Packer, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, skrev:
”Kraften infinner sig när en lärare har gjort allt han kan för
att förbereda sig, inte bara för lektionen utan genom att leva
i harmoni med Anden. Om han lär sig att förlita på Anden
när det gäller inspiration kan han stå inför sin klass . . . trygg
i vetskapen om att han kan undervisa med inspiration”
(Teach Ye Diligently [1975], s 306). Den kraft som äldste Packer
talar om uppenbarar sig ofta när läraren bär personligt vitt-
nesbörd om den princip eller lära han undervisar om.

Hur du använder denna handledning
Skrifterna ska vara din huvudsakliga källa när du förbereder
lektionerna. Som hjälp i dina skriftstudier och lektionsförbe-
redelser bör du ha följande handledningar:

• Institutets två lektionsböcker (Religion 301–302) – Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (32489 180) och
Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (32498 180)

• Hemstudieseminariets studiehandledning – Gamla testa-
mentet – Elevhandledning (34189 180)

• Gamla testamentet videohandledning (32318 180)

• Denna handledning – Gamla testamentet – Lärarhandledning

Dessa handledningar ersätter inte dina studier av skrifterna,
inte heller den Helige Andens inspirerade vägledning under
dina lektionsförberedelser. De är till hjälp och stöd när du
förbereder dina lektioner. Speciellt Gamla testamentet – Lärar-
handledning ger inledande upplysningar om skriftställe-
blocken, ger en översikt av viktiga evangelieprinciper att
söka efter samt ger förslag till hur många av dessa principer
kan läras ut och hjälpa eleverna förstå dem och tillämpa dem.

”KUV:s administrativa ledning har beslutat att under KUV:s
studiekurser för vardagar, då det finns mer tid för undervis-
ning, ska skrifterna undervisas i ordningsföljd. Ett av de
bästa sätten att undervisa om Jesu Kristi evangelium är att
undervisa om skrifterna i ordningsföljd. Att undervisa om
skrifterna i ordningsföljd innebär att man undervisar dem i
samma ordningsföljd som de ingår i skrifterna” (se Undervisa

om evangeliet, s 20; se denna sida för ytterligare upplysningar
om hur man undervisar om skrifterna i ordningsföljd).
Denna handledning följer skrifternas ordningsföljd men till-
handahåller inte undervisningshjälpmedel för alla verser
i varje skriftställeblock. Ytterligare hjälp ges i institutets elev-
handledningar och i seminariets elevhandledning.

Undervisa om evangeliet: Handbok för KUV:s lärare och ledare
(34829 180) innehåller anvisningar om hur man undervisar
i Kyrkans utbildningsverksamhet. Du bör sätta dig väl in
i dess innehåll. Följande allmänna förslag kan vara till hjälp
i dina lektionsförberedelser.

Förbered dig för att studera och undervisa 
om evangeliet

• Efterlev evangeliet.

• Be att Anden ska vägleda dig i dina studier, förberedelser
och när du undervisar.

• Utöva tro på Herren, på Andens kraft och på skrifternas
förmåga att tillgodose dina elevers behov.

Bestäm dig för vad du ska undervisa om

• Bestäm dig för vilken del av skrifterna som du vill ta
upp under lektionen. Denna handledning är uppdelad i
skriftställeblock som visar när handlingen eller ämnet
växlar. Planeringskalendern på sidorna 5–6 kan hjälpa dig
avgöra hur mycket material som bör tas upp varje
dag eller vecka.

• Studera noggrant skriftställeblocket. Läs det flera gånger
och gör anteckningar om lärdomar, principer, händelser,
svåra ord eller uttryck. Denna handledning, institutets
studiehandledning samt elevhandledningen hjälper dig
att förstå skriftställeblocken och avgöra vad som är viktigt
för dina elever. Din undervisning blir bättre om du upp-
täcker något inspirerande i skriftställeblocket. Då kan du
leda eleverna till en liknande upptäckt.

• Äldste Henry B Eyring, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”Jag hoppas att du ska undervisa om
Gamla testamentets historia och berättelser. Jag hoppas att
du tydligt ska undervisa om de förbund och de offer som
går som en röd tråd genom dess sidor” (Covenants and
Sacrifice [tal till religionslärare, 15 aug 1995], s 7). Välj ut
de lärdomar, principer och händelser som är viktigast för
dina elever att känna till. Låt Andens maningar och dina
elevers behov vägleda dig, då du bestämmer dig för vad
du ska undervisa om.

Bestäm dig för hur du ska undervisa

• Välj ut en eller flera undervisningsmetoder för varje hän-
delse, princip eller lärdom som du vill undervisa om.
Använd dina egna metoder eller de metoder som föreslås
i undervisningsmaterialet.
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• Välj metoder som uppmuntrar eleverna till beredvillighet,
engagemang och tillämpning.

1. Beredvillighet innebär att eleverna är andligt och intel-
lektuellt förberedda, uppmärksamma, koncentrerade
och villiga att lära. ”Beredvillighet är ett både hjärtats
och sinnets tillstånd” (Undervisa om evangeliet, s 13).
Det är inte ett knep för att inleda en lektion. Det är en
fortlöpande utvärdering av elevernas koncentration.

2. Engagemang innebär att eleverna är inbegripna i inlär-
ningsprocessen. Deras deltagande kan vara fysiskt,
känslomässigt, intellektuellt och andligt. Ju mer invol-
verade eleverna är i inlärningsprocessen, desto mer
kommer de att förstå, minnas och tillämpa.

3. Tillämpning innebär att eleverna godtar det som lärs ut,
förstår hur de kan tillämpa det i sitt eget liv och därefter
försöker leva i enlighet med dessa principer.

Hur denna handledning är upplagd
Hjälpmedlen i denna handledning återfinns i följande tre
avdelningar.

Introduktionsmaterial

Introduktionsmaterial ges till varje bok i skrifterna och till
varje skriftställeblock. Introduktionen till varje bok ger upp-
lysningar om bakgrundsmaterial och annan information
som hjälper dig att förstå boken i dess historiska och bibliska
sammanhang. Att förstå sammanhanget och syftet kan göra
dina egna studier mer meningsfulla och givande. Introduk-
tionen till varje skriftställeblock ger ytterligare hjälp till att
förstå sammanhang och syftet med dessa kapitel. De ger ofta
insikter som underlättar dina egna studier och hjälper dig att
förstå skriftställeblockets sanna innebörd. Institutets lektions-
böcker och elevhandledningen bidrar med ytterligare intro-
duktionsmaterial.

Introduktionsmaterialet bidrar med följande:

• Motiverande frågor som främjar elevernas beredvillighet.

• Bakgrundsinformation och uppgifter om vad eleverna ska
söka efter när de läser.

• Citat som du kan sätta upp eller skriva på tavlan, eller
kommentarer som eleverna kan skriva in i sina skrifter.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter

Du finner många viktiga lärdomar och principer i skriftställe-
blocken. Denna avdelning tar upp några av dem som du
kanske vill undervisa eleverna om. Du kan använda dem
i din undervisning på följande sätt:

• Använd dem som ett slags måttstock för att förvissa dig
om att du undervisar om den sanna läran.

• Använd dem till att avgöra vad dina elever behöver
undervisas om.

• Skriv upp dem på tavlan för att ge eleverna förslag på
vilka principer de kan söka efter när de studerar skrift-
ställeblocket.

• Låt eleverna söka efter ytterligare skriftställen som under-
bygger eller förklarar läran.

Lektionsförslag

Denna avdelning innehåller undervisningsförslag som du
kanske vill beakta när du bestämmer dig för hur du ska
undervisa om de händelser, principer och lärdomar som du
har valt ut från skriftställeblocket. Det krävs inte av dig att
du använder dessa undervisningsförslag. De är avsedda att
vara till hjälp för dig när du med Andens vägledning tänker
på dina elevers behov. Du finner också förslag i elevhandled-
ningen som kan anpassas till undervisningen i klassrummet
(se ”Lärarnas inledning till Gamla testamentet – Elevhandled-
ning”, s 3).

Bland rubrikerna under ”Lektionsförslag” finner du
följande:

• Att betona. Varje förslag börjar med ett avsnitt i fetstil
som talar om vilket skriftställeblock och vilken princip
just detta undervisningsförslag lägger tonvikten på. De
överensstämmer ofta med de principer som finns under
”Några viktiga evangelieprinciper att söka efter”.

• Nyckelskriftställe. I de lektionsförslag där ett nyck-
elskriftställe ingår anges detta med den symbol som

visas här. När president Howard W Hunter var president
för de tolv apostlarnas kvorum sade han: ”Det är vår för-
hoppning att ingen av era elever ska gå ut ur klassrummet
och vara ängslig eller generad för att de inte kan få den
hjälp de behöver, därför att de inte är tillräckligt bevan-
drade i skrifterna för att finna de rätta ställena” (Eternal
Investments [tal till religionslärare, 10 feb 1989], s 2).

”Nyckelskriftställe” är en metod att lära eleverna att hitta
verser i skrifterna, förstå vad de betyder och tillämpa dem
i sitt liv. Ett hundra skriftställen – tjugofem för varje skrift-
studiekurs – har valts ut för att särskilt betonas i semina-
riet. Dessa hänvisningar kallas för ”nyckelskriftställe” i de
lektionsförslag där de ingår. Du bör hjälpa eleverna att
behärska dessa nyckelskriftställen genom att gå igenom
dem i klassen och genom att uppmuntra dem att lära sig
skriftställena på egen hand. För förslag till hur du kan gå
till väga, se Undervisa om evangeliet – Handledning för
KUV:s lärare och ledare, s 34–35.

• Veckosymbol. Några undervisningsförslag identifi-
eras också av denna symbol. Denna symbol anger

lektionsförslag som rekommenderas för lärare i ett hem-
studieprogram eller för de som önskar få hjälp med att
undervisa om större skriftställeblock.

• Beräknad tid. I slutet av rubriken anges ungefär hur lång
tid det tar att undervisa om det som föreslås. Tidsangi-
velsen ges endast för att hjälpa dig i planeringen av dina
dagliga lektioner och är ingen antydan om hur lång tid du
ska använda till att undervisa om respektive förslag.

S  M  T  W  TH  F  S
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Andra undervisningshjälpmedel
• Gamla testamentet media (56058 180). Dessa video-

band innehåller presentationer som hjälper dig att
undervisa om Gamla testamentet. Lektionsförslag för
Gamla testamentet media finns i Gamla testamentet videohand-
ledning (32318 180). Skriftställeblock till vilka det finns en
videopresentation markeras med det här angivna tecknet
och med en anmärkning i början av avsnittet med lektions-
förslagen.

• Elever med särskilda behov. ”Särskilda behov” är en
allmän term som används för att identifiera elever med
bland annat läs- eller inlärningssvårigheter, beteenderubb-
ningar eller förståndshandikapp. Dessutom kan det finnas
elever som sitter i fängelse, går i särskola, är rullstols-
bundna, bundna vid hemmet, hörsel- eller synskadade
och så vidare.

Profeten Joseph Smith sade: ”Alla de andar, som Gud
någonsin sänt till världen, äro mottagliga för utvidgning”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 306). Du bör göra varje
tänkbar ansträngning att tillgodose alla dina elevers bild-
ningstörst. Även om det kanske inte är möjligt att oav-
brutet tillgodose samtliga elevers behov, bör du vara
medveten om särskilda behov som finns och anpassa stu-
diematerialet så att samtliga elever kan få ut åtminstone
någonting av varje lektion. Andra elever kan också ges
möjlighet att hjälpa elever med särskilda behov Sådant
osjälviskt tjänande är till välsignelse för både givare och
mottagare.

Förutom studiekursmaterialet finns också annat material
som är till hjälp för personer med särskilda behov. I distri-
butionscentrets katalog finns uppgifter om material som
lämpar sig för elever med olika slag av handikapp.
Kyrkans tidningar är utmärkta källor till artiklar, bilder
och tankar i arbetet med elever som har särskilda behov.

Lärarnas inledning till Gamla testamentet –
Elevhandledning
Gamla testamentet – elevhandledning hjälper eleverna att
läsa Gamla testamentet och att därefter begrunda och till-
ämpa dess lärdomar. Elevhandledningen är obligatorisk för
hemstudieprogrammet, men de flesta lärare i det dagliga
programmet kommer att finna den användbar under sina
förberedelser och i sin undervisning.

Användning inom hemstudieprogrammet

Seminariet är ett program som pågår fem dagar i veckan
(eller motsvarande) under hela skolåret. Eftersom eleverna
i hemstudieprogrammet bara samlas en gång i veckan,
ska de använda elevhandledningen under de övriga fyra
dagarna. Även om alla elever uppmuntras till dagliga studier
i skrifterna, bör hemstudieeleverna inse att det förväntas av
dem att de arbetar 30–40 minuter under fyra skoldagar varje

vecka på de aktiviteter och uppgifter som finns i elevhand-
ledningen.

Till skillnad från tidigare ska eleverna inte göra anteckningar
i elevhandledningen. Använd ett av följande alternativ till de
skriftliga uppgifterna:

• Låt varje elev använda två anteckningsböcker växelvis.
Första veckan använder sig eleven av den ena anteck-
ningsboken och överlämnar den till dig vid lektionstill-
fället. Veckan därpå använder sig eleven av den andra
anteckningsboken och byter sedan ut den mot den första
anteckningsboken, och så vidare.

• Låt eleverna utföra de skriftliga uppgifterna på lösa blad
i en pärm och lämna in de ifyllda sidorna varje vecka. När
du lämnar tillbaka sidorna kan eleven sätta tillbaka dem
i pärmen.

När du varje vecka samlat in elevernas arbetsuppgifter läser
du dem och skriver kommentarer till eleverna. Detta är ett
utmärkt sätt för dig att lära känna dina elever och avgöra hur
väl de förstår det de läser. Du kan under lektionens gång
motivera eleverna genom att låta någon berätta för de andra
vad de har skrivit i sin anteckningsbok.

Bedömning av elevens anteckningsböcker

Det finns inget facit för uppgifterna i elevhandledningen.
Några av svaren finns i skrifterna. Dem finner du lätt när du
bekantar dig med varje uppgift. Andra svar bygger på ele-
vernas tankar, erfarenheter, åsikter och vittnesbörd. I dessa
fall kanske det inte finns endast ett rätt svar. Bedöm eleverna
efter hur mycket de ansträngt sig utifrån personliga förut-
sättningar. Påpeka missuppfattningar eller svar som är klart
felaktiga när du skriver dina kommentarer. Beröm eleverna
för deras insatser.

Var lyhörd för elever med särskilda behov och anpassa
elevhandledningen därefter. Om eleven har ett handikapp
som gör det svårt att skriva, kan du låta honom eller henne
använda sig av en bandspelare och tala in uppgifterna. Du
kan också låta en vän eller familjemedlem skriva åt eleven.
Antalet elevuppgifter kan behöva anpassas för elever med
särskilda behov. Andra elever kan ha mycket lätt för sig och
kan uppmuntras att göra mer än vad som krävs. Hjälp ele-
verna inse att ”rättvist” är att alla gör så gott de kan.

Användning i det dagliga seminarieprogrammet

Eleverna i det dagliga seminarieprogrammet behöver inte
Gamla testamentet – elevhandledning, men bör ha tillgång
till var sitt exemplar under lektionen. Du kan hänvisa ele-
verna till avsnittet ”Förstå skrifterna”, för att de lättare ska
förstå svåra ord och meningar samt för att hitta citat och
förklaringar.

Under dina lektionsförberedelser tittar du på inledningen till
varje skriftställeblock och på avsnittet ”Studera skrifterna”
för att lättare avgöra vad och hur du ska undervisa. Några
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av inledningarna bidrar till exempel med diskussionsfrågor
som gör eleverna mer beredvilliga. Då och då under lek-
tionen vill du kanske att eleverna ska göra en av uppgifterna
eller aktiviteterna under rubriken ”Studera skrifterna” och
därefter redogöra för vad de har skrivit – antingen i grupper
eller inför hela klassen. Även om ni inte gör uppgifterna eller
har aktiviteterna precis som de beskrivs i elevhandledningen,
kan de ge uppslag som kan anpassas till den aktuella under-
visningssituationen.

Bestäm takten för din undervisning om
Gamla testamentet
Gamla testamentet är det mest omfångsrika av kyrkans stan-
dardverk och har dubbelt så många sidor som Mormons bok.
Du kommer inte att kunna undervisa om varje vers under ett
skolår. Utmaningen består i att välja ut det du vill undervisa
om, och undervisa om det i en sådan takt att du varken för-

summar budskapen i de sista böckerna, eller har så bråttom
att dina eleverna inte kan förstå och uppskatta de verkligt
betydelsefulla delarna av Gamla testamentet.

Denna handledning hjälper dig att välja ut och undervisa om
de viktigaste delarna av Gamla testamentet. Följande plane-
ringskalender ger förslag till vad eleverna ska läsa och
hjälper dig besluta hur mycket ni ska avverka varje dag och
varje vecka. Eftersom det finns så många olika seminariepro-
gram runtom i världen är det inte möjligt att i en handled-
ning täcka varje situation. Planeringskalendern på 36 veckor
gäller för det genomsnittliga seminareprogrammet och ett
liknande schema finns i elevhandledningen. Det kan bli nöd-
vändigt att anpassa kalendern till ert dags- eller vecko-
schema och till dina elevers behov.

Det är ett heligt förtroende och en glädjerik plikt att under-
visa kyrkans ungdom om Jesu Kristi evangelium. Må Herren
välsigna dig och dina elever när ni tillsammans studerar
Gamla testamentet.

Inledning till Gamla testamentet – Lärarhandledning
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PLANERINGSKALENDER FÖR ETT SKOLÅR PÅ 36 VECKOR

Seminariet hålls fem dagar i veckan, men lektionsmaterialet
täcker bara fyra dagar. Detta för att ta med i beräkningen
eventuella avbrott, till exempel för skolaktiviteter och sam-
lingar, särskilda seminarieaktiviteter och presentationer,
inlärning av nyckelskriftställen, prov och frågesporter. Om
du vill undervisa grundligare om skriftställeblocket, kan

du ägna mer än en dag till det. Denna flexibilitet är till för
att uppmuntra dig att söka Andens vägledning, så att du kan
tillgodose de särskilda behoven hos dina elever.

Enligt denna vägledning kommer eleverna att läsa ungefär
400 sidor av Gamla testamentet – ett genomsnitt på 11,5 sidor
i veckan under de 35 veckorna.

5

Vecka Förslag till skriftställeblock Förslag till vad
att undervisa om eleverna ska läsa

1 Dag 1–2: ”Inledning till Gamla testa-  
mentet” och ”Hjälpmedel    
för studier i skrifterna”

Dag 3–4: ”Den stora 
lycksalighetsplanen”

2 Dag 1: Abraham 3 Moses 1–4; 
Dag 2: Moses 1 Abraham 3
Dag 3: 1 Mosebok 1–2; Moses 2–3; 

Abraham 4–5
Dag 4: 1 Mosebok 3; Moses 4

3 Dag 1: 1 Mosebok 4; Moses 5 Moses 5–7
Dag 2–4: 1 Mosebok 5; Moses 6–7

4 Dag 1: 1 Mosebok 6; Moses 8 1 Mosebok 6–9; 11;
Dag 2–3: 1 Mosebok 7–10 Moses 8
Dag 4: 1 Mosebok 11

5 Dag 1: 1 Mosebok 12; Abraham 1–2 1 Mosebok 13–17; 
Dag 2: 1 Mosebok 13–14 Abraham 1–2
Dag 3: 1 Mosebok 15–16
Dag 4: 1 Mosebok 17

6 Dag 1: 1 Mosebok 18–19 1 Mosebok 18–19;
Dag 2: 1 Mosebok 20 21–22
Dag 3: 1 Mosebok 21–22
Dag 4: 1 Mosebok 23

7 Dag 1: 1 Mosebok 24 1 Mosebok 24;  
Dag 2: 1 Mosebok 25–27 26–30; 32–33
Dag 3: 1 Mosebok 28–30
Dag 4: 1 Mosebok 31–33

8 Dag 1: 1 Mosebok 34–36 1 Mosebok 35; 37; 
Dag 2: 1 Mosebok 37 39–41
Dag 3: 1 Mosebok 38–39
Dag 4: 1 Mosebok 40–41

9 Dag 1: 1 Mosebok 42–45 1 Mosebok 42–46;
Dag 2: 1 Mosebok 46–47 48–50
Dag 3: 1 Mosebok 48–49
Dag 4: 1 Mosebok 50

10 Dag 1: 2 Mosebok 1–2 2 Mosebok 1–10
Dag 2: 2 Mosebok 3–4
Dag 3: 2 Mosebok 5–6
Dag 4: 2 Mosebok 7–10

11 Dag 1–2: 2 Mosebok 11–13 2 Mosebok 11–14;
Dag 3: 2 Mosebok 14–15 16–17
Dag 4: 2 Mosebok 16–17

12 Dag 1: 2 Mosebok 18–19 2 Mosebok 18–20; 24
Dag 2: 2 Mosebok 20:1–11
Dag 3: 2 Mosebok 20:12–26
Dag 4: 2 Mosebok 21–24

Vecka Förslag till skriftställeblock Förslag till vad
att undervisa om eleverna ska läsa

13 Dag 1: 2 Mosebok 25–27; 30 2 Mosebok 28–29;
Dag 2: 2 Mosebok 28–29; 31 32–34
Dag 3: 2 Mosebok 32
Dag 4: 2 Mosebok 33–40

14 Dag 1: 3 Mosebok 1–7 3 Mosebok 1; 10–11;  
Dag 2: 3 Mosebok 8–11 14; 16; 19; 26
Dag 3: 3 Mosebok 12–18
Dag 4: 3 Mosebok 19–27

15 Dag 1: 4 Mosebok 1–10 4 Mosebok 6; 9; 
Dag 2: 4 Mosebok 11–15 11–14; 16; 22–24; 27 
Dag 3: 4 Mosebok 16–21
Dag 4: 4 Mosebok 22–36

16 Dag 1: 5 Mosebok 1–6 5 Mosebok 4; 6; 
Dag 2: 5 Mosebok 7–13 8–9; 18; 26; 28; 
Dag 3: 5 Mosebok 14–26 30; 32
Dag 4: 5 Mosebok 27–34

17 Dag 1: Josua 1 Josua 1–7; 10;
Dag 2: Josua 2–5 23–24
Dag 3: Josua 6–10
Dag 4: Josua 11–24

18 Dag 1: Domarboken 1–5 Domarboken 2–3; 6–8; 
Dag 2: Domarboken 6–9 13–16; Rut 1–4
Dag 3: Domarboken 10–21
Dag 4: Rut

19 Dag 1: 1 Samuelsboken 1–2 1 Samuelsboken 1–3;
Dag 2: 1 Samuelsboken 3 7–10
Dag 3: 1 Samuelsboken 4–8
Dag 4: 1 Samuelsboken 9–11

20 Dag 1: 1 Samuelsboken 12–15 1 Samuelsboken  
Dag 2: 1 Samuelsboken 16–17 12–13; 15–17; 24; 26
Dag 3: 1 Samuelsboken 18–24
Dag 4: 1 Samuelsboken 25–31

21 Dag 1: 2 Samuelsboken 1–6 2 Samuelsboken 
Dag 2: 2 Samuelsboken 7–10 6–7; 9; 11–14
Dag 3: 2 Samuelsboken 11–12
Dag 4: 2 Samuelsboken 13–24

22 Dag 1: 1 Kungaboken 1–10 1 Kungaboken 3; 8–9; 
Dag 2: 1 Kungaboken 11–16 11–12; 17–19
Dag 3: 1 Kungaboken 17
Dag 4: 1 Kungaboken 18–22

23 Dag 1: 2 Kungaboken 1–3 2 Kungaboken 2; 4–6; 
Dag 2: 2 Kungaboken 4–13 17–19; 22–23
Dag 3: 2 Kungaboken 14–20
Dag 4: 2 Kungaboken 21–25

01–34589 180 SW Intro  15.03.2012  15:20 Uhr  Seite 5



Planeringskalender för ett skolår på 36 veckor

6

Vecka Förslag till skriftställeblock Förslag till vad
att undervisa om eleverna ska läsa

24 Dag 1: 1 och 2 Krönikeboken 2 Krönikeboken 15; 
Dag 2: Esra 1–6 20; Esra 9–10; 
Dag 3: Esra 7–10 Nehemja 1; 6; 8
Dag 4: Nehemia

25 Dag 1: Ester Ester 1–10; 
Dag 2: Job 1–18 Job 1–3; 38; 42
Dag 3: Job 19–37
Dag 4: Job 38–42

26 Dag 1: Psaltaren 1–24 Psaltaren 22–24; 
Dag 2: Psaltaren 25–150 Ordspråksboken 3; 6; 
Dag 3: Ordspråksboken 22; 30–31; Predikaren
Dag 4: Predikaren (förklara 1–2; 4–5; 12

om Höga Visan)

27 Dag 1: Jesaja 1–2 Jesaja 1–2; 4–5; 
Dag 2: Jesaja 3–5 11; 14
Dag 3: Jesaja 6–9
Dag 4: Jesaja 10–23

28 Dag 1: Jesaja 24–28 Jesaja 24; 26; 29;
Dag 2: Jesaja 29 40; 43; 46–47
Dag 3: Jesaja 30–35
Dag 4: Jesaja 36–47

29 Dag 1: Jesaja 48–52 Jesaja 48–50; 53;
Dag 2: Jesaja 53 55; 58–59
Dag 3: Jesaja 54–58
Dag 4: Jesaja 59–66

30 Dag 1: Jeremia 1–6 Jeremia 1; 7; 16; 23
Dag 2: Jeremia 7–15
Dag 3: Jeremia 16–22
Dag 4: Jeremia 23–29

Vecka Förslag till skriftställeblock Förslag till vad
att undervisa om eleverna ska läsa

31 Dag 1: Jeremia 30–32 Jeremia 30–31; 52;
Dag 2: Jeremia 33–52 Klagovisorna 1; 5; 
Dag 3: Klagovisorna Hesekiel 2–3
Dag 4: Hesekiel 1–3

32 Dag 1: Hesekiel 4–32 Hesekiel 18;
Dag 2: Hesekiel 33–34 33–34; 37
Dag 3: Hesekiel 37
Dag 4: Hesekiel 38–48

33 Dag 1: Daniel 1 Daniel 1–3; 6
Dag 2: Daniel 2
Dag 3: Daniel 3–5
Dag 4: Daniel 6–12

34 Dag 1: Hosea Hosea 1–3; 6; Joel 2;
Dag 2: Joel Amos 3–4
Dag 3: Amos
Dag 4: Obadja

35 Dag 1: Jona Jona 1–4; Mika 3; 
Dag 2: Mika Sefanja 3; Haggai 1
Dag 3: Nahum; Habackuk
Dag 4: Sefanja; Haggai

36 Dag 1: Sakarja Sakarja 10; 14; 
Dag 2: Malaki 1–3 Malaki 3–4
Dag 3: Malaki 4
Dag 4: Vittnesbörd; farväl till 

eleverna
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INLEDNING TILL GAMLA TESTAMENTET
Inledning
I ett tal till lärarna vid kyrkans utbildningsverksamhet sade
äldste Boyd K Packer i de tolvs kvorum:

”Det ligger stort värde i att redan från början framföra en kort
men mycket noggrant ordnad överblick av hela kursen . . .

Dessa få inledande lektioner – en jämförelsevis liten investe-
ring av tid – gör det möjligt för eleverna att när som helst
veta var de befinner sig i kursen. De har så att säga på känn
var de är. De bevarar mycket mer i minnet av det som de lär
sig om de vet hur alla delarna hör samman, och kunskapens
ljus lyser klarare. Överblicken är en ram som är väl värd den
tid och den möda som läggs ner på den” (Den stora lycksalig-
hetsplanen [tal till religionslärare, 10 aug 1993], s 2).

Ta dig tid att arbeta fram och ge en inledande överblick
över Gamla testamentet. Hjälp dina elever att förstå Gamla
testamentets betydelse och att se fram emot de berättelser,
sanningar och insikter som de kommer att läsa och studera
under skolåret. Öka din egen och dina elevers insikt
i Jesu Kristi gudomliga mission.

Vad är Gamla testamentet?
Gamla testamentet är en uppteckning över Guds handlande
mot sina barn från skapelsen till omkring 400 f Kr. Det ord
som översatts med testamente kan också översättas med
förbund. Ett förbund är ett särskild relation som en person
eller grupp ingår med Herren. Herren bestämmer villkoren
för belöningarna (välsignelser, frälsning, upphöjelse) och
bemödandena (lydnad mot regler och bud). Ett förbund är
uppfyllt när människor håller sina löften och håller ut intill
slutet. Herren ger välsignelser under jordelivet samt fräls-
ning och upphöjelse efter jordelivet. Gamla testamentet inne-
håller förbund och lärdomar som Herren gav till sina barn
för att förbereda dem för Messias första ankomst och för att
undervisa om hur man återvänder till hans närhet.

Gamla testamentet är en inspirerad röst från det förgångna
med viktiga budskap för oss i vår tid. Den utgör rötterna till
alla andra skrifter och ger oss en grundläggande förståelse
för vilka vi är i dag och vad vi tror på. Med hjälp av nutida
uppenbarelser kan vi bättre förstå och uppskatta Gamla
testamentet.

Varför bör vi studera Gamla testamentet?
President Marion G Romney, andre rådgivare i första
presidentskapet, sade:

”Budskapet i Gamla testamentet är budskapet om Kristus,
hans ankomst och hans försoning . . . Jag tror inte att det
finns en tydligare eller mer relevant förklaring av budskapet
i Gamla testamentet än den som skrevs i [2 Nephi 25–33].
Det tycks mig som om en noggrann läsning av dessa kapitel
under bön är en förutsättning för den som vill förstå och
undervisa om budskapet i Gamla testamentet. I dessa kapitel
skiljer Nephi på det som är viktigt och det som är oviktigt.
Han förklarade också hur dessa lärdomar är viktiga för oss
som lever i de sista dagarna [se 2 Nephi 25:23–26] . . .

Budskapet i Gamla testamentet är budskapet om frälsning
och vilka bud vi måste lyda för att kunna ta del av den fräls-
ning som erbjuds” (”The Message of the Old Testament”,
i A Symposium on the Old Testament, 1979, s 5–6).

Forntida och nutida profeter har betonat värdet av Gamla
testamentet när det gäller att hjälpa människor att lära känna
Gud. Aposteln Paulus skrev till Timoteus: ”Du känner
från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis”
(2 Tim 3:15). De skrifter som var tillgängliga för Timoteus är
de böcker som i dag finns i Gamla testamentet. Lägg märke
till vad Paulus skriver om de heliga skrifterna:

• De kan ”göra dig vis, så att du blir frälst” (2 Tim 3:15).

• De är ”utandad[e] av Gud” (v 16).

• De är ”nyttig[a] till undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (v 16).

• De hjälper den rättfärdige att bli fullkomlig och ”rustad
för varje god gärning” (v 17).

En stor del av Mormons bok innehåller skrifter och hänvis-
ningar till Gamla testamentet. Profeten Nephi lärde ut
många sanningar till sitt folk från mässingsplåtarna. Dessa
plåtar innehöll de skrifter som i dag ingår i Gamla testa-
mentet, bland annat Moses och Jesajas skrifter. Han sade att
han använde dessa skrifter för att:

• Hjälpa dem ”få kunskap om Herrens verk i andra länder
ibland forna folk” (1 Nephi 19:22).

• ”Till fullo måtte kunna förmå dem att tro på Herren, deras
Återlösare” (v 23).

• Tillämpa skrifterna på sig själva för att dra nytta och
lärdom av dem (se v 23).
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Äldste Boyd K Packer sade:

”I Gamla testamentets kurs får ni lära er om skapelsen och
människans fall, grunden till tempelbegåvningen. Ni lär er
vad en profet är. Ni blir förtrogna med ord som lydnad, offer,
förbund, aronska, melkisedekska och prästadömet.

Hela grunden till den judisk-kristna lagen, ja, också till Islam,
blir ni undervisade i.

Den underliggande orsaken till tionden och offergåvor för-
klaras. Ni läser profetior om den kommande Messias och om
evangeliets återställelse. Ni ser Elia demonstrera beseg-
lingens kraft och hör Malaki profetera att Elia skulle sändas
med nycklarna till den beseglande myndigheten.

I seminariet lär ni känna Gamla testamentet. Det som nästan
har övergetts av den kristna världen förblir för oss ett testa-
mente om Jesus Kristus” (Nordstjärnan, jul 1990, s 34).

Här följer några insikter som inte bara gör ett noggrant
studium av Gamla testamentet meningsfullt utan också
nödvändigt:

• Jehova, Gamla testamentets Gud, är det förjordiska
namnet på Jesus Kristus, som är den utlovade Messias.

• Jehova (Jesus Kristus) skapade himlarna och jorden.

• Adams och Evas fall var verkligt och ett nödvändigt steg
i människosläktets utveckling.

• Gud ingriper i människors liv och i nationers öden.

• Vi får välsignelser av Gud genom att ingå och hålla heliga
förbund.

• Avgudadyrkan i någon form är andligt nedbrytande.

• Herren har utlovat en bokstavlig insamling av Israel i de
sista dagarna.

• Det finns profetior om Herrens första och andra ankomst.

• Faderns lycksalighetsplan lärs ut till hans barn genom
hans profeter.

Skillnader i tid och kultur för med sig svårigheter vid studiet
av Bibeln, i synnerhet Gamla testamentet. Dessutom är den
uppteckning vi har nu inte fullständig. Många delar och
förbund ”som äro tydliga och högst dyrbara” togs bort
(1 Nephi 13:26). Mycket av det som gått förlorat återställdes
genom Mormons bok, Joseph Smiths översättning av Bibeln
och andra nutida uppenbarelser (se 1 Nephi 13:33–41). Det
finns andra delar av Bibeln som tycks vara inhöljda i ett sym-
boliskt språk. Ett sådant profetiskt beslöjande har i själva
verket varit till hjälp eftersom de personer vars avsikt har
varit att avlägsna de ”tydliga och högst dyrbara” delarna har
lämnat dessa mer dunkla avsnitt relativt intakta. Sålunda har
många storslagna sanningar blivit bevarade för att kunna
läsas och förstås genom den Helige Andens kraft och ”profe-
tians ande” (2 Nephi 25:4) som Gud har gjort tillgänglig för
de heliga i de sista dagarna.

Hur är Gamla testamentet ordnat?
Bibeln är inte en bok utan en samling böcker: Detta är vad
ordet bibel betyder. Gamla testamentet innehåller 39 böcker
vilka kan grupperas i fyra huvudsakliga kategorier grun-
dade på deras innehåll. Inte alla böcker i Bibeln står i den
ordning de skrevs ner.

1. Lagen – Denna grupp består av de första fem böckerna,
1 Mosebok till 5 Mosebok, vilka skrevs av Mose. De skil-
drar Guds handlande mot människan från jordens ska-
pelse till dess Herren tog Mose hädan. De kallas ofta för
lagen eftersom de redogör för Guds uppenbarelser till
Mose och innehåller Moselagen. Dessa fem böcker kallas
också för Toran och Pentateuken, ett grekiskt ord med
innebörden ”den femfaldiga boken”.

2. De historiska böckerna – Denna grupp består av Josua
till och med Ester. Som namnen antyder är de huvudsak-
ligen historiska berättelser.

3. De poetiska böckerna – Nästa fem böcker, Job till och
med Höga Visan, skrevs huvudsakligen i en hebreisk
poetisk stil.

4, Profeterna – De övriga böckerna i Gamla testamentet
innehåller den profets lärdomar vars namn boken bär.

Några viktiga evangelieprinciper
att söka efter
• Trots att många ”tydliga och dyrbara stycken” har tagits

bort från Gamla testamentet bevarades den genom
Guds hand och innehåller dyrbara lärdomar för vår tid
och för vår personliga nytta (se 1 Nephi 13:20–29; åttonde
trosartikeln).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 1, ”Introduk-
tion: Tidskapseln”, kan användas vid överblicken över

Gamla testamentet (se Gamla testamentet videohandledning för
undervisningsförslag).

Överblick över Gamla testamentet. Gamla testamentet
bevarades för vår tid och för vår personliga nytta. 
(30–35 min)

Tala om för eleverna att en tidskapsel är en behållare som
innehåller uppteckningar och föremål som representerar kul-
turen under en särskild tidsperiod. Tidskapslar bevaras för
att öppnas någon gång i framtiden. Be dina elever hjälpa dig
att skapa en tidskapsel som ska öppnas 2050. Rita en stor
behållare på tavlan som föreställer en tidskapsel och skriv
inuti den tio föremål som för eleverna är representativa för
de fem sista åren i det land de lever i. Ge möjlighet till en
kort diskussion om vad varje föremål säger om det samhälle

Inledning till Gamla testamentet
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de lever i. Hjälp dina elever förstå att Gamla testamentet på
många sätt liknar en tidskapsel. Det är en samling av många
olika slags skrifter ur det förflutna som bevarats för att vi ska
upptäcka dem.

Låt eleverna slå upp i Bibeln och ta reda på hur många sidor
Gamla testamentet har (1 Mosebok till och med Malaki).
Tala om för dem att Adam och Eva lämnade Edens lustgård
omkring 4000 f Kr och att Malaki skrevs omkring 400 f Kr.
Be att de slår upp vad de tror vara mittpunkten i Gamla
testamentets historia. Låt dem sedan slå upp 1 Mosebok 12
och berätta för dem att profeten Abram (som Herren senare
gav det nya namnet ”Abraham”) levde omkring 2000 f Kr,
omkring halvvägs mellan Adam och Malaki. Låt eleverna
jämföra det antal sidor vi har för de första två tusen åren med
antalet sidor för de påföljande två tusen åren. (Introduktions-
materialet i ”Första Moseboken, Moses och Abraham” i stu-
dievägledningen tar upp vad Herren gjort för att ge oss mer
information om de första två tusen åren.)

Låt eleverna slå upp Bibelns innehållsförteckning. Hjälp dem
markera de olika delarna av Gamla testamentet (lag, historia,
poesi och profeter) och diskutera vad varje del innehåller
(se ”Hur är Gamla testamentet ordnat?” s 8).

Låt eleverna tala om vilka favoritberättelser de har i Gamla
testamentet och berätta varför de tycker om just dem.

Tala om för eleverna att de under det kommande året
kommer att läsa om verkliga människor med verkliga svårig-
heter och problem:

• Har ni någonsin blivit ombedda att göra någonting som
tycktes omöjligt? Då kan ni sätta er in i Abrahams situa-
tion.

• Har ni någonsin blivit orättvist behandlade av era syskon?
Då vet ni hur Josef kan ha känt sig.

• Har ni någonsin stått ansikte mot ansikte med en
mobbare? Det gjorde David.

• Har ni någonsin känt er rädda inför en uppgift som ni
blivit ombedda att utföra? Under det här året ska ni få lära
er vad Gideon gjorde i en sådan situation.

• Frestas människorna i vår tid att bryta mot kyskhets-
lagen? Både Josef och David ställdes inför denna frestelse
och reagerade på helt olika sätt.

Vittna för eleverna att de problem som dessa forntida heliga
ställdes inför är mycket lika våra egna. Påminn dem att även
om innehållet i denna skrifternas tidskapsel härrör sig från
svunna tider, är Gamla testamentets lärdomar, historiska
skildringar och berättelser av stort värde i vår tid. Gamla
testamentet organiserades och bevarades för vår tid och för
vår personliga nytta.

Tala om för eleverna att innehållet i tidskapslar och Gamla
testamentet upptäcks och förstås endast när behållaren
öppnas och noggrant analyseras. Be dem jämföra förhål-
landet mellan människors attityder till Gamla testamentet
och deras förmåga att förstå de principer inom evangeliet
som där lärs ut. Uppmuntra eleverna att uppriktigt
anstränga sig och be ofta när de studerar Gamla testamentet.

Inledning till Gamla testamentet
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Studiehjälpmedel i ”tre-i-ett”
År 1993 kom kyrkan ut med en ny utgåva av den engelsk-
språkiga ”Tre-i-ett” (Mormons bok, Läran och förbunden och
Den kostbara pärlan) med en handledning för skriftstudier:
Guide to the Scriptures. Denna handledning innehåller många
studiehjälpmedel som gör skriftstudier meningsfulla och
givande.

Några viktiga evangelieprinciper
att söka efter
• Skrifterna innehåller studiehjälpmedel som kan hjälpa

oss att bättre förstå skrifterna.

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 2, ”’Många
tydliga och dyrbara stycken’”, hjälper oss undervisa

om hur Joseph Smiths översättning återställer viktiga san-
ningar som saknas i Bibeln (se Gamla testamentet videohandled-
ning för undervisningsförslag).

Studiehjälpmedel i skrifterna. Studiehjälpmedlen 
i skrifterna hjälper oss att få ut det mesta möjliga av
våra skriftstudier. (40–45 minuter)

Det finns olika studiehjälpmedel i skrifterna. Följande förslag
kan hjälpa dig att undervisa om dem:

• Visa exempel på fotnoter i Bibeln som översätter hebreiska
eller grekiska namn eller begrepp.

• Visa exempel på fotnoter i Bibeln som förklarar uttryck.

• Upplysningar om vikter och mått i Bibeln (se Sakupp-
lysning).

• Kartor. Be eleverna att leta rätt på flera olika städer eller
länder i Bibelns kartdel.

Hjälpmedel för studier i skrifterna. Använder vi
hjälpmedlen kan vi lättare förstå skrifterna. (5–10 min)

Återge följande berättelse av äldste Richard G Scott, dåva-
rande medlem av de sjuttios kvorum. Den åskådliggör
värdet av de studiehjälpmedel som finns i den nya utgåvan
av standardverken (finns ännu ej på svenska, ö a).

”Jag minns när Tre-i-ett introducerades för brö-
derna. Äldste McConkie presenterade den. Han höll
upp en bok och läste ur försättsbladet: ’Till Bruce R
McConkie.’ Därunder stod ’Amelia’ [hans framtida
hustru] och datumet för hans ankomstdag till mis-
sionshemmet. Han sade: ’Jag har burit med mig 

Hjälpmedel för studier i skrifterna. Hjälp eleverna
praktisera vad de har lärt sig om studiehjälpmedlen.
(30–35 min)

När du har undervisat eleverna om studiehjälpmedlen
låter du dem repetera något av det de har lärt sig med hjälp
av följande frågesport. Du kan låta dem arbeta i grupper.

1. Besvara följande frågor om dopet:

a. Vad har ordet dop för innebörd?

b. Vilka bevis finns det för att dopet utövades före
Kristi ankomst?

c. Vad symboliserar dopet?

d. Nämn fyra avsikter med dopet.

2. Ta reda på hur insikt om följande kursiverade ord bidrar
till ökad förståelse av dessa skriftställen (de förklaras
i Folkbibelns fotnoter).

a. ”Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits”
(1 Mos 2:23)

b. ”Ni Basans kor” (Amos 4:1)

c. ”De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig
till myter” (2 Tim 4:4)

3. Skriv upp tre skriftställehänvisningar för vart och ett
av följande ämnen:

a. De sista dagarna

b. Förlorade skrifter

c. Profetia

d. Uppenbarelse

dessa skrifter runtom i världen. Jag har använt dem
ofta. De har bundits om tre gånger. Jag kan säga på
vilken sida många av skriftställena står på i boken.’
Sedan tillade han: ’Men jag tänker inte längre
använda denna bok. Den har inte de värdefulla
undervisningshjälpmedel och redskap som förhöjer
studierna och förståelsen som den här boken har.’
Detta gjorde stort intryck på mig. Nästa dag hade
jag tillfälle att komma till hans kontor. Han har
ett stort skrivbord, och där satt han med boken
i handen. Med en linjal och rödpenna markerade
han i den nya utgåvan av skrifterna. Eftersom någon
med så stor kunskap i skrifterna finner det värt att
använda den nya utgåvan, tänker jag också göra
det” (”Spiritual Communication”, i Principles of the
Gospel in Practice, Sperry Symposium 1985 [1985],
s 18–19).

HJÄLPMEDEL FÖR STUDIER I SKRIFTERNA
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4. Besvara följande frågor genom att läsa fotnoterna, jämföra
med Mormons bok eller söka i Folkbibelns index:

a. Matteus 4:24 – Vad menas med månadssjuka?

b. Matteus 4:25 – Vad var Dekapolis?

c. Matteus 5:18 – Vad menas med amen?

d. Matteus 5:3 – Hur ökar Mormons bok vår förståelse
av denna vers?

e. Matteus 5:5 – Vilka ytterligare tankar får ni om
ödmjukhet genom att läsa skriftställena under
Ödmjukhet i Folkbibelns index?

5. Läs Lehis syn om livets träd i 1 Nephi 8 och försök finna
tolkningen av följande symboler i 1 Nephi 11:

a. Flod med vatten

b. Ledstång av järn

c. Mörk dimma

d. Stor och rymlig byggnad

6. Identifiera följande personer och berätta var de nämns
i skrifterna:

a. Antionah

b. Josiah Butterfield

7. Försök att finna en karta på vilken det framgår vilka
stater och territorier de heliga färdades igenom under
sitt kringflyttande från New York till Saltsjödalen.

Hjälpmedel för studier i skrifterna
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DEN STORA LYCKSALIGHETSPLANEN
Inledning
År 1993 sade äldste Boyd K Packer, medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, till lärare inom kyrkans utbildningsverk-
samhet att de i början av varje skolår inte bara skulle ge en
kort överblick över det ämne som skulle studeras, de skulle
också ge en överblick över frälsningsplanen:

”En kort överblick över ’lycksalighetsplanen’ (den benäm-
ning på planen som jag tycker bäst om) kommer, om den
ges i början och upprepas då och då, att bli till stor nytta för
era elever.

Jag har en uppgift åt er . . . Er uppgift är att förbereda en kort
sammanfattning eller överblick över lycksalighetsplanen –
frälsningsplanen. Utforma den som en ram inom vilken era
elever kan ordna de sanningar ni vill delge dem.

Först kanske ni tänker att det är en enkel uppgift. Men jag
försäkrar er att så inte är fallet. Att göra detta koncist och
enkelt är mycket svårt. För det första frestas ni att ta med
alltför mycket. Planen i sin fullhet omfattar varje evangelie-
sanning . . .

Även om det är mycket svårt blir det troligen den mest
givande uppgiften under din lärarbana.

Er överblick över lycksalighetsplanen bör vara en enkel och
kortfattad sammanställning av uppenbarade sanningar.
Därefter kan era elever själva orientera sig i förhållande till
planen . . .

Jag ska som inledning ge er den enklast tänkbara översikten
av planen, men ni måste själv förbereda resten av lektionen.

De väsentliga beståndsdelarna i den stora planen för lycksa-
lighet, återlösning och frälsning är dessa:

Förjordisk tillvaro
Andlig skapelse
Handlingsfrihet
Striden i himlen

Fysisk skapelse
Fallet och jordelivet

Principer och förordningar i Jesu Kristi evangelium
(de första principerna: tro på Herren Jesus Kristus,
omvändelse, dop . . .)
Försoningen
Livet bortom graven

Andevärlden
Domen
Uppståndelsen” (The Great Plan of Happiness, s 2–3).

Följande information är avsedd att hjälpa dig att bättre
förstå den stora lycksalighetsplanen och göra din överblick.
Du kan frestas att utförligare beskriva frälsningsplanen
i stället för att ge den korta överblick som äldste Packer
rekommenderade. Vi ber dig motstå denna impuls och ha
i åtanke att många detaljer i planen kommer att läras ut i
kursen Nya testamentet. När du under skolåret undervisar
om dessa principer, kan du gärna hänvisa till din överblick
över frälsningsplanen.

Frälsningsplanen är som ett 
drama i tre akter
I ett tal på en brasafton för unga vuxna 1995 sade president
Boyd K Packer, tillförordnad president för de tolvs kvorum:

”Vårt levnadslopp, från födelsen till döden, är anpassat till
eviga lagar och följer en plan som i uppenbarelserna beskrivs
som den stora lycksalighetsplanen. Den tanke, den sanning
jag skulle vilja ingjuta i era sinnen är denna: Det finns tre
beståndsdelar i planen. Ni befinner er i den andra eller mit-
tersta delen, den del i vilken ni kommer att prövas genom
frestelser, motgångar och kanske också genom tragedier.
Om ni förstår detta blir det lättare för er att finna en mening
med livet och motstå tvivlets, förtvivlans och nedstämdhe-
tens sjukdomar.

Återlösningsplanen kan med sina tre delar liknas vid ett
storslaget drama i tre akter. Den första akten kallas ’Det för-
jordiska livet’. Skrifterna beskriver det som vårt första till-
stånd (se Jud 1:6; Abraham 3:26, 28). Den andra akten, från
födelsen till uppståndelsen, är ’Det andra tillståndet’. Den
tredje akten kallas ’Livet efter döden’ eller ’Evigt liv’.

Under jordelivet är vi som skådespelare som träder in på
scenen precis när ridån går upp för andra akten. Vi har
missat den första akten. Iscensättningen består av många
handlingar och sidohandlingar som går in i varandra, vilket
gör det svårt att lista vem som hör ihop med vem, och vad
som hör ihop med vad, vilka som är hjältar och vilka som
är skurkar. Det hela kompliceras ytterligare av att vi inte
bara är åskådare. Vi är alla medlemmar av rollbesättningen,
vi står på scenen, i händelsernas centrum!” (The Play and the
Plan [tal till unga vuxna, 7 maj 1995], s 1–2).

Den förjordiska tillvaron
Före vår födelse till jorden bodde vi hos vår himmelske
Fader (se Job 38:4–7; Jer 1:5; Abraham 3:21–23). Vår him-
melske Fader är en förhärligad, fullkomlig, celestial varelse
med en kropp av kött och ben (se L&F 130:22). Profeten
Joseph Smith lärde: ”Gud själv var en gång såsom vi äro nu
och är en upphöjd människa och sitter på sin tron i himlarna
därovan!” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 298).

Vår himmelske Fader är fader till våra andliga kroppar
(se 4 Mos 16:22; Apg 17:29; Hebr 12:9; Moses 3:5). Han
besitter en fullhet av gudalika egenskaper och glädje, och
han vill att hans barn ska bli lika honom (se Matt 5:48;
2 Nephi 9:18; Moses 1:39).

Den andliga skapelsen

Abraham såg att alla vår himmelske Faders barn var ”intelli-
genser” eller andar som organiserades innan världen blev
till (se Abraham 3:18–23). President Packer lärde: ”Mäns och
kvinnors andar är eviga” (se L&F 93:29–31; se även Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 135, 179). Vi är alla söner och döttrar
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till Gud som i föruttillvaron levde som hans andebarn
(se 4 Mos 16:22; Hebr 12:9; L&F 76:24). Varje persons ande
är avbildad i den skepnad personen har under jordelivet,
till man eller kvinna (se L&F 77:2; 132:63; Moses 6:9–10;
Abraham 4:27). Alla människor är skapade i våra himmelska
föräldrars avbild” (The Play and the Plan, s 3).

I ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” har första presi-
dentskapet förkunnat: ”Alla människor – män och kvinnor –
är skapade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en
älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har som
sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar. Att det
finns olika kön är nödvändigt för den enskildes förjordiska,
jordiska och eviga identitet” (Nordstjärnan, jun 1996, s 10;
se även L&F 29:31–32; Moses 3:5; Gamla testamentet: 1 Mose-
boken–2 Samuelsboken [Religion 301 Elevens lektionsbok], s 28).

Handlingsfrihet

”1. Alla varelser är underkastade gudomlig lag. Lydnad
mot denna lag medför välsignelser. Olydnad resulterar
i lidande och fördömelse.

2. Varje person har handlingsfrihetens gudomliga gåva att
välja mellan gott och ont. En person kan dyrka hur, var
eller vad han eller hon vill, men endast genom att lära sig
och lyda celestiala lagar kan han eller hon bli upphöjd.

3. Varje person kan välja att agera på ett visst sätt endast i
den utsträckning han eller hon får kunskap om gott och
ont och påverkas av det ena eller det andra” (”Basic Doc-
trine”, Charge to Religious Educators, 3:e uppl [1994], s 85).

För att bli lika Gud är det nödvändigt att vi rätt utövar vår
handlingsfrihet (se 2 Nephi 2:14–16). Det finns emellertid
några villkor som är förenade med att vi har fått denna gåva
att välja hur vi ska handla. Lika nödvändig som handlings-
friheten är för vår tillväxt, lika oundvikligt var det att vi
inte alltid skulle välja det som var rätt. Som aposteln Paulus
skrev: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud”
(Rom 3:23). Enbart handlingsfrihet skulle leda till vår fördö-
melse. Dessa följder var förutsedda och åtgärder hade vidta-
gits i den plan som Fadern framlade för sina barn i det för-
jordiska rådet.

Det stora rådet och striden i himlen

Efter att vår himmelske Fader hade försett oss med ande-
kroppar i den förjordiska världen var vi mer lika honom,
men vi saknade fortfarande många väsentliga egenskaper.
Han är en upphöjd och fullkomlig varelse med en förhär-
ligad fysisk kropp, vilket vi inte hade. Fadern kallade
samman sina barn till ett stort råd i himlen och framlade
sin plan för att hjälpa oss bli lika honom (se Moses 4:1–4;
Abraham 3:22–27).

President Boyd K Packer sade:

”I Gudarnas råd blev vår eviga Faders plan understödd”
(se Alma 34:9; se även Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 301–302). I planen ingick skapandet av en jord på vilken
hans barn kunde få fysiska kroppar och bli prövade enligt

hans bud (se Moses 6:3–10, 22, 59; Abraham 3:24–25;
4:26–27). Varje ande i den förjordiska tillvaron gavs möjlig-
heter att inhämta kunskap och visa lydnad. Var och en fick
sin handlingsfrihet (se Alma 13:3–5).

Ett stort råd sammankallades i himlen (se Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 301–302, 308–309). Den gudomliga planen
krävde att någon skulle påta sig rollen som frälsare och åter-
lösare för att uppfylla Faderns plan. Den evige Faderns först-
födde, Jehova, erbjöd sig och blev utvald (se Moses 4:1–2;
Abraham 3:19, 22–27).

De flesta stödde detta val. Andra gjorde uppror och det
uppstod en strid i himlen. Satan och dem som följde honom
i uppror mot Faderns plan kastades ut och nekades en
jordisk kropp (se Upp 12:7–13; L&F 29:36; 76:28; Moses 4:3).

De som bestod i sitt första tillstånd (du var en av dem) skulle
få en fysisk kropp och få tillåtelse att leva på jorden i detta
planerade andra tillstånd (se Abraham 3:26). Var och en fick
fastställt bestämda tider och var de skulle bo (se 5 Mos 32:8;
Apg 17:26). Somliga förutordinerades till att bli profeter
(se Alma 13:7–9; Abraham 3:23; se även Lärdomar, s 315–316)”
(The Play and the Plan, s 3).

Den fysiska skapelsen
Den fysiska skapelsen av himlarna, jorden och allting därpå
var ett annat nödvändigt steg för att hjälpa oss bli lika vår
Fader i himlen (se Moses 1:33–39; Abraham 3:24–26).
När Gud skapat jorden var allt ”mycket gott” (Moses 2:31),
och där rådde skönhet och överflöd (se 1 Mos 1–2; Moses 2;
3:7–25; Abraham 4–5; se även L&F 59:16–20; Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken–2 Samuelsboken, s 25–33).

President Packer lärde: ”En jord organiserades (se Abraham
5:4). Adam och Eva var i sitt paradisiska tillstånd den förste
mannen och den första kvinnan (se Moses 1:34; 3:7; 4:26;
6:3–10, 22, 59). De var gifta för evigheten och fick befall-
ningar (se Moses 3:23–25). De befann sig i ett tillstånd av
oskuld och visste inte av någon synd (se 2 Nephi 2:23)”
(The Play and the Plan, s 3).

Fallet och jordelivet
Adams och Evas fall var nästa steg i den stora lycksalighets-
planen. Fallet förde med sig jordelivets villkor, däribland
andlig och fysisk död (se 2 Nephi 2:19–25; Alma 42:1–10).
Jordelivet är nödvändigt för att vi ska bli lika Gud. Det ger
oss möjlighet att få en fysisk kropp och att kunna tillväxa och
inhämta kunskap genom friheten att antingen välja att följa
Guds råd eller Satans lockelser (se Alma 42:1–12; L&F
29:36–43; Moses 5:9–12). Det är genom våra val som vi visar
att vi består provet (se Abraham 3:25; se även Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken–2 Samuelsboken, s 35–39).

President Packer sade följande om våra jordiska villkor, och
refererade då till sin metafor om livet som ett skådespel i tre
akter (se s 13):

”Det ingår i den eviga planen att vårt minne av det förjor-
diska livet, den första akten, är täckt av en slöja. Eftersom vi
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inträder i livet i början av andra akten, utan något minne av
första akten, är det inte konstigt att det är svårt att förstå vad
som pågår.

Minnesförlusten gör att vi kan börja på nytt. Det är idealiskt
för provet och säkerställer vår egen handlingsfrihet och ger
oss frihet att välja. Många beslut måste fattas enbart utifrån
tro. Även om så är fallet bär vi med oss en vag kunskap om
vårt förjordiska liv som barn till odödliga föräldrar.

Ni föddes oskyldiga, för ’varje människoande var i begyn-
nelsen oskyldig’ (L&F 93:38). Ni har också en inneboende
känsla för vad som är rätt och fel, för i Mormons bok står det
att vi ’hava fått undervisning nog till att skilja mellan gott
och ont’ (2 Nephi 2:5) . . .

Om ni förväntar er att endast finna frid och välsignelser
under andra akten, blir ni säkert besvikna. Ni kommer inte
att förstå mycket av det som händer och varför saker och
ting tillåts vara som de är.

Kom ihåg detta! Orden ’och de levde lyckliga i alla sina
dagar’ förekommer inte i andra akten. De tillhör tredje akten
när mysterierna är lösta och allting rättats till . . .

Inte förrän ni ser huvuddragen i detta stora dramas eviga
natur går det att se någon mening i livets orättvisor. Somliga
föds med så lite och andra med så mycket. Några föds i fat-
tigdom, med handikapp, med smärta, med lidande. Somliga
dör i förtid, till och med oskyldiga barn. Det finns brutala,
skoningslösa naturkrafter och människors brutalitet mot
varandra. Vi har sett mycket av det på sistone.

Tro inte att Gud avsiktligt orsakar det som han i en vis avsikt
tillåter. När ni har kännedom om planen och hela syftet med
den, kommer även sådant att ge uttryck för en kärleksfull
Fader i himlen.

Det finns något som skulle kunna kallas för ett manus till
detta storslagna skådespel, årtusendenas skådespel . . .

Detta manus, som ni redan bör känna till, är skrifterna –
uppenbarelserna. Läs dem. Studera dem . . .

Skrifterna redogör för sanningen. Ur dem kan ni lära er
tillräckligt om samtliga tre akter för att veta hur ni ska orien-
tera er och få vägledning i ert liv. De visar att ’även I voren
i begynnelsen hos Fadern; det som är ande, nämligen san-
ningens ande.

Sanningen är kunskapen om tingen, såsom de äro, såsom de
voro och såsom de skola bliva’ (L&F 93:23–24).

Första akten, andra akten och tredje akten” (The Play and the
Plan, s 2).

Kyrkans uppgift och evangeliets principer
och förordningar
Adams och Evas fall var inte ett misstag eller en överrask-
ning. Hade de inte valt att bli jordiska hade varken de eller
de övriga av vår himmelske Faders barn kunnat framåtskrida
och bli lika Gud (se 2 Nephi 2:22–25). Fallet var en nöd-

vändig del av planen, men det finns negativa följder som vi
behöver räddas från (se kommentaren till 1 Mos 3:19 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken–2 Samuelsboken, s 38).

Jesu Kristi evangelium tillhandahåller ett sätt genom
vilket hela människosläktet kan föras tillbaka till Guds
närhet (se 2 Nephi 31:10–21; Mosiah 3:19; Alma 7:14–16;
3 Nephi 27:13–22; Moses 5:9; fjärde trosartikeln; se även
kommentaren till 1 Mos 4:1 i Gamla testamentet: 1 Mose-
boken–2 Samuelsboken, s 47). Om vi underlåter att följa planen
och inte tar emot Jesu Kristi försoning kan vi inte återlösas
från våra synder och fullkomliggöras (se Mosiah 2:36–39;
4:1–12; Alma 11:40–41; L&F 29:43–44).

I varje tidsutdelning har profeter sänts för att predika
evangeliet för Guds barn på jorden. Jesu Kristi kyrka har
upprättats i dessa sista dagar för att inbjuda alla att komma
till Kristus. Detta görs genom att förkunna evangeliet för
världen, fullkomliggöra de heliga och återlösa de döda
(se Amos 3:7; Ef 4:11–15; L&F 1:4–23; 138; femte och sjätte
trosartikeln).

Försoningen
På grund av Adams fall kommer vi alla att dö (den fysiska
döden), är vi alla utestängda från Guds närhet och kan
inte återvända till honom på egen hand (den andliga
döden), och lever vi alla i en värld av möda, synd och sorg.
Jesu Kristi försoning sörjer för att hela människosläktet
kommer att uppstå, med odödliga fysiska kroppar, och
övervinner därmed den fysiska döden. Genom försoningen
kan vi rentvås från personliga synder och förvandlas från
vårt fallna tillstånd och bli lika Gud, genom att den andliga
döden övervinns (se 2 Nephi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma
7:11–13; 12:32–34; 34:8–16; 42:11–28; L&F 19:16–19; tredje
trosartikeln; se även ”Det stora rådet och striden i himlen”,
s 14).

Ingen vanlig människa kunde ha åstadkommit uppstån-
delsen och sonat för hela människosläktets synder. Endast
någon som hade makt över döden och förmåga att leva ett
syndfritt liv kunde göra det. Kort och gott, det krävdes en
Guds offer (se Joh 10:17–18; Alma 34:9–14; L&F 45:4).

Livet bortom graven

Andevärlden

Den fysiska döden innebär att kroppen och anden skiljs åt.
Vid döden går alla vår himmelske Faders andebarn till ande-
världen för att invänta uppståndelsen. I andevärlden skiljs
de som tog emot evangeliet och lydde buden från dem som
inte gjorde det. Som president Packer förklarade: ”Ande-
världen är lycka, ett paradis, för de rättfärdiga. Den är ett
elände för de ogudaktiga” (se 2 Nephi 9:10–16; Alma
40:7–14). Oavsett vilket tillstånd vi befinner oss i, fortsätter
vi att lära och vara ansvariga för våra handlingar (se L&F
138:10–22)” (The Play and the Plan, s 3). För ytterligare upp-

Den stora lycksalighetsplanen

15

01–34589 180 SW Intro  15.03.2012  15:20 Uhr  Seite 15



gifter om andevärlden se Läran och förbunden 138, som
innehåller president Joseph F Smiths redogörelse för den
anmärkningsvärda syn som han fick motta beträffande
arbetet som pågår där.

Domen

När Fadern lade fram sin plan och föreslog att en jord skulle
skapas, var hans syfte att ”pröva” sina barn för att se om de
skulle lyda hans bud (se Abraham 3:25). Genom profeten
Joseph uppenbarades att vi inte bara kommer att dömas för
det vi gör utan också för vårt hjärtas önskningar (se Alma
41:3–6; L&F 137:9).

Domen och uppståndelsen har ett nära samband med
varandra och den yttersta domen kommer att äga rum när
vi är uppståndna. Alla, förutom förtappelsens söner, träder
fram i uppståndelsen med fullkomliga kroppar, men de
kommer att vara olika i härlighet. Alla uppstår med en kropp
som lämpar sig för det rike de kommer att ärva, vare sig
det är det celestiala, terrestriala eller telestiala riket. Förtap-
pelsens söner kommer att uppstå men inte bli tilldelade
något härlighetsrike. De blir utkastade i det yttersta mörkret
(se 1 Kor 15:35, 39–42; L&F 88:28–32).

President Packer sade:

”Efter att alla har behandlats lika kommer dom att
avkunnas” (se Mosiah 3:18; se även Lärdomar, s 188–189).
Alla kommer att uppstå enligt den fastställda ordningen
(se 1 Kor 15:21–23). Vilken härlighet vi får beror på hur
vi lyder lagarna och förordningarna i vår Faders plan
(se 1 Kor 15:40–42).

De som har blivit rena genom omvändelse kommer att få
evigt liv och återigen bo hos Gud. De blir upphöjda till ’Guds
arvingar och Kristi medarvingar’ (Rom 8:17; se även L&F
76:94–95; 84:35; 132:19–20; se även Lärdomar, s 323–324).

Åtgärder har vidtagits i planen för dem som under sitt liv
på jorden inte känt till planen: ’Där ingen lag är given, där
är ej heller något straff, och där intet straff finnes, där finnes
ej heller någon dom . . . till följd av försoningen, ty de äro
befriade förmedelst hans makt’ (2 Nephi 9:25).

Utan det heliga arbetet för de dödas återlösning skulle
planen vara ofullständig och i själva verket orättvis. Templets
förordningar – begåvningen, det eviga äktenskapets beseg-
ling – är värda alla de förberedelser som krävs. Gör inte
någonting som gör er ovärdiga att ta emot dem, annars blir
tredje akten i detta eviga skådespel ringare än vad ni nu är
fria att göra den till” (The Play and the Plan, s 3–4).

Uppståndelsen

Alla som någonsin har levat på denna jord, vare sig de har
varit rättfärdiga eller inte, kommer att uppstå med en odöd-
lig fysisk kropp. Denna gåva är en följd av Jesu Kristi förso-
ning (se 1 Kor 15:19–22; 2 Nephi 9:6–15, 19–22). Inte alla
kommer att uppstå vid samma tillfälle, ”men var och en i sin
ordning” (1 Kor 15:23; se även Mosiah 15:20–26; Alma 40:1–2;
L&F 76:15–17).

Några viktiga evangelieprinciper
att söka efter
• Vår himmelske Fader är en förhärligad, fullkomlig, celes-

tial Fader som besitter glädjens fullhet (se Mosiah 4:9;
3 Nephi 28:10).

• Vi bodde hos vår himmelske Fader innan vi kom till
jorden. Vi är hans andebarn och han vill att vi genom att
bli lika honom ska få uppleva samma glädje som den
han känner (se Jer 1:5; Hebr 12:9).

• För att bli lika Gud måste vi ha en uppstånden, förhär-
ligad fysisk kropp och vi måste tillägna oss gudalika egen-
skaper (se Job 19:26; 3 Nephi 27:27; L&F 130:22).

• Vårt liv på jorden är avsett att hjälpa oss att tillägna oss
gudalika egenskaper. Det ger oss möjlighet att få en fysisk
kropp. Genom vår valfrihet att följa Guds råd eller Satans
lockelser kan vi lära oss det som krävs för gudaskap
(se 1 Mos 2:16–17; 2 Nephi 2:25–27; Alma 34:32–34).

• Jordens skapelse och Adams fall åstadkom jordelivets
nödvändiga villkor, däribland andlig och fysisk död och
en värld med vedermödor, smärta och sorg (se 1 Mos 2:17;
3:6–7; 2 Nephi 2:15–25).

• Jesu Kristi försoning åvägabringar uppståndelsen, så att
alla får en odödlig fysisk kropp (se Job 19:25–27; Hes
37:12–14; Alma 11:42–45; 42:23). Försoningen kan också
rena oss från personliga synder genom vår omvändelse
och göra det möjligt för oss att uppnå evigt liv och bli
lika Gud (se Jes 1:18; 2 Nephi 10:24–25; Mosiah 3:19;
Moroni 10:32–33).

• I varje tidsutdelning har Jesus Kristus sänt profeter för att
undervisa Guds barn på jorden om hans evangelium.
Jesu Kristi kyrka har upprättats i dessa sista dagar för att
inbjuda alla att komma till Kristus och ta del av hans lyck-
salighetsplan (se Amos 3:7; Alma 12:32–34; L&F 1:1–14).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 4, ”Frälsnings-
planen”, ger en överblick över grunddragen i fräls-

ningsplanen (se Gamla testamentet videohandledning för under-
visningsförslag). Den bör inte ersätta klassrumsdiskussionen
eftersom den bara kortfattat tar upp det förjordiska och det
efterjordiska livet.

Märk: Äldste Boyd K Packer sade: ”Några av de heliga som
lämnade Nauvoo höll sig inte till den viktgräns som brö-
derna hade fastslagit i fråga om personliga tillhörigheter.
Det kom senare att stå dem dyrt. Ni, liksom jag, vill kanske
ta med för mycket i er överblick [över frälsningsplanen].
Ni kommer att känna smärta över det ni måste utelämna.
Handkärrepionjärerna hade endast tillåtelse att ta med sig
32 kilo. Denna överblick är en ’handkärreöverblick’” (The
Great Plan of Happiness, s 2–3). Du får tillfälle att undervisa
om de grundläggande beståndsdelarna i frälsningsplanen
på många ställen i Gamla testamentet, särskilt under de
närmaste veckorna då du undervisar om de första kapitlen
i 1 Mosebok och Abrahams bok. Du kommer vid dessa till-
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fällen att mer detaljerat ta upp sådana händelser som ska-
pelsen, fallet och försoningen. Kanske är det till hjälp i dina
förberedelser av denna lektion om du i förväg går igenom
materialet till dessa andra lektioner, så att du kan bygga
vidare på och inte bara upprepa vad du undervisar om i din
överblick.

Överblick över frälsningsplanen: Förslag 1 
(90–120 min)

Hjälp eleverna att göra sig en bild av frälsningsplanen (lyck-
salighetsplanen) genom att sträcka ut ett snöre från vägg till
vägg i klassrummet. Häng upp en pappersklämma på snöret
så att den lätt glider. Gör två identiska figurer, en av genom-
skinlig plast och den andra av vitt papper, som du kan fästa
vid pappersklämman.

Tala om för eleverna att snöret representerar vår livstid, att
den ena änden av snöret representerar vårt förflutna och den
andra vår framtid. Pappersklämman representerar oss som
intelligenser, den genomskinliga plastfiguren representerar
vår andekropp och den vita pappersfiguren vår fysiska
kropp. För pappersklämman utmed snöret och sätt fast figu-
rerna allt eftersom du berättar om vårt framåtskridande från
ett förjordiskt förflutet till en efterjordisk framtid. När ni talar
om döden skiljer du den genomskinliga plastfiguren på pap-
persklämman från den vita pappersfiguren. Ställ frågor som
nedanstående när du undervisar om lycksalighetsplanen,
och använd allt efter behov informationen i inledningen. Det
brukar vara fördelaktigt att låta eleverna själva komma på
så många svar de kan genom att låta dem söka efter de före-
slagna skriftställehänvisningarna.

Förjordiskt liv

• Var börjar och slutar vårt ’livssnöre’? (Se L&F 93:29;
Abraham 3:18; ”Den andliga skapelsen”, s 13–14.) Förklara
att vårt liv i själva verket sträcker sig bortom rummets
väggar och fortsätter för evigt i båda riktningar. Våra liv
har inte någon början och inte något slut.

• Vad vet ni om vår himmelske Fader och ert liv med honom
innan ni föddes till jorden? (Se ”Den förjordiska tillvaron”,
s 13.)

• Vad innebär det att vara ett Guds andebarn? Vad var ni
innan det? (Se ”Den förjordiska tillvaron” och ”Den
andliga skapelsen”, s 13–14.) Häng upp plastfiguren på
pappersklämman för att illustrera detta steg.

• Om vi levde tillsammans med vår himmelske Fader i den
förjordiska världen och var odödliga, varför stannade vi
då inte kvar där? (Se ”Handlingsfrihet”, ”Det stora rådet
och striden i himlen”, s 14.)

• Vad vet vi om skillnaderna mellan vår himmelske Faders
plan och Lucifers alternativ? (Se Moses 4:1–4; ”Det stora
rådet och striden i himlen”, s 14.)

• Varför tror ni att Herren värderar friheten att välja (hand-
lingsfriheten) så högt att han till och med lät Lucifer och
hans anhängare börja ett krig i himlen? (Se ”Handlings-
frihet”, s 14.)

Jordiskt liv

• Om Satan till sist kommer att kastas ut i det yttersta
mörkret, varför tillät då Gud Satan och hans anhängare
att komma till jorden och orsaka så stora problem?
(Se L&F 29:39.)

• Varför var det nödvändigt för oss att komma till en
fysisk jord och få en fysisk kropp? (Se L&F 93:33–34;
Moses 1:33–39; ”Det stora rådet och striden i himlen”,
”Den fysiska skapelsen”, s 14.)

• Varför var Adams och Evas fall nödvändigt?
(Se 2 Nephi 2:19–25; ”Fallet och jordelivet”, s 14–15.)
Vad förändrade fallet? (Se 2 Nephi 2:19–25; ”Fallet 
och jordelivet”, s 14–15.)

• Om vi behövde en jord där vi kunde erfara smärta,
sorg och död, varför skapade då Gud den först som ett
paradis? (Se ”Fallet och jordelivet”, s 14–15.)

• Varför var det nödvändigt med en Återlösare för att
planen skulle fungera? (Se ”Det stora rådet och striden
i himlen”, s 14; ”Försoningen”, s 15.)

• Varför behövde Jehova (Jesus Kristus) få en jordisk
kropp (bli en människa) för att planen skulle fungera?
(Se ”Försoningen”, s 15.)

• Med tanke på alla frestelser i vår tid, hur kan vi med
Herrens hjälp förändra vår natur och motstå det onda?
(Se 1 Nephi 2:16; Mosiah 3:19; 4:1–3; 5:1–2; Ether 12:27.)

Livet efter detta

• Vad är det för skillnad på fysisk död och andlig död?
Hur räddas vi från den ena och den andra? Vad kan vi
göra för att övervinna andlig död? (Se 2 Nephi 9:6–23;
Alma 40:11–14; L&F 29:40–44; ”Kyrkans uppgift och
evangeliets principer och förordningar”, ”Försoningen”,
”Andevärlden”, s 15–16.)

• Vad kan man likna andevärlden vid och vad kommer
vi att göra där? (Se Alma 40:11–14; L&F 138:11–37;
”Andevärlden”, s 15–16.)

• När kommer vi att dömas? Finns det mer än en dom?
(Se ”Domen”, s 16.)

• Vad baserar sig vår dom på? Kommer alla att dömas
enligt samma normer? (Se Mosiah 2:36–41; Alma 41:3–7;
L&F 82:3; ”Domen”, s 16.)

• Vad kommer att hända med dem som aldrig fått tillfälle
att höra talas om evangeliet i detta liv? (Se L&F 138:1–37;
”Domen” och ”Uppståndelsen”, s 16.)

• Hur blir det att ha en uppstånden kropp? (Se Alma
11:42–45; ”Domen” och ”Uppståndelsen”, s 16.)

• Vilken är vår slutgiltiga bestämmelse och vad kan vi
bli om vi följer den ”stora lycksalighetsplanen”? 
(Se L&F 76:50–70.)

• Varför kan inte vår himmelsk Fader förläna oss gudaskap
om inte upplever jordelivet? (Se Alma 34:32–34.)

Den stora lycksalighetsplanen
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Om du låter snöret sitta uppe ett tag, kan du hänvisa till det
för att hjälpa eleverna inse hur det de har fått lära sig
stämmer överens med planen.

Fråga eleverna hur kunskap om planen hjälper dem att förstå
varför Herren befaller vissa ting och förbjuder andra. Välj en
befallning som ungdomar där du bor tycks ha svårt med
(kanske ärlighet, moral eller helgande av sabbatsdagen) och
fråga eleverna varför lydnad mot detta bud är följdriktigt när
vi förstår lycksalighetsplanen.

Bär vittnesbörd om planens skönhet och hur viktigt det är att
minnas varför vi är här och vad Herren har gjort för att
hjälpa oss att återvända till honom.

Överblick över frälsningsplanen: Förslag 2 
(90–100 min)

En schematisk översikt som den nedan kan användas till
att undervisa om frälsningsplanen. Denna metod är utmärkt
i visuellt hänseende men ger inte en lika bra kronologisk
framställning som förslag 1.

Ställ frågor enligt förslag 1 medan du ritar överblicken på
tavlan (du kan också använda dig av utdelningsblad) och
diskutera frälsningsplanens olika delar. Rita pilar för att
visa vårt framåtskridande planen igenom. Låt vid lämpliga
tillfällen eleverna söka svaren på frågorna i de föreslagna
skriftställena. Låt gärna överblicken sitta uppe i klassrummet
under skolårets gång, så att du kan hänvisa till den.

Överblick över frälsningsplanen: Förslag 3 
(60–70 min)

En enkel men ändå effektiv metod att gå igenom frälsnings-
planen och framhålla jordelivets betydelse, är att använda
bilden av en bro. Rita av illustrationen i boken på tavlan
eller på en plansch. Vänta med rubrikerna. Skriv dem först
när eleverna själva har upptäckt planens beståndsdelar
i skrifterna.

Fysisk
död

Graven

Uppståndelsen

Slöjan

Jordelivet Andevärlden

Paradiset

Andefängelset

Förjordiskt
liv Celestiala

riket

Telestiala
riket

Yttersta
mörkret

Yt
te

rs
ta

 d
om

en Terrestriala
riket

Rikta elevernas uppmärksamhet på bron och fråga: Vad kan
en bro göra som inte en väg kan? (Bron hjälper dig över en
klyfta eller en flod.) Läs Abraham 3:22 tillsammans med dina
elever och hjälp dem förstå var vi befann oss innan vi kom
till jorden. Läs sedan Moses 1:39 och hjälp dem förstå vart
vår himmelske Fader vill föra oss. (Odödlighet innebär att
leva för alltid som uppståndna varelser, evigt liv innebär att
vara tillsammans med Gud och vara lik honom.) Skriv Hela
människosläktet i undre änden av bron och Evigt liv, med
åtföljande definition, i den andra änden.

Ställ följande frågor:

• Då ju vi levde tillsammans med Gud i denna förjordiska
värld, varför lämnade vi då den?

• Vilket slags ”gap” eller ”klyfta” (vilka skillnader) fanns
det mellan vår himmelske Fader och oss själva när vi
levde tillsammans med honom som hans andebarn?

Hjälp eleverna upptäcka att även om vi levde tillsammans
med vår himmelske Fader och var hans barn, var vi på
många sätt ännu inte lika honom (se 3 Nephi 12:48; L&F
76:70; 88:41; 130:22; ”Den förjordiska tillvaron”, s 13).

Tala om för eleverna att de pelare som bär upp bron repre-
senterar vad vår himmelske Fader har gjort för att hjälpa
oss att bli lika honom, att brospannen som vilar på pelarna
representerar vad vi måste göra. Låt dina elever läsa
Abraham 3:24–27 och ta reda på vad vår himmelske Fader
gjorde för oss och diskutera sedan varför detta var nödvän-
digt (se ”Handlingsfrihet”, ”Det stora rådet och striden i
himlen”, och ”Fysiska skapelsen”, s 14. Skriv Skapelsen på
den första pelaren.

Fråga eleverna vad de tror att den andra pelaren represen-
terar. Vad tror ni var nödvändigt efter den fysiska skapelsen
för att vi skulle bli mer lika vår himmelske Fader?
(Se 2 Nephi 2:22–25; ”Fallet och jordelivet”, s 14–15.) Skriv
Fallet på den andra pelaren och diskutera kortfattat hur fallet
förändrade saker och ting och förde med sig död och synd
in i världen.

Tro
Omvändelse
Dop

Den Helige Andens
gåva

De första principerna och förordningarna
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1. Vara med Gud
2. Vara som Gud

• Ande
• Kropp
• Evig familj
• Gudomlig natur

Hela
människosläktet

Evigt liv

Den stora lycksalighetsplanen
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Fråga eleverna: Vad skulle hända med oss fysiskt och andligt
om allting förblev i ett fallet tillstånd? Läs 2 Nephi 9:6–10 och
diskutera vad Gud gjorde för att hjälpa oss övervinna följ-
derna av fallet (se ”Försoningen”, s 15). Fråga eleverna vad
den tredje pelaren representerar och skriv på den Jesu Kristi
försoning. Fråga: Med tanke på att Jesus Kristus har lovat att
återlösa oss från våra synder, vilket ansvar har vi då var och
en att personligen tillämpa planen? (Se Alma 42:9–15.)

Låt eleverna läsa Helaman 14:15–17 och söka efter de välsig-
nelser som ges till hela människosläktet genom försoningen
oberoende av hur vi lever (vi kommer att uppstå och föras
tillbaka till Guds närhet för att dömas). Det finns andra väl-
signelser som endast ges till dem som allvarligt eftersträvar
dem och lever efter hans evangelium. Låt eleverna läsa tredje
och fjärde trosartikeln och skriv upp vad Gud först och

främst kräver av oss för att vi ska bli förlåtna för våra synder
och nå fullkomning (se även ”Kyrkans uppgift och evange-
liets principer och förordningar”, s 15).

Slutför betecknandet av bron enligt illustrationen och fråga
eleverna hur kunskap om frälsningsplanen hjälper dem
förstå varför vi är befallda att göra vissa saker och förbjudna
att göra andra. Välj bud som ungdomar där du bor kan ha
svårt med och diskutera vad planen lär oss om varför Gud
har gett oss dessa bud.

Läs för eleverna äldste Boyd K Packers uttalande under
”Domen”, s 16. Bär ditt vittnesbörd om den ”stora lycksalig-
hetsplan” som vår himmelske Fader har förberett för sina
barn.

Den stora lycksalighetsplanen
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Inledning
Jehova befallde Abraham att bege sig till Egypten för att
undervisa om evangeliet. Någon tid före Abrahams ankomst
till Egypten (se Abraham 3:15), undervisade Herren honom
om de sanningar som ingår i Abraham 3–5.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Alla människor har en evig ande. De organiserades av

vår himmelske Fader och levde tillsammans med honom
innan de föddes till jorden (se Abraham 3:18–23).

• Jesus Kristus hade större intelligens eller ”ljus och
sanning” (L&F 93:36) än alla andra av vår himmelske
Faders andebarn, vilket gjorde honom ”Gud lik”
(Abraham 3:24; se v 19, 22–24).

• Jesus Kristus utvaldes till Frälsare och Återlösare för de
av vår himmelske Faders andebarn som samtyckte till att
följa Faderns plan och komma till jorden (se Abraham
3:24–28).

• Profeten Joseph Smith sade: ”Varje man, som har en kal-
lelse att predika till världens invånare, blev ordinerad till
denna kallelse i det Stora rådet i himmelen, innan världen
var till” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 316; se Abraham
3:22–23; se även L&F 138:55–56). Var och en av oss måste
visa att vi är trogna dessa kallelser på jorden (se Abraham
3:25; se även Alma 13:3–5, 8–10; L&F 121:34–40).

Lektionsförslag
Abraham 3:22–28 (Nyckelskriftställe: Abraham
3:22–23). Att veta vilka vi är och varför vi är här kan

ge oss större kraft att bemöta svårigheter och finna
glädje i livet. (35–40 min)

Märk: Även om du undervisade om det förjordiska livet under
lektionen om frälsningsplanen, bör du ta upp det på nytt när
ni diskuterar Abraham – särskilt nyckelskriftställena. Följande
övning hjälper eleverna att lära känna varandra och kan leda
till ett samtal om Abraham 3.

Skriv Vem är jag? Varför är jag här? på skrivtavlan. Låt ele-
verna besvara frågorna genom att beskriva sig själva för de

Abraham 3
övriga eleverna. Uppmuntra dem att vara kreativa och ha
roligt när de skriver ner sina svar. Du kan be dem att som
svar på den första frågan beskriva sin roll som dotter, vän,
elev, musiker, diskare eller sekreterare i Laurelklassen.

När eleverna har presenterat sig själva talar du om för dem
att profeten Abraham fick mycket viktiga svar på dessa
frågor. Låt eleverna läsa Abraham 3:22–28 och förbered svar
på frågorna på skrivtavlan genom att ange vilka verser
som de kan finna svaren i. Skriv upp svaren under frågorna
på tavlan.

Ställ följande frågor till eleverna:

• Vad anser du om Abrahams upplevelse?

• Hur kunde den kunskap som Abraham fick genom denna
uppenbarelse påverka hans liv?

• Hur kan kunskap om vilka vi var i detta råd i himlen
påverka våra beslut under jordelivet?

President Ezra Taft Benson sade: ”Livets främsta prov är
lydnad mot Gud” (Nordstjärnan, jul 1988, s 3). Skriv hans
uttalande på tavlan och hjälp eleverna att snabbt lära sig
det utantill. Om du vill kan du skriva uttalandet på en
plansch och sätta upp den i klassrummet. Hjälp eleverna
inse att även om Abraham var utvald att utföra en särskild
uppgift (se Abraham 3:23), måste han prövas och bevisa
sin lydnad (se v 25).

Läs följande uttalande av President Benson:

Bär vittne om att kunskap om vilka vi är och varför vi är här
kan ge oss styrka när vi utsätts för frestelser och hjälpa oss att
vara lydiga mot Gud och visa att vi är trofasta.

”I nästan sex tusen år har Gud hållit er tillbaka till
den sista tiden före Kristi andra ankomst. Varje tidigare
evangelieutdelning har slutat med avfall, men det
kommer inte vår att göra . . . Gud har sparat några av
sina starkaste barn till den sista tiden. De skall
segrande rädda riket. Det är här ni kommer in i bilden,
för ni är den generation som måste bereda er att möta
Gud . . . Begå inga misstag när det gäller detta – ni är en
utvald generation. Aldrig har det förväntats mer av de
trofasta under en så kort tidsperiod som det förväntas
av oss . . . Varje dag fattar vi många beslut som visar var
vi har vårt hjärta. Utgången är viss – rättfärdighetens
krafter kommer att segra. Vad som återstår att se är var
vi står personligen i denna strid, och hur rakryggade vi
är. Kommer vi att stå trofasta mot vår förutordinerade
uppgift i den sista tiden?” (citerad i Marvin J Ashton,
Nordstjärnan, jan 1990, s 35).

FÖRSTA MOSEBOKEN, MOSES BOK OCH ABRAHAMS BOK
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Inledning
Vi vet inte exakt när Mose fick den uppenbarelse som är
nedtecknad i Moses 1, men en del ledtrådar i dessa verser
tyder på att det var efter hans upplevelse med den brinnande
busken (se Moses 1:17; se även 2 Mos 3:1–22; 4:1–17), och
innan han återvände till Egypten för att hjälpa till att befria
Israels barn ur fångenskapen (se Moses 1:25–26). Dessutom
får vi veta att Mose skrev 1 Mosebok som en följd av de
uppenbarelser vi kan läsa om i Moses 1 (se Moses 1:40–41).
Detta kapitel ger oss viktiga insikter, särskilt för att det
redogör för hur och varför Mose erhöll de första kapitlen
i 1 Mosebok (se Moses 1:30).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vi kan inte uthärda Guds närhet om vi inte förvandlats

genom den Helige Andens kraft så att Guds härlighet
vilar på oss. Denna förvandling kallas för ”förklaring”
(se Moses 1:2, 5, 9, 11, 25, 31).

• Vi är barn till en förhärligad himmelsk Fader 
(se Moses 1:3–6).

• Tror vi på Jesu Kristi kraft, han som är Gamla testamentets
Jehova, och minns vi vårt förhållande till Gud, håller hans
bud och ber, hjälper det oss att motstå Satans makt och
frestelser (se Moses 1:12–22; se även Matt 4:10–11; Jak 4:7).

• Den Helige Anden gör det lättare för oss att skilja mellan
gott och ont (se Moses 1:13–18; se även L&F 93:36–37).

• Guds avsikt med sitt verk och skapelser är att hjälpa sina
barn att uppnå odödlighet och evigt liv (Moses 1:30–39).

• Jesus Kristus skapade denna jord och ett oändligt antal
världar lik denna (Moses 1:32–38; se även Moses 7:30).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 3, ”Guds verk
och härlighet”, kan användas till att betona våra

gudomliga möjligheter (se Gamla testamentet videohandledning
för undervisningsförslag). Introducera videon genom att
berätta för eleverna att den är en dramatisering av Moses
upplevelser med Herren. Be dem att söka efter Herrens
svar på Moses frågor och anledningarna till att dessa svar
är så viktiga.

Moses 1
Moses 1:1–22. Det Mose upplevde belyser ett råd som
äldste Dallin H Oaks, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, gav. Han sade: ”Fastslå i en ung persons sinne
det kraftfulla begreppet att han eller hon är ett Guds
barn, och du har gett självrespekt och motivation till
att möta och övervinna livets problem” (Nordstjärnan,
jan 1996, s 26). (25–30 min)

Skriv Vem är jag? på tavlan. (Kanske diskuterade ni svaret
på den frågan under ert studium av Abraham 3.) Fråga
eleverna hur sättet varpå människor besvarar denna fråga
kan påverka deras sätt att leva.

Skriv Människan är ingenting på tavlan och ställ följande eller
liknande frågor till eleverna:

• Vad tänker ni när läser det påståendet?

• Är det möjligt att svara på frågan: ”Vem är jag?”

• Hur kan det finnas de som tror att människan är
ingenting?

Låt eleverna läsa Moses 1:9–11 och söka efter ledtrådar till
varför Mose sade att ”människan är intet”.

Låt eleverna läsa Moses 1:1–11 och skriv tillsammans med
klassen upp vad dessa verser lär om Gud. Fråga eleverna hur
detta går att tillämpa på alla dödliga varelser. Fråga: Kan
detta vara skälet till att Mose sade att ”människan är intet”?

Hjälp eleverna inse vem det är som talar i Moses 1. Tala
om för dem att den ”Herren Gud” som talar med Mose
i Moses 1 var den förjordiske Jesus Kristus, Jehova, även om
han kallade Mose för ”min son” (v 4). Detta är ett exempel
på gudomlig förläning av auktoritet, vilket är den auktoritet
som gör det möjligt för Jesus Kristus att tala på vår him-
melske Faders vägnar som om han vore vår himmelske Fader
(se Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions
[1957–1966], s 13–21).

När Adam drevs ut ur Edens lustgård avlägsnades han
från vår himmelske Faders närhet. Sedan dess står
Jesus Kristus mellan människan och vår himmelske Fader
som vår förespråkare och medlare. Äldste James E Talmage,
en apostel, skrev:

Låt eleverna en gång till ögna igenom Moses 1:1–11 och
belysa vad Mose lärde sig om sig själv. Fråga:

• Hur bör vi tycka det är att kallas en Guds son eller dotter?

• Vad visar vårt förhållande till Jesus Kristus om våra
utvecklingsmöjligheter?

”Ett allmänt studium av de skriftliga vittnesbörden
leder till slutsatsen att Gud, den evige Fadern, vid
ytterst få tillfällen har uppenbarat sig för jordens pro-
feter eller uppenbarare, och vid dessa tillfällen har
det i huvudsak skett för att betyga sin Sons, Jesu Kristi,
gudomliga myndighet” (Jesus Kristus, s 38).

Moses 1
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För att belysa våra inneboende möjligheter tar du med dig
fröet till ett stort träd till klassen. När du visar det frågar du
eleverna vad de tror att det kan bli av det. Tala om för dem
vilket slags träd som fröet kom ifrån. Fråga:

• Vad har detta frö för inneboende möjligheter?

• Hur vet ni det?

• Även om fröet just nu kan tyckas litet och betydelselöst
har det på grund av sina inneboende möjligheter ett värde
som för närvarande inte kan mätas. Hur kan detta frö
liknas vid Moses ord i vers 11?

• På vad sätt liknar fröet oss alla?

Läs Moses 1:12–22 tillsammans med dina elever och hjälp
dem förstå hur viktigt det är att veta vilka vi är och vad
vi kan bli. Framhåll hur viktig denna kunskap var för Mose
i hans upplevelser med Satan. Ställ gärna några av följande
frågor:

• Vad kallade Satan Mose?

• Hur reagerade Mose?

• Hur ihärdig var Satan?

• Hur kunde Mose övervinna Satan med hjälp av sin
kunskap om Gud?

Låt eleverna berätta om en princip de lärt sig genom att
studera de upplevelser som Mose hade.

Moses 1:1–28. När vi har Herrens ande med oss kan vi
bättre skilja mellan gott och ont och fatta kloka beslut.
(20–25 min)

Släck om möjligt ner klassrummet så att det bara finns en
liten strimma ljus. Visa eleverna två föremål som ser likadana
ut men som har olika färg (exempelvis en mörkblå strumpa
och en svart strumpa) och låt dem beskriva de skillnader de
upptäcker mellan de två föremålen. Tänd lyset och låt dem
försöka igen. Låt dem läsa Moses 1:1–18 och berätta hur
exemplet kan jämföras med vad som hände Mose. Fråga:
Vad lär vi oss om varför vi oftare behöver ha Anden med oss
och få andliga erfarenheter?

Låt eleverna läsa Moses 1:1, 5–9, 24–28 och skriv upp vad
Mose såg och lärde. Låt dem läsa verserna 11, 14–15 och
söka efter vad som gjorde det möjligt för Mose att se och
lära sig allt det som han gjorde. Fråga eleverna hur denna
upplevelse gjorde det lättare för honom att bättre skilja
mellan gott och ont.

Gör tillsammans med klassen upp en förteckning över vad
vi kan göra för att inbjuda den Helige Anden i vårt liv, så att
vi kan få välsignelserna av personlig uppenbarelse och
bättre urskillningsförmåga. I förteckningen kan ingå att vi
ska studera skrifterna (se Helaman 3:29), omvända oss
(se Alma 26:21–22), förlita oss på och leva enligt de normer
som hjälper oss att leva ett gott liv (se L&F 11:12–14), sätta

Herren främst i vårt liv (se L&F 88:67–68), värdigt ta del av
sakramentet och hålla de förbund som hör samman med det
(se 3 Nephi 18:1–7).

Be eleverna tänka på tillfällen när de har följt Herrens anvis-
ningar och därigenom tagit emot Anden i sitt liv. Låt några
av eleverna berätta om sina upplevelser för klassen.

Moses 1:24–40. Det ger tröst och tillförsikt att veta att
Guds verk och härlighet är att hjälpa oss att bli lika
honom. (15–20 min)

Fråga eleverna om de vet hur de kommer att försörja sig. Låt
dem förklara varför de vill arbeta med just detta. Läs Moses
1:6 och ta reda på vilket arbete som Mose kallades att utföra.
Ställ följande frågor till eleverna:

• Hur skulle det kännas om ni visste att Herren hade ett
arbete för er att utföra? Har han det?

• Läs Moses 1:24–26 och sök efter vad det var som Mose
var kallad att utföra. Vilket arbete tror ni att Herren har
i beredskap för er?

• Hur får ni reda på vilket ert arbete är?

• Vad tror ni att vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den
Helige Anden har för uppgift?

• Läs Moses 1:27–29 och ta reda på vad Mose fick se rörande
Guds verk. Om ni hade sett det som Mose såg, vilka frågor
skulle ni då kunna ställa er?

Låt eleverna läsa vers 30 och leta upp och markera de två
frågor som Mose ställde. Låt dem läsa verserna 31–40 och ta
reda på hur Herren besvarade dem.

Skriv odödlighet och evigt liv på tavlan och fråga eleverna vad
de olika begreppen har för innebörd och hur de skiljer sig åt.
Följande ord av president Joseph Fielding Smith kan hjälpa
eleverna förstå skillnaden mellan odödlighet och evigt liv:

Läs Moses 1:39; 2 Nephi 26:23–24 och ställ följande frågor
till eleverna:

• Varför kan det vara viktigt att känna till Guds verk och
avsikter?

”Odödlighet och evigt liv är två skilda saker, den ena
olik den andra. Varje människa skall erhålla odöd-
lighet, vare sig hon är god, ond eller likgiltig, ty alla
skall uppstå från de döda.

Evigt liv är någonting därutöver. Ingen annan skall
erhålla evigt liv än den som har hållit Herrens bud
och är berättigad till att komma dit där Herren är . . .
Det är detta som är evigt liv, att vistas i Faderns närhet
och erhålla upphöjelse från honom” (Frälsningens lära,
del 2, s 14).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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• Vad säger kunskapen om att Jesus Kristus skapade denna
jord och led och dog för människosläktets synder om hans
engagemang för oss?

• Hur hjälper den oss att förtrösta på honom och lita på att
han vill vårt bästa?

Inbjud eleverna att berätta vad de tycker det innebär och hur
det känns att förlita sig på Herren.

Moses 1:39 (Nyckelskriftställe). Guds syfte med
sitt verk och sina skapelser är att hjälpa sina barn

att uppnå odödlighet och evigt liv. (15–20 minuter)

Skriv upp orden i Moses 1:39 på tavlan och hjälp eleverna att
lära sig versen utantill. Ett sätt är att låta dem upprepa den
högt tillsammans. När eleverna har upprepat versen några
gånger suddar du ut några av orden och låter dem upprepa
versen igen. Fortsätt med detta tills hela versen är utsuddad
och klassen kan den utantill.

Tala om för eleverna att det inte alls är lika viktigt att kunna
citera ett skriftställe som det är att förstå vad det betyder
och praktiskt tillämpa det i vårt liv. Fråga dem varför denna
princip är sann och uppmuntra dem att inte bara lära sig
orden utantill utan också söka den djupare innebörden av
Moses 1:39. Fråga till exempel:

• Vad representerar brödet och vattnet i sakramentet?

• Hur hjälper oss sakramentets sinnebilder förstå hur Jesus
Kristus hjälper oss att få odödlighet och evigt liv?

• Vad förväntar sig Herren att vi ska göra för att hjälpa
honom att åvägabringa odödlighet och evigt liv för
andra människor? (Diskutera till exempel den betydelse
missionsarbete och evigt äktenskap har när det gäller
att genomföra vår himmelske Faders verk.)

Inledning
Skrifterna innehåller tre redogörelser för skapelsen 
(se 1 Mos 1–2; Moses 2–3; Abraham 4–5; det ges också en
redogörelse i templet). I det här kapitlet kommer vi att
använda oss av redogörelsen i Moses 2–3 och vid behov
hänvisa till 1 Mosebok 1–2 och Abraham 4–5.

Lycksalighetsplanen gavs av en kärleksfull himmelsk Fader
för att han skulle hjälpa sina barn att uppnå odödlighet och
evigt liv. Jordens skapelse – dit hans andebarn kunde sändas
för att få en fysisk kropp, bli prövade och utveckla gudom-
liga egenskaper – var en nödvändig del av denna plan.

Första Moseboken 1–2; 
Moses 2–3; Abraham 4–5

Skrifterna ger tillräckligt med detaljer om skapelsen för att
hjälpa oss förstå Jesu Kristi roll i skapelsen och det gudom-
liga syftet med den.

Den skriftliga redogörelsen för skapelsen beskriver inte
i detalj hur eller när jorden skapades, men den vittnar
om varför den skapades och vem som var dess skapare
(se Moses 1:31–32, 39). Herren har lovat att en dag kommer
detaljerna i fråga om denna jords skapelse att uppenbaras
(se L&F 76:5–10; 101:32–34).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Jesus Kristus (Jehova) skapade himlarna och jorden under

Faderns ledning (se Moses 2:1; se även L&F 38:1–3;
76:23–24; Moses 2:31–33).

• Jorden skapades inte ur intet. Den organiserades av redan
existerande materia (se 1 Mos 1; Moses 2; Abraham 4).

• Alla levande varelsers andar skapades andligen innan de
skapades fysiskt (se 1 Mos 2:4–5; Moses 3:4–5).

• Adam var den första människan. Han och hans hustru
Eva skapades i Guds bokstavliga avbild och alla jordens
människor är ättlingar till dem (se 1 Mos 1:26–27;
Moses 2:26–27).

• Gud fastställde en dag av sju till att vara den dag då
människorna skulle vila från sitt arbete och dyrka honom
(se 1 Mos 2:1–3; Moses 3:1–3; se även 2 Mos 20:8–11).

• Från begynnelsen gav Gud människan handlingsfrihet,
vilket är förmågan till självständigt handlande. Alla beslut
som fattas genom utövande av handlingsfriheten får
konsekvenser som grundar sig på eviga lagar (se Moses
3:16–17; se även 2 Nephi 2:16, 27; L&F 130:20–21).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 5, ”Skapelsen”,
handlar om skapelsens roll i vår himmelske Fader

plan (se Gamla testamentet videohandledning för undervisnings-
förslag).

Första Moseboken 1:1; Moses 2:1; Abraham 4:1. Syftet
med de skriftliga redogörelserna för skapelsen är inte
att besvara sådan frågor som hur jorden skapades, hur
länge sedan den ägde rum eller hur lång tid själva
skapelseprocessen tog. Syftet med dem är att besvara
de viktigare frågorna om varför jorden skapades och
vem som skapade den. (20–25 min)

Visa ett fotografi av universum eller en konstnärs bild av uni-
versum (se följande schematiska översikt; även s 223) eller en
stjärnhimmel. Diskutera med eleverna förhållandet mellan
vår jord och universum och skapelsens oerhörda omfattning.

Första Moseboken 1–2; Moses 2–3; Abraham 4–5
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Ta med dig ett pussel med cirka 200 pusselbitar till klassen
och be eleverna att fundera över hur enkelt och obetydligt
pusslet är jämfört med hela universum. Be en elev att försöka
lägga pusslet genom att skaka ut innehållet på golvet. Upp-
muntra eleven att försöka igen och denna gång anstränga
sig ännu mer att få pusselbitarna att lägga sig själva. Fråga:
Om någonting som är så enkelt som detta pussel inte kan
falla på plats av sig självt, vad säger det oss då om någonting
som är så väldigt som denna jord eller som universum?
Diskutera vad experimentet lär oss om behovet av en skapare
eller någon som hjälper till att organisera elementen.

Låt eleverna läsa Moses 2:1 och Abraham 4:1 och söka efter
vad dessa verser lär oss om skapelsen. Uppmuntra eleverna
att snabbt ögna igenom och se hur många gånger ordet
Gud används i Moses 2–4 och Abraham 4–5 i samband med
skapelsen. Fråga varför de tror att detta ord blivit så starkt
betonat.

För att framhålla den viktiga sanningen att Jehova – Jesus
Kristus – är Skaparen, kan du använda dig av ett eller flera
av följande förslag:

• Sjung tillsammans ”Min himmelske Fader älskar mig”
(Barnens sångbok, s 16) och diskutera budskapet i sången.

• Låt eleverna fundera över, ta med sig till lektionen eller
rita någonting som påminner dem om att det finns en
Gud och att han älskar dem. Låt dem berätta om detta
för klassen.
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Det universum vi känner till
40 000 000 000 ljusår i diameter

Den närmaste anhopningen av galaxer
150 000 000 ljusår i diameter

Miljontals galaxer

Vintergatan
100 000 ljusår i diameter

Hundratals miljarder stjärnor
Vårt solsystem

0,000063 ljusår i diameter
Det tar solljuset över 5 timmar 

att nå Pluto.

Vår jord
12 756 kilometer i diameter
0,000016 ljusår från solen

Det tar solljuset 8 minuter att nå oss.

Ett ljusår är den sträcka ljuset tillryggalägger
på ett år med en hastighet av omkring
300 000 kilometer i sekunden, vilket är
ungefär 950 miljarder mil.

Vår galax och dess 
närmaste grannar

4 000 000 ljusår i diameter

• Läs Alma 30:43–44 och Moses 6:63 och diskutera hur
allting i naturen vittnar om att Jesus Kristus är Skaparen
och om hans mission som Återlösare.

Första Moseboken 1–2; Moses 2–3; Abraham 3–4.
Skapelsen utfördes med ordning och noggrannhet
i enlighet med vår himmelske Faders plan. (30–35 min)

För att hjälpa eleverna förstå i vilken ordningsföljd skapelsen
ägde rum låter du dem göra uppgift A för 1 Mosebok 1 och
Moses 2:1 i elevhandledningen. Diskutera hur skapelsen gick
till och låt eleverna berätta vad som gjorde intryck på dem
när de utförde uppgiften.

Låt eleverna läsa Moses 2:10, 12, 18, 21, 25, 31. Ställ följande
frågor:

• Hur bedömde Herren varje fullbordad del av skapelsen?

• Vad innebär det för er att allt skapat var gott? Varför?

• Hur känns det att veta att människosläktet var kronan på
verket i vår himmelske Faders och Jesu Kristi skapelse?

Håll upp en bibel och fråga eleverna om det är viktigare att
känna till bokens fysiska egenskaper (exempelvis dess bind-
ning, papperskvaliteten och stilsorten) än att känna till dess
budskap och vad den betyder i vårt liv. Förklara att även om
det är intressant att veta hur Bibeln är tillverkad och tryckt
samt dess historia, är det budskapet och dess innebörd som
är viktigast. Fråga om detsamma gäller jordens skapelse.

Skriv följande frågor på tavlan:

• Hur?

• Hur länge?

• Vem?

• Varför?

Ställ följande frågor till eleverna:

• Om frågorna på tavlan gällde jordens skapelse, hur skulle
ni då rangordna dem när det gäller deras betydelse för vår
frälsning? Varför?

• Läs Moses 1:39. Vad är det gudomliga syftet med att denna
jord skapades?

Förklara att även om det är mycket som vi inte vet och
förstår om denna jords skapelse (se L&F 101:32–33), ger oss
skrifternas redogörelser för skapelsen svar på några av de
viktigaste frågorna.

Läs följande uttalande av äldste Mark E Petersen, som
var apostel, och diskutera elevernas svar på de frågor som
han ställde:

”Inser vi vad denna jord verkligen betyder för oss?
Förstår vi varför den skapades? Förstår vi dess avsikt?
Inser vi att det inte fanns någonting slumpartat eller
spontant i dess ursprung? Förstår vi att dess skapelse
bokstavligen och i sanning, fullständigt och uteslutande,
var en Guds handling?” (Nordstjärnan, okt 1983, s 111.)

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Första Moseboken 1:26–27 (Nyckelskriftställe).
Vi är bokstavligen söner och döttrar till vår him-

melske Fader och är skapade i hans avbild. (15–20 min)

Låt flera av eleverna berätta om några sätt som de liknar sina
föräldrar på, särskilt när det gäller egenskaper som de har
fått eller förvärvat av sina föräldrar (till exempel fysiska
drag, vanor, manér, värderingar och andliga gåvor). Fråga:

• Hur vanligt är det att ett barn växer upp och blir lik sina
föräldrar?

• Läs 1 Mosebok 1:26–27. I vems avbild skapades vi?

• Vilka karaktärsdrag och egenskaper har vi fått av honom?

• Hur kan kunskapen om att vi är skapade i vår himmelske
Faders avbild hjälpa oss veta att vi kan bli lika honom?

År 1909 sade första presidentskapet:

År 1995 förkunnade första presidentskapet och de tolvs
kvorum:

Fråga eleverna hur kunskapen om att de skapades till sin
himmelske Faders avbild hjälper dem att få en starkare själv-
känsla. Låt dem söka efter andra skriftställen som lär att vi
är barn till Gud och att vi är skapade till hans avbild. Gör
upp en lista med skriftställen och uppmuntra dem att skriva
ner några av dessa hänvisningar bredvid verserna i nyckel-
skriftstället. Låt eleverna välja ut några skriftställen från
sina lista och berätta hur de skulle vilja använda dem till att
hjälpa någon vän lära sig mer om vår himmelske Fader.

Äldste M Russell Ballard, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”När vi ser bevis på skapelsen överallt omkring oss,
från ett sandkorn till de majestätiska planeterna,
börjar vi inse att vi är störst av alla Guds skapelser”
(Nordstjärnan, jul 1988, s 53).

”ALLA MÄNNISKOR – män och kvinnor – är skapade
till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad
son eller dotter till himmelska föräldrar och har som
sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar.
Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes,
förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift”
(”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”,
Nordstjärnan, okt 1998, s 24).

”Alla människor – män och kvinnor – är skapade i vår
universelle Faders och Moders avbild och är bokstav-
ligen söner och döttrar till Gudomen” (James R Clark,
sammanställning av Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 del
[1965–1975], del 4, s 203).

Första Moseboken 2:1–3. Gud fastställde en dag av sju
till att vara den dag då människorna skulle vila från sitt
arbete och dyrka honom. (10–15 min)

Fråga eleverna:

• Vilken veckodag tycker ni allra mest om?

• På vad sätt skiljer den sig från alla andra dagar?

• Läs Moses 2:31. Hur beskrev Jehova sin skapelse efter att
han fullbordat den?

• Läs Moses 3:1–3. Vad inträffade i slutet av skapelsen enligt
skrifterna?

• På vilket sätt skilde sig Herrens syn på den sjunde dagen
från hans syn på de sex skapelsedagarna?

• Hur förväntar sig Herren att vi ska följa hans exempel?

Förklara att Herren på nytt framhöll sabbatsdagens betydelse
på Sinai berg. Låt eleverna läsa 2 Mosebok 20:8–11; 31:13,
16–17 och lära sig varför vi bör helga sabbatsdagen. Skriv
upp elevernas svar på tavlan och diskutera dem.

Fråga eleverna vad som menas med att sabbaten är ett tecken
och ett förbund med Herren (se 2 Mos 31:13, 16). Fråga vad
som händer när vi ignorerar eller försummar våra förbund
med Herren.

Låt eleverna läsa Jesaja 58:13–14 och Läran och förbunden
59:9–21 och söka efter de välsignelser som vi kan få genom
att lyda befallningen att helga sabbatsdagen. Uppmuntra
eleverna att bättre lyda detta bud så att de kan få de stora
välsignelser som Herren har lovat sitt förbundsfolk.

Första Moseboken 2:15–17; Moses 3:15–17. Handlings-
friheten är väsentlig för berättelsen om Adam och Eva
och för vårt eviga framåtskridande i vår himmelske
Faders frälsningsplan. (15–20 min)

Skriv Friheten är inte fri på tavlan. Fråga eleverna:

• Vad tror ni menas med detta påstående?

• Varför är inte friheten fri?

• Vad innebär ordet fri i det här sammanhanget? 
(Utan kostnad.)

Låt eleverna ge exempel på kostnaderna för frihet och läs
följande uttalande av äldste Boyd K Packer:

Fråga eleverna varför de tror att uttrycket fri vilja inte före-
kommer i skrifterna. Hjälp dem förstå att även om handlings-
frihetens gåva ger oss friheten att välja (se 2 Nephi 2:27),
vilket gör att vi ibland tror att det är detsamma som att vara

”Uttrycket ’fri vilja’ finns inte i skrifterna. Den enda
frihet som det talas om där är friheten att handla, om
vilken Herren sade: ’Varje människa må vara ansvarig
för sina egna synder på domens dag’ (L&F 101:78;
kursivering tillagd)” (Nordstjärnan, jul 1992, s 62).

Första Moseboken 1–2; Moses 2–3; Abraham 4–5
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”fri”, kommer vi att hållas ansvariga för varje ”fritt” val som
vi gör (se L&F 101:78). Med andra ord kan vi inte välja och
samtidigt vara fria från konsekvenserna av dessa val, såvida
vi inte är oansvariga på grund av ålder eller själslig förmåga.

Förklara att 1 Mosebok 2 och Moses 3 berättas hur Herren
säkerställde Adams och Evas handlingsfrihet. Skriv av föl-
jande uppställning. Lämna rutorna ”Äta” och ”Inte äta”
tomma. Låt dina elever fylla i rutorna när de läser om det.

Låt eleverna läsa Moses 3:9, 15–17 och ta reda på vad Gud
sade till Adam när det gällde kunskapens träd på gott och
ont. Låt eleverna läsa 2 Nephi 2:15–16. Fråga:

• Varför var det nödvändigt för Adam och Eva att
kunna välja?

• Läs 2 Nephi 2:22–23. Vad skulle ha hänt om Adam och
Eva inte hade ätit av den förbjudna frukten?

• Läs 2 Nephi 2:24–29. Vad betyder det för oss att de valde
att äta av frukten?

För att illustrera vad Adams och Evas beslut betyder för oss
kan du ställa en skål fylld med någon frukt på bordet. Lägg
en läcker och lockande frukt av något annat slag bredvid
denna fruktskål (en enda frukt). Be en elev ställa sig bredvid
bordet med frukt och ringa därefter in området runt bordet
och eleven med exempelvis ett snöre. Tala om för eleven
att hon kan äta så mycket som hon vill av frukten i skålen så
länge hon håller sig inom det inringade området. Frukten
bredvid skålen kan bara ätas utanför området, och när
gränsen väl är överskriden kan inte eleven gå tillbaka. Tala
om för eleven att om hon väljer att ta med sig frukten som
ligger bredvid skålen och gå tillbaka till sin stol och där äta
upp den, lovar du att ge hela klassen en belöning av något
slag (exempelvis var sin frukt) nästa gång klassen träffas.

Gå igenom möjligheterna: Eleven kan stanna inom det
inringade området och äta vad hon vill från fruktskålen, eller

Äta eller inte äta?

Adams 
alternativ

Äta

Lämna lustgården och
underkastas döden,

men få möjlighet att bli
en celestial varelse

liksom Gud är.

Trädet 

med 

kunskap 

om gott 

och ont

Inte äta

Stanna kvar 
i lustgården i ett

terrestrialt tillstånd
utan barn och

aldrig dö.

kan hon ta med sig frukten som ligger bredvid skålen, lämna
området och göra så att hela klassen får en belöning. Fråga:

• Vilka uttryck tar sig handlingsfriheten i denna situation?

• Vilka jämförelser kan dras med den situation som Adam
och Eva befann sig i?

Hjälp eleverna förstå att Adam, genom att utöva sin hand-
lingsfrihet, handlade till förmån för oss när han åstadkom
fallet och möjliggjorde jordelivet ”på det människorna skulle
bliva till” (2 Nephi 2:25). Jesus handlade till förmån för oss
när han åstadkom försoningen, vilket möjliggjorde uppstån-
delse och förlåtelse (se 1 Kor 15:22).

Inledning
Nutida uppenbarelse vittnar om att fallet var gott, nödvän-
digt och ett planlagt steg i vår himmelske Faders barns eviga
framåtskridande. Gamla testamentet redogör för vad som
hände vid Adams och Evas fall, men det förklarar inte varför
det hände eller vad det betyder för oss. En orsak till detta kan
vara att många tydliga och dyrbara sanningar i Bibeln gått
förlorade (se 1 Nephi 13:25–29). Som medlemmar i kyrkan
kan vi bättre förstå läran om fallet eftersom mycket av det
som gått förlorat finns återställt i Mormons bok, Läran och
förbunden och i Den kostbara pärlan.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Satan fortsätter den strid på jorden som han påbörjade

i himlen genom att han försöker omintetgöra vår him-
melske Faders lycksalighetsplan (se Moses 4:1–6; se även
Upp 12:7–17; L&F 76:28–30).

• Satan söker förslava dem som inte ger akt på Herrens ord
genom att förblinda och bedra dem (se Moses 4:4; se även
Joseph Smith – Matteus 1:37).

• Satan ljög för Eva och frestade henne att äta av frukten
från kunskapens träd på gott och ont. Adam valde också
att äta av frukten och åstadkom därmed fallet – ”på det
människorna skulle bliva till” (2 Nephi 2:25) – och för att
främja frälsningsplanen (se 1 Mos 3:1–6; Moses 4:5–18).

• Herren berätta för Adam och Eva om vilka följder av fallet
som de och hela människosläktet skulle ställas inför som
dödliga varelser på denna jord, däribland synd, sorg, barn,
arbete, död och utestängning från Guds närhet (se 1 Mos
3:16–24; Moses 4:23–25; se även Alma 42:2–10; Moses
5:1–4; 6:48–49).

• Följderna av fallet var till nytta för Adam och Eva. Det är
bra att vi kan välja mellan gott och ont, erfara sorg, få

Första Moseboken 3; Moses 4

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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barn, arbeta och slutligen lämna jordelivet genom den
fysiska döden (se 1 Mos 3:16–24; se även Moses 5:9–11).

• Maken ska presidera över sin hustru och familj i rätt-
färdighet och dra försorg om dem (se 1 Mos 3:16–20;
Moses 4:22; se även Ef 5:22–31).

• Det är nödvändigt att arbeta och gå igenom prövningar
under jordelivet och det kan vara till välsignelse 
(se 1 Mos 3:16–19; Moses 4:22–25).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 6, ”Fallet”,
hjälper oss att förstå varför fallet är en nödvändig del

av vår himmelske Faders plan (se Gamla testamentet video-
handledning för undervisningsförslag).

Moses 4:1–6. Den strid som påbörjades i himlen är inte
över. Satan försöker fortfarande omintetgöra vår him-
melske Faders plan och förgöra hans barn. (5–10 min)

Skriv på tavlan Striden i himlen. Rita eller visa eleverna en
bild på några krigsvapen och fråga:

• Vad tror ni det var för slags strid som uppstod i himlen?

• Vad handlade striden om? (Se L&F 29:36–38; Moses 4:1–4.)

Låt dem noggrant läsa igenom Uppenbarelseboken 12:7–11
och ta reda på vilka det var som stred. (Mikael och hans
änglar – däribland vi – mot Satan och hans änglar.) Läs
Moses 4:1–6 och fråga:

• Hur var det möjligt för Satan att få en tredjedel av himlens
härskaror att följa honom?

• Hur föreslog han att han skulle uppfylla Guds plan?

• Hur skulle borttagandet av människans handlingsfrihet
göra det möjligt för Satan att lyckas?

Jämför vad Satan sade till sin himmelske Fader med vad
Jesus, den älskade Sonen, sade. Fråga:

• Vad känner ni för Jesus Kristus när ni läser det han sade?

• Vad hände med Satan och hans anhängare?

Läs Läran och förbunden 76:25–30 och hjälp eleverna inse att
striden inte upphörde utan fortsätter här på jorden. Fråga
efter vilka vapen som användes för att besegra Satan (se Upp
12:11). Tala om för dem att Satans främsta måltavla är de sista
dagars heliga (se Upp 12:17). Fråga: Om det är Satans öde att
till slut kastas ut i det yttersta mörkret, varför tillät då vår
himmelske Fader honom och hans anhängare att komma till
jorden och orsaka så stor skada?

Moses 4:1–6. Satan gjorde uppror och strävade efter att
förinta människans handlingsfrihet. (15–20 min)

Märk: Följande aktivitet är ett tillägg till undervisningsför-
slaget till 1 Mosebok 2:15–17; Moses 3:15–17 (s 25–26),
men den kan vara bra att göra även om du inte använde
dig av det förslaget.

Läs Moses 4:1, 3 och fråga eleverna vad det står i skrifterna
att Satan planerade att göra för att förinta vår handlings-
frihet. De flesta tror att han skulle ha tvingat oss att göra det
som är rätt, men det är bara en av möjligheterna. Förklara att
vissa omständigheter är nödvändiga, om vi ska ha vår hand-
lingsfrihet, och att du tänker visa vilka dessa är.

Be en elev att komma fram och erbjud honom eller henne en
lockande belöning för att endast göra det som är rätt under
resten av dagen. När eleven frågar vad som är ”rätt” säger
du att det inte finns några regler – att eleven är fri att göra
vad han eller hon vill. Eleven kommer troligen att tycka att
det är en bra överenskommelse. Fråga klassen hur eleven kan
veta om han eller hon har gjort det som är ”rätt”. Läs 2 Nephi
2:11–13 tillsammans med dina elever och hjälp dem förstå
att om det inte fanns några regler för hur vi ska uppföra sig,
så kan det inte heller finnas ett felaktigt eller korrekt uppfö-
rande. Det finns därför inget sätt för eleven att få belöningen
eftersom handlingsfriheten inte kan existera i en sådan situa-
tion. Skriv på tavlan: 1. Det måste finnas lagar som definierar vad
som är gott och ont (se 2 Nephi 2:13). Förklara att vissa regler
och befallningar måste ges, var och en med välsignelser
och konsekvenser. Utan lag kan det inte finnas någon synd
(se 2 Nephi 2:13). Detta är en grundläggande förutsättning
för att det ska finnas handlingsfrihet.

Se till att det står ett tomt bord längst fram i klassrummet
och be en annan elev att komma fram. Peka på det tomma
bordet och tala om för eleven att lagen säger att det är för-
bjudet att ta någonting från bordet och äta upp det. När
eleven inte tar någonting lovordar du honom eller henne för
att inte ha brutit mot lagen. Fråga klassen om de tycker att en
person ska bli belönad för att hon lyder en lag, när det inte
finns något annat alternativ än att lyda. Profeten Lehi under-
visade om behovet av motsatser (se 2 Nephi 2:11). Vi måste
ha möjlighet att välja mellan gott och ont (se 2 Nephi 2:16).
Låt eleverna ge förslag på en andra nödvändig förutsättning
för handlingsfrihet. Skriv på tavlan: 2. Det måste finnas ett
alternativ till det som definieras som gott (se 2 Nephi 2:11).

Lägg några godsaker på bordet. Ha något som är ännu
godare gömt i din ficka. Be en elev att komma fram och välja
något av det på bordet som han eller hon gärna skulle vilja
ha. När eleven har valt någon av de godsakerna på bordet,
visar du vad som finns i din ficka och frågar varför han eller
hon inte valde det som är allra godast. När eleven säger att
han eller hon inte kände till det andra alternativet, låter du
klassen ge förslag på en tredje nödvändig förutsättning för
handlingsfrihet. Skriv på tavlan: 3. Vi måste ha kunskap om
vilka valmöjligheterna och konsekvenserna är (se 2 Nephi 2:15–16;
Helaman 14:30–31).

Lägg två godsaker på bordet, den ena begärligare än den
andra. Låt en annan elev komma fram och välja en godsak
och äta upp den. När eleven sträcker sig efter den mest
begärliga godsaken tar du bort den. Be eleven göra ett nytt
försök, och om han eller hon gör det hindrar du eleven från
att ta godsaken. Be eleven ge förslag på en fjärde nödvändig
förutsättning för handlingsfrihet. Skriv på tavlan: 4. Vi måste
ha fullständig frihet att välja mellan de två alternativen
(se 2 Nephi 2:26–27).

Första Moseboken 3; Moses 4
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Genom att diskutera följande frågor kan du hjälpa eleverna
att inse varför handlingsfriheten är en sådan nödvändig del
av frälsningsplanen:

• Varför valde vi att komma till jorden i enlighet vår him-
melske Faders plan i stället för att följa Satan?

• Kunde vi bli lika Gud genom Satans plan? Varför inte?

• Kan en person anförtros gudomlig makt om han eller hon
aldrig haft möjlighet att lära sig välja mellan rätt och fel?

Tala om för dem att Satan kunde ha omintetgjort vår hand-
lingsfrihet genom att ta bort någon av dessa fyra förutsätt-
ningar, och att han fortfarande försöker förinta vår hand-
lingsfrihet med list och lögn.

Låt eleverna läsa Moses 4:4. Fråga dem vilka lögner Satan
försöker få människor att tro på som kan påverka deras
beslut. (Det finns ingen Gud och därför inga lagar om vad
som är rätt och fel, ingen synd och inget straff. Allt du vill
göra är rätt.) Låt eleverna ge exempel på hur Satan i vår
tid angriper dessa handlingsfrihetens fyra förutsättningar.
(Alla gör det. Det är min kropp. Jag skadar inte någon annan.
Bara den här gången. Ingen får veta det.)

Första Moseboken 3; Moses 4:6–29. Kunskap om fallet är
nödvändigt för att rätt uppskatta försoningen och för att
klara svårigheter i detta liv. (20–25 min)

Skriv på tavlan: Om Edens lustgård var ett paradis, varför valde
då Adam att lämna det? Läs följande uttalanden (eller andra
som kanske är mer tillämpliga på elevernas omständigheter)
och be eleverna rösta genom att göra ”tummen upp” om de
samtycker eller ”tummen ner” om de inte samtycker:

• Jag tycker om att bli biten av insekter.

• Att rensa ogräs är något av det bästa jag vet.

• Jag är lyckligast när jag är sjuk.

• Jag känner mig trygg när jag tänker på krig, hungersnöd
och farsoter i vår tid.

• Det är jättespännande att veta att jag en dag kommer att
dö.

Fråga eleverna:

• Tror ni att Adam och Eva upplevde någon av dessa
prövningar i Edens lustgård?

• Hur kan det komma sig att Adam och Eva valde att leva
i en fallen värld i stället för i paradiset?

Låt eleverna noggrant läsa igenom Moses 4:6–19 och söka
efter skäl till att Eva åt av den förbjudna frukten (se v 12, 19)
och till att sedan även Adam åt av den (v 18). Fråga: Skulle vi
ha fötts i Edens lustgård om Adam och Eva inte hade begått
överträdelsen? (Se 2 Nephi 2:22–23.)

För att hjälpa eleverna förstå att fallet var nödvändigt för vårt
framåtskridande använder du följande uppställning som

utdelningsblad eller rita av den på tavlan. Skriv endast upp
rubrikerna och numren och lämna plats för svaren. Läs skrift-
ställehänvisningarna tillsammans med dina elever och hjälp
dem fylla i de villkor som rådde före och efter fallet.

Läs följande uttalande av President Ezra Taft Benson för att
hjälpa eleverna förstå hur kunskap om fallets följder hjälper
oss att uppskatta försoningen. (Märk: Försoningen tas upp
i samband med Moses 5.)

Fråga eleverna:

• Hur kan insikt om fallet hjälpa oss att klara av de pröv-
ningar och svårigheter vi måste utsättas för i detta liv?

• Varför skulle det vara sämre för oss om vi gick igenom
livet utan att ställas inför prövningar och svårigheter?
(Som jämförelse kan du fråga: Hur bra skulle ni vara
i matematik om ni aldrig fått tillfälle att lösa matematiska
uppgifter? Hur bra kondition skulle ni ha om ni inte
tränade?)

”Alldeles som en människa egentligen inte önskar mat
förrän hon är hungrig, så önskar hon inte Kristi fräls-
ning förrän hon vet varför hon behöver Kristus.

Ingen vet egentligen tillräckligt om varför han behöver
Kristus förrän han förstår och accepterar läran om
fallet och dess inverkan på hela människosläktet”
(Nordstjärnan, jul 1987, s 79).

Före fallet

1. Ingen fysisk död. Adam och
Eva skulle ha levt för evigt
(se 2 Nephi 2:22).

2. Ingen andlig död. De levde
i Guds närhet – det var inte
nödvändigt att tro (se Alma
32:21).

3. Framåtskridande mot gudaskap
var omöjligt på grund av
begränsad handlingsfrihet 
(se 2 Nephi 2:22).

4. De skulle inte fått barn 
(se 2 Nephi 2:23).

5. De var oskyldiga, de kände
varken till gott eller ont, glädje
eller elände (se 2 Nephi 2:23).

6. De levde i ett paradis där de
fick allt utan att anstränga sig
(se Moses 3:8–9).

Efter fallet

1. Allting blev jordiskt och kunde
dö fysiskt (se 2 Nephi 9:6).

2. Adam och Eva drevs ut från
Guds närhet och blev andligt
döda (se L&F 29:40–42).

3. Evigt framåtskridande enligt
vår himmelske Faders plan
möjliggjordes (se Moses 5:11).

4. Adam och Eva kunde få barn
(se Moses 4:22; 5:11).

5. De hade kunskap om gott och
ont och kunde erfara glädje
och olycka (se Moses 5:11).

6. Även jorden föll och därför
måste människan arbeta för att
få det hon behöver (se Moses
4:23–25).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Bär vittnesbörd om att även om fallet tycktes vara ett steg
bakåt, så var det ett viktigt steg framåt.

Första Moseboken 3:14–19; Moses 4:20–25. Fallets
följder är välsignelser, inte straff. (15–20 min)

Märk: Detta undervisningsförslag är en fortsättning på det
tidigare som handlade om fallets följder och kan användas
i samband med det.

Låt eleverna läsa Moses 4:20–25 och söka efter de följder
som fallet för med sig. Skriv upp deras svar på tavlan.

Skriv ordet fiendskap på tavlan. Förklara att president Ezra
Taft Benson sade att fiendskap ”innebär ’hat . . . eller ett
upproriskt tillstånd’” (se Nordstjärnan, jul 1989, s 3).

Låt eleverna läsa Moses 4:21. Fråga:

• Vem satte fiendskapens barriär mellan Satan och kvinnan
och mellan Satans efterföljare och kvinnans efterkom-
mande?

• Vad menas med kvinnans ”säd”? (Jesus Kristus; se även
kommentaren till 1 Mos 3:15 i Gamla testamentet: 
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 41.)

• Hur skulle denna fiendskap kunna betraktas som en
välsignelse?

• På vad sätt är Jesu Kristi seger över Satan till välsignelse
för oss i livet här på jorden och i evigheterna?

Skriv ordet lidanden på tavlan och fråga eleverna om
lidanden kan vara till välsignelse. Läs Moses 4:22–23 och
hitta orden lidanden, smärta och vedermöda. Försök fastställa
om detta är ord för straff eller välsignelser. Förklara att det
hebreiska ord som ligger till grund för denna översättning
också kan betyda ”hårt arbete” (se även kommentaren till
1 Mos 3:16–19 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuels-
boken, s 41–42). Fråga eleverna på vad sätt hårt arbete,
sjukdom och andra motgångar slutligen kan vara till välsig-
nelse i vårt liv.

Första Moseboken 3:16–20. På samma sätt som Herren
gav Adam ansvar för Evas välfärd bör en make presidera
över sin hustru och familj i rättfärdighet och sörja för
dem. (5–10 min)

Somliga har störts av att det står att Adam skulle råda över
Eva (se 1 Mos 3:16; Moses 4:22). Läs för eleverna president
Spencer W Kimballs uttalande i kommentaren till 1 Mosebok
3:16 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 41).

Läs Efesierbrevet 5:23 och fråga hur en make bör presidera
över sin hustru och sin familj. Fråga vilka egenskaper som
bäst beskriver Jesu Kristi ledarskap över kyrkan. Skriv upp
svaren på tavlan.

Hjälp eleverna inse att den typ av ledarskap som vår
himmelske Fader avsåg att Adam och alla män skulle ha
över sina familjer liknar det ledarskap som Frälsaren har
över kyrkan.

Moses 1–4. Fallets välsignelser. (40–50 min)

Märk: Om din klass bara träffas en eller två gånger
i veckan, kan du inte behandla alla de viktiga punkter som
eleverna studerade i Moses 1–4. Detta lektionsförslag kan
emellertid hjälpa dig att gå igenom några av de viktigaste
lärdomarna i dessa kapitel. Du kan också bestämma dig för
att använda några av de andra lektionsförslagen, beroende
på din kunskap om eleverna och enligt Andens vägledning.

Skriv följande fyra frågor på tavlan:

• Vem är jag?

• Varför skapades jorden?

• Varför finns det så mycket ogudaktighet på jorden och så
många problem och prövningar i livet?

• Varför behöver vi en Frälsare?

Tala om för eleverna att det är din förhoppning att de i slutet
av lektionen kan svara på dessa fyra frågor.

Fråga eleverna vad de har lärt sig under sina personliga
studier av Moses 1–2 om hur de ska svara på den första
frågan: Vem är jag? Rikta deras uppmärksamhet på vad
Mose lärde sig om Gud och om sig själv (se Moses 1:1–11).
Tala om för dem att ett sätt att få veta vad ett barn kan
komma att bli är att se på föräldrarna. Fråga:

• Vem är fader till vår ande?

• Vad säger detta om våra inneboende möjligheter?

Samtala om varför kunskapen om att vi är barn till vår
himmelske Fader kan vara av betydelse i vårt liv.

Låt eleverna göra uppgifterna A och B till Moses 1 i sin
elevhandledning. Be dem berätta för klassen vad de har
kommit fram till.

I Moses 1 kan vi läsa om de syner som Herren lät Mose se
rörande denna värld och de människor som bor här. Efter att
ha sett denna syn ställde Mose två frågor. Låt eleverna finna
och markera dessa frågor i Moses 1:30. Låt dem läsa Moses
1:39 och Abraham 3:24–26 och därefter förklara varför jorden
skapades.

Som ytterligare förklaring till varför jorden skapades låter
du eleverna kortfattat beskriva vad som hände under varje
skapelseperiod. Fråga:

• Vad var det sista som skapades?

• På vilket sätt skilde de sig från den övriga skapelsen?

Fråga eleverna hur de skulle vilja besvara den tredje frågan:
Varför finns det så mycket ogudaktighet på jorden och så
många problem och prövningar i livet? Låt dem läsa Moses
4:15–31 och därefter ange de följder som fallet förde med sig.
Låt dem läsa Moses 5:9–11. Fråga:

• På vad sätt var fallet till nytta för oss?

• Varför var det nödvändigt för frälsningsplanen?

S  M  T  W  TH  F  S

Första Moseboken 3; Moses 4
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• Vilken enskild handling var nödvändig för att fallet skulle
bli till välsignelse? (Försoningen.) Varför?

• Hur hjälper oss vår omvändelse att ta emot försoningens
välsignelser?

Inledning
Herren sände inte ut Adam och Eva i världen utan att ha
gett dem tillräckligt med anvisningar. I Joseph Smiths
översättning framgår det att Adam och Eva fick kunskap
om fallets välsignelser och att de blev undervisade om
Jesus Kristus och hur de skulle dyrka honom (se Moses 5–6).
Vidare lär vi oss att Adam och Eva undervisade sina barn
om dessa sanningar. Sålunda mördade Kain sin bror trots
att han fått kunskap om eviga sanningar. Vi lär oss också att
Satan påverkade Kains handlingar – en sanning som gått
förlorad i den bibliska redogörelsen.

Moses 5 hjälper oss förstå att vår himmelske Fader tillhanda-
höll en återlösningsplan för Adams och Evas fall och det
personliga fall vi erfar till följd av våra synder (jämför Moses
5:4 med 5:41; se även 2 Nephi 1:20; 5:20).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Adam och Eva och deras efterkommande är återlösta från

fallet genom Jesu Kristi försoning, som möjliggör återlös-
ningen (se Moses 5:4–9; se även Mosiah 3:16–17; 4:6–8;
Moses 6:52).

• Fallet gav Adam och Eva och deras efterkommande möj-
ligheten att erfara glädje, få barn, kunna skilja mellan gott
och ont och erhålla evigt liv (se Moses 5:10–11; se även
2 Nephi 2:22–27).

• Offergåvor till Herren måste göras i rättfärdighet om de
ska vara godtagbara för honom (se Moses 5:16–27; se även
Moroni 7:6–8).

• Ett sätt som Satan strävar efter att förgöra människorna
på är att fresta dem att inte känna något ansvar för sina
medmänniskor (se Moses 5:28–34).

Lektionsförslag
Märk: Gamla testamentet media – presentation 7,
”Försoningen”, visar Adams och Evas offer (se Gamla

testamentet videohandledning för undervisningsförslag).

Första Moseboken 4; Moses 5

Moses 5:1–12. Liksom Adam och Eva är vi alla ”fallna”
och ”utestängda” från Guds närhet. Jesu Kristi försoning
återlöser oss från vårt fallna tillstånd. (25–30 min)

Gör två planscher – en där det står ”I Guds närhet” och en
där det står ”Utestängd från Guds närhet”. Sätt upp dem på
motsatta väggar i klassrummet.

Låt eleverna stå tillsammans med dig på den sida av rummet
som kallas för ”I Guds närhet”. Förklara att vi alla levde
i Guds närhet innan vi kom till jorden. I Edens lustgård
levde Adam och Eva också i Guds närhet. För att symbolisera
fallet går du tillsammans med eleverna över till den sida
av rummet som kallas för ”Utestängd från Guds närhet”.
Lägg en remsa i mitten av rummet och låt eleverna föreställa
sig att remsan är en barriär som hindrar dem från att komma
tillbaka till Guds närhet.

Låt dem läsa Moses 5:1. Fråga:

• Levde Adam och Eva i Guds närhet vid detta tillfälle,
eller var de utestängda från hans närhet?

• Hur hamnade de i denna situation? (De överträdde lagen
när de åt av den förbjudna frukten.)

• På vad sätt liknade deras tillstånd det tillstånd vi befinner
oss i nu?

Låt eleverna läsa Alma 42:2–3, 6–7, 9, 12, 14 och skriv upp på
tavlan de omständigheter som rådde efter fallet. Förvissa dig
om att eleverna förstår att de två grundläggande följderna
av fallet är fysisk död och andlig död, det vill säga att inte
kunna leva i Guds närhet.

Det finns två anledningar till vårt fallna tillstånd – Adams
fall och våra personliga synder. Frälsarens försoning befriar
alla människor från fallets följder och tillhandahåller en vill-
korlig frälsning från följderna av personlig synd. För att illus-
trera försoningens makt tar du bort en meter av remsa som
föreställer barriären. Låt eleverna läsa 2 Nephi 31:19–21 och
fråga vem det var som öppnade vägen tillbaka till Guds
närhet och hur han gjorde det. Läs gärna eller sjung ”Jag ser
långt bort en kulle grön” (Psalmer, nr 126) tillsammans med
eleverna och diskutera vad denna psalm har för samband
med ängelns budskap till Adam i Moses 5:6–8. Märk öpp-
ningen i barriären ”Jesu Kristi försoning”.

Skriv av uppgifterna i följande uppställning på tavlan, eller
gör utdelningsblad eller en plansch. Hjälp eleverna förstå hur
försoningen ger hela människosläktet förmåga att övervinna
fallets följder (se även lektionsförslaget till Moses 6:50–68,
s 00[35]). Du kan också bara ge hänvisningarna som hör till
rutorna på högra sidan av uppställningen och låta eleverna
söka efter och finna svaren.

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok

30

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 30



Moses 5:4–7. Herren använder symboler för att undervisa
oss om och hjälpa oss att minnas hans försoningsoffer.
(20–25 min)

Använd en ficklampa eller en arbetsprojektor till att skapa
ett skugglikt föremål på väggen. Låt klassen berätta vad
det är för ett föremål och förklara hur de visste vad skuggan
föreställde. Förklara att skuggan inte är samma sak som
själva föremålet utan är en symbol för det.

Ibland använder Gud ”skuggor” (också kallade ”sinnebilder”
eller ”avbilder”) av Jesu Kristi försoning för att stärka
tron hos de troende, lära dem principer om försoningen och

De följder av 
Adams fall som vi

behöver frälsas från
• Fysisk död: Vi föds alla

med en jordisk kropp som
kommer att dö.

• Andlig död: Vi föds alla in
i en fallen värld och är skilda
från vår himmelske Fader.

• Vi lever på en telestial,
fallen jord.

Försoningens 
ovillkorliga 
välsignelser

• Alla som någonsin har
levt här på jorden kommer
att uppstå med en odödlig
fysisk kropp (se Alma
11:42–44).

• Alla förs tillbaka till Guds
närhet för att dömas
(se Alma 11:44; Helaman
14:15–17).

• Jorden görs celestial
(se L&F 88:18–20).

De följder av vårt 
eget fall som vi 

behöver frälsas från
• När vi blir ansvariga för de

beslut vi fattar gör våra
synder oss ovärdiga att
återvända till vår himmelske
Faders närhet (se Mosiah
16:2–5).

Försoningens 
villkorliga 

välsignelser
• Om vi har tro på Jesus

Kristus, omvänder oss och
blir döpta kan vi bli renade
från våra synder. Genom
den Helige Andens gåva
kan vi bli helgade och
värdiga att förbli i Faderns
närhet och bli som han är
(se Alma 34:13–17; 42:15;
Moroni 10:32–33;
L&F 76:58; 132:19–20;
Moses 5:5–11).

hjälpa dem att se fram emot den återlösning försoningen
erbjuder. Låt eleverna läsa Moses 5:4–5 och fastställa vilka
befallningar Herren gav åt Adam och Eva. Låt dem läsa vers
7 och finna ordet sinnebild. Tala om för dem att en sinnebild
är en symbol för eller återgivning av någonting annat.
Låt dem läsa verserna 5–6 och fastställa de olika delarna av
denna sinnebild (ett offer, förstlingarna i hjordarna). Fråga
på vad sätt de olika inslagen är ”skuggbilder” av Frälsarens
försoning.

De offer som Adam offrade representerade Jesu Kristi offer,
och vissa inslag i offren pekade mot eller undervisade om
försoningen:

• Adam offrade ”förstlingarna i sina hjordar” (Moses 5:5).
Förstlingarna syftar på de förstfödda av hankön.
Jesus Kristus var den förstfödde av vår himmelske Faders
barn i den förjordiska tillvaron (se L&F 93:21), vår him-
melske Faders enfödde i köttet och hans mors, Marias,
förstfödde. Han var också den ”förstfödde” i uppstån-
delsen (se Kol 1:18; se även 1 Kor 15:20).

• Förstlingarna i hjorden offrades som offer i stället för den
person som hade syndat. Av liknande anledning kallas
Jesus Kristus ibland för Guds lamm (se Joh 1:29; 1 Nephi
11:31–33). Han led och dog för alla människor (se L&F
18:11–12) så att ”alla människor måtte bliva honom under-
kastade” (2 Nephi 9:5). Eftersom han betalade priset för
våra synder och offrade sig för vår skull, måste vi söka
frälsning genom honom. Adam blev undervisad av en
ängel om att de offer han offrade skulle påminna honom
om att han måste ”omvända [sig] och åkalla Gud i Sonens
namn evinnerligen” (Moses 5:8).

Herren uppenbarade för Mose andra offer som skulle
fungera som sinnebilder för Frälsarens försoningsoffer 
(se 2 Mos 12:3–28, 43–50; 3 Mos 1:1–4:12).

Fråga eleverna: Vilken sinnebild tar vi del av som hjälper oss
att se tillbaka på försoningen? (Sakramentet.) Läs sakraments-
bönerna i Läran och förbunden 20:77, 79 och fråga på vad sätt
sakramentet undervisar oss om samma principer som Adam
fick undervisning om av ängeln. Hur uppmuntrar oss sakra-
mentet att ”göra allt du gör i Sonens namn” (Moses 5:8) och
att veta att ”såsom du är fallen du kan bliva återlöst” (v 9)?

Rita följande uppställning på tavlan och hjälp eleverna förstå
att de blodsoffer som utgöts före Jesu Kristi jordiska liv
hjälpte människorna att se fram emot hans försoning. Sakra-
mentet hjälper människorna att se tillbaka på försoningen.

Blodsoffer Försoningen Sakramentet

Första Moseboken 4; Moses 5

31

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 31



Första Moseboken 4:1–16; Moses 5:12–41. Satan frestar
oss att tro att vi inte har något ansvar för andras väl.
(20–25 min)

Läs tillsammans Moses 5:12 och hjälp eleverna inse att Adam
och Eva lärde alla sina barn de sanningar de blivit under-
visade om av Herren. Låt dem läsa verserna 13–41 och fast-
ställa ord och uttryck som hjälper oss att förstå hur Kain,
som fostrades av rättfärdiga föräldrar, kunde förkasta evan-
geliets sanningar och kom att bli kallad ”Förtappelse”.
Förtappelse innebär ”den som gått förlorad” eller ”fördärv”.

Äldste Bruce R McConkie, en apostel, skrev:

Följande kan vara till hjälp i en klassrumsdiskussion:

• Hur visade Kain att han älskade Satan mer än Gud?

• Hur visar människor i dag vem de älskar mest: Gud
eller Satan?

• Varför är det viktigt att känna till att Satan befallde Kain
att offra ett vanvördigt offer? (Se Moses 5:18.)

• Läs Alma 3:27. Vad är det för skillnad på den ”lön” som
Satan ger och den som Herren ger?

• Vilka blir följderna av att följa Satans inflytande?

• Vad avslöjar Kains fråga – ”Skall jag taga vara på min
broder?” (Moses 5:34; se även 1 Mos 4:9) – om honom
själv? Varför tror ni att han sade så?

• Vad är det rätta svaret på Kains fråga?

Äldste Dallin H Oaks, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Ska vi ta vara på vår broder? Är vi med andra ord
ansvariga för att se till vår nästas välbefinnande, när vi
söker förtjäna vårt dagliga bröd? Frälsarens gyllene
regel säger att vi är det. Satan säger att vi inte är det.

Vissa människor har fallit för Satans frestelser och följt
Kains exempel. De hyser begärelse till ägodelar och
syndar sedan för att komma över dem. Synden kan
vara mord, rån eller stöld. Det kan vara bedrägeri. Det
kan till och med vara en smart men laglig manipule-
ring av fakta eller inflytande för att orätt dra fördel av
någon annan. Alltid är ursäkten densamma: ’Skall jag
ta vara på min broder?’” (Nordstjärnan, jan 1987, s 15).

”Två personer, Kain och Satan, har fått den hemska
beteckningen Förtappelse. Namnet antyder att de inte
har något som helst hopp om någon grad av frälsning,
att de helt har hängivit sig åt ogudaktighet och att varje
slags rättfärdig känsla har förintats i deras bröst . . .
Båda gjorde öppet uppror mot Gud efter att ha fått full-
komlig kunskap om att deras väg stred mot all rättfär-
dighet” (Mormon Doctrine, s 566).

Fråga eleverna:

• Vilka frestelser använder sig Satan av för att leda folket
vilse i vår tid?

• Vilka synder är vanliga i vår tid som kan jämföras med
Kains synder?

Läs Alma 41:3–10 och sök efter vad som leder till olycka och
vad som leder till lycka.

Moses 5. Offer till Herren måste göras i rättfärdighet om
de ska vara godtagbara för honom. (10–15 min)

Eleverna är medvetna om att vi inte offrar brännoffer till Gud
i vår tid. Men många av dem kanske inte förstår att offer-
lagen fortfarande gäller och att lydnad mot den lagen kan bli
till välsignelse för oss på samma sätt som den blev för Adam.
Låt dem läsa 3 Nephi 9:20; Läran och förbunden 59:8; 97:8
och fråga vad som står i dessa skriftställen om vilka offer
som Herren kräver av oss i dag.

Återge följande uttalande av president Ezra Taft Benson,
dåvarande president för de tolv apostlarnas kvorum:

Fråga eleverna:

• Varför tror ni att ett förkrossat hjärta och en bedrövad
ande är ett godtagbart offer?

• Vilka fler offergåvor kan vi ge i vår tid? (Vi kan till
exempel betala tionde och fasteoffer, tjäna, dela med oss av
våra talanger, lyda evangeliets principer, gå i seminariet
och verka som missionärer.)

Låt eleverna läsa Moses 5:16–21 och jämföra Abels och Kains
offer samt anledningarna till att de offrade som de gjorde.
Fråga: Varför godtogs Abels men inte Kains offer? (Se Moses
5:5, 20–23.)

Låt eleverna läsa Moroni 7:6–13 och ta reda på vilken inverkan
våra motiv och attityder har på hur mycket våra uppoffringar
är värda. Mormon lärde att djävulen ”övertalar ingen män-
niska att göra gott” (Moroni 7:17). Varför är det, enligt Moroni
7:6–9, inte rätt att offra ett offer på Satans begäran? Ett sant
uppsåt är en del av den tro vi uttrycker när vi utför en rätt-
färdig handling. Profeten Joseph Smith förklarade:

”Kain offrade markens frukt och antogs ej, då han inte
kunde göra det i tro . . . Då nu offret instiftades som en
sinnebild för att människan bättre skulle kunna lära sig

”Att förneka sig all ogudaktighet är att komma till
Kristus genom förordningar och förbund och omvända
sig från alla synder som hindrar Herrens ande från att
verka i våra liv. Att förneka sig all ogudaktighet är att
’offra ett offer . . . åt Herren, din Gud, ja, ett förkrossat
hjärta och en bedrövad ande’ (L&F 59:8)” (Nordstjärnan,
okt 1979, s 54).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Abels handling var rättfärdig och även om han blev dödad
fick han ta emot Herrens välsignelser. Låt eleverna läsa Läran
och förbunden 42:46; 98:13 och 138:38–40 och ta reda på
vilken stor välsignelse som Abel fick ta emot från Herren
som en följd av sitt rättfärdiga leverne.

De uppoffringar vi gör i dag skiljer sig från dem som
utfördes på Gamla testamentets tid, men de motiverande
principerna är fortfarande tillämpliga. När vi tar sakramentet
har vi till exempel möjlighet att offra ett förkrossat hjärta
och en botfärdig ande. Att ta del av sakramentet genom att
minnas Jesus Kristus och hans försoning hjälper oss att ta
emot de välsignelser som hör samman med denna heliga
förordning. Hjälp eleverna inse att rättfärdiga uppoffringar
”välsignelse skänker” (”Pris åt den man”, Psalmer, nr 16).
Låt dem återge exempel som illustrerar denna princip.
(Såsom att betala tionde och leva ett moraliskt liv.) Om du
vill kan du berätta om en egen upplevelse som åskådliggör
denna sanning.

Inledning
Moses 6–7 innehåller skrifter som återställts av profeten
Joseph Smith. Fyra verser i dessa kapitel är förändrade och
126 nya verser är tillagda i 1 Mosebok 5. Dessa tillägg ger oss
större insikt om Adam och hans efterkommande. Ett betydel-
sefullt tillskott i dessa kapitel är kunskapen om Enok, hans
verksamhet (med ytterligare uppgifter om vad Adam under-
visade om rörande hur vi övervinner fallet) och Sions stad.
I redogörelsen för Enoks liv får vi inte bara kunskap om lär-
domar och principer, som kan hjälpa oss att övervinna synd
och återvända till Gud för att bo hos honom, utan vi läser
också om en grupp människor som tillämpade dessa prin-
ciper, upprättade ett rättfärdigt samhälle och därför fördes
tillbaka till Guds närhet.

Första Moseboken 5; 
Moses 6–7

att förstå det stora offer, som Gud har berett, så kunde
en tro i motsättning till denna plan icke utövas, därför
att återlösningen icke kan åvägabringas på annat sätt
. . . Abel offrade emellertid ett antagligt offer, var-
igenom han erhöll bevis på att han var rättfärdig . . .
Förvisso kunde utgjutandet av djurblod icke gagna
någon människa, om det icke gjordes, som en sinnebild
eller förklaring på vad som skulle offras genom Guds
egen gåva, och att det utfördes med tro på det stora
offrets makt till syndernas förlåtelse” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 52).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• I kyrkans släktforskning ingår att söka efter uppgifter om

våra förfäder och att efterlämna uppteckningar om oss
själva till våra efterkommande (se Moses 6:1–25, 45–46).
Det arbete som utförs i templen utgör släktforskningens
kulmen.

• Vi kan inhämta kunskap om viktiga evangeliesanningar
genom att läsa om rättfärdiga män och kvinnor från
tidigare generationer (se Moses 6:4–9, 41, 45–46; se även
2 Nephi 25:23, 26; Abraham 1:31).

• Herren kallar somliga till att undervisa människorna om
evangeliets sanningar och ger dem särskild kunskap, insikt
och kraft (se Moses 6:27–29, 32–36, 42–43, 47; 7:2–21).

• Vi kan övervinna fallets följder genom att ”födas på nytt”
i Guds rike (se Moses 6:48–60, 62, 64–68; 7:10–11, 18–21).

• Till följd av rättfärdighet blev Enok och hans stad förvand-
lade eller upptagna till himlen (se 1 Mos 5:21–24; Moses
7:13–21; se även L&F 107:48–49).

• Herren kallar sitt folk Sion när de lever tillsammans i rätt-
färdighet och när de tar hand om de fattiga bland dem
(se Moses 7:18). Herren bor bland sitt folk i Sion (se Moses
7:16–17, 21, 27, 69; se även L&F 45:64–71; 84:2–5).

• Ogudaktighet råder på jorden fram till Frälsarens andra
ankomst (se Moses 7:23–66).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 8, ”Första
principerna och förordningarna”, jämför andlig

pånyttfödelse med den fysiska födelsen till jorden och
använder bilden av en bro för att hjälpa eleverna inse
våra plikter i frälsningsplanen.

Moses 6:1–25, 45–46. Arbetet med släktforskning och
uppteckningar är betydelsefullt och heligt. I det ingår
att söka efter våra förfäders namn och historia, och
att efterlämna uppteckningar om oss själva till våra efter-
kommande. Detta arbetet kulminerar i de förordningar
som utförs i templet. (25–30 min)

Visa eleverna ett antavleblad som är fullständigt ifyllt och ett
familjeblad (förslagsvis ett av dina egna). Förklara vad de
betyder och berätta, om möjligt, någonting om en av perso-
nerna på antavlebladet. Berätta varför du är glad över att
vara släkt med denna person. Skaffa fram tomma antavleblad
och familjeblad som dina elever kan börja fylla i under lek-
tionen. Låt dem färdigställa dessa när de kommer hem som
ett led i deras uppteckningar om sig själva och sina familjer.

Låt eleverna tyst läsa igenom Moses 6:5–25, 45–46 och berätta
vad slags uppgifter som fördes i Adams familjeuppteck-
ningar och vad uppgifterna användes till. Fråga: Hur kan
våra egna familjeuppteckningar användas på liknande sätt?
Hjälp eleverna inse vad som bör ingå i personliga uppteck-

Första Moseboken 5; Moses 6–7
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ningar och familjeuppteckningar och varför detta är viktigt.
Gör det genom att berätta följande:

• Äldste Bruce R McConkie, som var medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, skrev att Adams minnesbok, som
skrevs under inspiration, innehöll ”deras tro och gär-
ningar, deras rättfärdighet och hängivenhet, deras uppen-
barelser och syner samt deras trohet mot den uppenbarade
frälsningsplanen” (Mormon Doctrine, s 100).

• Adams skrifter, och det som hans efterkommande skrev,
hjälpte framtida generationer att få kunskap om sina för-
fäder, vad dessa undervisade om och om prästadömets
förordningar (se Moses 6:45–46; Abraham 1:31).

• Skrifterna användes också till att lära barn läsa och skriva
(se Moses 6:6).

• Skrifterna anger att ”minnesboken” innehåller en för-
teckning över personer som varit trofasta mot Herren
(se Mal 3:16–17; L&F 85:9–11).

Kyrkans ledare uppmuntrar oss att följa Adams exempel och
föra uppteckningar om oss själva och vår familj. President
Spencer W Kimball undervisade om de personliga fördelarna
med att föra en minnesbok:

Kyrkan uppmuntrar medlemmarna att föra familjeuppteck-
ningar och att utföra tempelförordningar för sina döda
(se Dallin H Oaks, ”Med visdom och ordning”, Nordstjärnan,
dec 1989, s 18). Om du vill kan du återge uttalandet av presi-
dent Kimball som finns i uppgift B för 1 Mosebok 5; Moses 6
i elevhandledningen.

Låt enskilda elever eller grupper studera följande skriftställen
och berätta vad de lär om vikten av att föra uppteckningar:

• 1 Nephi 4:10–16 (De kan förhindra att en nation förgås
i otro.)

• 2 Nephi 25:23, 26 (De hjälper till att föra våra efterkom-
mande till Kristus genom vårt vittnesbörd.)

• Läran och förbunden 128:6–7, 15–18 (De kan utgöra en
uppteckning över de frälsande förordningar som utförts.)

Uppmuntra eleverna att påbörja egna uppteckningar om
sig själva och sina familjer.

Moses 6:26–47; 7:1–21. Enoks kallelse till profet kan
hjälpa oss förstå varför Herren kallar profeter, den
andliga insikt han ger dem och hur han ger sina tjänare
styrka och kraft i deras svagheter om de är villiga och
lydiga. (35–40 min)

Fråga eleverna varför Herren kallar profeter. Godta deras
olika svar, men ge dem också rådet att söka efter svaren i sina

”De som för en minnenas bok håller nog Herren bättre
i åminnelse i det dagliga livet. Dagböcker är ett sätt
att räkna sina välsignelser och att göra en inventering
av dessa välsignelser till våra efterkommande”
(Nordstjärnan, okt 1978, s 136).

skrifter. Läran och förbunden 1:12–23 ger en del viktiga
anledningar som du kanske särskilt vill betona att de tar fram
och samtalar om.

Ett studium av Enoks kallelse hjälper till att besvara frågan
varför Herren kallar profeter. Skriv upp följande frågor
på tavlan och lämna utrymme för svaren under var och en
av dem:

• Varför kallade Herren Enok?

• Hur kände Enok sig inför sin kallelse?

• Vad lovade Herren honom?

• Hur lät människorna sig påverkas av Enok?

Låt eleverna läsa Moses 6:26–38 och skriva ner svaren på
frågorna. Under diskussionens gång kanske du vill betona
följande detaljer:

• Ord och uttryck som beskriver folket i landet (se Moses
6:27–29). Diskutera innebörden i följande uttryck:
”Deras hjärtan äro förhärdade”, ”deras öron är tröga att
höra”, ”deras ögon kunna ej se långt”, ”sökte sina egna
råd i mörkret”, ”i sina egna vederstyggligheter hava de
tänkt ut planer”. På vilka sätt beskriver detta männis-
korna i vår tid?

• En siare är bokstavligen en person som ”ser”. Fråga:
Vilket samband finns det mellan Herrens beslut att sända
en siare och folkets problem? (Se Moses 6:27–29). Låt
eleverna läsa Moses 6:35–46; 7:2–12 och berätta vad Enok
såg, Herrens kommentarer till det han såg och vad Enok
gjorde med denna insikt. Fråga: Vad var innebörden i att
Enok fick smörja in sina ögon med den här världens lera
och därefter tvätta bort den, innan han kunde se synen?
(Se Moses 6:35–36; se även L&F 5:24.)

Läs Läran och förbunden 21:1–2, 4–6 och diskutera vad
Herren sade om nutida profeter, deras uppgift och de löften
vi får om vi erkänner mottagandet av deras profetiska syn.
Påminn dem om att eftersom våra profeter är siare så ser de
sådant som vi inte kan se. Därför kanske råden de ger oss
beror på anledningar som vi inte kan se just nu. Till exempel
finns det en del normer som ungdomar har svårt med därför
att de inte kan förstå eller inse avsikten med dem.

Berättelsen om Enok är ett utmärkt exempel på vad som kan
hända när människor sätter sin lit till Herren och lyder hans
råd. Låt eleverna noggrant gå igenom följande punkter:

• De svagheter som Enok sade att han hade (se Moses 6:31)

• Det Herren bad Enok att göra och det han lovade Enok
(se Moses 6:32–34)

• Det Enok gjorde (se Moses 6:37, 39, 47; 7:2–3, 12)

• Det som kännetecknade Enok (se Moses 6:39, 47; 7:13, 20)

Fråga eleverna på vilket sätt redogörelsen om Enok är ett
exempel på Herrens löfte i Ether 12:27. Låt eleverna jämföra
Moses 6:27–29, 37–38 med Moses 7:16–21 och diskutera de
drastiska förändringar som ägde rum i människornas liv.

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Förvissa eleverna om att Herren kan hjälpa oss att förändra
vår natur på samma sätt som han gjorde med Enok och
hans folk.

Moses 6:50–68. För att bli frälsta i Guds rike måste vi
”födas på nytt” genom Jesu Kristi försoning. (35–40 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

• Om ni någonsin har flyttat, vilka prövningar ställdes ni
då inför?

• Vilka fördelar finns det med att flytta? (Träffa nya män-
niskor; få kännedom om olika kulturer och livsstilar,
få möjlighet att börja om på nytt på en plats där ingen
känner en.)

• Vad kan det finnas för fördelar med att få möjlighet att
börja om på nytt?

Låt dem läsa Moses 6:59 och ta reda på vad Herren sade att
vi måste göra för att få hans största välsignelser. Läs verserna
50–58 för att bättre förstå vad det innebär att födas på nytt
och diskutera likheten mellan dopet och födelsen. Låt ele-
verna läsa Mosiah 5:2 och Alma 5:14 och ta reda på i vilket
hänseende pånyttfödelsen innefattar mer än dopets förord-
ning.

Låt eleverna läsa Moses 6:60. Skriv orden rättfärdigade och
helgade på tavlan och fråga eleverna vad de betyder.

President Joseph Fielding Smith skrev:

Följande uttalanden kan hjälpa eleverna att bättre förstå
rättfärdiggörelsens och helgelsens betydelse och deras roll
i vår andliga pånyttfödelse. Om du vill kan du kopiera
dem och låta eleverna läsa upp dem för klassen.

• Äldste Bruce R McConkie skrev:

”Rättfärdiggörelse är det gudomliga godkännandets
stämpel på rättfärdiga människors sätt att leva. Det
är den Helige Andens godkännande av hur kyrkans
medlemmar lever. Den är gudomlig stadfästelse av
sanna heligas sätt att leva. Den beseglas av löftets
Helige Ande” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], s 102).

”Varje barn som kommer till världen bärs i vatten och
föds av vatten, blod och av anden. När vi föds in
i Guds rike måste vi födas på samma sätt. Genom
dopet föds vi av vattnet. Genom att Kristus utgöt sitt
blod renas och helgas vi samt rättfärdigas genom Guds
ande, ty dopet är inte fullständigt utan den Helige
Andens dop. Du kan här se parallellen mellan födelsen
till världen och födelsen till Guds rike” (Frälsningens
lära, del 2, s 276).

• Äldste McConkie skrev vidare:

• President Joseph Fielding Smith sade:

Hjälp eleverna inse att det krävs tro och ansträngningar av
oss för att få och bibehålla rättfärdiggörelse och helgelse. Tala
om för dem att när de tålmodigt strävar efter att komma till
Kristus genom att hålla sina dopförbund, ger akt på den
Helige Andens maningar och omvänder sig från sina synder,
kommer de att bli rättfärdiggjorda och helgade.

Låt eleverna läsa Moses 6:62 och ta reda på genom vilken
kraft frälsningsplanen görs tillgänglig för oss. Fråga dem
vilken funktion sådana förordningar som dopet har i fräls-
ningsplanen. Låt dem läsa Moses 6:64–68 och ta reda på
vilka frälsande förordningar Adam mottog.

Fråga eleverna om det räcker för vår frälsning att bli döpta
och ta emot den Helige Andens gåva. Läs tillsammans
2 Nephi 31:17–21. Fastställ och diskutera vad Nephi sade att
vi måste göra när vi har beträtt stigen. Du kan avsluta med
att läsa Moses 6:68, där vi lär oss att alla Adams efterkom-
mande på samma sätt som Adam kan bli ett med Gud genom
de lärdomar och förordningar ni har samtalat om.

Moses 7:18 (Nyckelskriftställe). När en grupp
människor till fullo lever enligt evangeliets

principer skapar de ett idealsamhälle där Herren kan
bo med dem. Herren kallar dessa folk och samhällen
”Sion”. (25–30 min)

Enok och hans folks exempel är till stor hjälp för sista dagars
heliga som försöker efterleva Herrens befallningar och
upprätta ett Sionliknande samhälle (se L&F 6:6). Låt eleverna
läsa Moses 7:18 och fastställa Herrens tre förutsättningar för
ett Sion:

”Den människa som visar lydnad mot evangeliets alla
bud och lagar och som genom sin trofasthet blivit
renad genom Jesu Kristi blod kommer att belönas med
evigt liv” (Frälsningens lära, del 2, s 188).

”Att vara helgad är att vara ren. Det är ett tillstånd av
renhet och fläckfrihet i vilket det inte finns någon
anstrykning av synd. Endast de som dör i fråga om
synd och pånyttföds i rättfärdighet blir därigenom
nya skapelser i den Helige Anden och räknas bland
de helgade . . .

För de flesta av oss är helgelse en fortlöpande pro-
cess och vi når detta härliga tillstånd gradvis när vi
övervinner världen och blir heliga såväl i gärning som
till namn” (A New Witness for the Articles of Faith,
s 265–266).

Första Moseboken 5; Moses 6–7
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• ”Ett hjärta och ett sinne” (enighet)

• ”Bodde i rättfärdighet”

• ”Inga fattiga ibland dem”

Skriv upp dem på tavlan och låta eleverna stryka under dem
i sina skrifter. Att förstå dessa villkor kan hjälpa oss att göra
dem verksamma i vårt eget liv.

”Ett hjärta och ett sinne.” Låt eleverna läsa 4 Nephi 1:15 och
identifiera källan till enighet. Återge följande uttalande av
president Ezra Taft Benson:

”Bodde i rättfärdighet.” Sion kan endast upprättas genom
rättfärdighet. Rättfärdighet innebär att det är rätt i Guds
ögon. Detta sker genom den process som Enok undervisar
om i Moses 6:57–61.

”Inga fattiga ibland dem.” Låt eleverna läsa Matteus
22:36–40 och söka det andra stora budet. Fråga dem hur vi
kan visa kärlek till våra medmänniskor. Låt dem läsa MB
Jakob 2:18–19 och ta reda på Herrens avsikt med att vi för-
värvar rikedomar. Förklara att när människor är förenade
i rättfärdighet så övervinner de själviskhet, girighet och lusta.
Deras största önskan är att hjälpa Herren åstadkomma sann
lycka för alla människor. Att ta hand om de fattiga är helt
enkelt att beslutsamt tillämpa det andra stora budet, att älska
vår nästa som oss själv.

Fråga eleverna hur medlemmar i kyrkan har möjlighet att
varje månad hjälpa till med att ta hand om de fattiga. För-
klara att fasta och ett frikostigt fasteoffer hjälper oss att över-
vinna världslighet och att närma oss Anden. Som månatligt
fasteoffer får medlemmarna rådet att till förmån för de fattiga
och behövande ge åtminstone värdet av de överhoppade
måltiderna. De som kan bör ge mer än vad måltiderna kostar.
President Spencer W Kimball sade:

Dela med dig av följande råd åt eleverna för att hjälpa dem
förstå vilka andra sätt de finns att hjälpa de fattiga på:

”Det finns många andra sätt på vilka vi kan hysa med-
känsla med de fattiga och behövande. Vi kan betjäna
dem genom att ge av vår tid och våra talanger, genom
att ge dem vårt andliga och känslomässiga stöd och be
för dem . . .

”Jag tycker att vi bör vara generösa och i stället för den
summa som vi har sparat in på två måltider kanske
ge mycket, mycket mer – tio gånger mer om vi har
möjlighet till det” (Conference Report, apr 1974, s 184).

”När vi sätter Gud främst kommer allt annat att falla
på plats eller också försvinna från vårt liv. Vår kärlek
till Herren avgör var vi placerar vår tillgivenhet, hur vi
använder vår tid, de intressen vi ägnar oss åt och hur
vi prioriterar” (Nordstjärnan, jul 1988, s 3).

Du kan också använda uttalandet av president Spencer W
Kimball om vad som är nödvändigt för att upprätta Sion
i avsnittet ”Förstå skrifterna” – 1 Mosebok 5; Moses 7 i elev-
handledningen. Diskutera gärna uttalandet med dina elever.

Moses 7:23–67. Ogudaktighet kommer att råda på jorden
fram till Frälsarens andra ankomst. Enok levde också
under en tid av stor ogudaktighet. (10–15 min)

Studera Moses 7:23–67 tillsammans med klassen och hjälp
eleverna inse på vad sätt handlingsfrihet, ogudaktighet,
floden, Jesu Kristi försoning och uppståndelse, evangeliets
återställelse och Kristi andra ankomst passar in i vår him-
melske Faders frälsningsplan för sina barn. Låt eleverna göra
uppgifterna B, C och D till 1 Mosebok 5; Moses 7 i elevhand-
ledningen.

Moses 5–7. Även om vi föds in i en fallen värld och
är andligt utestängda från Gud till följd av synd,

kan vi genom Jesu Kristi försoning och vår egen lydnad
mot evangeliets lagar och förordningar födas på nytt
in i Guds rike, upprätta Sion och slutligen på nytt leva
i hans närhet. (35–40 min)

Ordna klassrummet enligt lektionsförslaget till Moses 5:1–12
(s 30–31). Låt eleverna läsa Moses 6:48–49, 55 och fastställa
vilka av fallets följder som vi alla får erfara.

Låt eleverna läsa Moses 5:5 och berätta vilka befallningar
som Herren gav till Adam och Eva när han fördrev dem från
Edens lustgård. Läs Moses 5:6–9 och diskutera vad Adam
lärde sig om hur vi kan återlösas från fallet och återvända till
Gud. Tala om för eleverna att vi lär oss mer om vad Adam
blev undervisad om i det som Enok lärde i Moses 6.

Det är viktigt för eleverna att förstå att Jesu Kristi försoning
övervinner samtliga följder av Adams fall. Men vår borta-
varo från Gud (åskådliggjort genom det sätt som klass-
rummet är ordnat på) är en följd av vårt personliga fall, en
följd av våra egna synder. (För att lättare åskådliggöra förso-
ningens roll kan du följa de instruktioner som ges i lektions-
förslaget till Moses 5:1–12). Läs tillsammans Moses 6:53–57
och diskutera Adams fall och dess samband med varje
ansvarig persons eget fall.

Av Moses 5:6–9 lär vi oss att Jesu Kristi försoning banar väg
för oss att återvända till Guds närhet. Om vi vill leva tillsam-

S  M  T  W  TH  F  S

Om vi har kärlek i hjärtat, behöver vi inte få tillsägelse
om alla sätt på vilka vi bör ta hand om de fattiga och
behövande . . .

Om vi börjar sträcka ut en hjälpande hand åt dem som
är mindre lyckligt lottade, blir vi mer medvetna om
deras behov. Vi får större medkänsla och iver att lindra
lidandet runtomkring oss. Genom Herrens andes väg-
ledning får vi veta vilka vi ska tjäna och hur vi bäst ska
tillgodose deras behov” (A Leader’s Guide to Welfare:
Providing in the Lord’s Way [1990], s 9).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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mans med honom för evigt, måste vi omvända oss från våra
synder och hålla buden. Låt eleverna läsa Moses 6:52, 57–60
och gör en förteckning över vad Herren sade att vi måste
göra för att ta emot samtliga välsignelser som hör samman
med försoningen. Använd sex stora papperslappar och skriv
ett av följande fordringar på varje lapp:

• Tro på Kristus

• Omvända sig

• Bli döpt i Kristi namn

• Ta emot den Helige Andens gåva

• Följa Andens vägledning

• Hålla ut intill slutet

Lägg lapparna i den öppning som symboliserar försoningen
och som leder till den sida av klassrummet som representerar
Herrens närhet. Om du hellre vill det, kan du kalla området
för ”Bli pånyttfödd” (se lektionsförslaget till Moses 6:50–68).

För att visa hur människorna förändrades på Enoks tid, när
de lyssnade till och hörsammade hans lärdomar, kan ni läsa
och jämföra Moses 6:27–29 med Moses 7:11–21. Den förän-
dring som ägde rum illustrerar kraften som kommer av att
tillämpa evangeliets principer i vårt liv och av att vara
pånyttfödd. (Du kan använda informationen i lektionsför-
slaget till Moses 7:18 och kortfattat samtala om Sion.)

Bind samman det som Adam erfor när han offrade och det
han fick lära sig om dopet, genom att hjälpa eleverna förstå
att bägge dessa förordningar representerar Jesu Kristi förso-
ningsoffer och välsignelserna därav. Vi döps fortfarande,
men vi offrar inte djuroffer som Adam gjorde. Fråga eleverna
vilken förordning vi har som påminner oss om försoningen
och vad Frälsaren gjorde för oss. Uppmuntra dem att låta
sakramentet bli en mer andlig erfarenhet genom att upp-
muntra dem att verkligen bli pånyttfödda genom att minnas
dopets betydelse när de förnyar sina dopförbund varje vecka.

För att sammanlänka det du har undervisat om i fråga om
fallet, Jesu Kristi försoning och andlig pånyttfödelse, berättar
du vad president David O McKay under en av sina resor som
ung apostel fick veta i sömnen en natt. Han såg en vacker
stad och en mängd människor klädda i vitt närma sig den.
Han såg att Frälsaren ledde dem.

”Jag förstod att det var hans stad. Det var den Eviga
staden. Där skulle de människor som följde honom få
bo i frid och evig glädje.

Men vilka var de?

Som om Frälsaren läste mina tankar, besvarade han
frågan genom att peka på en halvcirkel som då visade
sig ovanför dem och på vilken följande ord stod
skrivna med guld:

s

Inledning
Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Från Adams tid till Noa,
likt åskmuller som tilltar i styrka, tilltog ondskan och kötts-
ligheten till dess ’varje människa stod högt i sitt eget hjärtas
tankar, som voro onda beständigt’ [Moses 8:22]” (The Millen-
nial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982],
s 359). På Noas tid var jorden ”fylld med våld” och ”allt kött
hade fördärvat sin framgång på jorden” (Moses 8:28–29).
Av barmhärtighet mot jorden och framtida generationer sade
Gud till Noa: ”Allt kötts ände har nu kommit för mig, ty
jorden är fylld med våld, och se, jag skall utrota allt kött från
jorden” (v 30). Äldste John A Widtsoe, som var medlem av
de tolvs kvorum, lärde: ”Sista dagars heliga betraktar jorden
som en levande organism som ärorikt uppfyller ’ändamålet
med sin skapelse’. De betraktar syndafloden som jordens
dop, ett symboliskt renande av det förflutnas orenheter och
början till ett nytt liv” (Evidences and Reconciliations, sam-
manst av G Homer Durham, 3 delar i 1 [1960], s 127).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• De som gifter sig utanför det nya och eviga förbundet går

miste om timliga och eviga välsignelser (se 1 Mos 6:1–4;
Moses 8:13–21; se även 5 Mos 7:1–4; L&F 132:15–17).

• När människor framhärdar i att välja ogudaktighet drar
sig Herrens ande undan dem (se 1 Mos 6:3–7; Moses
8:17–30; se även 2 Nephi 26:11).

• Liksom Noa kan vi finna nåd i Herrens ögon under ogud-
aktiga tider (se 1 Mos 6:5–8; Moses 8:22–27).

• De ogudaktigas undergång på Noas tid vittnar om Guds
rättvisa och hans kärlek till alla sina barn (se 1 Mos 6:5–13;
Moses 8:22–30).

• De som lyder evangeliets lagar och förordningar blir söner
och döttrar till Gud (se Moses 8:13; se även Mosiah 5:1–9).

Första Moseboken 6–10; 
Moses 8

Dessa är de som har övervunnit världen – de som i sanning
har fötts på nytt!” (Cherished Experiences from the Writings
of President David O. McKay, sammanst av Clare Middle-
miss [1976], s 60).

Första Moseboken 6–10; Moses 8
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Lektionsförslag
Första Moseboken 6–9. Hjälp eleverna till större insikt
om syndafloden. (20–25 min)

Dela upp eleverna i grupper på två till fyra personer. Låt
varje grupp få en del av 1 Mosebok 6–9 och låt dem göra en
kort frågesport med tio frågor. Låt grupperna tävla mot
varandra och besvara frågorna samt diskutera vad de har
lärt sig om floden.

Första Moseboken 6–9; Moses 8. Floden var ett uttryck
för Guds rättvisa och kärlek. (30–35 min)

Påminn eleverna när ni samtalar om floden att vår him-
melske Fader är en kärleksfull fader. När han straffar de
ogudaktiga så är det för deras eviga bästa. Läs 2 Nephi
26:23–24 och diskutera på vilka sätt allt Herren gör är för alla
hans barns bästa. Diskutera följande eller liknande frågor:

• Om alla människor är barn till Gud, hur kommer det sig
då att han lät så många dö i floden?

• På vilket sätt var floden ett uttryck för vår himmelske
Faders kärlek?

• På vilket sätt var den till välsignelse för jorden?

Skriv följande svar på tavlan:

• Den medförde dom över de ogudaktiga.

• En rättfärdig kvarleva räddades varigenom Gud kunde
återupprätta sitt förbund.

• Den beskyddade Guds ofödda andebarn, som annars
skulle ha fötts utan hopp om att få undervisning om
rättfärdighet och sanning av ogudaktiga föräldrar.

• Den förde de ogudaktiga till andevärlden där de så
småningom skulle få undervisning om evangeliet.

Låt eleverna noggrant läsa igenom 1 Mosebok 6 och Moses 8
för att finna verser som stöder dessa avsikter med floden
och skriv upp hänvisningarna under rätt rubrik. Förklara
på vad sätt floden visar Guds fullkomliga rättvisa och barm-
härtighet. Äldste Neal A Maxwell sade att ”fördärvet nått
den punkt då handlingsfriheten gått om intet och andar inte
rätteligen kunde sändas hit ” (We Will Prove Them Herewith
[1982], 58; se även ”Syndafloden var en kärlekshandling”
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 51).

I den skriftliga redogörelsen för floden används ett språk
som liknar det som användes för att beskriva skapelsen. Läs
1 Mosebok 7:10, 14; 8:17, 20–21; 9:1, 3 och fråga eleverna på
vilket sätt dessa verser liknar skapelseberättelsen. Vilka ytter-
ligare insikter ger oss likheterna mellan dessa två redogö-
relser i fråga om avsikten med floden? Floden liksom dopet
betecknade en ny början för jorden.

Skriv upp rubrikerna till följande översikt på tavlan och
fyll i den medan ni diskuterar likheterna mellan floden och
skapelsen:

Läs Joseph Smith – Matteus 1:41 tillsammans med eleverna
och låt dem fastställa på vilket sätt Herren jämförde Noas
dagar med dagarna före Kristi andra ankomst. Vi vet att
jorden åter kommer att renas som en del av den andra
ankomsten – denna gång med eld (se L&F 5:19). Vi måste
också döpas i vatten och eld, som är den Helige Anden
(se Joh 3:5; 2 Nephi 31:13).

Vittna om att vi kan renas genom den Helige Andens kraft
(se 2 Nephi 31:17). Fråga eleverna hur vi kan få denna
renande kraft om vi redan blivit döpta och konfirmerade.

Adams början
(1 Mos 1)

1:2

1:6–7

1:9–10

1:24–25

1:28–30

Händelse eller
beskrivning

Guds Ande svävade 
över vattnet.

Vattnen skildes åt.

Det torra landet blev
synligt.

Djur skickades ut för att
föröka sig på jorden.

Människorna befalldes
att föröka sig,
uppfylla jorden och
råda över den.

Noas nya 
början 
(1 Mos 8–9)

8:1

8:2–3

8:5

8:17

9:1–3

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Läs Läran och förbunden 20:77, 79 och uppmana dem att
göra vad som krävs för att Herrens renande kraft ska komma
in i deras liv.

Första Moseboken 6:1–4; Moses 8:13–15. Giftermål
utanför förbundet ingick i ogudaktigheten på Noas tid.
(10–15 min)

Låt eleverna läsa Moses 8:13–14 och fråga:

• Vilka var ”Guds söner”?

• Hur skilde de sig från ”människornas söner”?

Läs de delar av kommentaren till 1 Mosebok 6:1–2 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 49) som visar att
de blev Guds söner som en följd av det förbund de ingått
med honom. Läs Moses 8:15 och fråga:

• Vad menas med att ”döttrar hava sålt sig”?

• Varför gifter sig en del människor utanför förbundet?

• Vilka välsignelser för det med sig att gifta sig med en
värdig medlem i kyrkan?

Låt en elev läsa följande uttalande av president Spencer W
Kimball:

Fråga eleverna vad de anser om president Kimballs uttalande
och vilka situationer som kan påverka vårt beslut att gifta
oss inom förbundet. Intyga på nytt det ojämförliga värdet av
att gifta sig inom förbundet och att det kan få eviga konse-
kvenser att nöja sig med något mindre.

Första Moseboken 6–7. Noa var ett exempel på
någon med utomordentlig tro på Gud. Hans exempel kan
inspirera oss till större trofasthet. (15–20 min)

Sjung ”Nephis mod” tillsammans med klassen (Barnens
sångbok, s 64). Fråga eleverna hur de tror att den princip som
betonas i denna sång kan tillämpas på Noa.

Läs vad Herren bad Noa göra i 1 Mosebok 6:14–21. För att
hjälpa till att illustrera hur stor arken var går du utomhus
med eleverna och visar dem ett område som du valt ut före
lektionen och som har ungefär samma storlek som arken
(följ anvisningarna i 1 Mos 6:15; en aln är ca 50 cm). Om det
är opraktiskt att gå utomhus, jämför du arkens storlek med
bekanta föremål (se den jämförande översikten i Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 50; se även kommen-
taren till 1 Mos 6:14–16, s 50).

”Du skulle gå runt jorden för att få bli beseglad, om du
visste hur viktigt det är. Inga avstånd, ingen penning-
brist, ingen situation skulle någonsin kunna hindra dig
från att bli vigd i Herrens heliga tempel” (”Betydelsen
av celestialt äktenskap”, Nordstjärnan, jul 1980, s 4).

Fråga eleverna:

• Vad tror ni att Noas grannar kan ha ansett om honom,
med tanke på arkens storlek och att de troligtvis inte
bodde i närheten av någon större vattenmassa?

• Vad har Herren bett oss om genom sina profeter?

• Vad gör oss medlemmar i kyrkan märkliga i världens
ögon?

Berätta själv, eller be eleverna göra det, om en svår uppgift
som kunde utföras med Herrens hjälp.

Första Moseboken 6–9; Moses 8. På samma sätt som
arken erbjöd trygghet för Noas familj finns det platser
i dag där vi kan finna frid och skydd undan världens
ogudaktighet. (25–30 min)

Låt eleverna föreställa sig att någon kommer till deras skola
och säger att inom en vecka kommer staden att förstöras av
en naturkatastrof. Fråga:

• Vad skulle ni tycka om den personen?

• Vad skulle krävas för att ni skulle tro på honom?

• Var skulle ni sätta er i säkerhet?

Låt eleverna läsa Moses 8:16–24. Fråga:

• Hur reagerade människorna på Noas tid på en liknande
varning?

• Hur kan det komma sig att människorna reagerade som
de gjorde?

• Vad skulle ha kunnat övertyga dem om att lyssna på
Noas varning?

Läs 1 Mosebok 7:4–6, 11–12, 19–24 och se vad som hände
dem som inte lyssnade på Noa. Läs 1 Mosebok 7:1–3, 7–10,
13–18; 8:13–18 och jämför dessa följder med vad som hände
dem som lydde profeten. Gå igenom följande frågor tillsam-
mans med klassen:

• Varför skyddades Noas familj mot floden? (Se 1 Mos 6:18,
22; 7:1, 5; 9:1, 8–15.)

• Var satte sig Noas familj i säkerhet undan floden? 
(Se 1 Mos 6:14–18; 7:1, 17; 8:4, 13.)

Första Moseboken 6–10; Moses 8
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Hjälp eleverna inse att det finns platser i dag där förbunds-
folket kan sätta sig i säkerhet undan världens ogudaktighet
och de ödeläggelser som profeterats för de sista dagarna.
Rita före lektionen en bild av en ark och klipp den i sex bitar.
På baksidan av varje bit skriver du upp ett av de skriftställen
som anges nedan. Dela upp eleverna i sex grupper och be
varje grupp att läsa de hänvisningar de fått och berätta vad
dessa lär dem om var vi kan sätta oss i säkerhet. När varje
grupp berättat vad de kommit fram till, låter du eleverna
foga ihop bitarna och bygga en nutida ark.

Grupp 1: Läran och förbunden 1:13–18; 20:25–27 (Följa
profeter)

Grupp 2: Psaltaren 127:3–5; Ordspråksboken 1:8; 20:7; Första
Korintierbrevet 11:11 (Föräldrar och familjer)

Grupp 3: Läran och förbunden 109:20–26; 132:19–20 (Tempel)

Grupp 4: Läran och förbunden 82:14–15; 101:17–25; 115:6;
Moses 7:17–21 (Sions stavar)

Grupp 5: 1 Nephi 8:21–30; 15:23–24; Läran och förbunden
1:37–38 (Skriftstudier)

Grupp 6: Lukas 21:36; 3 Nephi 18:15–19; Läran och förbunden
10:5; Joseph Smiths skrifter 2:15–17 (Bön)

När ni fogat ihop bitarna läser du upp 1 Mosebok 6:14 och
förklarar att Noa måste täta fogarna och hålen i arken. Tala
om för eleverna att när vi har gjort allt vi kan för att förbli
i andlig säkerhet – när vi följt profeten, lyssnat till föräldrar,
besökt templet, samlats i stavar, studerat skrifterna och bett –
gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att antingen
undkomma eller uthärda de olyckor som kommer att drabba
de ogudaktiga. Läs Mosiah 5:15 och uppmuntra eleverna
att använda försoningen i sitt liv och därigenom hålla sig
”flytande” under dessa sista dagar (se 1 Mos 7:17).

Första Moseboken 6–9; Moses 8. Liksom Noa kan
vi finna Guds nåd i ogudaktiga tider. (35–40 min)

Vi lever i en tid då jorden översvämmas av ogudaktighet.
Liksom jorden renades med vatten, kommer den vid Fräl-
saren andra ankomst att renas med eld (se L&F 5:19). Noa
räddades därför att han lydde Herrens bud och byggde en
ark som gjorde det möjligt för honom och hans familj att
överleva Guds straffdomar. I likhet med Noa och hans familj
måste även vi omvända oss och lyda Herren för att kunna
räddas undan ogudaktighet. Låt eleverna diskutera vad
Herren ber oss göra i vår tid som kan jämföras med att bygga
en ark, så att vi kan höja oss över världens ogudaktighet och
frälsas ifrån Guds domar. Skriv upp deras tankar på tavlan.

Dela upp klassen i två grupper. Låt en grupp läsa 1 Mosebok
6:1–7:10 och den andra Moses 8. Fråga dem vad Noa gjorde
som visar oss hur vi kan undkomma världens ogudaktighet.
Lägg till de principer de nämner till förteckningen på skriv-
tavlan. Betona följande punkter:

• Noa skilde sig från människorna på sin tid. Låt eleverna
läsa 1 Mosebok 6:1–13 och finna ord eller uttryck som

S  M  T  W  TH  F  S

beskriver vidden av folkets ogudaktighet. Diskutera
betydelsen av att ”Guds söner” gifte sig med ”männis-
kornas döttrar” (se 1 Mos 6:2; se även kommentaren till
1 Mos 6:1–2, 21 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 
2 Samuelsboken, s 49).

• Läs 1 Mosebok 6:8 och fråga eleverna vad som menas
med nåd. Låt dem läsa Moses 8:13, 23–27 och ta reda på
hur Noa fann nåd inför Herren. Du kan låta eleverna göra
uppgift A till 1 Mosebok 6 och Moses 8 i elevhandled-
ningen och berätta vad de finner.

• Att ingå och hålla evangelieförbund är nödvändigt för
vår frälsning. Diskutera tillsammans med dina elever
betydelsen av lydnad och förbund när vi vill få hjälp och
kraft av Herren. (Du vill kanske även ta med lektionsför-
slaget till 1 Mosebok 6–7 under den här delen av lek-
tionen.) Fråga: Hur blev Noa och hans familj välsignade
till följd av sin lydnad? Hur kan vi förbereda oss inför
jordens rening vid Kristi andra ankomst? Vad kan vi vara
säkra på när det gäller de förbund som Herren ingår?
(Han kommer alltid att hålla fast vid sin del.)

Fråga eleverna:

• Var och på vilket sätt blir ni ibland avvisade och hånade?

• Känns det ibland som om ni är omgivna av ondska?

• Vad kan vi säga att Noas ark motsvarar för oss i dag?

• Var kan vi finna en tillflykt undan den flod av ogudak-
tighet som omger oss?

• På vad sätt kan våra hem, församlingar och stavar sägas
likna en ark för oss?

• Vad kan vi göra för att bevara dessa platser som trygga
tillflyktsorter?

Hjälp eleverna inse på vad sätt templet också påminner om
en ark för värdiga medlemmar i vår tid och hur viktigt det är
att förbereda sig för att komma till templet.

Noa var också ett exempel för oss efter floden. Låt eleverna
läsa 1 Mosebok 8:20–22 och ta reda på vad Noa gjorde
allra först när han lämnat arken. Vi bör ständigt tacka Herren
för att han gett oss möjlighet att undkomma ogudaktighet
och finna glädje och hopp i detta liv och evigt liv i livet
efter detta.

Inledning
Abraham, den man genom vilken Herren på nytt upprättade
sitt förbund för att inleda en ny evangelieutdelning, har
kallats de trofastas fader (se L&F 138:41). I skrifterna kan vi

Första Moseboken 11–17; 
Abraham 1–2
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läsa att alla som tar emot evangeliet kallas för Abrahams
barn (se Abraham 2:10–11). President Spencer W Kimball
förklarade varför:

”Kristus är det yttersta exemplet för varje trofast bärare av
prästadömet. När jag rannsakar skrifterna läser jag om
många som följde detta ypperliga exempel och gjorde sig
värdiga av de välsignelser som utlovats genom prästadömet.
En av dessa var fader Abraham, vars liv är en modell som
kan upplyfta varje far i denna kyrka som önskar bli en sann
patriark för sin familj . . .

Tror ni att vi alla kan bli som Abraham om vi lär oss att sätta
Gud först i våra liv? Jag betygar för er att vi kan bli som
Abraham, vilken nu som ett resultat av sin trofasthet ’har
inträtt i sin upphöjelse och sitter på sin tron’ (L&F 132:29).
Är sådan upphöjelse en välsignelse reserverad endast för
generalauktoriteter eller stavspresidenter eller kvorumpresi-
denter eller biskopar? Det är den inte. Det är en välsignelse
reserverad för alla som vill förbereda sig genom att upphöra
med sina synder, genom att verkligen ta emot den Helige
Anden i sitt liv och genom att följa det exempel som
Abraham har satt.

Om bara medlemmarna i kyrkan kunde ha sådan integritet,
sådan lydnad, sådan uppenbarelse, sådan tro, sådant tjä-
nande som Abraham hade! Om föräldrarna ville söka de väl-
signelser som Abraham sökte, skulle de också erhålla sådan
uppenbarelse, sådana förbund, löften och eviga belöningar
som Abraham mottog” (”Abrahams exempel”, Nordstjärnan,
dec 1975, s 1–2, 4).

Eftersom vi vet att Abraham blivit upphöjd (se L&F 132:29),
bör vi studera hans liv och söka efter vad han gjorde för att
ta emot denna stora välsignelse. Därefter bör vi ”gå . . . och
gör[a] Abrahams gärningar” (L&F 132:32).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Om vi ska bli frälsta i himmelriket måste vi lyda princi-

perna och ta emot evangeliets förordningar (se Abraham
1:2; se även Moses 6:52; tredje trosartikeln; L&F 84:33–39).

• Om vi tvingas välja mellan att lyda Gud och bevara vårt
jordiska liv, bör vi välja att lyda Gud (se Abraham 1:5–12).

• Som en följd av Abrahams rättfärdighet ingick Herren
ett förbund med honom att välsigna honom med land,
med prästadömet, med evig avkomma och upphöjelse.
Vi är en del av detta förbund, som kallas Abrahams
förbund, när vi trofast tar emot och åtlyder evangeliets
förordningar och förbund (se 1 Mos 15:1–6; 17:1–8;
Abraham 1:18–19; 2:9–11).

• Herren håller alla sina löften (se 1 Mos 13:16; 15:1–18;
17:15–22; 21:1–2; se även L&F 1:37–38; 82:10).

• Vår himmelske Fader hör våra böner, känner till våra
prövningar och tröstar oss när vi söker honom i tro 
(1 Mos 15:1–6; 16:4–14).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 9, ”Abrahams
förbund”, kan hjälpa eleverna bättre förstå den kraft vi

får när vi ingår förbund med Herren (se Gamla testamentet
videohandledning för undervisningsförslag).

Första Moseboken 11–17. När Herren ingick förbund
med Abram ändrade han hans namn till ”Abraham” 
(se 1 Mos 17:1–9). Genom att studera Abrahams upple-
velser förstår vi vikten av att ta emot evangeliets
förordningar, ingå förbund med Herren och sålunda ta
på oss Kristi namn. (20–25 min)

Hjälp eleverna förstå varför namn är så viktiga. Diskutera
följande eller liknande frågor:

• Varför tillbringar föräldrar ibland så mycket tid med att
bestämma sig för vad deras barn ska heta?

• Betyder era namn något särskilt? I så fall vad?

• Skulle ni vilja byta namn? I så fall varför? Vad skulle ni
vilja heta?

Låt eleverna söka efter namn i 1 Mosebok 11:27–32. Be dem
slå upp 1 Mosebok 17:1–8 och ta reda på vad Herren gjorde
med Abrams namn. Lägg märke till att hans namn ändrades
som en del av förbundet. Namnet ”Abram” betyder
”upphöjd fader” och ”Abraham” ”fader till många”. Fråga:
På vilket sätt var denna förändring ett ytterligare vittne om
Herrens löften till honom?

I dag ger inte Herren oss andra namn. Men när vi blir med-
lemmar i kyrkan genom dopet tar vi på oss Jesu Kristi namn
(se Mosiah 5:6–12; L&F 20:37). Även om vi fortfarande har
våra vanliga namn kallas vi också för ”kristna” eller ”heliga”.
En helig är en efterföljare till Kristus som genomgått en
rening. Diskutera vad som menas med detta och varför det
är viktigt att vi tar på oss Jesu Kristi namn.

Läs Abraham 1:18–19 och diskutera vad detta att få ett namn
av Herren betecknade. Låt eleverna läsa Mosiah 5:7–10 och
Läran och förbunden 20:77, 79 och lägga märke till under
vilka omständigheter som människorna får ta emot Herrens
namn. Fråga:

• Vad lär oss dessa skriftställen om varför vi bör vilja att
Herren ger oss sitt namn?

• På vilket sätt är eller blir människor annorlunda av att ta
på sig Jesu Kristi namn?

• Vilka skyldigheter hör ihop med att ta på sig Jesu Kristi
namn?

• Vad lovar Herren när vi tar på oss Kristi namn?

Första Moseboken 11–17; Abraham 1–2
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Abraham 1:1–19. Vad vi önskar av hela vårt hjärta
påverkar i hög grad vår situation här och i livet efter
detta. (20–25 min)

Be eleverna fundera över fem saker som de allra mest vill
få ut av sitt liv. Läs Alma 32:27–28 och Läran och förbunden
137:9 tillsammans med dem och diskutera varför det är
viktigt att vi önskar det som är rättfärdigt.

Låt eleverna läsa Abraham 1:1–4 och skriv upp på tavlan
vad Abraham önskade sig. Läs Läran och förbunden 132:29
och Abraham 2:12 och diskutera på vad sätt Abrahams eviga
belöning återspeglar hans rättfärdiga önskningar.

Be eleverna jämföra sina önskningar med Abrahams.
Diskutera på vad sätt vår belöning, i likhet med Abrahams,
förebådas i våra önskningar.

Låt eleverna läsa Abraham 1:5–7 och söka efter vad som
gjorde det svårt för Abraham att uppnå sina rättfärdiga
önskningar. Fråga dem vilka beslut som Abraham kunde ha
fattat med tanke på sina svåra omständigheter (han kunde
till exempel upphört med att sträva efter rättfärdighet, han
kunde ännu ivrigare försökt omvända sin far eller han kunde
ha lämnat hemmet). Låt dem läsa verserna 8–12 och ta reda
på vad Abraham faktiskt gjorde och vad följderna blev. Hjälp
dem inse att det inte alltid är lätt att vara rättfärdig, även om
vi helhjärtat vill vara det. Liksom Abraham kan vi förvänta
oss prövningar och frestelser när vi försöker efterleva evan-
geliet. Förvissa eleverna om att de liksom Abraham blir väl-
signade när de ihärdigt söker efter rättfärdighet, särskilt när
de utsätts för prövningar och frestelser.

Läs följande uttalande av profeten Joseph Smith och disku-
tera dess innebörd:

Läs Abraham 1:15–20 och skriv upp vad Herren gjorde för
Abraham till följd av dennes trofasthet. Låt eleverna välja en
välsignelse som Herren lovade Abraham i verserna 18–19
och som de skulle vilja ha. Låt dem berätta varför. Hjälp dem
inse att Abraham fick välsignelser därför att han önskade
dem, därför att han var lydig och därför att han var villig att
göra modiga uppoffringar för det som han önskade och visste
var sant. Låt eleverna med utgångspunkt i Abrahams
exempel reflektera över vad de kan göra för att få åtnjuta de
välsignelser som utlovats de trofasta.

”Ty ända från den tid människan först blev till har
uppoffrandet av allt jordiskt varit det oundgängliga
villkoret för erhållandet av den tro som är nödvändig
för åtnjutandet av liv och salighet . . . Och det är
genom uppoffrandet av alla jordiska ting som män-
niskan vet att hon gör det som är välbehagligt i Guds
ögon. När en människa har offrat allt hon har för san-
ningens sak och inte ens sparat sitt liv . . . vet hon för-
visso att Gud accepterar och kommer att acceptera
hennes offer och att hon inte har sökt eller kommer att
få söka hans ansikte förgäves. Hon kan då under dessa
omständigheter skaffa sig den tro som behövs för att
hon skall kunna försäkra sig om evigt liv” (Lectures on
Faith [1985], 69).

Abraham 2:1–25. På samma sätt som Abraham kan vi
leva rättfärdigt trots att andra människor är ogudaktiga.
(15–20 min)

Be eleverna nämna inflytanden och frestelser som gör
det svårt för människor i deras ålder att leva rättfärdigt.
Diskutera följande eller liknande frågor:

• Hur kan vi leva rättfärdigt när så många människor i vår
omgivning gör det som är ogudaktigt?

• Förväntar sig verkligen Herren att vi ska leva rättfärdigt
i en värld som blir allt ogudaktigare?

• Hur kan Abrahams exempel hjälpa oss att göra det som
är rätt?

Läs Abraham 1:2–7 tillsammans med eleverna. Samtala om
de omständigheter Abraham levde i och hur det troligen var
svårt för honom att förverkliga sina rättfärdiga önskningar.

Rita en lodrät linje på tavlan som delar den i två hälfter. På
ena sidan skriver du Abraham 2:1–13 och på den andra
Abraham 2:14–25. Dela upp klassen i två grupper och ge dem
var sin hänvisning. Be dem söka efter vad Abraham gjorde
som hjälpte honom att leva rättfärdigt. När de är klara låter
du grupperna skriva upp vad de har kommit fram till under
sin hänvisning. (Några tänkbara svar är: han gifte sig med en
rättfärdig person [v 2], han lämnade en ogudaktig omgivning
[v 4], han bad [v 6, 17–18, 20], han sökte Herren [v 12], han
valde att följa Herren [v 13], han lydde Herren [v 3–4, 13–14]
och han utförde missionsarbete [v 15]).

Diskutera med utgångspunkt i vad ni skrivit på tavlan
vad eleverna kan göra för att följa Abrahams exempel. Låt
dem tvärhänvisa Abraham 2:3–4 till Hebreerbrevet 11:8–16
och diskutera vad Paulus sade om förmågan att förbli rätt-
färdig. Fråga: Hur kan dessa principer hjälpa oss att förbli
rättfärdiga?

Första Moseboken 13:5–15. Kärlek, osjälviskhet och
fridsamhet är kristliga egenskaper som berättigar till
himlens välsignelser. (15–20 min)

Ta med två godsaker till klassen – en ska se mycket godare
ut än den andra. Be två elever som gärna skulle vilja ha den
godaste att komma fram till dig. Tala om för dem att du
skulle vilja ge dem var sin godsak. Visa dem godsakerna och
säg att de måste bestämma vilken av de två som ska få vilken
av godsakerna. Enda regeln är att de inte kan dela på en
godsak. När de har kämpat med sitt val och fattat ett beslut
frågar du dem om det var svårt att bestämma sig. Fråga:
Om valet hade gällt stereoanläggningar, bilar, hus eller lan-
dområden, hur mycket svårare skulle det då ha varit att
fatta ett beslut?

Tala om för eleverna att två män i skrifterna gjorde en lik-
nande erfarenhet. Låt dem läsa 1 Mosebok 13:5–7 och fast-
ställa vilka de två männen var och vad det var för beslut som
de var tvungna att fatta. Låt dem läsa verserna 8–13 och
söka efter vad som tycks ha motiverat Abraham och Lot när
de löste tvisten. I Hebreerbrevet 11:10, 13–16 finns ytterligare
kunskap om vad som motiverade Abraham att handla som
han gjorde. Låt eleverna läsa 1 Mosebok 13:14–18 och fastställa

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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vad Abraham fick från Herren tack vare sin rättfärdighet och
varför denna välsignelse var så viktig för Abraham.

Ni vill kanske diskutera de problem som missämja för med
sig och hur Herren välsignar fredsstiftare.

Första Moseboken 14:17–24. Abraham är ett exempel på
hur vi uttrycker vår kärlek till Herren genom att följa hans
tjänare, ge av våra världsliga tillgångar och hålla våra
förbund. (15–20 min)

Skriv Melkisedek på tavlan och fråga eleverna vad de vet om
detta ord. Många av dem känner till ”melkisedekska prästa-
dömet” men vet kanske inte så mycket om människan bakom
namnet. Låt dem inhämta kunskap om Melkisedek genom att
studera följande källor: 1 Mosebok 14:17–24; Alma 13:14–19
och Läran och förbunden 107:1–4. Diskutera vad de lärde sig.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 14:17–20 och berätta vad som
hände. Fråga dem, med utgångspunkt i vad de har lärt sig
om Melkisedek, varför de tror att Abraham handlade på
detta sätt. I Läran och förbunden 84:14 ges ytterligare insikt
om förhållandet mellan Abraham och Melkisedek. Låt ele-
verna jämföra Abrahams sätt att behandla Melkisedek med
hans sätt att uppträda mot kungen i Sodom (se 1 Mos 13:13
för att få att veta vad kungen i Sodom representerade). Fråga:

• Vad lär oss denna kontrast om Abraham?

• Hur kan vi själva tillämpa Abrahams exempel i dessa
verser? Vilka är som Melkisedek bland oss? Vilka
påminner om Sodoms kungar i vårt liv?

En orsak till att Abraham inte lockades av de lönsamma
erbjudandena från kungen i Sodom var att han framför allt
önskade vara trogen sina förbund (se 1 Mos 14:22). Fråga:

• Vilka förbund har vi ingått?

• Hur kan dessa förbund hjälpa oss att vara lika trofasta
som Abraham?

Överväg att hålla en kortfattad diskussion om tionde med
eleverna. Fråga:

• Vad gjorde Abraham medan han var tillsammans med
Melkisedek? (Se 1 Mos 14:20.)

• Varför tror ni att Herren ber oss att betala tionde i stället
för att själv förse kyrkan med de materiella tillgångar
som kyrkan behöver?

• Hur hjälper oss berättelsen om Frälsarens möte med
den rike unge mannen, som beskrivs i Matteus 19:16–22,
att besvara denna fråga?

Hjälp eleverna inse att vi genom att betala tionde visar
Herren att vi sätter honom främst i vårt liv.

Första Moseboken 15. Det mönster för ingående av
förbund som beskrivs i 1 Mosebok 15 ger oss möjlighet
att tänka djupare på symboliken och kraften i förord-
ningar och ingåendet av förbund. (20–25 min)

Gör följande översikt på tavlan:

Fråga eleverna:

• Vem av dessa tre har störst makt? (Gud.)

• Vem av de två andra har störst makt, människan
eller Satan?

Innan de besvarar den andra frågan låter du dem läsa
Efesierbrevet 6:10–13; 2 Nephi 2:27–29; Alma 34:35; Läran
och förbunden 10:5; 21:4–6 och Moses 4:3–4. Dra en linje som
sammanbinder ”Gud” och ”Människan”. Kalla linjen för
”Förbund”. Hjälp eleverna förstå att människan kan ha större
kraft än Satan om de sammanbinder sig med Gud genom
förbund och sålunda utnyttjar Guds kraft. Om människan
inte sammanbinder sig med Gud, får Satan en allt större
makt över dem.

Läs 1 Mosebok 15:1 tillsammans med eleverna. Framhåll att
Herren sade att han var Abrahams ”sköld” och mycket
stora ”lön”. Diskutera vad som menas med dessa uttalanden.
Gå igenom några av de belöningar som Herren lovade
Abraham, som till exempel land, prästadömet och en oräk-
nelig avkomma. Fråga: Vilka av dessa belöningar eller välsig-
nelser hade Abraham redan fått?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 15:2–3 och ta reda på vilken
välsignelse Abraham verkade oroad över att han inte skulle
få. Läs tillsammans verserna 4–6 och ta reda på hur Herren
reagerade på hans oro och vad Abraham gjorde. Hjälp
eleverna förstå att vi måste försöka se i ett större perspektiv
för att förstå att Gud alltid uppfyller sina löften (se L&F
1:37–38). Detta är vad som framhålls i den sista händelsen
i 1 Mosebok 15.

Dela om möjligt ut kopior av följande uttalande av äldste
Henry B Eyring, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
och läs det:

Be eleverna att fundera över dopets förordning och förbund.
Fråga sedan:

”Vår himmelske Fader . . . gav oss förbund som vi
kunde ingå med honom. Och i samband med dessa
förbund gav han oss förordningar i vilka han kunde ge
uttryck för vad han lovade eller förband sig att göra,
och vi kunde visa vad vi lovade eller förband oss att
göra” (Covenants [tal till unga vuxna, 6 sep 1996], s 1).

GUD MÄNNISKAN SATAN

Första Moseboken 11–17; Abraham 1–2
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• Vad lovar Herren göra i denna förordning –
symboliskt sett?

• Vad lovar vi att göra?

Tala om för eleverna att 1 Mosebok 15:9–21 beskriver ett
forntida sätt att ingå förbund – vanligtvis mellan två per-
soner, men i detta fall mellan Gud och Abraham. Låt eleverna
läsa 1 Mosebok 15:9–19 och fastställa vad Abraham gjorde,
vad Herren sade till honom och vad Herren gjorde som
symboliserades av den rykande ugnen och den brinnande
facklan. Fråga:

• Hur visade Abraham vad han skulle göra som en del av
förbundet? (Han väntade på Herren så länge det behövdes
för att välsignelsen skulle gå i uppfyllelse.)

• Vad lovade Herren? (Han skulle förvisso uppfylla sitt ord.)

Sammanfatta denna diskussion genom att läsa Läran och för-
bunden 82:10. Förvissa eleverna om att Herren alltid håller
sina förbund och förklara att vi kan ha makt över den onde
genom att ingå och hålla våra förbund med Herren.

Första Moseboken 11–17; Abraham 1–2. När vi
förstår betydelsen av Abrahams förbund och hur

det är tillämpligt på oss, kan vi få en djupare känsla för
våra möjligheter och ansvarsåligganden i detta liv och
de välsignelser som väntar oss i evigheten. (30–45 min)

Låt eleverna föreställa sig att det finns ett testamente i vilket
en av dem står som arvinge. Fråga:

• I vems testamente skulle ni vilja stå som arvinge?

• Vilka brukar vanligtvis anges som arvingar i ett testa-
mente? (Familjemedlemmar.)

• Hur kan föräldrar och far- och morföräldrar som inte har
materiella rikedomar ändå lämna ett arv till sina efter-
kommande?

• Ge några exempel på icke-materiella arv som ni ärvt av era
föräldrar, far- och morföräldrar eller andra förfäder.

• På vilka sätt är ni privilegierade och välsignade till följd
av att ni tillhör er familj?

Påminn eleverna om att ”familjen har en central roll i Skapa-
rens plan för sina barns eviga bestämmelse” (”Familjen: Ett
tillkännagivande för världen”, Nordstjärnan, okt 1998, s 24).
Innan vi kom till jorden levde vi som en del av en familj –
Guds eviga familj. Medan vi var i vår himmelske Faders
närhet undervisade han oss om sin plan varigenom vi skulle
kunna ärva allt det han har. Han sände oss till en jordisk
familj för att göra det möjligt för oss att återvända till och
inte bara vara med honom utan också vara lik honom.

Efter fallet fick Adam och Eva ta emot undervisning, förord-
ningar och förbund som hade att göra med jordelivets syfte
och vad de måste göra för att ärva evigt liv – det slags liv
som Gud lever. Adam fick prästadömet så att han skulle
kunna ge dessa förordningar till andra, och både Adam och

S  M  T  W  TH  F  S

Eva blev befallda att undervisa och ge allt detta till sina barn,
så att dessa på nytt skulle kunna samlas till sin eviga familj
och ärva evigt liv (se Moses 5:4–12, 58–59; 6:51–62, 64–68).

I början predikades och handhades evangeliet genom
familjer. Eftersom det fanns personer i Adams familj som inte
tog emot hans lärdomar var det många som växte upp utan
att ta del av evangeliets frälsande förordningar. Läs Abraham
1:2–5 tillsammans med eleverna och hjälp dem förstå att
Abraham befann sig i en sådan situation. Framhäv särskilt
orden i vers 2, där Abraham säger att han blev en ”rättmätig
arvinge . . . med den myndighet, som tillhörde fäderna”
(kursivering tillagd).

Abraham fick så småningom ta del av evangeliets frälsande
förordningar. Han fick också ta emot prästadömet så att han
skulle kunna ge dessa förordningar till sina efterkommande.
Till följd av Abrahams rättfärdighet ingick Herren ett särskilt
förbund med honom som vi kallar för Abrahams förbund.
I detta förbund ingår att Herren kallade Abraham till att vara
”fader till de trofasta” (L&F 138:41), överhuvudet för den
familj genom vilken frälsning skulle erbjudas till alla vår
himmelske Faders barn som skulle komma till jorden.

De som tillhör Abrahams familj är vår himmelske Faders
ombud i hans frälsningsverk. Abrahams familj representerar
vår himmelske Faders familj. De välsignelser som utlovades
till Abraham blir våra välsignelser när vi ingår i Abrahams
förbund.

Samtala med eleverna om materialet i avsnittet ”Att
begrunda” i femte kapitlet i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 65–67). Hjälp dem inse på vad sätt varje
välsignelse kan tillämpas på dem.

Hjälp dem förstå att deras härkomst inte gör att de automa-
tiskt får ta emot de utlovade välsignelserna inom förbundet
(se 2 Nephi 30:1–2). Låt dem läsa 1 Mosebok 17:1 och ta reda
på vad Herren sade att Abraham måste göra för att ta emot
samtliga välsignelser inom förbundet. Påpeka gärna vad
Abraham mer gjorde för att bereda sig på att ta emot för-
bunden och hur han höll sina förbund före de händelser som
beskrivs i 1 Mosebok 17.

Hjälp eleverna tillämpa vad de har lärt sig genom att läsa
följande rader, som mycket väl kan återfinnas i en patriarka-
liska välsignelse:

”Du fick välsignelsen att komma till jorden som medlem av
Israels hus och sålunda ta emot samtliga välsignelser som
utlovades Abraham. Som sådan har du fått förpliktelserna
och är berättigad till samtliga välsignelser och löften som
gavs till denna familj i Israel.”

Be dem skriva brev till någon som kan tänkas ha fått en
sådan välsignelse och förklara betydelsen av detta uttalande.
Låt dem förklara vad det innebär att vara arvinge till pro-
feten Abraham och vilka förpliktelser som detta arv för med
sig, särskilt i fråga om familjen. Be några elever berätta vad
de skrev.

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok

44

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 44



Inledning
År 1833 sade Herren att de sista dagars heliga till följd av
överträdelse, ”måste . . . bliva tuktade och plågade liksom
Abraham” (L&F 101:4). I 1 Mosebok 18–23 beskrivs några av
Abrahams svåra prövningar och hans trofasthet åskådlig-
görs. I bjärt kontrast till Abraham står det öde som drabbade
Sodom och Gomorra. Tänk på Abraham när du studerar
dessa kapitel. Hur kunde han uthärda sina prövningar?
På vilka sätt blev han välsignad till följd av att han trofast
lydde Herrens bud? På vilka sätt kan vi följa hans exempel
i vår strävan att få samma välsignelser?

Abraham försäkrade sig om de löften som Gud hade gett
honom (senare kallat Abrahams förbund) och förtjänade
benämningen ”fader till de trofasta” (L&F 138:41). Han
gjorde det möjligt för oss att ta emot evangeliets välsignelser
(se L&F 84:33–34; 124:58). Å andra sidan lät Gud männis-
korna i Sodom och Gomorra gå under till följd av deras
ogudaktighet.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Guds löften kommer att uppfyllas antingen det sker

genom honom själv eller genom hans tjänare (se 1 Mos
18:2, 9–15; 21:1–2; se även 1 Mos 17:15–19; L&F 1:38).

• Herren ger särskilda välsignelser till dem som trofast
uthärdar plågor och prövningar (se 1 Mos 18:1–19; 20:1–3,
14–18; 22:1–19; se även L&F 58:4).

• Första Moseboken lär följande om vårt förhållande till
Herren:

a. Herren kan göra det som tycks omöjligt för oss. Vi bör
därför tro på och hysa tillit till honom (se 1 Mos 18:9–14;
21:1–8; se även Rom 4:16–22; 1 Nephi 4:1).

b. Rättfärdiga personer i ett samhälle eller i en nation
kan tillfälligt bevara övriga folket från att i fullt mått
drabbas av Guds domar över de ogudaktiga (se 1 Mos
18:23–32; se även Alma 10:22–23; 62:40; Helaman
13:13–14).

c. Fortsatt umgänge med de ogudaktiga kan vara både
fysiskt och andligt destruktivt (se 1 Mos 19).

d. Herren prövar oss alla, och vi bör göra det som han
befaller oss att göra, oavsett hur svårt det tycks vara.
Om vi lyder kommer allt att samverka till vårt bästa,
antingen i detta liv eller i nästa (se 1 Mos 21:9–21;
22:1–19; se även Rom 8:28; L&F 90:24).

• Om vi älskar Herren av hela vårt hjärta kommer vi villigt
att göra allt det han ber oss om (se 1 Mos 22:1–12; se även
Joh 14:15; Omni 1:26).

Första Moseboken 18–23
Lektionsförslag
Första Moseboken 18:1–15. Herren ger storslagna löften
till sina trofasta efterföljare. Han har makt att infria dem
och kommer att göra det ”när hans egen tid är inne och
på hans eget sätt, efter hans egen vilja” (L&F 88:68).
(20–25 min)

Ge ett papper till var och en av eleverna med följande text:

Din lärare säger: ”Jag lovar dig att _____________________ .”

Dina föräldrar säger: ”Vi lovar dig att __________________ .”

Låt eleverna skriva dit de löften som de mest av allt skulle
vilja höra. Låt några av eleverna berätta vad de skrev och
förklara varför de skrev det. Fråga:

• Vilka löften har dessa personer tidigare gett er?

• Hur viktiga var dessa löften för er?

• Är ni övertygade om att de löften ni har fått alltid kommer
att hållas? Varför eller varför inte?

Herren ger också löften. Fråga eleverna var de kan finna
några av de löften Herren ger (exempelvis i patriarkaliska
välsignelser och andra prästadömsvälsignelser, i förord-
ningar, i de levande profeternas ord och i skrifterna). Låt ele-
verna begrunda några av de löften Herren har gett till dem
personligen. Tala om för dem att Herren har makt att infria
vart och ett av sina löften och att han kommer att göra det.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 18:1–12 och fastställa vilket löfte
Sara fick. Fråga:

• Hur storslaget var det löftet med tanke på hennes ålder?
(Se v 11.)

• Hur reagerade Sara? (Se v 12.)

• Varför tror ni att hon reagerade på det sättet?

Fråga eleverna om de någonsin har häpnat över Guds
förunderliga godhet.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 18:13–14 och söka efter vad
Herren sade om sin makt att hålla sina löften. Fråga hur de
skulle besvara frågan: ”Skulle något vara omöjligt för
Herren?” Läs Läran och förbunden 1:36–37 och 82:10. Fråga:
Hur stöder dessa skriftställen läran att Herren kommer att
infria vart och ett av sina löften, oavsett hur svårt det tycks
vara för oss?

Hjälp eleverna inse att ingenting är omöjligt för Herren, men
han välsignar oss ”när hans egen tid är inne och på hans eget
sätt, efter hans egen vilja” (L&F 88:68). Tänk till exempel på
hur länge Sara och Abraham fick vänta på att bli välsignade
med barn.

Läs 1 Mosebok 15:1–6 tillsammans med eleverna och gå
igenom på nytt vad Abraham gjorde när han var orolig och
hur och varför han blev välsignad. Läs Jesaja 40:25–31 och
sök efter vad dessa verser lär om vikten av att hoppas på
Herren (ha tålamod). Inbjud gärna eleverna att berätta om
tillfällen när de kände att Herren besvarade dem på bästa
sätt, även om det inte nödvändigtvis var vad de själva ville.

Första Moseboken 18–23
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Första Moseboken 18:1–15. Guds löften kommer att
uppfyllas antingen direkt genom honom själv eller genom
hans tjänare. (5–10 min)

Be eleverna nämna några av de svårigheter som ungdomar
ställs inför i dag och skriv upp dem på tavlan. Fråga:
Är något omöjligt för Herren eller är något omöjligt för oss
om Herren är med oss?

Inrikta diskussionen på vad Herren har befallt dem att göra
som kräver tålamod, till exempel att inte sällskapa före
sexton års ålder, att lägga åt sidan vissa planer i två år för
att verka som missionär, att förbli moraliskt ren och att
efterleva tiondelagen. Bär ditt vittnesbörd om att Herrens
välsignelser väntar dem som tålmodigt uthärdar i tro och
att Herren alltid uppfyller sina löften.

Första Moseboken 18:16–33; 19:1–13, 23–26. Eftersom
världen tilltar i ondska behöver vi veta att de rättfärdiga
kan ha ett frälsande inflytande på de ogudaktiga, hur vi
ska bemöta andra när Guds domar hemsöker jordens
invånare och vad Gud kommer att göra för de rättfärdiga.
(30–35 min)

Fråga eleverna varför de tror att Gud lät en hel stad förgöras.
Gör följande, om tiden tillåter det:

• Gå igenom Moses 7:33–34 och 8:28–30. Dessa skriftställen
berättar om den ogudaktighet som föregick floden.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 18:20–21 och söka efter vilka
städer som var ogudaktiga på Abrahams tid. Be eleverna
noggrant läsa igenom följande skriftställen och söka efter
särskilda synder som var vitt spridda i Sodom och Gomorra.
Diskutera sedan vad de kom fram till:

• Första Moseboken 19:4–11 (se även JST, 1 Mos 19:9–15)

• Hesekiel 16:48–50

• Judas brev 1:7 (se även kommentaren till 1 Mos 19:13
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 70)

Fråga hur de synder som nämns i dessa skriftställen liknar
dem som ni redan funnit och diskuterat. Be eleverna fundera
över i vilken mån denna förteckning gäller för vår tid och
vilken inställning Gud, enligt sina profeter, har till samma
synder i dagens värld.

Tala om för eleverna att innan Herren sände sina budbärare
till Sodom och Gomorra, sade han till Abraham vad han hade
för avsikt att göra. Innan ni läser om hur Abraham reagerade,
frågar du eleverna varför de tror att Gud har tålamod med
dem själva och med mänskligheten som helhet. Låt dem läsa
1 Mosebok 18:23–33 och söka efter skäl till att Gud har ett
sådant stort tålamod och hur de rättfärdiga bör bemöta ett
folk som på grund av ogudaktighet (som grupp) är moget
för undergång. Använd gärna som diskussionsunderlag det
som Herren sade i Läran och förbunden 86:1–7 angående
liknelsen om vetet och ogräset.

Läs Alma 10:22–23 tillsammans med klassen och diskutera
på vilket sätt det stämmer in på replikskiftet mellan
Abraham och Herren. Fråga: Vad kan vi lära oss av det som
Abraham gjorde och sade? (Se kommentaren till 1 Mos
18:16–33 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 69). Låt dem läsa Läran och förbunden 29:7–9 och 133:4–15
och se vad Herren har rått oss till i denna sak. Fråga:

• Vad sade Herren att han skulle göra?

• Vad kan vi göra för att vara redo att få hans beskydd?

Fråga eleverna på nytt varför Gud skulle vilja förgöra ett
folk. (Det kan här vara på sin plats att gå igenom berättelsen
om Noa och människornas undergång på hans tid.) Låt
eleverna läsa 1 Nephi 17:35 och Alma 45:16 och förklara vad
dessa skriftställen lär om när ett folk är moget för undergång.
Fråga:

• Vilket ord i dessa två skriftställen beskriver Sodoms och
Gomorras tillstånd när de rättfärdiga människorna tagits
bort därifrån? (Mogna.)

• Vad gjorde Gud med Sodom och Gomorra när de rättfär-
diga hade gett sig av?

• Vad kan vi lära oss av berättelsen om Sodom och Gomorra
som kan hjälpa oss att uthärda eller undfly en stor del av
den förödelse som kan komma i framtiden?

Första Moseboken 19:1–8. Vi bör respektera och hedra
Herrens utsedda tjänare. (10–15 min)

Fråga eleverna hur de skulle känna sig om de fick besök av
kyrkans president eller av någon annan generalauktoritet.
Tala om för dem att både Abraham och Lot fick besök av sär-
skilda budbärare från Herren. Låt dem läsa 1 Mosebok 18:2–8
och 19:1–3 och söka efter hur Abraham och Lot behandlade
Herrens smorda tjänare. Fråga:

• Varför är den respekt som Abraham och Lot visade
Herrens budbärare något som vi också bör visa?

• Hur kan vi visa respekt för våra profeter och ledare även
när de inte är här tillsammans med oss?

Låt eleverna läsa Jakobs brev 4:6; 3 Nephi 23:5 och Läran och
förbunden 1:14, 37–38 och berätta vilka råd vart och ett av
dessa skriftställen ger. Diskutera vad vi kan göra för att visa
vederbörlig respekt för våra lokala ledare i kyrkan, som
också är Herrens tjänare åt oss.

Genom profeten Joseph Smith varnade Herren medlem-
marna i kyrkan i vår tid för att inte visa respekt för ledare
och varandra. Kyrkans medlemmar blev tillsagda att de
skulle vara exempel ”för kyrkan och för världen i allt [sitt]
uppträdande, i alla [sina] vanor och seder och i [sitt] sätt att
hälsa varandra samt visa den respekt som tillkommer varje
person med avseende på ämbete, kallelse och prästadöme
vartill jag, Herren, har utvalt och ordinerat er” (History of
the Church, 2:177).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Första Moseboken 19–22. Att ständigt umgås med de
ogudaktiga kan vara både fysiskt och andligt skadligt.
(30–35 min)

Använd tejp eller papper till att göra linjer på golvet enligt
följande. Gör linjerna så långa att de till slut befinner sig två
meter ifrån varandra.

Låt eleverna gå på linjerna så långt de kan med en fot på
vardera linjen. Det är lätt i början men det blir gradvis allt
svårare. De måste till slut gå på antingen den ena eller den
andra linjen för att inte tappa balansen. För att demonstrera
svårigheten med att bestämma sig för sent, ber du en elev
som står med fötterna brett i sär att lyfta på ena foten och
sätta ner den på samma linje som den andra foten står på,
utan att tappa balansen.

Kalla en av linjerna för ”Herrens väg” och den andra för
”Världens väg”. Fråga eleverna:

• Vad finns det för likhet med detta och det sätt som somliga
människor försöker framleva sitt liv på?

• Varför är linjerna ganska nära varandra i början?

• Hur beskriver detta ett av de sätt som Satan försöker bedra
oss på?

Läs och diskutera 2 Nephi 28:19–24 och följande uttalande
av äldste Ezra Taft Benson, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum:

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 13:5–13 och söka efter den
punkt där Abraham och Lot tycktes gå skilda vägar. Tala om
för dem att Sodom inte bara var en rik och blomstrande stad
utan också en mycket ogudaktig stad (se v 13). Fråga:

• Vilka faror hotade Lot och hans familj som följd av att han
”drog med sina tält ända in mot Sodom”? Varför?

• Vad skulle ”drog med sina tält” kunna symbolisera?

• Vilket håll bör vi i stället ”dra våra tält” mot?

”Kristus lärde att vi bör vara i världen men inte av den.
Ändå finns det somliga i vår mitt som inte är lika måna
om att föra ut evangeliet i världen som de är om att
föra in världslighet i evangeliet. De vill att vi ska vara
i världen och en del av den” (i Conference Report,
apr 1969, s 11).

Världens väg

Herrens väg

2 m
eter

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 14:12 och ta reda på vart Lot
senare flyttade med sin familj. Låt dem därefter läsa
1 Mosebok 14:5, 11–12 och se vilka obehagliga konsekvenser
det fick att bosätta sig i Sodom. Framhåll att Abraham inte
blev tillfångatagen eller inblandad i denna strid förutom när
han skulle rädda Lot. Diskutera på vad sätt efterlevnad av
evangeliet, liksom att leva på en trygg plats, hjälper oss att
undvika vissa svårigheter och problem som andra tycks
behöva bli ”räddade” från.

Abraham var fast besluten att endast tjäna Gud. Låt eleverna
läsa 1 Mosebok 14:17–24. Påminn dem om vem Melkisedek
var (se kommentaren till 1 Mos 14:18 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 63–64, och lektionsförslaget
till 1 Mos 14:17–24, s 64.) Låt dem föreställa sig vilken slags
person kungen i Sodom var och berätta varför de tror att
Abraham handlade och uttalade sig på detta sätt. Fråga:
Hur visade Abrahams handlingar vilken sida av linjen som
han gick på?

Herren lovade Abraham evig avkomma, även om han och
Sara inte hade några barn vid denna tidpunkt (se 1 Mos
15:1–5). Låt eleverna läsa 1 Mosebok 15:5–6 för att se hur
Abraham reagerade på Herrens löfte. I 1 Mosebok 17 och 18
kan vi läsa att Herren förnyade detta löfte till Abraham och
Sara även om de var gamla.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 19 och lista följderna av att Lot
bodde i Sodom. Var särskilt uppmärksamma på vilket infly-
tande det hade på Lots familj. Låt eleverna berätta på vilka
olika sätt vi kan leva bland de ogudaktiga och förbli rättfär-
diga. Be dem jämföra det som hände Lot och hans familj med
det som hände Abraham och hans familj enligt 1 Mosebok
21–22, särskilt i förhållande till löftet i 1 Mosebok 22:17–18.

Fråga eleverna:

• Vad skulle folk ha kunnat tro om dessa två män om de
sett dem i början av berättelsen? I mitten av den? I slutet
av den?

• Vad kan vi lära oss av dem när det gäller trofasthet mot
Herren?

• Vad kan vi lära oss av dem i fråga om åskådningsexemplet
med de två linjerna?

Läs första presidentskapet inledning till Vägledning för de
unga (36550 180). Fråga:

• Hur är deras råd till hjälp när ni beslutar er för vilken
väg ni ska följa?

• Hur kan andra råd i denna broschyr bli till välsignelse
i ert liv?

Första Moseboken 21. Abraham och Sara väntade trofast
på Herren. (15–20 min)

För att eleverna ska få en starkare känsla för principen att
vänta på Herren låter du dem göra uppgift A till 1 Mosebok
20–21 i elevhandledningen.

Första Moseboken 18–23
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Första Moseboken 22. Berättelsen om Abrahams
villighet att offra sin son Isak är inte bara en

gripande trosförklaring. Den undervisar också och vittnar
om Jesu Kristi försoning. (45–50 min)

Samtala med eleverna om de frågor som finns i inledningen
till 1 Mosebok 22 i elevhandledningen. Använd de insikter
som finns i ”Förstå skrifterna” i elevens elevhandledning till
att besvara frågan ”varför”.

Berättelsen i 1 Mosebok 22:1–18 är så betydelsefull att du
säkert vill läsa upp den för klassen. Stanna till då och då och
ställ frågor, diskutera, reflektera och kommentera. Du kan
till exempel läsa en vers och därefter stanna till och fråga
eleverna vad de lär sig av den om Abraham, Isak, Sara eller
Herren. Du kan också förmedla värdefulla uppgifter om
Abraham genom att ta hjälp av Gamla testamentet: 1 Mose-
boken – 2 Samuelsboken, s 71–72.

Låt eleverna läsa vad Herren sade till kyrkans medlemmar
i Läran och förbunden 101:4–5. Fråga dem varför de tror
att vi måste prövas på något sätt. (Förvissa dig om att de
förstår att detta skriftställe inte innebär att de kommer att bli
ombedda att offra sina barn.) Använd informationen om
1 Mosebok 22 som finns i elevhandledningen och i kommen-
taren till 1 Mosebok 22:1 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 71–72) till att stimulera till diskussion.

Låt eleverna föreställa sig att de har en splitterny, högpreste-
rande bil eller någonting annat som är av stort värde för
ungdomar. Fråga:

• Vad skulle ni tycka om att låta någon som har bristande
körvana eller självkontroll köra er bil eller leka med denna
dyrbara gåva som en fem- eller tioåring? Varför inte?

• Vad har Herren i jämförelse lovat att ge oss? (Se L&F
76:58–59, 95; 84:38.)

Be eleverna lägga märke till i 1 Mosebok 22:16–18 att Herren
– efter det att han sett Abrahams villighet att lyda genom
att offra sin ende son – med ett högtidligt löfte försäkrade
Abraham att alla de välsignelser som tidigare hade utlovats
skulle ges till honom, tillsammans med andra som inte
nämnts tidigare. Fråga: Hur hjälpte Abrahams lydnad
honom att kvalificera sig för dessa stora välsignelser?

Gör en förteckning tillsammans med eleverna över de olika
sätt på vilka berättelsen om Abraham och Isak är en sinne-
bild (symbol) för Jesu Kristi offer, eller be dem berätta vad
de skrev ner i samband med 1 Mosebok 22 i elevhandled-
ningen. Informationen som finns i kommentaren till 1 Mose-
bok 22:1–19 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken
(s 70–71) kan vara till hjälp vid denna uppgift.

Påminn eleverna om att det inte fanns någon bagge i ett snår
när vår himmelske Fader lät sin Son offras. Jesus levde varje
dag och ögonblick ett syndfritt liv och därför kunde han offra
sig på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss, för att bereda
vägen för vår frälsning, om vi är botfärdiga. Vi bör förvänta
oss att vi blir ombedda att övervinna synd och göra uppoff-
ringar i vår strävan att bli lika honom.

S  M  T  W  TH  F  S Återge följande uttalande av äldste Neal A Maxwell, medlem
av de tolv apostlarnas kvorum:

Äldste Melvin J Ballard, också en apostel, talade om vår
himmelske Faders villighet att offra sin Enfödde:

Ge eleverna möjlighet att kort uttrycka sin tacksamhet för
Jesu Kristi offer och försoning.

Första Moseboken 12–22; Abraham 1–2. Abraham har
nått sin upphöjelse (se L&F 132:29) och är känd som
”fader till de trofasta” (L&F 138:41). Han är ett exempel
för oss alla på hur vi kan uppnå evigt liv. (30–40 min)

Abraham är en viktig person för medlemmar i kyrkan som
tar del av förbundets välsignelser. Låt eleverna skriva upp
vad de har lärt sig av att studera Abrahams liv. Föreslå att
de väljer tre principer ur hans liv som kyrkans medlemmar
i dag bör ta till sig, och låt dem göra en översikt av de olika
stegen i Abrahams utveckling (var han började, var han
slutade och hur han kom dit). Du kan också låta dem skriva
något utifrån en av följande rubriker:

• Varför Abraham kallas för Guds vän och fader till de
trofasta

• Hur jag kan bli en del av Abrahams förbundsfamilj

Du kan antingen låta eleverna skriva under hela lektions-
tiden, och därefter lämna tillbaka det de skrivit med dina
skriftliga kommentarer. Eller kan ni använda första hälften
av lektionen till att låta dem skriva, och den andra hälften
till att låta dem som så önskar berätta vad de har skrivit.

”I den stunden tror jag mig kunna se vår käre Fader
bakom slöjan, hur han ser på dödskampen . . . Hans
stora hjärta nästan brast av kärlek till sin Son. I det
ögonblicket då han kunde ha räddat sin Son, tackar jag
honom och prisar honom att han inte svek oss . . . Jag
gläds åt att han inte inskred och att hans kärlek till oss
gjorde det möjligt för honom att uthärda, att se på sin
Sons lidande och till slut ge honom åt oss, vår Frälsare
och Återlösare. Utan honom, utan hans offer, skulle vi
ha förblivit där vi var och vi skulle aldrig ha kommit
förhärligade till hans närhet. Detta var en del av vad
det kostade vår himmelske Fader – att ge sin Son i gåva
till människan” (Melvin J. Ballard . . . Crusader for Righte-
ousness [1966], s 137).

”Hur kan du och jag alltså förvänta oss att aningslöst
glida genom livet som om vi sade: ’Herre, ge mig erfa-
renheter men inte sorg, inte smärta, inte motstånd, inte
svek, och låt mig absolut inte bli övergiven. Bevara
mig, Herre, från alla de erfarenheter som gjorde dig till
vad du är! Låt mig sedan få komma och bo hos dig och
till fullo dela din glädje!” (Nordstjärnan, jul 1991, s 84.)

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok

48

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 48



Inledning
I Gamla testamentet kallas Jehova för Abrahams, Isaks och
Jakobs Gud (se 2 Mos 3:6). Det förbund som först upprät-
tades genom Abraham fortsatte genom hans son Isak och
hans sonson Jakob. Isak, Abrahams andre son, fick förbun-
dets och förstfödslorättens välsignelser i stället för sin äldre
bror Ismael. På samma sätt blev Jakob, i stället för Esau,
arvinge till förbundet. Förstfödslorätten gavs traditionellt
till äldste sonen till den första hustrun, men detta mönster
var beroende av varje barns trofasthet. Skrifterna innehåller
ett flertal exempel på yngre söner som fått förstfödslorättens
välsignelse (till exempel Set, Abraham, Isak, Jakob, Josef,
Efraim och Nephi; se 1 Mos 4:25; 11:27; 27:36–40; 28:1–5;
48:1–4, 14–22; 1 Nephi 2:22).

Trofast lydnad är viktigare än släktlinje eller födsloordning
när det gäller att få Abrahams förbunds välsignelser. Obero-
ende av släktlinje måste vi göra oss förtjänta av förbundets
välsignelser genom att trofast leva efter evangeliet. Skrifterna
lär att det är tron på Israels helige och omvändelse, inte släkt-
linjen, som är avgörande för vem som får ta emot Abrahams
välsignelser (se Rom 9:6–8; 2 Nephi 30:2; L&F 64:34–36;
Abraham 2:6–11). Var under ditt studium av 1 Mosebok
24–33 uppmärksam på Isaks och Jakobs trofasthet och bety-
delsen av äktenskap inom förbundet (tempeläktenskap),
som är nödvändiga förutsättningar för att åtnjuta Abrahams
välsignelser.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Personlig värdighet är viktigare än släktlinje och födslo-

ordning när det gäller att få Abrahams förbunds välsig-
nelser (se 1 Mos 24:57–60; 25:19–34; 26:1–5, 24, 34–35;
27:46; 28:1–19).

• Äktenskap inom förbundet, som är detsamma som evigt
äktenskap i templet, är nödvändigt för att kunna få samt-
liga välsignelser som hör samman med Abrahams förbund
(se 1 Mos 24:1–4; 26:34–35; 27:46; 28:1–9; se även L&F
131:1–4; 132:19–20).

• Vi bör sträva efter att lösa problem och negativa känslor
i våra relationer till andra (se 1 Mos 27:30–42; 31:17–55;
32:3–23; 33:1–16).

• Vi bör vara redbara och infria löften vi har gett 
(se 1 Mos 29).

• Herren välsignar oss timligt och andligt när vi håller
våra förbund i evangeliet (se 1 Mos 30:37–43; 31:5–7, 9, 42;
32:9–12).

Första Moseboken 24–33
Lektionsförslag

Gamla testamentet media – presentation 10, ”Tusen
gånger tio tusen”, visar med hjälp av en domino-

analogi de långtgående följderna av äktenskap inom för-
bundet (se Gamla testamentet videohandledning för under-
visningsförslag).

Första Moseboken 24–28. De som gifter sig i templet
och håller de förbund de har ingått kommer att få åtnjuta
upphöjelse som man och hustru. (35–40 min)

Skriv på tavlan Viktiga beslut i livet. Be eleverna nämna några
av de viktiga beslut som de har fattat och skriv upp deras
svar på tavlan. Utgå från listan och låt dem fastställa vilket
beslut som de tror får störst inverkan på deras eviga färd. Låt
dem läsa det uttalande av president Spencer W Kimball som
står i inledningen till 1 Mosebok 24 i elevhandledningen. Läs
Läran och förbunden 131:1–5 and 132:1–6, 19–20 och disku-
tera betydelsen av sådana avgörande beslut som varför, med
vem, när och var vi ska gifta oss.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 24:1–7; 27:46 och 28:1–9 och ta
reda på vilka egenskaper som Abraham och Sara, och där-
efter Isak och Rebecka, sökte hos dem som skulle gifta sig
med deras söner. Diskutera varför Abraham och Isak var så
angelägna om att förhindra att deras söner gifte sig med
”Kanaans döttrar”.

Tala om för eleverna att avståndet mellan Haran (eller
Paddan-Aram) och Beer-Sheba är omkring 80 mil. Fråga:

• Hur lång tid tar det att färdas denna distans till fots,
om man går 3 mil om dagen?

• Vad säger detta avstånd om hur viktigt äktenskapets
förbund är?

• Varför skulle det ha varit fel att gifta sig med någon från
Kanaans land? (Se 5 Mos 7:3–4.)

• Vad är motsvarigheten i vår tid till att gifta sig med
Kanaans döttrar eller söner? (Att gifta sig med någon som
inte delar vår tro.)

• Läs Läran och förbunden 132:7, 14–16. Nämn några följder,
på jorden och i evigheten, av att gifta sig med någon
utanför förbundet.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 26:34–35 och 27:46 och berätta
vad Esau gjorde som äventyrade hans rätt till Abrahams väl-
signelser. Fråga: Hur reagerade Isak och Rebecka på Esaus
beslut? Låt dem läsa 5 Mosebok 7:3–4 och söka efter Herrens
befallningar till det forntida Israel angående äktenskapet.
Fråga:

• Vilka egenskaper tycker ni är viktiga hos er kommande
make eller maka?

• Hur långt skulle ni kunna tänka er att gå för att finna
någon med dessa egenskaper?

• Vad skulle ni behöva förändra i ert liv för att bli någon som
har dessa egenskaper?

Första Moseboken 24–33

49

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 49



Första Moseboken 24–28. Vårt val av äktenskapspartner
kan påverka många generationer. (35–40 min)

Sammanfatta berättelsen om hur Herren hjälpte Abrahams
tjänare att finna en lämplig hustru åt Isak. Läs tillsammans
med eleverna berättelsen om hur Jakob arbetade för att få
Lea och Rakel i 1 Mosebok 29:1–30. Fråga:

• Vad lär vi oss av dessa berättelser om betydelsen av äkten-
skap inom förbundet?

• Vad lär vi oss om de önskningar som rättfärdiga föräldrar
har för sina barn?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 24:60 och ta reda på vilken väl-
signelse som Rebeckas familj ville att hon skulle få. Använd
följande beräkningar för att hjälpa eleverna inse hur många
människor som kan påverkas av ett äktenskapsbeslut. Börja
med ett par som har fem barn. Anta att varje barn gifter sig
(lägg till fem äkta hälfter till det totala antalet) och att var
en och en av dessa par får fem barn och så vidare (se följande
översikt). Lägg märke till hur snart antalet efterkommande
till det ursprungliga paret överstiger ett tusen personer.
Diskutera på vad sätt vårt beslut att gifta oss i templet bok-
stavligen påverkar tusentals av vår himmelske Faders ofödda
barn inom en relativt kort tid. Låt eleverna läsa Läran och
förbunden 132:19 och diskutera dess samband med evigt
äktenskap och familjer.

Samtala med eleverna om vilka förberedelser de kan göra
nu för att gifta sig i templet (se Vägledning för de unga). Läs
1 Mosebok 29:15–20, 30 och diskutera vad Jakob var villig att
göra för att kunna gifta sig med Rakel. Evigt liv kan aldrig
uppnås utan de förordningar som ingås i templet, och endast
de som är gifta för evigheten kan åtnjuta de välsignelser
som en evig familj för med sig. President Spencer W Kimball
redogjorde för vilka principer som är nödvändiga för ett
framgångsrikt och evigt äktenskap:

”För det första måste det finnas en riktig inställning
till äktenskapet. Personen måste försöka välja ut en
partner som är så fullkomlig som möjligt i alla de avse-

Bär ditt vittnesbörd om det eviga värdet av ett förbundsäk-
tenskap (tempeläktenskap) och att varje elev bör inleda sina
förberedelser nu.

Första Moseboken 24; 31:1–16. När vi lever värdigt kan
Herren hjälpa oss att fatta rättfärdiga beslut. Andra som
bryr sig om oss – till exempel föräldrar, ledare i kyrkan
och lärare – kan också hjälpa oss att fatta viktiga beslut.
(25–30 min)

Låt eleverna fundera över de beslut som de redan har fattat
i dag. Fråga:

• Hur fattar ni beslut?

• Finns det några beslut som är så viktiga att ni förlitar er
på att Herren ska hjälpa er att fatta dem?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 24:1–7 och ta reda på vad det
var för ett beslut som Abrahams tjänare var tvungen att fatta.
Fråga: Vilken roll trodde han att Herren skulle spela när det
gällde att fatta detta beslut? Läs resten av kapitel 24 och sök
efter bevis på att Herren bekräftade tjänarens beslut.

I 1 Mosebok 31 behövde Jakob råd för att kunna fatta ett
viktigt beslut. Låt eleverna noggrant läsa igenom verserna
1–2 och ta reda på vad Jakob oroade sig över. Läs verserna
3–16 och låt eleverna fastställa vem som rådde Jakob, och
vem han rådgjorde med när det gällde hur han skulle bemöta
Labans negativa inställning till honom. Återge följande utta-
lande av president Ezra Taft Benson angående vikten av att
hålla familjeråd:

Påminn eleverna om att vår himmelske Fader under vårt
förjordiska liv upprättade mönstret för hur råd ska fungera
(se Abraham 4:26).

Fråga eleverna vad Jakobs diskussion med sina hustrur samt
det förjordiska rådet med vår himmelske Fader lär oss om att

”Starka familjer kommunicerar med varandra. De talar
ut om sina problem, planerar tillsammans och samar-
betar för att uppnå gemensamma mål. Familjens
hemafton och familjerådet använder de som effektiva
redskap i denna avsikt” (Nordstjärnan, okt 1984, s 10).

enden som är viktiga för honom eller henne. Sedan
måste dessa två komma till altaret i templet med
insikten om att de måste arbeta hårt för att lyckas med
detta gemensamma liv.

För det andra måste det finnas ett stort mått av osjäl-
viskhet . . .

För det tredje måste kärleken hållas levande och tillåtas
att växa genom ständig uppvaktning och uttryck för
tillgivenhet, vänlighet och omtanke.

För det fjärde måste makarna till fullo leva efter
Herrens bud” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
red Edward L Kimball [1982], s 306).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok

50

02–34589 180 SW S. 20_63  15.03.2012  15:29 Uhr  Seite 50



fatta viktiga beslut. Låt eleverna gemensamt eller i små
grupper studera följande skriftställen och därefter rapportera
vad de har lärt sig om hur man får vägledning av Herren:
Josua 1:7–9; Matteus 7:7–11; 2 Nephi 32:1–3; Läran och för-
bunden 6:22–24; 8:2–3; 9:7–9.

Bär ditt vittnesbörd om vikten av att söka Herrens råd när vi
fattar viktiga beslut.

Första Moseboken 25–27. Personlig värdighet är
viktigare än släktlinje och födsloordning när det gäller att
få evangeliets välsignelser. (15–20 min)

Skriv Förstfödslorättens välsignelser på tavlan och fråga ele-
verna vad detta uttryck hade för innebörd under Gamla
testamentets tid (se kommentaren till 1 Mos 25:32 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 76–77).

Läs Abraham 1:1–7 och 1 Mosebok 25:29–34 och jämför hur
Abraham kände inför ”fädernas välsignelse” med hur Esau
kände inför dem. Låt eleverna välja uttryck som visar vad
Esau hade för inställning till sin förstfödslorätt och skriv upp
dem på tavlan. Låt dem läsa 1 Mosebok 26:34–35 och ta reda
på vad Esau gjorde som visade att han lät fysiska begär gå
före andliga välsignelser. Fråga: Hur reagerade Esaus föräl-
drar på Esaus äktenskap?

Hjälp eleverna inse att Esaus äktenskap med en hetitisk
kvinna, som inte ingick i förbundet, ytterligare belyser hans
bristande intresse för andliga välsignelser. Hetiterna var ett
avgudadyrkande folk som bodde i området mellan Kanaans
land och Mindre Asien. I 5 Mosebok 7:3–4 förklarade Herren
tämligen ingående nackdelarna med att gifta sig med någon
som har en annan trosuppfattning.

Första Moseboken 25–27. Herren välsignar oss när vi
håller våra evangelieförbund. (15–20 min)

Gå tillsammans med dina elever igenom hur Jakob fick först-
födslorätten. Använd kommentaren till 1 Mosebok 27:1–40
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 77) till
att lättare klargöra berättelsen. Påminn eleverna om att vi
inte har den fullständiga redogörelsen, men att Jakob var den
som Herren utsåg att få förstfödslorättens välsignelser
(se 1 Mos 25:23). Läs till exempel 1 Mosebok 27:33 och 28:1–4
och sök efter ord som visar att Isak visste att det var Jakob
som skulle ta emot välsignelsen. Låt eleverna läsa 1 Mosebok
28:13–15 och ta reda på vad Herren sade till Jakob som
visar att han fick den välsignelse som han skulle få. Även
om Jakob till en början inte helt förstod vidden av det som
Herren lovade honom, fick han denna insikt med tiden.

Äldste Dallin H Oaks, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Den förstfödde Esau, ’ringa aktade . . . sin förstfödslo-
rätt’ (1 Mos 25:34). Jakob, den andre tvillingen, ville ha
den. Jakob värderade det andliga, medan Esau sökte
det som hörde världen till . . . Mången Esau har avstått 

Under sin tid som medlem av de tolv apostlarnas kvorum
sade äldste Ezra Taft Benson:

Läs Läran och förbunden 88:33 och fråga eleverna vilka väl-
signelser de åtnjuter som medlemmar i kyrkan. Skriv upp
deras svar på tavlan. (Tänkbara svar är den Helige Andens
gåva, prästadömet, förordningar, templets välsignelser, skrif-
terna, levande profeter, en församlings- eller grensfamilj och
löftet om evigt liv.) Fråga:

• Hur kan vi lära oss att värdesätta våra välsignelser så att
vi inte går miste om dem genom likgiltighet eller olydnad?

• Varför tror ni att en del människor har varit villiga att dö
hellre än att gå miste om dessa välsignelser?

Bär ditt vittnesbörd om den betydelse evangeliets löften har.

Första Moseboken 28:10–22. Evangeliets förordningar
och förbund, som kulminerar i dem som tas emot och
ingås i templet, är nödvändiga för upphöjelse.
(15–20 min)

Visa bilder för eleverna av ett sista dagars heliga tempel
och en stege. Fråga om de kan se några likheter mellan de
två och vilka dessa i så fall är. Förklara att Isak, innan han
skickade Jakob till Haran för att finna en lämplig hustru,
välsignade honom med Abrahams välsignelser (se 1 Mos
28:3–4). Därefter hade Jakob på vägen till Haran en helig
upplevelse i Betel.

”Ni har ett av de allra största arven i hela världen. Ni
behöver aldrig känna er avundsjuka på någon som har
fötts som arvinge till miljoner i världsliga rikedomar,
inte heller på någon vars födsel berättigar honom till
att härska över ett stormaktsvälde. Er födslorätt över-
träffar allt detta, och välsignade är ni till följd av er här-
komst” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s 555).

från något av evigt värde för att tillfredsställa en
tillfällig hunger efter det som hör världen till”
(Nordstjärnan, nr 2 1986, s 46).

Första Moseboken 24–33
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Låt eleverna läsa 1 Mosebok 28:10–22 med fotnot och för-
klara varför de tror att Jakob kallade platsen för ”Betel”.
Låt dem jämföra de löften som Herren gav till Jakob i Betel
(se 1 Mos 28:13–15) med de löften som Herren ger till dem
som värdigt besöker templet (se L&F 109:22–26; 110:6–7).

Läs uttalandet av president Marion G Romney i kommen-
taren till 1 Mosebok 28:10–19 i Gamla testamentet: 1 Moseboken
– 2 Samuelsboken (s 77–78). Delge också följande uttalande
av profeten Joseph Smith:

Fråga eleverna vad stegens pinnar representerar. Gå tillsam-
mans med klassen igenom några av de förordningar som
är nödvändiga för upphöjelse (till exempel dop, den Helige
Andens gåva, begåvningen och beseglingar). Låt dem läsa
Läran och förbunden 131:1–4 och fastställa vilken förordning
den översta stegpinnen representerar.

Tala om för eleverna att utan Jesu Kristi försoning skulle
ingen av frälsningens förordningar vara tillgänglig för oss.
Samtala om vad som krävs för att kunna klättra uppför
stegen tillbaka till himlen och hur Herren försåg oss med
stegen och hur han hjälper oss med varje steg (se Mosiah
5:1–5; Ether 12:27).

Första Moseboken 32–33. Vi kan bemöta livets svårig-
heter med större tillförsikt, när vi håller våra förbund med
vår himmelske Fader. (30–35 min)

Fråga eleverna vad de skulle ägna sig åt i dag om de trodde
att det inte fanns någon morgondag. Förklara att Jakob
befann sig i denna situation i 1 Mosebok 32. Han flydde från
sitt hemland tjugo år tidigare, delvis därför att hans bror
Esau försökte döda honom. Han var förståeligt nog oroad när
han återvände hem, eftersom han undrade om Esau än en
gång skulle försöka ta livet av honom. Jakobs förberedelser
för att möta sin bror är ett utmärkt exempel på vad vi kan
tänka på och göra för att bättre klara av livets svårigheter.

Låt eleverna tyst läsa igenom 1 Mosebok 32:3–20 och söka
efter vad Jakob gjorde när han förberedde sig för att möta
Esau. Fråga dem vad de fann och skriv upp deras svar
på tavlan. Läs på nytt verserna 9–12 och lägg särskilt märke
till ord och uttryck som återspeglar Jakobs ödmjukhet.
Fråga: Hur förberedde Jakobs ödmjukhet honom för att
möta sin bror?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 32:24–32. Fråga:

• Vad hade Jakob för önskan?

• Vad kan det ha varit för slags ”brottning” Jakob upplevde?

Även om mycket av det som hände i Peniel (även kallat
Penuel; se v 31) är oklart, visar den skriftliga uppteckningen
att en helig händelse ägde rum där. Andlig kamp föregår ofta

”Paulus upprycktes ända till den tredje himmelen, och
han kunde förstå de tre viktigaste stegen på Jakobs
stege – de telestiala, terrestriala och celestiala härlig-
heterna” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 262).

kraftfulla uppenbarelser. När till exempel Enos, Alma och
Joseph Smith uppriktigt sökte Herrens välsignelser upplevde
även de en kamp (se Enos 1:1–5; Alma 8:10; Joseph Smiths
skrifter 2:13–17). Den brottning som Jakob var med om kan
ha varit en liknande andlig kamp.

Läs 1 Mosebok 32:30 med fotnot och fråga varför Jakob
kallade platsen för ”Guds ansikte”. Jakob skrev: ”Jag har sett
Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.”
Detta tyder på att han vid någon tidpunkt såg Herren. Vers
30 kan också översättas med: ”Jag har sett Gud ansikte mot
ansikte och min själ är återlöst” (se även 1 Mos 48:14–16).

Fråga eleverna vad Jakob hade gjort under de föregående
tjugo åren som förberedde honom för denna upplevelse
i Peniel. (Han var gift inom förbundet, hade tjänat tålmodigt,
trofast efterlevt förbunden och sökt Herren när han ställdes
inför svårigheter.) Jakobs kamp och efterföljande välsignelse
kom att utgöra en källa till andlig styrka under resten av
hans liv. Denna upplevelse var ett viktigt steg på hans väg
uppför ”stegen” mot det himmelska målet, och tycks ha varit
ett viktigt första steg mot de fullständiga välsignelser som
han senare fick när han återvände till Betel.

Fråga eleverna:

• Hur kan denna upplevelse ha påverkat Jakob i hans för-
beredelser för att möta Esau?

• Hur kan kunskapen om att ert liv är behagligt inför Gud
hjälpa er när ni ställs inför svårigheter?

Jakobs självförtroende stärktes till följd av att han höll sina
förbund med Herren (se 1 Mos 28:10–22). Till följd av sin rätt-
färdighet fick Jakob större välsignelser genom ytterligare

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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förbund – vilka nämns i 1 Mosebok 32:24–32. Be att eleverna
nämner några förbund de har ingått, till exempel dopet och
sakramentet. Försäkra dem om att trofasthet mot dessa
förbund hjälper dem att förbereda sig för de större välsig-
nelser och förpliktelser som hör samman med templets
förbund. Läs Läran och förbunden 35:24 för att framhålla
denna punkt.

Återge följande uttalande av äldste Neal A Maxwell, medlem
av de tolvs kvorum, om möjligheten att återvända till
Herrens närhet:

Inledning
I 1 Mosebok 34–41 är det inte längre Jakob (Israel) som står
i fokus för skildringen utan hans efterkommande. Vi kan
läsa om Josefs rättfärdighet och vad han fick utstå till följd av
andra människors ogudaktighet. Vi kan också läsa om hur
Herren vände Josefs prövningar till stora välsignelser som
hjälpte honom att rädda hela sin familj undan svält och däri-
genom bevara Abrahams förbundsättlingar.

Berättelsen om Josef innehåller fantastisk undervisning.
Äldste Hartman Rector jr, före detta medlem av de sjuttios
kvorum, sade: ”Berättelsen om Josef, son till Jakob som kal-
lades Israel, är en levande illustration av den stora sanningen
att ’för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa’
(se Rom 8:28). Josef verkade alltid göra det rätta, men ännu
viktigare är att han alltid gjorde det av rätt orsak. Och hur
oerhört viktigt är inte det! Josef såldes av sina egna bröder
som slav och köptes av Potifar, en hövitsman för Faraos vakt.
Men till och med som osjälvständig tjänare vände Josef varje
erfarenhet och alla omständigheter, hur prövande de än var,
till något gott” (se Nordstjärnan, aug 1973, s 331).

När du läser berättelsen om Josef så lägg märke till hur
hans liv var en ”sinnebild” för Frälsarens liv. Denna tanke
kommer att tas upp i detalj i det skriftställeblock som hör
till 1 Mosebok 42–50.

Första Moseboken 34–41

”Gör inget som fördärvar det ögonblicket. Låt inget få
er att vika av från den raka och smala stigen, utan
försök att anlända till det mötet i ett sådant tillstånd,
andligt sett, att ni kan genomdränkas av glädje och
känna beröringen av dessa armar, ty hans barmhärtig-
hets och kärleks armar är utsträckta mot er. Jag intygar
att detta möte är en realitet. För somliga kommer detta
möte att äga rum snart, för andra senare, men det
kommer att äga rum, om ni är trofasta. Det vittnar jag
om!” (”The Education of Our Desires”, [tal vid Salt Lakes
religionsinstitut, 5 jan 1983], s 11).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Att söka hämnas är en synd (se 1 Mos 34:1–31; se även

1 Mos 49:5–7; 3 Mos 19:18).

• Herren ger Abrahams välsignelser till dem som trofast
ingår och håller heliga förbund (se 1 Mos 35:2–4, 6–7, 9–15;
se även L&F 84:33–34; Abraham 2:11).

• Svartsjuka och avundsjuka är uttryck för högmod. Det får
Anden att dra sig undan och kan leda till större synder
(se 1 Mos 37:1–28; se även Ords 6:34–35; 2 Nephi 26:32).

• I detta liv får de rättfärdiga ibland uppleva stora pröv-
ningar, men om de är trofasta kommer Herren att vara
med dem och vända deras prövningar till stora välsig-
nelser (se 1 Mos 37:1–28; 39:1–23; 41:1–45; se även Alma
36:3; L&F 98:3; 122:9).

• Brott mot kyskhetslagen är en synd mot Gud (se 1 Mos
39:7–9; se även Alma 39:5; MB Jakob 2:28).

• När vi ärar och lyder Gud och gör honom till det vikti-
gaste inflytandet i vårt liv, får vi styrka att motstå frestelser
och hålla alla buden (se 1 Mos 39:9; se även Matt 22:35–40;
Moroni 10:32).

• Herren varnar oss ofta genom sina profeter för sådant
som ska hända i framtiden. De kloka följer profeternas råd
(se 1 Mos 41:28–57; se även Amos 3:7; Matt 25:1–13).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 11, ”’Gud har
sänt mig’”, jämför Josefs liv med en bildvävnad där vår

himmelske Fader är vävaren (se Gamla testamentet videohand-
ledning för undervisningsförslag).

Första Moseboken 35:1–5. Vi bör förbereda oss andligt
och fysiskt för att besöka templet. (10–15 min)

Visa eleverna två bilder likt bilderna nedan (se även s 224).

Första Moseboken 34–41
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Fråga:

• Vad kan det vara som dessa personer gör?

• Vilka ledtrådar ser ni i bilderna?

• Vad är avgörande för om en viss klädsel är lämplig vid ett
visst tillfälle?

• Vad skulle ni ha på er om ni skulle möta Herrens profet?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 35:1 och ta reda på vart Jakob
blev befalld att gå. Repetera tillsammans med klassen vad ni
har lärt er om Betel och om de händelser som ägde rum där.
Påminn eleverna om att den hebreiska betydelsen av Betel är
”Guds hus” (se även president Marion G Romneys uttalande
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 77–78, om
att ”templen är för oss alla vad Betel var för Jakob”).

Läs 1 Mosebok 35:2–5 och fråga:

• Vad sade Jakob för att uppmuntra sitt folk att klä sig
passande när de förberedde sig för att besöka Betel?

• Hur kan vi tillämpa detta råd i dag?

• Vilka andra slags förberedelser utöver de fysiska talade
Jakob om i vers 2? (Andliga förberedelser.)

• Hur kan vi tillämpa hans råd att ”gör[a] er av med de
främmande gudar som [vi] har hos [oss], rena [oss] och
byt[a] kläder”?

• Hur kan vi förbereda oss andligen för att besöka heliga
platser, till exempel tempel eller kyrkans möteshus?

Hjälp eleverna söka efter skriftställen som hjälper oss förstå
hur vi kan bli rena och värdiga. Låt dem berätta för klassen
vad de hittade. Be eleverna läsa Läran och förbunden 110:6–8
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och berättar vilka välsignelser som Herren lovat oss, om vi
inte befläckar templet genom att komma dit ovärdiga. Delge
gärna informationen om klädsel och utseende i broschyren
Vägledning för de unga (s 14).

Första Moseboken 35:9–13. Jakobs liv åskådliggör
principen att när vi tar emot välsignelser från Herren,
sker det genom att ingå och hålla förbund. (25–30 min)

Fråga eleverna:

• Tror ni att andlighet är något som man föds med eller
något som man måste utveckla?

• Vad gör människor för att bli mer och mer rättfärdiga och
andligt mogna?

• Vad kan få oss att vilja bli mer rättfärdiga?

Vad vi vet om Jakobs liv är att han växte andligen, därför att
han lärde sig att vända sig till Herren när han ställdes inför
svårigheter. Låt eleverna ögna igenom 1 Mosebok 26–35 och
ange händelser i Jakobs liv i den ordning som de inträffade.
Låt dem fundera över hur varje händelse hjälpte Jakob att
växa andligen. Inbjud dem att berätta vad de beundrar mest
hos Jakob, eller vad hans exempel lärde dem om hur vi kan
få eviga välsignelser.

Låt eleverna gå igenom och jämföra de tre besök som Jakob
fick av Herren (se 1 Mos 28:10–22; 32:24–31; 35:9–13). Fråga:

• På vilket sätt påminde besöken om varandra?

• På vilket sätt skiljde de sig från varandra?

• Vad representerar de i Jakobs andliga utveckling?

• Vad kan de symbolisera i vår andlig utveckling?

• På vilka sätt tillväxte Jakob varje gång i andlig mognad?

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Märk: Använd uppgifterna i följande tre avsnitt till att hjälpa
dina elever analysera besöken.

I 1 Mosebok 35:9–13 berättas om hur Herren för tredje gången
besökte Jakob, vilket var andra besöket i Betel. På många
sätt innebar detta besök avslutningen på en andlig färd som
inleddes när Jakob var ung, ogift och på flykt undan sin bror
Esaus vrede. Under Jakobs första besök i Betel uppenbarade
sig Herren för Jakob i en dröm. Jakobs yttranden, efter att ha
vaknat upp ur drömmen, visar att han också hade upplevt
ett andligt uppvaknande, vilket stärkte hans hängivenhet
till Gud (se 1 Mos 28:10–22; se även kommentaren till dessa
verser i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 77–78). I denna första dröm berättade Herren för honom om
många av de löften i Abrahams förbund som kunde bli hans.
Jakobs reaktion var att kalla platsen för ”Betel” (”Guds hus”
på hebreiska) och gav specifika löften om att lyda Herren och
hålla hans bud.

Efter tjugo år i Paddan-Aram återvände Jakob till sitt
hemland. Han hade hållit sina förbund med Herren och hade
vuxit andligen. Vid den plats som kallades för Peniel, som
betyder ”Guds ansikte”, hade Jakob en mycket andlig upple-
velse (se 1 Mos 32:24–31). Han brottades med en man för att
tillkämpa sig en välsignelse (senare kallade han denne man
för en ängel; se 1 Mos 48:16). Den varelse som han brottades
med gav honom först ett nytt namn och därefter en välsig-
nelse. Det nya namnet ”Israel” (som på hebreiska kan betyda
”han som håller fast vid Gud” eller ”må Gud segra”) låter
oss förstå hur Jakob måste ha levt under de föregående tjugo
åren och hur han vuxit andligen. I 1 Mosebok 28 berättas
hur Herren sökte efter Jakob, men i 1 Mosebok 32, tjugo år
senare, kan vi läsa hur Jakob aktivt sökte Herren och brot-
tades för att få en välsignelse av honom. Jakob ville veta var
han stod i Herrens ögon, och han fick ett lugnande svar 
(se 1 Mos 32:24–29).

I 1 Mosebok 35 kan vi läsa om en tredje betydelsefull andlig
händelse i Jakobs liv. Jakob återvände till den plats där
Herren först uppenbarade sig för honom, och där han fattat
beslutet att helhjärtat följa Herren. Denna gång förde Jakob
med sig hela sin familj, och Herren fastslog det nya namnet
Israel (som han först fick i Peniel) och många andra välsig-
nelser som tillhör Abrahams förbund, däribland välsignelser
rörande hans efterkommande. Han hade hållit fast vid den
kunskap som han fick när Herren för första gången besökte
honom i Betel. Liksom sin far och farfar sökte Jakob efter och
mottog förbundets välsignelser från Gud rörande sin familj
och det eviga livet. Låt eleverna till avslutning läsa Läran och
förbunden 132:37 och ta reda på var Jakob befinner sig nu
och varför han fick denna välsignelse.

Med utgångspunkt i vad dina elever har lärt sig om Jakobs
andliga framåtskridande, och deras kunskap om de evange-
liets välsignelser som är tillgängliga i dag, gör du en stege
tillsammans med eleverna som visar stegen som måste tas
för att få evighetens välsignelser (se lektionsförslaget till
1 Mosebok 28:10–22, s 51–52).

Första Moseboken 37–41. Att sträva efter rättfärdighet
innebär inte att livet alltid kommer att vara behagligt,
framgångsrikt och smärtfritt. Om vi är trofasta kommer
Herren att vända våra prövningar och umbäranden till
välsignelser, men det sker enligt hans tidsschema och
inte enligt vårt. (60–70 min)

Visa eleverna bild 1 (s 225) och fråga om de tycker att någon-
ting bra eller dåligt händer på bilden. (De flesta kommer att
säga: någonting dåligt. Om någon elev säger: någonting bra,
ber du han eller hon förklara varför, och sedan använder du
dig av svaret i din undervisning.) Visa därefter bild 2 (s 226)
och fråga på vad sätt de genom att se händelsen i bild 1 i ett
större sammanhang fick en annan uppfattning om vad det
var som hände. Fråga dem om de någonsin varit med om
motgångar som senare visat sig vara välsignelser. (Att till
exempel ta hand om en gammal eller sjuk person och till följd
därav få kunskap och välsignelser.) Om några av eleverna
vill dela med sig av upplevelser de har haft som inte är alltför
personliga, kan du låta dem berätta om dem för klassen. Tala
om för eleverna att de kommer att läsa berättelsen om en
man som fick många prövningar som senare blev till välsig-
nelser.
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Första Moseboken 34–41
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Skriv på tavlan följande hänvisningar till händelser ur
Josefs liv:

1. 1 Mosebok 37:1–4 7. 1 Mosebok 40:1–19

2. 1 Mosebok 37:5–11 8. 1 Mosebok 40:20–23

3. 1 Mosebok 37:12–28 9. 1 Mosebok 41:9–45

4. 1 Mosebok 39:1–6 10. 1 Mosebok 41:46–49, 53–57

5. 1 Mosebok 39:7–20 11. 1 Mosebok 41:50–52

6. 1 Mosebok 39:21–23

Ge en eller flera hänvisningar till enskilda elever eller
grupper. När de har läst verserna ber du dem bestämma sig
för om de tycker upplevelsen var en motgång eller en välsig-
nelse. Skriv ”motgång” eller ”välsignelse” bredvid hänvis-
ningen på tavlan.

När alla avsnitten har behandlats, låter du varje elev eller
någon från varje grupp komma fram i den ordning som hän-
visningarna gavs, återge berättelsen i skrifterna och förklara
varför händelsen var en motgång eller en välsignelse för
Josef. Under tiden som de rapporterar, uppmuntrar du de
andra eleverna att säga till om de vill ändra beteckningen när
de hör mer och mer av berättelsen. Att Josef till exempel kas-
tades i fängelse på grund av Potifars hustru kan kallas en
motgång, men en annan grupp kan senare komma fram till
att det snarare var en välsignelse, eftersom det fick honom att
bli den näst mäktigaste i riket efter farao. I slutet av övningen
frågar du eleverna hur de genom att kunna sätta in dessa
händelser i det större perspektiv som Josefs hela liv utgör,
ändrade sin uppfattning om dessa händelser.

Låt eleverna läsa uttalandet av profeten Joseph Smith som
citerades i inledningen till 1 Mosebok 38–39 i elevhandled-
ningen och berätta på vad sätt man kan säga detsamma
om Josef i Egypten. Gå tillsammans med klassen igenom till-
fällen då någon med svagare tro än Josef i Egypten lätt skulle
kunnat blivit modfälld och förlorat tron på de löften som
Herren gav honom i drömmen. Fråga: Vad tror ni skulle ha
hänt om Josef hade gett efter för modfälldhet och ogudak-
tighet? Läs och diskutera Herrens råd till profeten Joseph
Smith angående prövningar och förföljelser i Läran och för-
bunden 122:5–9.

Fråga eleverna hur många gånger de har hört någon säga:
”Det är orättvist!” eller ”Livet är orättvist!” Fråga dem om
de håller med om det, och varför eller varför inte de gör det.
Fråga: Tror ni att Josef tyckte att livet alltid var rättvist?

Påminn eleverna om diskussionen ni hade i början av skol-
året om vår himmelske Faders lycksalighetsplan. Fråga:
Vilken roll spelar prövningar och umbäranden i denna plan?
(Se ”Den stora lycksalighetsplanen”, s 13; se även Ether 12:6.)
Låt dem läsa Uppenbarelseboken 15:3 och 2 Nephi 26:7 och
diskutera vad de lär om Guds rättvisa.

Frälsarens verk är att hjälpa oss att framåtskrida och
utvecklas, och vi blir välsignade om vi litar på honom och
lyder de sanningar vi har fått (se 2 Nephi 26:24; Moses 1:39).
Låt eleverna med utgångspunkt i alla dessa sanningar
svara skriftligt på frågan: Varför låter Gud ibland goda män-
niskor drabbas av onda ting? Låt några av eleverna berätta
vad de skrev.

Bär ditt vittnesbörd om vikten av att bemöta våra prövningar
med mod och tro, så att ”alla [våra] sorger skola samverka till
[vårt] bästa” (L&F 98:3; se även L&F 90:24).

Första Moseboken 39:7–20 (Nyckelskriftställe:
1 Mos 39:9). När vi lyder Gud och gör honom till det

viktigaste inflytandet i vårt liv, får vi styrka att stå emot
frestelser. (35–40 min)

Skriv gärna följande uttalande av president Gordon B
Hinckley på tavlan:

Tala om för eleverna att de kommer att läsa om två bröder –
Juda och Josef – och om hur var och en hanterade frestelser.
Läs tillsammans med klassen 1 Mosebok 38:15–26 och
39:7–20. Hjälp dem jämföra de två berättelserna genom att
diskutera följande eller liknande frågor:

• Vad finns det för likhet mellan de frestelser som Josef och
Juda ställdes inför?

• Hur visar Josefs reaktion hans fasta beslutsamhet att
behålla sin kyskhet?

• Vilka var de omedelbara följderna av de båda männens
reaktioner?

• Vilka var de långtgående följderna av deras handlingar?
(Se kommentarerna till 1 Mos 38–41 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 84–85.)

President Ezra Taft Benson sade:

”När Josef var i Egypten, vad kom då först i hans liv –
Gud, hans arbete eller Potifars hustru? När hon för-
sökte förföra honom, svarade han med följande ord:
’Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda
mot Gud?’ (1 Mos 39:9.)

Josef sattes i fängelse därför att han satte Gud främst.
Om vi stod inför en liknande situation, var skulle vi
då placera vår lojalitet? Kan vi sätta Gud före säkerhet,
fred, passioner, välfärd och människors hedersbety-
gelser?

När Josef blev tvungen att välja var han mer angelägen
om att behaga Gud än sin arbetsgivares hustru. När vi
tvingas välja, är vi då mera angelägna om att behaga
Gud än vår chef, vår lärare, vår granne eller den vi går
ut med?” (Nordstjärnan, jul 1988, s 3).

”Det tycks som om en hel värld blivit besatt av sex. På
ett mycket försåtligt och lockande sätt överöses ni stän-
digt därav. Ni utsätts för det på television, i tidningar
och böcker, på video och till och med genom musik.
Vänd ryggen åt detta. Sky det. Jag vet att det är lätt att
säga och svårt att göra. Men varje gång ni gör det, blir
det så mycket lättare nästa gång. Hur underbart vore
det inte om ni en dag kunde stå inför Herren och säga:
’Jag är ren’” (Nordstjärnan, jul 1996, s 49–50).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Låt dina elever markera 1 Mosebok 39:9 och berätta på vad
sätt denna vers visar att Josef genom att hålla sina förbund
fick hjälp att motstå frestelser. Diskutera på vad sätt vi
genom att hålla våra förbund inte bara får lättare att efter-
leva kyskhetslagen utan också de andra buden.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 39:10 och fastställa vad Josef
gjorde när hans herres hustru frestade honom ”dag efter
dag”. Låt dem söka i verserna 11–12 och berätta vad Josef
gjorde när hon vägrade att låta sig avvisas. Läs följande utta-
lande av äldste Hartman Rector jr, före detta medlem av de
sjuttios kvorum:

I 1 Mosebok 38 och 39 har eleverna läst om Josef, vars fres-
telser tycktes söka upp honom, och om Juda som sökte upp
frestelser. Dina elever kanske passar in i båda dessa katego-
rier. Läs Läran och förbunden 20:22 och diskutera på vad sätt
Frälsaren gav oss mönstret för hur vi ska bemöta frestelser.
Inbjud eleverna att berätta hur vi kan tillämpa exemplen från
Frälsaren och Josef i vårt liv.

Läs Första Korintierbrevet 10:13–14 tillsammans med klassen
och bär ditt vittnesbörd om att det inte finns någon frestelse
som de inte har kraft att motstå, om de lever rättfärdigt och
flyr undan frestelserna när de kommer. Diskutera också
gärna de råd som ges i broschyren Vägledning för de unga och
hjälp på så sätt dina elever att undvika frestelser att bryta
kyskhetslagen.

”Josef gjorde det bästa han kunde under dessa omstän-
digheter . . . Med andra ord – han sprang.

Det låter kanske inte så sofistikerat, men ibland finns
det bara en sak man kan göra och det är att springa . . .

Det är så viktigt att unga människor som inte är gifta,
sätter upp hinder för frestelser så att de kan få hjälp att
undvika komprometterande situationer. Får jag föreslå
några hinder.

1. Gå aldrig in i ett hus ensam med en person av
motsatt kön.

2. Gå aldrig, aldrig någonsin in i ett sovrum tillsam-
mans med en person av motsatt kön.

3. Hångla inte . . .

4. Parkera aldrig på ett ensligt ställe om det bara är ni
två i bilen.

5. Läs inte pornografisk litteratur.

6. Se inte filmer som uppmuntrar till omoraliskt
uppträdande . . .

Ja, Josef sprang och därför blev han för en tid satt i
fängelse, där han blev utestängd från samhället. Men
om han inte hade flytt, skulle han blivit en evig fånge
utestängd från Gud, kanske för alltid, därför att han
inte skulle vara i stånd att ta emot den nödvändiga
inspiration som gjorde honom till den stora profet han
var” (Nordstjärnan, aug 1973, s 332, 333).

Hjälp eleverna inse att de får stora välsignelser av att lyda
kyskhetslagen. Låt dem läsa 1 Mosebok 39:21, 23 och se vilka
välsignelser som Josef erhöll tack vare att han bevarade sin
dygd. Be dem läsa Läran och förbunden 131:1–4 och nämna
en av förutsättningarna för upphöjelse i det celestiala riket.
Påminn dem om att en förutsättning för att uppnå dessa väl-
signelser på jorden är att hålla kyskhetslagen, och för att få
dessa välsignelser i evigheten måste vi fortsätta att hålla
denna och andra lagar och befallningar (se L&F 14:7). Läs åte-
rigen tillsammans med dina elever uttalandet av president
Kimball som finns i början av detta undervisningsförslag.

Första Moseboken 40–41. Herren var med Josef och
hjälpte honom att tolka hovmästarens, bagarens och
faraos drömmar. (20–30 min)

Dela upp eleverna i grupper och ge varje grupp papper
och pennor. Be varje grupp göra uppgift A till 1 Mosebok 41
i elevhandledningen.

Inbjud en elev från varje grupp att förklara sin teckning för
klassen och vad den kan tänkas betyda. Låt klassen läsa
1 Mosebok 41:29–36 och söka efter uttydningen av faraos två
drömmar. Fråga dem om drömmar kan vara en källa till
uppenbarelser (se Joel 2:28–29; Matt 1:20; 2:12; 1 Nephi 3:2;
8:2). Läs Läran och förbunden 46:27 och 50:9–10, 15–25, 28–32
och sök efter sätt på vilka vi kan avgöra om en dröm kommer
från Herren.

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 40:8 och 41:16, 39 och fastställa
vad som gjorde det möjligt för Josef att tyda drömmarna
rätt. Läs Moroni 7:16–17 och bär vittnesbörd om vikten av
att ha Anden med sig för att förstå de uppenbarelser som
kommer från Herren. Hjälp eleverna inse att eftersom Josef
tydde drömmarna med Guds hjälp kunde han tyda dem
rätt (se 1 Mos 40:20–23; 41:44–57).

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 41:38 och markera orden
”Finns det någon som har Guds ande som denne man?”
Fråga:

• Varför stämmer detta in på Josef?

• Hur skulle ni känna er om man kunde säga detsamma
om er?

• Vad behöver ni göra för att detsamma ska kunna sägas
om er?

Uppmuntra eleverna att arbeta på att bli värdig denna
beskrivning.

Första Moseboken 41:46–57. Herrens folk har alltid fått
rådet att vara förberedda, både timligt och andligt.
(15–20 min)

Ställ följande eller liknande frågor till eleverna:

• Hur skulle ni klä er om ni visste att det kommer att falla
en meter snö medan ni är i skolan?

Första Moseboken 34–41
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• Vad skulle ni göra i dag om ni visste att från och med
i morgon kommer hela er stads vattenförråd att vara för-
giftat i två dagar?

Tala om för eleverna att Josef i Egypten ställdes inför en
liknande situation. Låt dem läsa 1 Mosebok 41:46–57 och
söka efter hur Josef förberedde Egypten på den kommande
hungersnöden.

Fråga eleverna hur viktigt det är för dem och deras
familjer att förbereda sig, så att de kan tillgodose sina timliga
behov. Förklara att Herren har förutsagt att före Frälsarens
andra ankomst kommer många hemsökelser att drabba
jorden, vilket gör en sådan förberedelse nödvändig (se L&F
29:14–16). President Ezra Taft Benson sade:

Kyrkan har vidare förklarat:

Fråga eleverna: Om det är så viktigt med timliga förbere-
delser, hur viktigt är det då med våra andliga förberedelser?
Låt dem läsa Matteus 25:1–13 och fråga vilket samband det
finns mellan den liknelsen och vår andliga förberedelse. Läs
Läran och förbunden 45:56–57 och diskutera vad vi kan göra
för att fylla våra andliga lampor med olja. Fråga eleverna
varför de tror att de fem förståndiga jungfrurna inte delade
med sig av sin olja. President Spencer W Kimball, dåvarande
president för de tolv apostlarnas kvorum, sade att det finns
sådant som man inte kan dela med sig av:

Bär vittnesbörd om betydelsen av förberedelser. Återge
Herrens råd om förberedelser i Läran och förbunden 38:30.

”Hur kan man dela med sig av lydnad mot tionde-
lagen, av sinnesfrid till följd av ett rättfärdigt leverne,
av kunskap som samlats in? Hur kan man dela med sig
av tro eller av ett vittnesbörd? Hur kan man dela med
sig av sin inställning eller av kyskhet eller av missions-
upplevelser? Hur kan man dela med sig av templets
privilegier? Var och en måste själv se till att ha denna
olja” (Faith Precedes the Miracle [1972], s 255–256).

”För att vara oberoende behöver vi ha tillräckligt med
mat, kläder och husrum. Därför uppmanas vi att lagra,
använda och veta hur man producerar och bereder
mat och annat som behövs. Vi är tryggare om vi kan ta
hand om oss själva när det är svåra tider (se L&F
38:30)” (Att sörja för de heliga på Herrens sätt – Välfärds-
handledning för ledare, s 6).

”Jag frågar uppriktigt: Har ni försett er familj med ett
årsförråd av mat, kläder och när det är möjligt,
bränsle? Uppenbarelsen att producera och lagra mat
kan vara lika viktig för vår timliga välfärd i dag som
byggandet av arken var för människorna på Noas tid”
(Nordstjärnan, jan 1988, s 49).

Inledning
Josefs bröder förrådde honom och sålde honom som slav.
Han förlorade mycket, bland annat samvaron med sin familj.
Han fick klara sig själv i ett främmande land, vilket hjälpte
honom att utveckla egenskaper som bevarade och främjade
hans karaktär.

Dr Sidney B Sperry skrev: ”Berättelserna om Josef är magni-
fika av den enkla anledningen att de handlar om en stor man
– en prins bland människor – och berättas på ett sådant sätt
som det anstår en hjältes storartade karaktär. Framför allt ser
vi i dessa berättelser redbarheten, kyskheten, ärligheten och
helgjutenheten hos Jakobs favoritson. De kommer aldrig att
förlora sin glans under kommande tidsåldrar” (The Spirit of
the Old Testament, 2:a uppl. [1980], s 34).

Lägg under era studier av 1 Mosebok 42–50 märke till vilka
egenskaper som Josef utvecklade och som var till välsignelse
för honom. Bestäm er för vilka ni kan ha nytta av och till-
ämpa dem i ert liv.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren kräver att vi förlåter dem som gör orätt mot oss

eller sårar oss (se 1 Mos 45:1–7, 15; 50:15–21; se även Matt
6:14–15; L&F 64:9–11).

• Genom den patriarkaliska välsignelsen kan Herren uppen-
bara utlovade välsignelser och möjligheter, ge råd och
varningar samt uppenbara våra gåvor och talanger. Den
patriarkaliska välsignelsen nämner den ”stam” eller familj
i Israel genom vilken vi kan ärva Abrahams välsignelser
(se 1 Mos 48:3–4, 15–22; 49:1–28; se även 2 Nephi 2:1–4;
3:1–25; 4:3–12).

• Josefs ättlingar har, under Efraims ledning, ansvaret att
föra ut de välsignelser som hör samman med Abrahams
förbund till hela världen (1 Mos 49:22–26; se även 
1 Mos 17:4–8).

• Fäder kan utöva prästadömet i sitt hem genom att ge en
faders välsignelse till tröst och vägledning (se 1 Mos
48:8–49:28).

Lektionsförslag
Första Moseboken 37–50. Alla profeter
vittnade och undervisade om Jesus Kristus

(se MB Jakob 7:11). (40–45 min)

Märk: Detta undervisningsförslag används kanske bäst
i slutet av 1 Mosebok för att se tillbaka på Josefs liv, med

S  M  T  W  TH  F  S

Första Moseboken 42–50

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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inriktning på att visa på vilka sätt han var en lärjunge till
Frälsaren och vad vi kan lära oss av hans exempel.

Låt eleverna läsa 3 Nephi 27:27 och fråga om de tror att
Herren endast riktade denna förmaning till män. Be dem
tänka på en person, en man eller kvinna, i sin församling,
gren eller skola som de anser vara kristuslik. Fråga:

• Vad gör denna person som påminner er om Frälsaren?

• Hur påverkar denna person genom sitt beteende andra
människor?

Förklara för eleverna att profeternas liv ofta påminner oss
om Frälsaren. Återge följande uttalande av äldste Jeffrey R
Holland, medlem av de tolvs kvorum:

De likheter man finner mellan den Josef som såldes till
Egypten och Frälsaren är mer än slumpmässiga (se kommen-
taren till 1 Mos 45:4–8 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken, s 86–87). Ge varje elev ett exemplar av föl-
jande översikt (med endast skriftställehänvisningarna
ifyllda). Låt dem som klass, enskilt eller i grupper läsa skrift-
ställehänvisningarna och skriva upp likheterna i den mel-
lersta kolumnen.

Hänvisningar Likheter mellan Hänvisningar 
till Josef Josef och Kristus till Kristus

Första Moseboken Båda var innehavare av Mormon 5:14; 
37:3 förstfödslorätten och var Moses 4:2

den mest älskade sonen.

Första Moseboken Båda var hatade av några Lukas 4:16, 28–29
37:4 av sin fars andra barn. 

Första Moseboken Båda hade i unga år insikt  Lukas 2:46–49
37:2–11 om sin mission i livet.

Första Moseboken Människor sammansvor  Matteus 26:3–4
37:18 sig mot dem båda.

Första Moseboken Båda förråddes av någon  Matteus 26:46–47
37:23–24 som stod dem nära och  

som borde ha älskat och  
beskyddat dem.

Första Moseboken Båda fråntogs sina kläder. Matteus 27:28
37:23

Första Moseboken Båda förråddes av Juda Matteus 27:3
37:26 (Judas är den grekiska 

stavningen av det hebreiska  
namnet Juda).

Första Moseboken Båda färdades till Egypten. Matteus 2:14
37:28

”Mose (liksom Isak och Josef och så många andra i
Gamla testamentet) var själv en profetisk symbol för
den Kristus som skulle komma” (Christ and the New
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon
[1997], s 137).

Fråga eleverna hur det hjälper dem att veta att andra män-
niskor har kristuslika egenskaper. Ge dem tid att fundera
över hur de kan utveckla samma egenskaper. Be dem att fast-
ställa ett område i livet inom vilket de försöker efterlikna
Frälsaren.

Första Moseboken 42–45. Vi kan lära oss många viktiga
ting av Josefs, Jakobs sons, sätt att leva. (90–120 min)

Det kan vara bra att läsa de viktigaste delarna av 1 Mosebok
42–45 tillsammans med eleverna och diskutera vad ni kan
lära er av de olika avsnitten av berättelsen om Josef. Du kan
till exempel utse elever till att läsa Josefs och hans bröders
roller (om det behövs kan en eller två elever utgöra de elva
bröderna) samt Jakobs och faraos roller. Låt även en elev läsa
berättelsen mellan dialogerna.

När överblicken är klar läser du 1 Mosebok 42:1–8 och frågar
eleverna varför de tror att Josefs bröder inte kände igen
honom (se kommentaren till 1 Mos 42:8 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 86). Läs 1 Mosebok 42:9–13,
17–24 och fråga vilket skäl bröderna angav till att de kastades
i fängelse.

Tjugo år efter det att Josefs bröder hade sålt honom som slav
kände de sig fortfarande skyldiga. Fråga: Vad lär oss detta
om syndens följder? Läs och diskutera följande uttalande
av äldste M Russell Ballard, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum:

Första Moseboken Båda såldes till priset av en Matteus 27:3
37:28 slav på den tiden – 

Josef för tjugo silvermynt 
och Kristus för trettio. 

Första Moseboken Man sökte efter båda. Josefs Johannes 20:3–6
37:29 äldste bror sökte efter honom 

i en tom grop. Kristi 
seniorapostel sökte efter 
honom i en tom grav.

Första Moseboken Båda övervann svåra Hebreerbrevet 4:15
39:10 frestelser.

Första Moseboken Både blev falskeligen Matteus 26:59
39:12–18 anklagade för ogudaktighet.

Första Moseboken Båda gav Gud äran för det Johannes 8:28–29
40:8; 41:16 goda som de uträttade. 

Första Moseboken Båda förlät villigt dem Mosiah 26:30
45:3–5 som omvände sig. 

Första Moseboken Båda var frälsare för sitt folk  Johannes 4:42;
42:35; 45:7 och gav dem livgivande bröd. 2 Nephi 9:50–51

Första Moseboken Båda blev inte igenkända  Lukas 5:17–21
42:8; 45:3–5 av dem som borde ha känt 

igen dem.

Första Moseboken 42–50
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Gå igenom 1 Mosebok 42:21–38 och fråga:

• Varför tror ni att Josef grät?

• Josef skickade hem sina bröder med säckar med säd i vilka
han gömt deras pengar. Hur reagerade bröderna när de
upptäckte pengarna? (Se v 35.)

• Vad tyckte Jakob om att låta Benjamin bege sig till Egypten
för att Simeon skulle frisläppas ur fängelset? (Se v 36–38.)

• Vad kan bröderna ha tyckt om Benjamin eftersom Jakob
reagerade på det sättet?

• Hur skulle ni ha känt er, om ni vore Simeon, och era
bröder inte kommit tillbaka för att befria er?

• På vilket sätt påminde Simeons upplevelse om det som
Josef hade upplevt? (Se v 21.)

Gå igenom resten av skildringen genom att ställa följande
frågor:

• Varför lät Jakob Benjamin bege sig till Egypten? 
(Se 1 Mos 43:1, 9.)

• Hur reagerade Josef när han såg sin bror Benjamin?
(Se v 29–30.)

• Varför tror ni att Josef placerade bröderna efter vars och
ens ålder? (Se v 33.)

• Varför tror ni att Josef först favoriserade Benjamin och
därefter fick det att se ut som om han vore en tjuv? 
(Se 1 Mos 43:34–44:12.)

• Om bröderna hade blivit förbittrade över Benjamin på
samma sätt som de en gång var förbittrade över Josef,
vad skulle de då ha kunnat göra när de fann bägaren
i Benjamins säck?

• Jämför vad Juda gjorde i 1 Mosebok 44:16–34 med vad han
gjorde i 1 Mosebok 37:26–28. Vilka skillnader finns det?
Varför tror ni att han handlade annorlunda?

• Läs 1 Mosebok 45:1–8. Varför tror ni att Josef valde att ge
sig till känna på detta sätt?

• Varför tror ni att bröderna blev ”förskräckta . . . för
honom” (1 Mos 45:3)?

Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, skrev:

”Förlåtelse och förbättring beror på syndarens
omvändelse, vilken börjar med att han erkänner sin
synd och accepterar sitt personliga ansvar för den”
(Förlåtelsens under, s 79).

”Synd resulterar alltid, alltid i lidande. Det kommer
förr, eller det kommer senare, men det kommer”
(Nordstjärnan, jan 1991, s 34).

Fråga:

• Vilka tecken finns det på att Josefs bröder insåg att de
hade syndat?

• Vilka belägg finns det för att de tog på sig ansvaret för det
som de hade gjort mot Josef?

• Läs 1 Mosebok 45:5–8 och sök efter kristuslika egenskaper
hos Josef (se även Matt 6:14–15; L&F 64:9–11). Vad kan
Josefs bröder ha tyckt om det han sade?

• Varför var Josef så förlåtande? (Han hade fullföljt Guds
avsikter i Egypten.)

Första Moseboken 48:1–22. Det är viktigt att förstå hur
och varför Efraim och Manasse ersatte Josefs stam.
(15–20 min)

Fråga eleverna hur många stammar som Israels hus består av.
(Tolv.) Dela upp eleverna i två grupper. Låt ena gruppen få
i uppgift att noggrant läsa igenom 1 Mosebok 49:1–27 och
den andra gruppen 4 Mosebok 10:14–27. Låt varje grupp
skriva upp namnen på stammarna på tavlan. Jämför de två
listorna och fastställ skillnaderna. Förklara att Levis stam
i Fjärde Moseboken 10 kallas för ”Arons söner” (v 8) och
”Gersons och Meraris barn” (v 17).

Fråga eleverna om de vet vad som hände med Josefs stam.
Läs 1 Mosebok 48:1–6 och återge kommentaren till
1 Mosebok 48:22 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuels-
boken (s 87). Josef hade förstfödslorätten och fick en dubbel
arvedel, som delades mellan hans två söner (se 1 Mos 48:22).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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Joseph Smiths översättning återställer några viktiga insikter
som Jakob hade om Josef (se kommentaren till 1 Mos 48:5–11
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 87).
Följande punkter kan betonas:

• Jakob sade att Josef, till följd av det förbund som Herren
ingick med honom, hade som särskild uppgift att rädda
Israels hus från att bli utplånat.

• Till följd av Josefs trofasthet skulle hans stam bli ännu mer
välsignad än bröderna – till och med mer än hans far
(jämför med Josefs dröm i 1 Mos 37:9–11).

• Någon gång i framtiden kommer Josefs stam (genom
sönerna Efraims och Manasses stammar) att än en gång
bringa frälsning åt Israels hus – inte från hungersnöd utan
från syndens fångenskap (se 2 Nephi 3:1–22 där Josef
i Egypten profeterar om det frälsningsverk i de sista
dagarna som skulle äga rum genom en av hans ättlingar,
profeten Joseph Smith).

Första Moseboken 49. En patriarkalisk välsignelse
innehåller personliga uppenbarelser som en kärleksfull
himmelsk Fader gett till en patriark för att hjälpa sina
barn. (50–60 min)

Märk: Det är inte lämpligt att läsa patriarkaliska välsignelser
i klassen, men bjud gärna in en ordinerad patriark till
klassen. Han kan hjälpa till att besvara frågor som eleverna
har beträffande patriarkaliska välsignelser.

Rita en bild av Liahona, som du föreställer dig den, och fråga
eleverna:

• Vad var Liahona?

• Vad användes den till?

• Vilken nytta hade man av en sådan vägvisare?

Läs 1 Nephi 16:10, 27–29 och Alma 37:38–40 och se på vilket
sätt Liahona ledde Lehis familj. Fråga: Vad skulle ni tycka
om att ha en egen Liahona som tryggt leder er på er livsvan-
dring? Återge följande uttalande av president Thomas S
Monson, dåvarande andre rådgivare i första presidentskapet:

Fråga eleverna på vad sätt en patriarkalisk välsignelse är en
personlig Liahona.

Läs 1 Mosebok 49 och studera de välsignelser som Jakob gav
sina söner. Ta kommentarerna till 1 Mosebok 49:1–20; 49:8–12
och 49:22–26 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken
(s 87–88) till hjälp för att förstå svåra avsnitt. Fråga på vilka
sätt en patriarkalisk välsignelser liknar och skiljer sig från
Jakobs välsignelser.

Var beredd på att besvara följande eller liknande frågor:

• Hur gammal måste man vara för att få en patriarkalisk
välsignelse?

• Hur kan en patriarkalisk välsignelse vägleda oss och bli
till välsignelse för oss?

• Hur förbereder man sig inför en patriarkalisk välsignelse?

• Kan man kontakta patriarken själv? (Först måste man ha
en rekommendation från biskopen eller grenspresidenten.
Sedan kan man själv bestämma tid med patriarken.)

• Säger den patriarkalisk välsignelsen något om varje viktig
händelse i livet?

• Varför är det viktigt att vi får kunskap om vilken släktlinje
vi tillhör?

Använd följande uttalanden för att lättare besvara dessa
frågor:

• President Gordon B Hinckley sade till prästadömsledarna:

• President James E Faust, andre rådgivare i första presi-
dentskapet, sade:

”Jag hoppas att vi uppmuntrar dem som är tillräckligt
mogna att förstå betydelsen av en patriarkalisk välsig-
nelse att få en sådan. Jag räknar min patriarkaliska väl-
signelse till en av de stora heliga tingen i mitt liv. En
patriarkalisk välsignelse är något unikt, heligt, person-
ligt och underbart som varje medlem i denna kyrka
kan få om han eller hon lever värdig en sådan” (Tea-
chings of Gordon B. Hinckley [1997], s 423).

”Samme Herre som gav Lehi en Liahona ger dig och
mig i dag en sällsynt och värdefull gåva som ger
ledning i våra liv. Den märker ut farliga ställen och visar
vägen till säkra passager – inte till ett förlovat land, men
till vårt himmelska hem. Den gåva jag talar om kallas
den patriarkaliska välsignelsen. Varje värdig medlem av
kyrkan har rätt att få denna dyrbara och oskattbara per-
sonliga gåva” (Nordstjärnan, jan 1987, s 54).

Första Moseboken 42–50
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• I samma tal sade president Faust:

Uppmuntra dina elever att förbereda sig för att ta emot sin
patriarkaliska välsignelse och bär vittnesbörd om den stora

”Manasse, Josefs andre son, har liksom Josefs andra
söner många avkomlingar i kyrkan. Det kan finnas
några som kommer in i kyrkan i dag som inte är av
Jakobs blodslinje. Ingen ska tro att han eller hon
kommer att förmenas någon välsignelse på grund av
att han eller hon inte är av Israels blodslinje. Herren
sade till Abraham: ’Jag skall välsigna dem genom ditt
namn, ty så många som mottaga detta evangelium
skola kallas efter ditt namn och skola räknas ibland din
säd och skola stå upp och välsigna dig som sin fader’
[Abraham 2:10].

Nephi lär oss att ’så många icke-judar, som vilja
omvända sig, tillhöra Herrens förbundsfolk’. Det gör
alltså ingen skillnad om Israels hus välsignelser
kommer genom släktlinje eller genom adoption.

En del kanske störs av att medlemmar av samma familj
har välsignelser som säger att de är av olika släktlinje.
Vissa familjer är av blandad härkomst. Vi tror att
Israels hus i dag utgör en stor del av den mänskliga
familjen. Eftersom stammarna blandats med varandra
kan ett barn förklaras vara av Efraims stam och ett
annat i samma familj av Manasse eller någon av de
andra stammarna. En stams välsignelse kan alltså vara
dominerande i ett barn och en annan stams välsignelse
kan dominera i ett annat barn. På så sätt kan barn
till samma föräldrar få olika stammars välsignelser”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 63).

”En patriarkalisk välsignelse bör läsas ödmjukt, under
bön och ofta. En patriarkalisk välsignelse är mycket
helig och personlig, men kan läsas tillsammans med
familjemedlemmar. Den är en helig riktlinje med råd,
löften och kunskap från Herren. Man bör emellertid
inte vänta sig att välsignelsen i detalj ska berätta allt
som kommer att hända en eller besvarar alla frågor.
Det faktum att ens patriarkaliska välsignelse kanske
inte nämner viktiga händelser i livet, som till exempel
mission eller äktenskap, betyder inte att de inte
kommer att inträffa. För att vår patriarkaliska välsig-
nelse ska uppfyllas bör vi i våra hjärtan vårda de
dyrbara ord den innehåller, begrunda dem och leva så
att vi kan få välsignelser i jordelivet och en rättfärdig-
hetens krona i livet härefter . . .

Våra välsignelser kan uppmuntra oss när vi är ned-
stämda, styrka oss när vi är rädda, trösta oss när vi är
sorgsna, ge oss mod när vi fylls av ängslan, och lyfta
oss när vi är svaga i anden. Vårt vittnesbörd kan
stärkas varje gång vi läser vår patriarkaliska välsig-
nelse” (Nordstjärnan, jan 1996, s 62– 63).

välsignelse som en patriarkalisk välsignelse kan vara för dem
hela livet.

Första Moseboken 49:28. Vi bör sträva efter att vid
behov få en fars välsignelse till helbrägdagörelse,
tröst och vägledning. (15–20 min)

Märk: Detta undervisningsförslag är en uppföljning av
förslaget till 1 Mosebok 49. Även om du kan använda det
separat, behöver du kommentarerna till 1 Mosebok 49:1–20;
49:8–12 och 49:22–26 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 
2 Samuelsboken (s 87–88) för att hjälpa dina elever förstå de
välsignelser som Jakob gav till sina söner, innan du fortsätter
med detta förslag. Var lyhörd för de elever vars fäder kanske
inte är medlemmar i kyrkan eller inte bär prästadömet.

Tala om för eleverna att det utöver den patriarkaliska välsig-
nelsen finns en annan slags välsignelse som vi kan få. Fäder
som bär melkisedekska prästadömet kan använda detta prä-
stadöme till att ge familjemedlemmar en fars välsignelse.
Fråga om någon av dem har fått en fars välsignelse. Fråga:
När i ens liv kan det vara lämpligt att få en fars välsignelse?
Återge följande uttalande av äldste Dallin H Oaks, medlem
av de tolv apostlarnas kvorum:

Fråga eleverna:

• Vem kan ni be om att få en välsignelse? (Om det är möjligt
bör de först fråga sina fäder, därefter en släkting, hemlä-
rare, medlem av biskopsrådet, lärare och så vidare.)

”Personer som behöver ledning i att fatta ett viktigt
beslut kan få en prästadömets välsignelse. Personer
som behöver extra andlig kraft för att övervinna en
personlig svårighet kan få en välsignelse. Blivande
mödrar kan välsignas före förlossningen. Många av de
sista dagars heligas familjer minns ett helgat tillfälle,
då en värdig far gav en prästadömets välsignelse till en
son eller dotter som stod i begrepp att ingå äktenskap.
Fäder ombeds ofta att ge en prästadömets välsignelse
innan barnen lämnar hemmet för att utbilda sig, göra
militärtjänst eller göra en lång resa.

Nyligen kallade missionärer ber ofta om en fars välsig-
nelse innan de reser ut . . .

Vilken betydelse har en prästadömets välsignelse? . . .
En prästadömets välsignelse är ett förlänande av makt
över andliga ting. Även om den inte kan vidröras eller
vägas, är den av stor betydelse för att hjälpa oss över-
vinna hinder på vägen till det eviga livet . . .

Tveka inte att be om en prästadömets välsignelse när
ni är i behov av andlig kraft. Fäder och andra äldster,
omhulda och håll i ära ert privilegium att få välsigna
era barn och andra av vår himmelske Faders barn. Var
beredda att ge prästadömets välsignelser under den
Helige Andens påverkan, närhelst ni ombeds, i upprik-
tighet och tro” (Nordstjärnan, jul 1987, s 32–33).

Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
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• Är det lämpligt att be sin far om en välsignelse, om man
aldrig fått någon tidigare?

Återge följande berättelse av president Ezra Taft Benson,
dåvarande president för de tolv apostlarnas kvorum:

Uppmuntra eleverna att överväga möjligheten att be sina
fäder om en välsignelse, inte bara när de är sjuka utan också
när de står i behov av tröst och vägledning. Uppmuntra
de unga männen att nu förbereda sig för att som fäder vara
redo och värdiga att välsigna sin familj med prästadömets
sanna kraft.

”För en tid sedan kom en ung man till mitt kontor och
bad om en välsignelse. Han var i arton-årsåldern och
hade vissa problem . . . Han bad om en välsignelse.

Jag sade: ’Har du någonsin bett din far att ge dig en
välsignelse? Din far är medlem i kyrkan, antar jag?’

Han sade: ’Ja, han är äldste, en ganska inaktiv
äldste . . .’

Jag sade: ’Vad skulle du säga om att tala med honom
vid lämpligt tillfälle, och fråga honom om han är villig
att ge dig en fars välsignelse?’

’Åh’, sade han, ’jag tror det skulle skrämma honom.’

Då sade jag: ’Är du villig att försöka? Jag skall be
för dig.’

Han sade: ’All right. Då ska jag göra det.’

Några dagar senare kom han tillbaka. Han sade:
’Broder Benson, det var det bästa som har hänt i vår
familj . . . Han gav mig en av de vackraste välsignelser
man kan tänka sig . . . När han var färdig fanns det
ett band av uppskattning och tacksamhet och kärlek
mellan oss som vi aldrig har haft i vårt hem tidigare’”
(Nordstjärnan, apr 1978, s 46–47).

Första Moseboken 50. Den fysiska döden är en del av
lycksalighetsplanen. (15–20 min)

Fråga eleverna:

• Har ni bott på mer än en plats under ert liv?

• Om så är fallet, var det någon plats ni tyckte bäst om?
Finns det en plats som är ”hemma” för er? Varför?

• Läs 1 Mosebok 46:1–4 och 47:29–31. Varför var det så
viktigt för Jakob att bli begravd i Kanaan?

• Vad säger oss Jakobs önskan om hans tro på Guds löften?

• Läs 1 Mosebok 49:29–50:9. Vilket inflytande hade Jakobs
död på Josef, hans familj och på egyptierna?

• Även om många sörjde Jakob, så kunde det också finnas
skäl till glädje – vilka?

• Vad skulle ni säga om Jakob, om ni blev ombedda att tala
på hans begravning?

Jakob bad om att få bli begravd i Kanaan, i löftets land.
I andlig bemärkelse har också vi ett löftets land. Liksom
Jakob bör vi ha en önskan att återvända till vårt arveland –
det celestiala riket. Läs 1 Nephi 17:13–14 och diskutera den
glädje och den insikt som de rättfärdiga får erfara när de
återvänder till vår himmelske Fader. Du kan gå igenom
den del av lycksalighetsplanen som undervisar om hur vi
lämnade vår himmelske Faders närhet för att komma till
jorden, och hur vi genom att vara trofasta kan återvända till
honom (se ”Den stora lycksalighetsplanen”, s 13).

Påminn eleverna om att familjer vid dödsfall antingen kan
komma närmare varandra eller också glida ifrån varandra.
Läs 1 Mosebok 50:15–21 och fråga:

• Varför var Josefs bröder ängsliga efter Jakobs död?

• Vad gjorde Josef för att lugna dem?

• Vad står det i skrifterna som visar vad Josef kände för
sin familj?

Första Moseboken 42–50
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Andra Moseboken kallas även Exodus, ett grekiskt ord som
betyder ”uttåg” och syftar på att Herren befriade Israel ur
den egyptiska fångenskapen.

När 2 Mosebok inleds är det en ny dynasti som regerar
i Egypten. Dess ledare ”[kände inte] till Josef” (2 Mos 1:8)
och förslavade israeliterna (se 2 Mos 1:8–11). Andra Mose-
boken innehåller redogörelsen för det mirakulösa sätt på
vilket Herren genom profeten Moses inspirerade ledarskap
befriade sitt folk ur fångenskapen (se 2 Mos 12:51; 5 Mos
26:8). Den beskriver också Israels vandringar i ödemarken,
hur de tog emot Moses lag och uppförandet av tabernaklet.

Inledning
De fyra första kapitlen i 2 Mosebok gör oss bekanta med pro-
feten Mose och redogör mer i detalj för hans födelse, hur han
kom att tillhöra faraos familj och hur han kallades till profet.
Dessa kapitel påminner oss om att Herren kallar och förbe-
reder profeter, uppenbarar sig för dem och ger dem de gåvor
de behöver för att framgångsrikt kunna utföra sin uppgift.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Satan kan inte hindra Guds verk. Gud vakar över och

hjälper sitt folk i deras prövningar, hör deras böner och
infriar alla sina löften (se 2 Mos 1:7–22; 2:1–10, 23–25;
3:7–10; se även 1 Mos 50:24; 2 Mos 12:51; 1 Nephi 22:22–25;
L&F 3:1–3).

• Vi bör frukta (hedra, lyda och respektera) Gud mer än
människor (se 2 Mos 1:15–22; se även L&F 3:7–8).

• Kvinnor har en väsentlig roll i genomförandet av Faderns
lycksalighetsplan (se 2 Mos 1–2).

• Herren förbereder och kallar sina tjänare att tala hans ord
och utföra hans gärningar (se 2 Mos 2–4; se även Joh 15:16;
L&F 1:38).

• Herrens profeter var förutordinerade att utföra vissa
uppgifter på jorden (se 2 Mos 3:7–10; se även Jer 1:5;
2 Nephi 3:9–10, 17).

Andra Moseboken 1–4

• De platser som Herren besöker är heliga och bör behand-
las med respekt och vördnad (se 2 Mos 3:5; se även
L&F 110:7–8).

Lektionsförslag
Andra Moseboken 1–4. Andra Moseboken kan ses
som en symbol för människosläktets färd genom

jordelivet och tillbaka till Guds närhet. (20–30 min)

Märk: Du kan använda dig av hela detta lektionsförslag till
att få en överblick över 2 Mosebok, eller kan du använda
delar av det när du undervisar om 2 Mosebok 1–4 och de
andra skriftställeblocken.

Skriv Andra Moseboken – Exodus på tavlan och fråga ele-
verna vad de tror att boken handlar om. Tala om för eleverna
att den återger berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten
och om deras vandring genom öknen i riktning mot det
utlovade landet.

Skriv Livet är en färd på tavlan och gå tillsammans med ele-
verna igenom vår himmelske Faders frälsningsplan. Hjälp
dem att betrakta den som en färd (se översikten i ”Överblick
över frälsningsplanen. Förslag 2”, s 18). Du kan också ge dem
ett papper och låta dem göra en kort översikt över sin egen
färd genom livet.

Tala om för eleverna att Israels barns uttåg ur Egypten till det
utlovade landet kan ses som en sinnebild eller symbol för
människosläktets färd tillbaka till vår himmelske Fader. Fast-
ställ de fyra viktigaste stegen på Israels färd genom att läsa
de skriftställen som åtföljer dessa rubriker:

• Fångenskap (se 2 Mos 1:13–14)

• Befrielse (se 2 Mos 3:7–8)

• Vandringar i öknen (se 2 Mos 17:1; 19:1–2)

• Intåg i det utlovade landet (se 2 Mos 33:1–3)

Gör en översikt enligt följande och fyll i skriftställehänvis-
ningarna. Läs hänvisningarna tillsammans i klassen och
diskutera dem därefter, eller ge enskilda elever eller grupper
i uppgift att läsa dem och därefter rapportera vad de har lärt
sig. Fyll i översikten med de tankar som ni diskuterar.

S  M  T  W  TH  F  S

ANDRA MOSEBOKEN
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Israels jordiska 
färd till det 

utlovade landet

2 Mosebok 1:13–14 (Israel befann
sig i fångenskap under egyptierna.)

2 Mosebok 5:1–2 (Israel var
underkastat farao.)

2 Mosebok 3:10 (Mose sändes
att befria Israel.)

2 Mosebok 4:14–16 (Aron var
Moses talesman.)

2 Mosebok 7:3–5 (De tio
plågorna visade Herrens makt
över allt jordiskt.)

2 Mosebok 12:1–27 (Israel
räddades från undergång genom
ett lamms blod.)

2 Mosebok 14:16 (Israeliterna gick
genom Röda havet på sin väg ut ur
fångenskapen.)

2 Mosebok 13:21 (Israel beskyd-
dades och leddes av Herren i en
molnstod om dagen och i en eld-
stod om natten.)

2 Mosebok 16:14–15; 17:6 (Herren
gav Israels barn manna och vatten
för att uppehålla livet på dem.)

2 Mosebok 17:8–13 (När Israel
stödde sin profet, besegrade de
sina fiender.)

2 Mosebok 20:1–23 (Genom
Mose gav Herren befallningar till
Israel som förberedelse för dem
att inträda i hans närhet.)

2 Mosebok 25:2–9; L&F 84:23–24
(Israel befalldes att bege sig till
berget Sinai. Senare fick de befall-
ning att bygga ett tabernakel för
heliga förordningar som var ett
Herrens hus.)

Israels andliga 
färd till det 

celestiala riket

2 Nephi 1:13; Mosiah 3:19 (Den
naturliga människan befinner sig
i fångenskap under synden.)

Alma 12:11 (Genom synd blir vi
underkastade Satan.)

2 Nephi 6:17; Alma 11:40
(Jesus Kristus sändes att befria
förbundets Israel.)

L&F 1:38 (Profeter talar Kristi ord.)

1 Nephi 7:12–13; 2 Nephi 31:19
(Herren har makt att frälsa
sina barn.)

1 Petrusbrevet 1:18–19; 
2 Nephi 9:7–9 (Vi räddas från
evig undergång genom Guds
lamms blod.)

1 Korintierbrevet 10:1–2;
Moroni 6:1–4 (Vi måste ”gå”
genom dopets vatten för att
befrias ur syndens fångenskap.)

Johannes 16:13 (Den Helige
Andens gåva kan beskydda och
leda oss dagligen.)

Johannes 6:31–35; 7:37–39
(Jesus Kristus är ”livets bröd”
och det ”levande vattnet”. Hans
försoning uppehåller livet på oss.)

L&F 1:14 (Vi måste stödja
profeterna och apostlarna eller
”utrotas”.)

L&F 76:50–62; 93:1 (Genom
nutida profeter har Herren gett oss
befallningar som förbereder oss
att leva i hans närhet.)

L&F 124:27–28, 40–42 
(Vi är befallda att bygga tempel
för heliga förordningar som är
Herrens hus.)

BEFRIELSE

VANDRINGAR I ÖKNEN

FÅNGENSKAP

När ni diskuterar varje etapp i Israels – och vår – färd,
kan följande frågor och skriftställen vara till hjälp:

• Fångenskap: I vilken bemärkelse kan vi vara fångar?
(Se 2 Nephi 1:13.) På vad sätt förslavar oss synden?
(Se Alma 34:35.)

• Befrielse: Hur medveten var Herren om Israels barns
fångenskap? (Se 2 Mos 3:7–10.) Vad säger skrifterna om
vad Herren känner för dem av hans barn som befinner sig
i fångenskap under synden? (Se Hes 18:23; 3 Nephi 9:1–2,
5.) Hur befriar Herren oss från synd? (Se Alma 7:13–14.)
Framhåll att när Israels barn lämnade Egypten så gick
de genom Röda havet, vilket är en symbol för dopet 
(se 1 Kor 10:1–2).

• Vandringar i öknen: Vad var det som vägledde Israels
barn när de vandrade genom öknen? (Se 2 Mos 13:21–22.)
Vad är det som vägleder oss i dag och som också har
beskrivits som en ”eld”? (Se 2 Nephi 31:13; 2 Nephi 32:5.)
I öknen gav Herren mat och dryck åt Israels barn för
att uppehålla dem på deras färd (se 2 Mos 16–17).
Hur uppehåller Herren sitt folk i andligt hänseende? 
(Se 1 Kor 10:1–4; 2 Nephi 32:3; L&F 20:77–79.)

• Intåget i ett utlovat land: Vad är det för ett utlovat land
som vi söker? (Se Hebr 11:14–16.) Vad krävde Herren för
att Israels barn skulle få komma in i det utlovade landet?
(Lydnad mot buden och förbunden, till exempel till de
tio budorden.)

Andra Moseboken 1–2. Att välja att göra det som är rätt
är ofta svårt. (30–35 min)

Dela ut ett halvt A–4-ark till var och en av eleverna. Låt
dem slå upp 2 Mosebok 1 och täcka över sidan i skrifterna
med papperet. Säg att de endast får titta på valda verser
när de blir ombedda att göra det. Låt eleverna läsa verserna
i det första av skriftställeblocken nedan, men låt dem inte
se versen med svaret. Ställ frågan och låt eleverna gissa
svaret. Låt dem därefter läsa versen med svaret och vid
behov diskutera det. Gör likadant med resten av skriftstäl-
lena och frågorna.

• Läs 2 Mosebok 1:6–10. Vad gjorde egyptierna med
israeliterna? (Svar: 2 Mos 1:11.)

4 Mosebok 14:29–33; Josua
1:1–9 (När Israel var tillräckligt
trofasta ledde Josua dem in
deras utlovade land.)

4 Mosebok 14:22–30 (Många isra-
eliter gick till följd av olydnad miste
om förmånen att komma in i det
utlovade landet.)

Uppenbarelseboken 3:5, 12,
20–21; L&F 76:50–70; 88:17–20
(De som övervinner världen har
löfte om en arvedel i det celestiala
riket.)

L&F 88:21–24 (Många kommer
att nekas inträde i det celestiala
riket till följd av att de inte tar emot
evangeliet och blir helgade.)

INTÅGET I ETT UTLOVAT LAND

Andra Moseboken 1–4
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• Läs 2 Mosebok 1:12–13, 15–16. Vad gjorde barnmorskorna?
(Svar: 2 Mos 1:17.)

• Läs 2 Mosebok 1:18. Vad sade barnmorskorna till kungen?
(Svar: 2 Mos 1:19–21.)

• Läs 2 Mosebok 1:22–2:2. Vad gjorde kvinnan med sin lilla
pojke efter tre månader? (Svar: 2 Mos 2:3–4.)

• Läs 2 Mosebok 2:5–6. Vad gjorde faraos dotter med
barnet? (Svar: 2 Mos 2:7–10.)

• Läs 2 Mosebok 2:11. Vad gjorde Mose när han såg hur en
egyptier slog en hebreisk man? (Svar: 2 Mos 2:12.)

• Läs 2 Mosebok 2:13–14. Vad gjorde Mose? 
(Svar: 2 Mos 2:15.)

• Läs 2 Mosebok 2:16–20. Vad gjorde Reguel för Mose?
(Svar: 2 Mos 2:21–22.)

• Läs 2 Mosebok 2:23–25. Vad gjorde Gud för Israels barn?
(Svar: 2 Mos 3–14.)

Skriv följande på tavlan:

• Barnmorskor (se 2 Mos 1:15–21)

• Moses mor (se 2 Mos 1:22–2:4)

• Mose (se 2 Mos 2:10–12, 15; Apg 7:22–25)

Dela upp klassen i tre grupper. Låt varje grupp läsa ett
av ovannämnda skriftställeblock och finna svaren på
följande frågor:

• Vad gjorde denna person eller dessa människor som
krävde mod?

• Varför gjorde de det?

• Varför krävde dessa handlingar mod?

• Hur välsignade Herren dem för deras handlingar?

Låt varje grupp berätta för klassen vad de kommer fram till.
(Om eleverna har frågor om varför Mose dödade egyptiern,
kan du hänvisa till kommentaren till 2 Mos 2:11–15 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 95.)

Ge eleverna några minuter att skriva om den person eller
de personer som tas upp i denna lektion och som de har
lärt sig något av. Be dem förklara vad de har lärt sig. Om det
finns tid över låter du några elever berätta vad de skrev.

Andra Moseboken 1–2. Kvinnor har en väsentlig
roll i genomförandet av vår himmelske Faders
lycksalighetsplan. (10–15 min)

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 1–2 och söka efter verser där
kvinnor omnämns. Skriv deras namn på tavlan. (Barn-
morskor, Moses mor, Moses syster, faraos dotter, Sippora
och Reguels [Jetros] sex andra döttrar.) Fråga:

• Vilken inverkan hade dessa kvinnor på Moses liv?

• Vad har dessa kvinnor gemensamt? (Alla hjälpte de
Mose – några av dem räddade till och med hans liv.)

Diskutera den viktiga roll kvinnor spelar i elevernas liv.
Berätta om kvinnors betydelse i ditt liv och ställ följande
frågor:

• Vad kan vi göra för att visa att vi är medvetna om deras
stora inflytande.

• Vilka av era framgångar kan ni tillskriva viktiga kvinnors
inflytande?

• Vad motiverade dem att försöka bli till välsignelse för er?

Återge följande uttalande av president Spencer W Kimball:

Fråga eleverna vad de tror att det innebär. Bär vittnesbörd
om den väsentliga roll som kvinnor alltid har haft i vår
himmelske Faders lycksalighetsplan. Kvinnor får ofta inte
erkännanden för sina avgörande insatser. Uppmuntra ele-
verna att ta sig tid att tänka på de kvinnor som har varit till
välsignelse i deras liv och visa uppskattning för dem.

Andra Moseboken 3:1–10. Vördnad inbjuder till
uppenbarelse. (15–20 min)

Be eleverna att sitta tysta och lyssna efter ljud som de
normalt inte skulle lägga märke till. Efter en minut frågar du
dem vilka ljud de hörde. Framhåll att dessa ljud alltid har
funnits där, men att det krävdes särskild uppmärksamhet för
att höra dem. Jämför upplevelsen med hur viktigt det är att
lyssna efter Andens maningar. På samma sätt som det krävas
tystnad för att vi ska höra vardagsljud, krävs det vördnad
för att vi ska känna den Helige Anden meddela sig med oss.

På tal om betydelsen av vördnad på kyrkans möten sade
äldste Boyd K Packer:

Skriv upp ordet vördnad på tavlan och be eleverna nämna
vad vi kan göra för att visa vördnad och vad som inbjuder
uppenbarelsens ande (till exempel hysa rena tankar, undvika
sådant som distraherar, begrunda skrifterna, ödmjukhet
och andlig musik). Fråga eleverna hur vördnad hjälper oss
att inspireras av vår himmelske Fader.

”Vördnad öppnar uppenbarelsens kanaler.

Den vördnad vi talar om är inte liktydig med full-
ständig tystnad” (Nordstjärnan, jan 1992, s 26).

”Det har sagts att när man ’sörjer för en mans utbild-
ning, sörjer man för en enskild persons utbildning.
Men när man sörjer för en kvinnas utbildning, sörjer
man för en hel familjs utbildning’ (Dr Charles D
McIver). Vi vill att våra kvinnor ska vara välutbildade,
för barn kanske inte återhämtar sig från sina mödrars
okunnighet” (Men of Example [tal till religionslärare,
12 sep 1975], s 9–10).

Andra Moseboken
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Mose visade vördnad för Herren när han gick till berget. Låt
eleverna läsa 2 Mosebok 3:1 och 19:18 och ta reda på de två
namnen på detta Herrens berg.

Läs 2 Mosebok 3:2–6. Tala om för eleverna att det i profeten
Joseph Smiths bibelöversättning står att det var Herren som
uppenbarade sig för honom. Hjälp dem förstå behovet av
vördnad för Herren genom att fråga vad Mose blev ombedd
att göra, när han närmade sig den brinnande busken. Låt
dem tänka på något tillfälle, då det kändes som om de stod
på helig mark. Låt någon berätta var de befann sig och hur
de kände sig.

Undervisa om vikten av att visa vördnad för Herren i semi-
nariet genom att återge följande råd av äldste Packer:

Be eleverna dra sig till minnes klassaktiviteter som varit till
stor hjälpt för dem att känna sig nära sin himmelske Fader.
Beröm dem för den vördnad de visat i klassen och därmed
inbjudit Anden. Bär vittnesbörd om behovet av att alltid göra
det som bäst skapar vördnad när de studerar evangeliet.

Andra Moseboken 3:7–10. De rättfärdigas liv påminner
oss ofta om Frälsarens liv. (10–15 min)

När Mose kallades till profet sade Herren till honom: ”Du
är i min Enföddes avbild och min Enfödde är och skall bliva
Frälsaren, ty han är full av nåd och sanning” (Moses 1:6).
Läs 5 Mosebok 18:15 och förklara att den profet som Mose
profeterade om är Jesus Kristus. Likheterna mellan Mose
liv och Jesu Kristi liv är intressanta och lärorika. Gör gärna
ett utdelningsblad av översiktsplanschen i slutet av detta
lektionsförslag. Lämna kolumnen ”Likheter” tom och låt
dina elever fylla i den medan ni studerar skriftställehän-
visningarna.

Detta lektionsförslag kan användas på flera olika sätt:

• Använd det här för att ge en överblick över Moses liv.

• Använd det till 2 Mosebok 17, som en påminnelse om de
underverk som Mose utförde.

• Dela upp klassen i mindre grupper och tilldela dem
olika delar av översiktsplansch. Låt dem läsa skriftställe-
hänvisningarna, som handlar om Mose och Frälsaren,
och beskriva de likheter som de finner.

• Sätt upp en stor översiktsplansch i klassrummet. Läs
igenom de två eller tre första skriftställehänvisningarna
och hjälp eleverna upptäcka likheterna. Uppmuntra dem
att upptäcka andra likheter på egen hand. Säg att de
gärna får komma med tillägg till översikten, och göra
andra elever uppmärksamma på skriftställen och likheter
som de finner i sitt studium av 2 till och med 5 Mosebok.

”Då vi samlas för att lära oss evangeliet bör det vara
i en anda av vördnad” (Nordstjärnan, jan 1992, s 25).

Det är viktigt att eleverna förstår att allting, däribland
profeternas liv och lärdomar, vittnar om Jesus Kristus 
(se MB Jakob 7:10–11; Moses 6:63).

Andra Moseboken 3–4. Herren hjälper dem som tackar ja
till kallelser att tjäna honom, och han kan hjälpa till att
skingra våra tvivel och ta bort den osäkerhet vi känner,
om vi låter honom göra det. (30–40 min)

Utfärda en missionskallelse till en plats som dina elever vet
väldigt lite om. Det ska stå i kallelsen att personen ska verka
utan kamrat. Läs upp kallelsen för klassen och fråga:

• Hur skulle ni känna er, om ni fick en missionskallelse till
en plats som ni aldrig hört talas om eller som ni inte visste
något om?

• Vad skulle stärka ert mod att tacka ja till denna kallelse?

Mose Likheter Jesus Kristus

2 Mosebok 1:15–16, Båda undkom ett påbud  Matteus 2:13–16
22; 2:1–3 om att de skulle dödas som

spädbarn. 

2 Mosebok 3:7–10 Båda fick kallelsen att 2 Nephi 6:17
befria Israel.

Moses 1:1, 8, 11 Båda fördes av Anden upp  JST Matteus 4:8; 
på ett högt berg, där de Joseph Smiths  
fick skåda världens riken. översättning av

Matteus 4:8 säger 
oss att det var
Anden och inte
djävulen som tog
Jesus upp på berget.

Moses 1:12–22 Båda övervann Satan. Matteus 4:3–11 

2 Mosebok 4:19 Båda förblev i exil tills de Matteus 2:19–20
kungar som försökte 
döda dem hade avlidit.

2 Mosebok 14:21 Båda behärskade vind Markus 4:37–39
och vatten.

2 Mosebok 16:15–18 Båda tillhandahöll bröd Johannes 6:35
på ett mirakulöst sätt.

2 Mosebok 17:5–6 Båda gav livräddande vatten. Johannes 4:10–14

Johannes 1:17 Båda var stora laggivare. 3 Nephi 15:5–10

5 Mosebok Båda var medlare mellan 1 Timoteusbrevet 2:5
9:16–20, 23–26 Gud och folket.

Andra Moseboken 1–4
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Gå kortfattat igenom med eleverna hur Mose kallades
i 2 Mosebok 3. Låt dem noggrant läsa igenom 2 Mosebok
3:11–15 och 4:1–17 och göra uppgiften till 2 Mosebok 4 i elev-
handledningen. När de är färdiga med uppgiften går du
igenom hur Herren hjälpte till att lösa Moses problem, och
hur Herrens lösningar kan hjälpa oss när vi får kallelser som
kan tyckas vara svåra att utföra. Följande sammanfattning
kan vara till hjälp under er diskussion:

• Första bekymret: ”Vem är jag, att jag skulle . . .?” 
(Se 2 Mos 3:11.) Fråga eleverna vad de tror att Mose
menade. Herrens svar var uppmuntrande (se v 12).
Han skulle finnas till hands för att hjälpa Mose.

• Andra bekymret: ”Vad skall jag då svara dem?” (Se v 13.)
Fråga eleverna vilka två namn som Herren gav Mose 
(se v 14–15). Hjälp dem förstå betydelsen av titeln ”Jag Är”
(se kommentaren till 2 Mos 3:11–18 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 95). Fråga: Hur tar vi emot
Herrens namn i vår tid? Hur kan vi lättare klara av de svå-
righeter vi ställs inför, om vi tar emot hans namn genom
dopets och sakramentets förbund?

• Tredje bekymret: ”Men om de inte tror mig?” 
(Se 2 Mos 4:1.) Herren besvarade den frågan genom att
utföra ett underverk med Moses stav. Fråga: Vad kan
staven symbolisera? (Myndighet.) Vilken myndighet fick
Mose av Jetro i Midjan? (Prästadömet; se L&F 84:6.) Vad
menas med prästadömet? (Myndigheten att handla i Guds
namn.) Vad betyder det för en missionär att veta att han
har myndighet att representera Gud?

• Fjärde bekymret: ”Jag är ingen talför man” (se 2 Mos
4:10). Låt eleverna läsa Herrens svar i 2 Mosebok 4:11–12.
Mose var trots detta obenägen att vara Guds talesman.
(Se kommentaren till 2 Mos 4:10–17 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 95, för att hjälpa eleverna
förstå hur han kunde känna att han inte räckte till.) Fråga:
Hur reagerade Herren på det Mose sade? (Se v 14–16.)
Vad säger oss detta om Herrens omsorger och villighet
att hjälpa oss?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 4:27–31 och ta reda på hur
Israels barn reagerade när Mose återvände. Fråga eleverna:

• Vilka kallelser eller åligganden kan någon tveka eller
känna sig otillräcklig att ta på sig? (Till exempel kallelser
att tala, delta i ett tjänandeprojekt eller verka som mis-
sionär.)

• Hur stärker Herren oss, och hur hjälper han oss att över-
vinna sådana känslor? (Se 1 Nephi 3:7; L&F 60:2–4.)

Läs Läran och förbunden 6:14, 20–24 eller Moroni 10:3–5
och tala om välsignelser som andra har fått av Herren. Bär
vittnesbörd om att Herren kommer att ge oss det stöd och
den kraft vi behöver. Det vittnade president Thomas S
Monson om: ”Den Gud kallar, förbereder han” (Nordstjärnan,
jul 1987, s 38).

Inledning
Medan Mose förberedde sig för sin uppgift lärde han sig att
ingenting är större än Guds makt (se Moses 1:10, 13–15,
20–22, 33). Denna kunskap hjälpte honom att tro på att han
kunde göra allt som Herren bad honom göra. Israels barn
behövde tillägna sig samma tro, för att kunna lita på att Gud
skulle leda dem ut ur Egypten i säkerhet till det utlovade
landet. Genom att ge dem dramatiska bevis på sin kraft, gav
Herren dem möjlighet att tillägna sig denna tro. Vid tiden för
uttåget ur Egypten hade de haft goda möjligheter att bli på
det klara med att deras Gud var den sanne och levande
Guden, och att han har makt över allting.

När kyrkan återställdes i dessa sista dagar, sade Herren att
”de svaga i världen skola komma fram och nedbryta de
starka och mäktiga, på det ingen skall kunna giva råd åt sin
nästa eller förtrösta på köttslig arm” (L&F 1:19). Detta har
varit Herrens mönster sedan begynnelsen. På Moses tid var
egyptierna främst i världen i fråga om välstånd, utbildning,
teknologi, matematik och astronomi. I jämförelse med dem
var israeliterna slavar som utförde tjänarsysslor. När Mose
kom inför farao hade han tillbringat fyrtio år i öknen som
herde. Han hade inga anhängare, ingen position eller makt.
Men han hade Herren med sig och absolut tilltro till att Gud
hade makt över allting. Egyptierna hade många gudar och
ansåg till och med farao vara en gud, men Herren visade att
avgudar inte har makt att frälsa och att endast de som sätter
sin lit till honom är verkligt starka och mäktiga.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren kan befria oss från våra prövningar eller ge oss

styrka att uthärda dem (se 2 Mos 6:6–7; se även Mosiah
24:13–14).

• Gud har makt över allting (se 2 Mos 7:3–5, 10–12, 20; 8:5,
16, 24; 9:6, 10, 23; 10:13, 22; se även 2 Mos 11:4–7; 12:22–30).

• Det finns falska underverk som inte kommer från Gud
(se 2 Mos 7:10–12, 22; 8:7, 18).

• Underverk är ett resultat av tro och framkallar inte tro
(se 2 Mos 8:19, 31–32; 9:7, 11, 34–35; 10:19–20; se även
2 Mos 4:31; 11:10; L&F 63:7–12).

Andra Moseboken 5–10
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Lektionsförslag
Andra Moseboken 5. Varför råkar vi ibland ut för ökat
motstånd, när vi försöker göra det som är rätt? 
(30–35 min)

Fråga eleverna om de någonsin upplevt att något gott det
gjorde fick till synes olyckliga följder. Be en eller två elever
att kortfattat berätta om sina upplevelser för klassen. Låt
eleverna läsa 2 Mosebok 5 och berätta vad Mose och Aron
försökte göra, och vad som hände till följd av detta. Låt dem
berätta med egna ord vad människorna sade till Mose, och
vad Mose sade till Herren (se v 21–23).

Fråga eleverna varför de tror att Herren tillät farao att göra
det svårare för Mose att utföra det han kallats till. Hjälp dem
förstå följande två anledningar:

• Farao använde sin handlingsfrihet. Han fortsatte vara
upprorisk, ända tills följderna av hans beslut övertygade
honom om att lyda Herrens ord, enligt profetiorna
i 2 Mosebok 3:19–20.

• Herren visade Israels barn att det endast var genom hans
kraft som de räddades från slaveriet i Egypten (se 2 Mos
6:6–8). Hade uttåget ur Egypten kommit till stånd genom
en enkel överenskommelse mellan Mose and Farao, skulle
israeliterna haft föga insikt om Guds allmakt och allvishet.
När Israel slutligen lämnade Egypten, fanns det inget
tvivel om med vilken makt de hade befriats, inte ens hos
egyptierna (se 2 Mos 7:3–5; 8:10, 19, 22; 9:13–14, 29; 10:1–2;
11:4–7).

Fråga eleverna:

• Hur tror ni att ni skulle ha känt er, om ni hade bott bland
Israels barn under den här tiden och bevittnat de många
underverken?

• Hur reagerade det egyptiska folket på plågorna? 
(Se 2 Mos 12:31–33.)

• Har ni någonsin upplevt Herrens hjälp med att övervinna
problem som ni inte kunde klara av att lösa på egen hand?

• Varför var det viktigt att Herren lät er kämpa med pro-
blemet på egen hand, innan ni fick hjälp?

• Hur påverkade detta er tro på Gud?

• Läs Läran och förbunden 121:1–8 och 122:5–9. Med
utgångspunkt i vad vi har lärt oss av dessa två skrift-
ställen, varför tillåter Herren att vi upplever svårigheter,
också när vi försöker göra det som är rätt, i stället för
att underlätta för oss?

Bär ditt vittnesbörd om hur prövningar under jordelivet
spelar en viktig roll för oss när det gäller att bli lika Gud.

Andra Moseboken 7:1–22; 8:5–10, 16–24. Det finns falska
underverk som kommer från människor eller Satan och
inte från Gud. (10–15 min)

Håll upp en äkta sedel. Fråga om någon av eleverna vet hur
man kan avgöra om sedeln är äkta. Visa sedan en låtsassedel

och fråga varför det är lätt att skilja på den äkta och den
falska sedeln. Skriv ordet falsk på tavlan och fråga:

• Varför luras människor ibland av falska pengar?

• Hur kan det komma sig att ett litet barn kanske inte vet
att leksakspengar inte är äkta?

• Varför är det viktigt att vi har erfarenhet av den äkta
varan, så att vi kan undgå att bli bedragna?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 7:11, 22; 8:7 och söka efter
exempel på förfalskningar. Fråga: Hur görs sådana trick i vår
tid? Läs kommentaren till 2 Mos 7:11–12 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 97). Gör två kolumner på
tavlan. Den ena kallar du för Trollkarlar och den andra för
Gud (genom Mose). Låt eleverna studera 2 Mosebok 7:10–12,
19–22; 8:5–10, 16–24; 9:11 och jämföra trollkarlarnas bedräge-
rier med Guds kraft. Skriv upp vad Mose och trollkarlarna
kunde göra. Fråga:

• Vad kunde trollkarlarna göra och till hur stor hjälp
var det?

• Vad kunde trollkarlarna inte göra?

Fastställ några av de förfalskningar som Satan använder sig
av i dag för att förvirra människorna och föra oss i fången-
skap. (Exempelvis lust i stället för kärlek, prästyrke i stället
för prästadöme, borgerligt äktenskap i stället för evigt äkten-
skap och mänsklig visdom i stället för Guds inspiration.) Låt
eleverna läsa Moroni 7:16–19 och upptäcka hur vi kan skilja
mellan gott och ont. Läs 1 Nephi 22:25–28 och diskutera hur
vi kan få makt över Satan och hans förfalskningar.

Andra Moseboken 7–10. Plågorna i Egypten stärkte
israeliternas tro, övertygade farao om att Israel
skulle befrias ur fångenskapen, angrep de egyptiska
gudarnas trovärdighet och var symboliska för det slags
ödeläggelse som väntar de ogudaktiga vid Herrens
andra ankomst. (45–55 min)

Före lektionen ber du några elever att på separata papper rita
en enkel teckning som föreställer en av de nio första plågorna
i Egypten, och som överskrift ange vilken plåga det rör sig
om (se listan över plågorna i detta lektionsförslag). Låt ele-
verna visa bilderna i slumpvis ordning. Be de andra i klassen
att säga i vilken ordningsföljd de tror att händelserna ägde
rum. (Eventuella misstag kan de rätta till under den påföl-
jande uppgiften.)

Gör på tavlan den översikt som finns tillsammans med
uppgift B till 2 Mosebok 7–10 i elevhandledningen. Ge varje
elev eller en grupp ett skriftställeblock om plågorna. Låt ele-
verna läsa skriftstället och redogöra för vad de lärt sig. Låt
dem under redogörelsens gång, om det behövs, rätta till ord-
ningsföljden på bilderna av plågorna. Efter varje redogörelse
låter du eleverna berätta om sina intryck eller ställa frågor
om händelserna.

Tala om för eleverna att plågorna inte bara tjänade till att få
farao att släppa israeliterna fria, det fanns också andra

Andra Moseboken 5–10
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viktiga syften. Ge dem informationen i kommentaren till
2 Mos 7–10 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken
(s 97) och följande översikt. (Säg inget ännu om vad det står
i kolumnen angående profetior om de sista dagarna.)

Diskutera följande frågor:

• Vilka plågor kunde egyptierna efterlikna?

• Varför tror ni att naturen – exempelvis Nilen eller boskap –
drabbades av plågor?

Plågor Egyptiska gudar Liknande
paralleller
i profetior 
om de sista
dagarna 

1. Vatten till blod Hapi (or Hopi) – hade Se Uppenbarelse- 
(se 2 Mos  herravälde över Nilen,  boken 8:8; 16:3–6
7:17–25) som ansågs vara helig

2. Paddor Heqt (eller Heket) – gudinna Se Uppenbarelse- 
(se 2 Mos 8:2–6) med en paddas huvud boken 16:12–14

3. Mygg (se 2 Mos Seth – jordgud, förvandlades 
8:16–17) till mygga

4. Flugor (se 2 Mos Troligen Uachit – Se Läran och för- 
8:21–24) representerad av fluga bunden 29:18–20

5. Boskap som Apis och Mnevis –  
dog (se 2 Mos tjurgudar; Hathor – gudinna  
9:2–7) med kohuvud; Khnum – 

en vädursgud

6. Bölder och blås  Sekhmet – en gudinna med 
or (se 2 Mos makt över sjukdom; 
9:8–11) Sunu – pestguden; Isis – 

helandets gudinna

7. Hagel och eld Nut – himlens gud; Osiris – Se Uppenbarelse-
(se 2 Mos skörde- och fruktbarhetsgud boken 8:7
9:22–26)

8. Gräshoppor Osiris – skörde- och  Se Uppenbarelse-
(se 2 Mos fruktbarhetsgud boken 9:3
10:12–15)

9. Mörker   Khepri, Re (eller Ra) och Se Uppenbarelse-
(se 2 Mos Amun – solgudar 6:12; Läran och 

10:21–23) förbunden 45:42;
Joseph Smith1:33

10. Den förstföddes Farao – ansågs vara en gud
död (se 2 Mos men kunde inte rädda sin  
12:12–30) egen son. Isis – gudinna som  

beskyddade barnen 

• Varför skickade Herren plågor bara över egyptierna och
inte över israeliterna? (Se 2 Mos 8:22.)

• Vad skulle israeliterna lära sig av plågorna? 
(Se 2 Mos 6:1–8.)

• Om ni hade varit en av egyptierna, vad tror ni det skulle
ha fått er att tänka om era gudar? (Se 2 Mos 7:17; 8:22;
9:13–16.)

• Efter vilken plåga skulle ni ha varit villiga att släppa
Israel?

• Hur skulle dessa underverk ha påverkat er uppfattning
om Israels Gud, om ni hade varit en av israeliterna?

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 84:96–97 och lägga
märke till några av likheterna med 2 Mosebok 7–10. Visa
skriftställena i kolumnen med profetior om de sista dagarna.
Fråga eleverna vad Herren gjorde för att skona det forntida
Israel från plågorna (se 2 Mos 8:22–23). Läs 2 Nephi 6:13–15
och ta reda på vilka som kommer att räddas undan de sista
dagarnas hemsökelser. Fråga eleverna vad de som tror på
Kristus måste göra för att bli skonade (se L&F 133:7–11).

Bär ditt vittnesbörd om vikten av att inte vara delaktig i värl-
dens ogudaktighet, även om vi för tillfället måste bo bland
dess frestelser.

Andra Moseboken 7–10. Underverk kan stärka en tro
som redan finns, men de skapar inte tro och ger inte ett
vittnesbörd. (10–15 min)

Ta med dig ett blankt papper till klassen och ett papper
i samma format med mycket finstilt text samt ett förstorings-
glas. Skriv förstoringsglas och text på papper på tavlan.

Håll upp det blanka papperet och be en elev komma fram
och med hjälp av förstoringsglaset läsa den finstilta texten på
papperet. När eleven har kämpat med uppgiften en stund,
frågar du varför han eller hon inte kan läsa texten på pap-
peret. Ge eleven papperet med den finstilta texten och be att
han eller hon läser texten på detta papper. När eleven har
funnit och läst den, gör du nedanstående jämförelse på
tavlan. Tala om för eleverna att de i dag kommer att upp-
täcka vad förstoringsglaset och papperet har att göra med
Mose och farao.

Ställ följande frågor till eleverna:

• Om en nutida profet utförde ett sådant underverk, skulle
det stärka och förstora er tro på att han är en profet?
Varför?

Förstoringsglas = ________________________________

Skrift på papper = ________________________________

Andra Moseboken
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• Skulle alla vara lika övertygade som ni om att han är en
profet? Varför inte?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 7:13–14; 8:15–19; 9:7–12; 10:27;
11:1–10. Fråga dem varför underverken inte övertygade farao
om sanningen. Läs Läran och förbunden 63:7–12 tillsammans
med dina elever och diskutera vad Herren sade om under-
verk och tro. Återge följande sanningsord från äldste Bruce R
McConkie, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Hänvisa till de två jämförelserna på tavlan och fråga eleverna
om de nu vet vad de kan sätta likhetstecken mellan. Fråga:

• Till vilken nytta är det att använda ett förstoringsglas på
ett papper som saknar text?

• Till hur stor nytta är underverk för dem som likt farao
väljer att göra uppror och inte tro?

Hjälp dem förstå att texten på papperet, oavsett hur liten den
än är, representerar vår tro och att förstoringsglaset represen-
terar ett underverk eller tecken. På samma sätt som ett försto-
ringsglas ökar textens storlek, kan underverk öka vår tro.
Men underverk skapar inte större tro, lika lite som ett försto-
ringsglas skapar en text. Påminn dem om att ”tecken skola
följa dem som tro” (L&F 84:65; se även L&F 58:64).

Inledning
Nephi skrev att allting från världens begynnelsen har
getts för att symbolisera Jesus Kristus och hans försoning
(se 2 Nephi 11:4). När Gud till exempel befallde Abraham
att offra Isak som ett offer, var det en sinnebild för vår him-
melske Faders offer av sin enfödde Son (se MB Jakob 4:5).
Josef, som såldes som slav och kom till Egypten, var också
en sinnebild eller symbol för Kristus och hans verksamhet
(se 1 Mos 47:14–25).

Andra Moseboken 11–13 innehåller en av de mest djupsin-
niga av alla symboler för Jesus Kristus – påsken. Israeliternas
befrielse ur den egyptiska fångenskapen är inte endast en av
historiens mest dramatiska händelser utan är också fylld med
symbolisk innebörd.

Andra Moseboken 11–13

”Det finns inget i trons lag som säger att underverk
skapar tro. Tecken åtföljer, de föregår inte” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vol [1966–1973], del 1,
s 632).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren använder symboler och förordningar, till exempel

påsken och sakramentet, för att påminna oss om hans
mäktiga gärningar, både förflutna och framtida (se 2 Mos
12:5–7, 13, 43–50).

• Herren ordnar med möjligheter för de trofasta och
lydiga att undkomma de fysiska och andliga hemsökelser
som ska drabba de ogudaktiga (se 2 Mos 12:23; se även
L&F 89:18–21).

• Påsken symboliserade Jesu Kristi försoning:

a. Påsken, som Israels barn alltid skulle minnas, marke-
rade början på ett nytt liv. Försoningen, som vi alltid
måste minnas, ger oss nytt andligt liv (se 2 Mos 12:1–2,
14; se även Alma 11:45; Moroni 4:3).

b. Lammet representerade Jesus Kristus, ”Guds lamm”
(se 2 Mos 12:3; se även Joh 1:29–36).

c. Lammet var av hankön och ”felfritt” och symboliserade
Kristi fullkomlighet (se 2 Mos 12:5; se även Hebr 4:15).

d. Lammet dödades. Dess blod symboliserade Jesu Kristi
blod (se 2 Mos 12:6–7, 13; se även Alma 21:9).

e. Egyptens falska gudar blev dömda och slagna, vilket
var en symbol för att Kristi försoning besegrar det onda
(se 2 Mos 12:12).

f. De förstföddas död i Egypten ledde till att Israels barn
befriades. Guds förstföddes – Kristi – död gör oss
andligt fria (se 2 Mos 12:12; 13:14–15; se även Kol
1:13–18; L&F 93:21).

g. ”Fördärvaren” gick förbi Israels barn. Försoningen
räddar oss från Satans makt (se 2 Mos 12:21–23, 26–27).

h. Påsken utgjorde början på Israels färd till det utlovade
landet. Kristus för oss till det celestiala riket (se 2 Mos
12:25; se även Alma 37:45).

i. Inte något av lammets ben fick krossas; inte heller Jesu
ben skulle krossa (se 2 Mos 12:46; se även Ps 34:20; Joh
19:31–36).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 13, ”Påsken”,
visar påskhögtidens symbolik (se Gamla testamentet

videohandledning för undervisningsförslag).

Andra Moseboken 11–12. Lydnad mot Guds bud och hans
profeters råd ger andlig och fysisk trygghet. (25–35 min)

Fråga eleverna:

• Om profeten sade att det område där ni bor skulle drabbas
av en katastrof, och att alla som går till kyrkans möteshus
blir räddade, skulle ni då gå dit? Varför?

Andra Moseboken 11–13
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• Tror ni att det kan finnas en del som inte går dit?

• Vilka skäl kan de tänkas ha för att inte gå dit?

Påminn eleverna om de nio första plågor som drabbade
Egypten (se 2 Mos 7–10). Låt dem läsa 2 Mosebok 11:4–10
och ta reda på vilken den sista plågan var. Fråga:

• Hur reagerade farao på Moses varning? (Se 2 Mos 11:10.)

• Varför tror ni att farao fortsatte att ignorera Moses
varningar, trots att allt det som Mose hade profeterat om
hade inträffat?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 12:1–28 och leta efter vad Israels
barn blev befallda att göra för att ”förstöraren” skulle ”gå
förbi” deras hus. (Märk: Påskhögtidens symbolik tas upp i
lektionsförslaget till 2 Mos 12.) Skriv vad de kommer fram till
på tavlan. Låt dem läsa 2 Mosebok 12:29–30 och berätta vad
som hände med dem som inte lydde. Läs och jämför tillsam-
mans med dina elever 2 Mosebok 11:4–8 med 12:31–41.
Fråga: Vad lär oss dessa verser om Herrens profetior genom
sina profeter?

Visa en bild av profeten Joseph Smith och be eleverna
nämna några av de förmaningar som Gud har gett oss i vår
tid. (Se L&F 1:1–17.) Låt eleverna läsa Läran och förbunden
89:4–9, 18–21 och diskutera något av det som förstör män-
niskor i vår tid, och vad Herren har sagt att vi måste göra för
att undvika det. (Gå gärna igenom det senaste generalkon-
ferensnumret av Liahona eller broschyren Vägledning för de
unga och diskutera några av de särskilda förmaningar och
råd som Herren har gett oss i vår tid.) Fråga:

• Varför ringaktar vissa människor i vår tid Guds förma-
ningar och råd?

• Vad har hänt människor i alla tidsåldrar som har vägrat att
bry sig om Herrens varningar genom hans profeter?

Låt eleverna berätta om välsignelser de har fått genom att
följa Herrens profeter och andra ledare i kyrkan.

Symbolik i skrifterna. Att förstå bruket av symboler
i skrifterna – bland annat varför Herren använder dem
och hur man ska tolka dem – berikar vårt studium av
2 Mosebok och resten av Gamla testamentet. (15–20 min)

Märk: Innan du använder detta lektionsförslag bör du
bekanta dig med materialet i Tillägg C i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 101–105). Se särskilt under-
avdelningen ”Varför använder Herren så mycket bildspråk
i skrifterna?”

Ta med dig föremål till klassen, eller rita och visa bilder av
symboler som du tror att dina elever kommer att känna igen.
Fråga dem vad föremålen och bilderna har gemensamt. När
de har upptäckt att de alla är symboler, berättar du för dem
att det finns mycken symbolik i skrifterna – särskilt i Gamla
testamentet.

Läs för klassen följande uttalande av äldste Bruce R
McConkie, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Fråga eleverna varför Herren använder symboler och bild-
språk i skrifterna. Skriv upp deras svar på tavlan. Låt dem
läsa 2 Nephi 11:4 och Moses 6:63. Fråga dem vad som är det
främsta syftet med symboliska framställningar i skrifterna.

Återge för eleverna informationen som finns i ”Några rikt-
linjer för hur man uttyder symboler i Gamla testamentet”
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 102–105).
Denna avdelning har sex underrubriker. Skriv upp dessa
rubriker på tavlan och använd dem som översikt när ni dis-
kuterar detta material.

Rekommendera eleverna att de på ett kort skriver upp rikt-
linjerna för hur man tolkar skrifterna och lägger kortet i sina
skrifter som hjälp i studierna av Gamla testamentet. Tala om
för dem att de får möjlighet att använda det de har lärt sig
när de läser om påskhögtiden i 2 Mosebok 12–13.

Andra Moseboken 12. Påskhögtiden symboliserar
Jesu Kristi offer och försoning. (35–45 min)

Klä dig gärna i kläder som är typiska för Gamla testamentets
tid när du undervisar om påskhögtiden, eller ta med dig
mat som hör ihop med påsken, till exempel osyrat bröd.
Osyrat bröd bakar du genom att blanda ihop 2,5 dl vatten,
5 dl vetemjöl och en 1/3 tesked salt. Kavla ut degen
(ca 0,5 cm tjock) på en smord bakplåt. Grädda i 175 grader
tills brödet är ljusbrunt.

Märk: Du kan också köpa smörgåskex (crackers) som inte
innehåller jäsningsämne.

Ta med till klassen eller rita på tavlan en bild av ett lamm och
två eller tre föremål, eller bilder av föremål, som kan rädda
liv, till exempel flytväst, förbandslåda, bilbarnstol, fallskärm,
gasmask, bilbälte eller hjälm. Visa föremålen och fråga: Vilka
av dessa kan rädda livet på er? Diskutera kortfattat hur vart
och ett av föremålen räddar liv och håll sedan upp bilden av
lammet och fråga:

• Hur kunde blodet från ett lamm rädda de förstfödda
israeliterna?

S  M  T  W  TH  F  S

”Herren använder sig av liknelser för att de eviga san-
ningar som vi måste acceptera och tro på för att bli
frälsta ska utkristalliseras i vårt sinne, för att deras
sanna innebörd och betydelse ska skildras så drama-
tiskt och med en sådan genomslagskraft att de aldrig
glöms bort, och för att om och om igen rikta vår upp-
märksamhet på dessa frälsande sanningar. Abstrakta
principer kan lätt glömmas bort eller deras djupare
mening förbises, men visuella framställningar och
verkliga upplevelser registreras i sinnet på ett sådant
sätt att de aldrig går förlorade” (The Promised Messiah:
The First Coming of Christ [1978], s 377).

Andra Moseboken
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• Vem kallas ”lamm” i skrifterna?

• Hur räddade det lammet människosläktet?

Läs 2 Mosebok 12:1–13 tillsammans med dina elever och
fråga:

• Vilka räddades av lammet? Hur gick det till?

• Vad skulle israeliterna enligt vers 8 äta tillsammans
med lammet?

Skriv lamm, osyrat bröd, och bittra örter på tavlan och fråga
eleverna varför de tror att Herren bad israeliterna att göra
något så ovanligt. Använd kommentarerna till 2 Mosebok
12:8–10; 12:14 och 12:18–20 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 108) till att hjälpa dem förstå hur symbo-
lerna i påskmåltiden påminde Israels barn om deras fången-
skap i Egypten och hur Herren befriade dem.

Visa eleverna följande bild och fråga vilket syfte lammet
tjänade, förutom att påminna israeliterna om deras befrielse
från Egypten.

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 12:3–28, 43–50. Skriv på
tavlan och diskutera de delar i påskhögtiden som symboliskt
undervisar oss om Jesu Kristi försoning. Uppmuntra ele-
verna att använda det de har lärt sig till att förstå symboliken
i skrifterna.

Läs 2 Mosebok 12:24 tillsammans med dina elever och fråga
dem om det förväntas att vi ska fira påsk i vår tid. Läs föl-
jande uttalande av president Boyd K Packer, tillförordnad
president för de tolv apostlarnas kvorum:

Bär vittnesbörd om att på samma sätt som lammets blod
räddade de förstfödda israeliter som var lydiga, kommer
blodet från Guds lamm, Jesus Kristus, att rädda oss om vi
är trofasta. Uppmuntra eleverna att begrunda Frälsaren
och hans försoning varje gång de tar del av sakramentet.

Andra Moseboken 13:1–6. Utan Jesu Kristi försoning
skulle vi bli utestängda från Guds närhet och lida evig
pina (se 2 Nephi 9:7–9). (30–35 min)

För att hjälpa eleverna förstå försoningen låter du dem göra
uppgift A till 2 Mosebok 13 i elevhandledningen.

Inledning
I 2 Mosebok 14–15 får vi veta mer om de underverk som
Herren utförde för Israels barn, bland annat hur han klöv
Röda havet och gjorde det bittra vattnet i Mara sött. När ni
läser detta och påföljande skriftställeblock (2 Mos 16–17),
lägg då märke till hur snabbt människorna från att ha glatt
sig åt den mirakulösa befrielsen från Egypten övergick till
att klaga över umbäranden i öknen och önska sig tillbaka
till Egypten. Tydligen var det lättare att få Israels barn ut ur
Egypten än det var att få Egypten ut ur Israels barn.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren har makt att befria oss från fara och att tillgodose

våra timliga och andliga behov (se 2 Mos 14:13–31; se även
2 Mos 16:2–30; 17:2–14).

Lektionsförslag
Andra Moseboken 14:5–31. Herren har makt att befria
sitt folk. (25–30 min)

Fråga eleverna om de någonsin befunnit sig i en situation
som tycktes hopplös, utan någon tänkbar lösning. Om upple-
velserna inte är alltför personliga eller känsliga, kan du be
en eller två elever att berätta om dem.

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 14:5–12 och fastställa i vilken
farlig situation israeliterna befann sig, och varför de tyckte att

Andra Moseboken 14–15

”Offerlagen fullbordades i och med korsfästelsen.
Herren instiftade nattvarden i dess ställe. Det är den
’stiftelse’ (förordning) vi ska hålla för evigt!”
(Nordstjärnan, jul 1996, s 19.)

Andra Moseboken 14–15
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den verkade hopplös. Låt var och en av eleverna läsa upp
två eller tre verser ur 2 Mosebok 14:13–31 och ta reda på hur
israeliterna befriades ur denna situation. Gör ett uppehåll då
och då och diskutera viktiga ord och uttryck som eleverna
kan ha nytta av när de själva ska lösa problem med Herrens
hjälp. Du kan till exempel betona följande:

• Vers 13: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning
som Herren i dag skall ge er.” Ibland reagerar vi brådstörtat,
ger vi efter för vår rädsla och fattar sedan ett felaktigt
beslut. Rädsla är motsatsen till tro. Fråga: Vad innebär det
att ”stanna upp”? Händer det att vi arbetar så intensivt på
att lösa våra problem att vi inte tar oss tid att involvera
Herren?

• Vers 14: ”Herren skall strida för er.” Även när de klagade
på Herren var han barmhärtig mot sitt förbundsfolk. Han
hjälper dem som omvänder sig och lyder hans bud.

• Vers 15–18. Det står i Läran och förbunden 8:2–3 att när
Herren befallde Mose att utföra detta underverk, kom
uppenbarelsen på samma sätt som vi oftast får uppen-
barelser – i sinnet och hjärtat genom den Helige Andens
kraft. Det hördes ingen dramatisk röst från himlen som
omedelbart delade vattnet.

• Vers 15. Lägg märke till att den första befallningen i detta
underverk, innan vattnet ens hade börjat dela sig, var
att ”dra vidare”. Detta ger en antydan om att underverk
föregås av tro.

• Verserna 19–20. Molnet, som representerar Herrens ande,
förmörkade för Israels fiender men gav ljus åt israeliterna.

• Alltigenom detta underverk spelade Herrens profet en
betydande roll. Vi kan förlita oss på den makt som Herren
ger sina profeter.

Hjälp eleverna inse att Herren ibland inte tar bort problemen,
utan i stället stärker oss så att vi kan uthärda dem (se Mosiah
24:14–15). Bär vittnesbörd om att om vi har tro på Herren
och om det är hans vilja, kan han befria oss från situationer
som tycks hopplösa. Som avslutning låter du eleverna göra
uppgift A till 2 Mosebok 14 i elevhandledningen.

Andra Moseboken 14:19–20. Jesus Kristus är världens
ljus och kommer att leda oss om vi följer honom.
(15–20 min)

Visa dina elever en bild eller teckning av en fyr och fråga
vilken funktion den har. Låt eleverna läsa 2 Mosebok
13:20–22 och ta reda på vad Herren gav Israels barn som
skulle föra dem i säkerhet. Berätta för dem att detta moln och
denna eldstod visade att det var Herrens närvaro som väg-
ledde Israel. Fråga: På vilket sätt var Herrens närvaro bättre
än till och med en fyr? (Den gav inte bara ljus utan gick
även framför dem och vägledde dem.) Låt eleverna läsa
2 Mosebok 14:19–20 och fråga dem vad Herrens närvaro mer
åstadkom som var bättre än en fyr. (Den beskyddade de rätt-

färdiga mot de ogudaktiga.) Diskutera hur det som israeli-
terna upplevde är symboliskt för hela vårt jordeliv.

Låt eleverna gå igenom följande skriftställen och därefter
skriva upp och diskutera vad Herren har gett oss i dag som
påminner om denna eldstod:

• Psaltaren 119:103–5 (skrifterna)

• Johannes 14:26 (den Helige Anden)

• 2 Korintierbrevet 6:17 (buden, som skiljer oss från de
ogudaktiga)

• 3 Nephi 15:12; 18:15–16 (Kristi och rättfärdiga heligas
exempel; bön)

• Läran och förbunden 84:45–46 (Kristi ljus, vårt samvete)

Somliga ungdomar tycker kanske att det är svårt att urskilja
det ljus eller den vägledning som kommer från Gud –
i motsats till de råd som kommer från världen eller från
Satan – eftersom vi inte har en eldstod att se på i dag. Fråga
eleverna vem Israels barn följde innan molnet visade sig.
(Mose.) Läs Läran och förbunden 21:4–6 tillsammans med
dina elever. Fråga dem vem profeten följer och vad Herren
har lovat dem som följer den levande profeten.

Det finns ett flertal psalmer som prisar den vägledning vi
får av Herren. Läs eller sjung gärna en av följande psalmer
tillsammans med dina elever:

Andra Moseboken
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• ”Han kommer, Förlossar’n för Israels hus” (Psalmer, nr 5)

• ”Led oss fram, o Himlens Herre” (nr 45)

• ”Led, milda ljus” (nr 61)

• ”Lär mig att vandra i ljuset” (nr 196)

Andra Moseboken 15. Vi bör uttrycka tacksamhet till
Herren för våra välsignelser. (25–30 min)

Låt en elev berätta för klassen hur han eller hon kände
sig efter att ha nått ett viktigt mål eller lyckats med någon-
ting. Be eleven redogöra för närmare detaljer och hur han
eller hon firade framgången. Fråga eleverna: Vad är något
av det viktigaste vi kan göra för att fira allt det goda som
händer oss?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 15:1–21 och söka efter hur Mose
firade att de hade tagit sig igenom Röda havet. Diskutera
några av följande frågor:

• Är sång ett lämpligt uttryck för tacksamhet? Varför?
(Se L&F 25:12.)

• Vad tycker ni bäst om i Moses lovsång?

• Hur tror ni att Herren känner sig när vi inte visar
tacksamhet för våra välsignelser? (Se L&F 59:21.)

Läs följande uttalande av president Ezra Taft Benson,
dåvarande president för de tolvs kvorum:

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 15:22–24 och ta reda på vad
israeliterna ”knotade” över. Fråga:

• Hur länge sedan var det som Röda havet hade delat sig?
(Omkring tre dagar; se v 22.)

• Vad tror ni att Herren ansåg om deras kortvariga tro och
tacksamhet?

Äldste Neal A Maxwell, medlem av de tolvs kvorum, sade:

”Profeten Joseph uppges vid ett tillfälle ha sagt att en
av de största synder som sista dagars heliga kan göra
sig skyldiga till är otacksamhetens synd. Jag förmodar
att de flesta av oss inte har betraktat detta som en
allvarlig synd. Vi är ytterst benägna att i våra böner –
i våra vädjanden till Herren – be om ytterligare välsig-
nelser. Ibland känner jag att vi behöver ägna mer tid
i våra böner åt att uttrycka tacksamhet för de välsig-
nelser vi redan har fått. Naturligtvis behöver vi
Herrens dagliga välsignelser. Men om vi gör oss skyl-
diga till synd i våra böner, tror jag att det beror på att vi
inte tillräckligt mycket uttrycker tacksamhet för våra
dagliga välsignelser” (The Teachings of Ezra Taft Benson,
s 364; se även L&F 25:12; 59:21; 78:19).

Be eleverna berätta om exempel på tro och tacksamhet som
de har lagt märke till i sitt liv. Uppmuntra dem att ta sig tid
i sina personliga böner till att begrunda de välsignelser som
de har fått av Herren och uttrycka sin tacksamhet till honom.
Låt eleverna välja en nutida psalm som uttrycker tacksamhet
mot Herren, till exempel ”Räkna Guds gåvor” (Psalmer,
nr 167), och sjung eller läs den tillsammans med klassen.

Inledning
Det hade bara gått en månad sedan Israels barn lämnade
Egypten (se 2 Mos 16:1). Trots att de ständigt beklagade sig,
fortsatte Herren att tålmodigt vaka över sina barn. Han till-
godosåg på ett mirakulöst sätt deras behov och stärkte dem
inför fienden.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• När vi knotar eller beklagar oss över kyrkans lärdomar,

program eller ledare, är det i själva verket Herren vi klagar
på (se 2 Mos 16:8).

• Den manna och det vatten som Israels barn på ett mira-
kulöst sätt försågs med symboliserar Jesus Kristus och vårt
beroende av honom (se 2 Mos 16:2–30; 17:1–7; se även
Joh 4:5–14; 6:31–58).

Andra Moseboken 16–17

”Knorrandet tycks så naturligt för den naturliga
människan . . .

De som knorrar har ett dåligt minne. Israel kom till
Sinai och fortsatte sedan till det heliga landet, även om
de ibland var hungriga och törstiga. Herren räddade
dem, antingen genom att på ett förunderligt sätt
sända vaktlar eller få vatten att komma ur en klippa.
(Se 4 Mos 11:31; 2 Mos 17:6.) Är det inte underligt,
bröder och systrar, att de som har sämst minne har de
största kraven! Men utan hågkomst av tidigare välsig-
nelser finns inget perspektiv på vad som sker just nu.

Denna viktiga vers i Gamla testamentet påminner oss
om vad det verkligen handlar om:

’Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på
den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio år har låtit dig
vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig, så att
han kunde förnimma, vad som var i ditt hjärta: om du
ville hålla hans bud eller icke’ (5 Mos 8:2)”
(Nordstjärnan, jan 1990, s 76–77).

Andra Moseboken 16–17
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Lektionsförslag
Andra Moseboken 16–17. Underverken med vattnet,
mannat och vaktlarna ger oss kunskap om Herren
och hur han handlar mot sina barn. Genom att tillämpa
principerna i dessa berättelser kommer vi närmare
honom. (10–15 min)

Fråga eleverna varför människor beklagar sig eller knotar
över det som Herren vill att de ska göra. Efter att ha disku-
terat denna fråga, eller under diskussionens gång, frågar du
dem vad de vet om Herren som gör att det egentligen är
ganska dumt att klaga på honom. Tala om för eleverna att de
kommer att studera några upplevelser som Mose och Israels
barn hade, som ger oss kunskap om Herren, hur han handlar
mot sina barn och hur han hjälper oss att bli mer trofasta.

Dela upp eleverna i tre grupper och ge varje grupp ett av
följande skriftställeblock:

• 2 Mosebok 16:1–13

• 2 Mosebok 16:14–31

• 2 Mosebok 17:1–7.

Låt varje grupp studera sitt skriftställeblock och redogöra för
följande:

• Vad de lärde sig om samspelet mellan Herren och Israels
barn.

• Hur vi kan tillämpa det lärda till att stärka vår tro och vår
önskan att lyda Herren utan knot.

Gå gärna från grupp till grupp och hjälp dem. När grup-
perna har redogjort, delar du med dig av dina insikter och
ditt vittnesbörd om det som du har lärt dig av dessa berät-
telser i skrifterna.

Andra Moseboken 16:1–17:7. Herren undervisade om
mycket i samband med underverken med vattnet, mannat
och vaktlarna. (20–30 min)

Be eleverna föreställa sig att de fått i uppgift att tillhanda-
hålla mat åt en stor grupp människor som ska färdas i en
öken i många år. Fråga dem vad de skulle göra om de inte
kunde ta med sig all den mat och dryck som krävdes och
inte heller kunde köpa någon utmed vägen. Efter en kort
diskussion om de problem som en sådan uppgift för med sig
frågar du: Hur påminner detta om de problem som Mose
ställdes inför, när han skulle tillhandahålla mat åt Israels
barn i öknen?

Skriv upp skriftställeblocken 2 Mosebok 16:1–13, 2 Mosebok
16:14–31 och 2 Mosebok 17:1–7 på tavlan. Dela upp eleverna
i tre grupper och låt varje grupp läsa ett av skriftställeblocken
och redogöra för hur de besvarade följande frågor:

• Vad var det för underverk?

• Vad lärde sig Israels barn?

• Hur kan vi tillämpa detta i vår tid?

Fråga eleverna på vad sätt dessa underverk var symboliska
för Frälsaren. Låt dem läsa Johannes 6:48–51 och fastställa
vem som är livets bröd. Läs 3 Nephi 20:8–9 och fråga dem på
vad sätt Herren ger andlig mat och dryck åt kyrkans med-
lemmar. Förvissa dig om att eleverna förstår att även om
underverk kan stärka de troendes vittnesbörd, kan de inte ge
ett vittnesbörd åt tvivlare. Bär vittnesbörd om Herrens kärlek
till oss och om att han kommer att tillgodose våra andliga
och timliga behov, om vi är trofasta.

Andra Moseboken 17:8–13. Vi bör ge vårt stöd åt dem
som Herren kallar att leda kyrkan. (15–20 min)

Låt en elev ställa sig längst fram i klassrummet. Fråga eleven
om han eller hon är villig att ”stödja” Bibeln. När eleven
svarar ”ja”, säger du hur glad du är att höra det och att du
ska se till att han eller hon får möjlighet att visa sitt stöd.

Be eleven att hålla en bibel i varje hand och lyfta armarna
utmed sidorna tills biblarna befinner sig i ögonhöjd. Tala om
för eleven att om han eller hon kan hålla biblarna i denna
position i femton minuter, är det ett storartat exempel för
den övriga klassen. När eleven börjar tröttna frågar du om
han eller hon skulle vilja ha hjälp med att hålla biblarna
uppe. Inbjud två andra elever att komma fram och hålla
upp elevens händer. Fråga:

• Hur länge skulle ni kunna hålla biblarna uppe om någon
annan stödde era händer?

• Hur länge skulle ni kunna klara av det själva?

När eleverna har återvänt till sina platser låter du klassen
läsa 2 Mosebok 17:8–13. Fråga:

• Varför var Mose tvungen att hålla händerna uppe?

• Om ni hade befunnit er i Moses situation, vad skulle ni
då ha känt för Aron och Hur?

• Vilka skulle kunna liknas vid Aron och Hur när det gäller
vår nutida profet? (Rådgivarna i första presidentskapet.)

Bär vittnesbörd om det tunga ansvar som en profet har.
Fråga:

• Vilka andra förutom hans rådgivare hjälper honom att
bära denna tunga börda? (Generalauktoriteterna, lokala
ledare och samtliga medlemmar i kyrkan.)

• Hur visar vi att vi stöder profeten? (Se L&F 43:12;
93:51; 107:22.)

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 21:4–6 och upptäcka
vad som händer med oss som ett folk när vi i ord och hand-
ling stöder våra levande profeter. Fråga:

• Hur påminner detta om vad som hände med israeliterna
när Aron och Hur stödde Moses händer?

• På vilka sätt visar människor att de inte stöder profeten?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 16:8 och noggrant uppmärk-
samma vad det innebär att knota mot profeten (se även
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L&F 1:38). Uppmuntra dem att stödja profeten genom att
hålla Herrens bud och genom att utföra sina plikter i kyrkan
och under hela sitt liv.

Inledning
När de hade lämnat Egypten och färdats i öknen i omkring
tre månader ledde Herren Israels barn till berget Sinai.
Nutida uppenbarelser lär att Mose försökte helga sitt folk och
föra dem till Guds närhet. Olyckligtvis var människorna ovil-
liga att lyda den högre lagen. De förhärdade sina hjärtan och
kunde inte ”inkomma i hans vila, vilket är hans härlighets
fullhet, medan de voro i öknen” (se L&F 84:23–24; Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 136). Istället gav Herren dem den lag
som är känd som Moselagen.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Profeten står inför folket som Herrens representant och

kallar andra att hjälpa till i verket. Herrens tjänare under-
visar oss om de gudomliga principer som krävs för att
vi ska kunna styra oss själva (se 2 Mos 18:13–26; se även
2 Mos 4:16; Mosiah 18:18).

• Herren inbjuder alla människor att komma till honom.
De som tackar ja till hans inbjudan och rättar sig efter de
nödvändiga förbunden och befallningarna kan inträda i
hans närhet (se 2 Mos 19:4–11, 14, 17–24; 24:1, 9–11; se även
L&F 84:19–27).

• Gud ger sina barn befallningar för att de ska få större
glädje i detta liv och evigt liv i det tillkommande 
(se 2 Mos 20–23; se även Joh 15:10–11; Alma 41:10).

• Att vi ska älska Gud och älska och tjäna våra med-
människor är de centrala budskapen i befallningarna 
(se 2 Mos 20–23; se även Matt 22:37–40).

Lektionsförslag
Andra Moseboken 18. Kyrkan har organiserats för att
hjälpa vår himmelske Faders barn att återvända till
honom. Herren kallar kyrkans ledare att undervisa och
bistå enskilda personer i deras andliga utveckling och
att förvalta frälsningens förordningar. (15–20 min)

Låt eleverna nämna några ledare i kyrkan som har ansvaret
att bry sig om ungdomars andlig tillväxt, till exempel bis-

Andra Moseboken 18–24

kopar, ledare i Unga kvinnor, lärare och kvorumpresidenter.
Fråga:

• Varför är så många personer engagerade i er andliga
utveckling?

• Vad skulle hända i en församling eller gren om biskopen
eller grenspresidenten måste göra allting själv?

Låt eleverna göra uppgift A till 2 Mosebok 18 i elevhand-
ledningen och därefter diskutera vad de kom fram till.
(Ett nutida exempel på samma organisatoriska princip finns
i Läran och förbunden 136; för uppgifter om vem Jetro var, se
kommentaren till 2 Mos 18 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken, s 112.)

Diskutera de välsignelser ni har fått genom att verka i kal-
lelser i kyrkan. Låt eleverna söka i ”Studera skrifterna” till
2 Mosebok 18 i elevhandledningen efter hur ledarskapet
i Israel var organiserat före och efter Jetros råd (står även
nedan). Diskutera vikten av att varje medlem gör sitt för att
hela kyrkan ska fungera väl (se L&F 84:109–10). Betona att
ett sätt att stödja våra ledare är att ära våra kallelser.

Innan Jetro gav detta råd till Mose såg Israels organisation
kanske ut på följande sätt:

När Mose hade omorganiserat och delegerat sina ansvar kan
översikten ha sett ut på följande sätt:

Andra Moseboken 19:3–6. Herren hjälper oss att komma
till honom och bli lika honom. (15–20 min)

Rita eller visa en bild av en skattkista och be eleverna att
skriva ner två eller tre av sina värdefullaste ägodelar och att
inte visa listan för någon. Låt dem noggrant läsa igenom
2 Mosebok 19:3–6 och ta reda på vad Gud av allt det han 
äger vill ha som ”dyrbar egendom”. Äldste Russell M
Nelson sade:

Ledare
Mose

Föreståndare
över 1000

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 50

Föreståndare
över 50

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 100

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 10

Föreståndare
över 1000

Föreståndare
över 1000

Ledaren
Mose

Militären
Josua

Juridiska frågor
Mose

Kyrkliga 
ärenden Mose

Välfärd
Mose

Skrifterna
Mose

Utbildning
Mose

Planering
Mose

Offer
Mose

Resor
Mose

Politik
Mose

Talesman
Aron
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Fråga: Vilka underverk välsignade Gud israeliterna med för att
hjälpa dem att komma till honom? (Se 2 Mos 19:4.) Be eleverna
finna och markera orden om och skall i vers 5 och berätta vad
Israel måste göra för att bli Herrens dyrbara egendom. Disku-
tera några av följande frågor:

• Vad lär oss 2 Mosebok 19:3–6 om vad Herren värdesätter?

• Om ni jämför denna uppräkning med er lista över sådant
som ni värdesätter, finner ni då några likheter? (Se även
Moses 1:39.)

• Hur hjälper 2 Mosebok 19:3–6 er att förstå varför Herren
befriade Israel från den egyptiska fångenskapen?

• På vad sätt befinner sig människor i fångenskap i vår tid?

• Vilka underverk har Herren gjort för att befria oss från
de synder och frestelser som håller oss i fångenskap?
(Se Alma 7:10–16.)

• Vad måste vi göra för att bli Herrens dyrbara egendom?
Varför? (Se 2 Mos 19:5–6; Mosiah 18:8–10; Moroni
10:32–33.)

Andra Mosebok 20 redogör för hur Herren gav de tio bud-
orden till Israels barn. Uppmana eleverna att när de studerar
dem fundera över hur buden kan hjälpa oss att bli Guds
”dyrbara egendom”.

Andra Moseboken 19:3–25. Inträde i Herrens närhet
kräver att vi förbereder oss genom att vara värdiga och
trofasta. (20–25 min)

Som introduktion till 2 Mosebok 19:3–25 ber du eleverna
berätta om några av de platser som de tycker bäst om att
besöka. Låt dem förklara vad det kostar att besöka dessa
platser, till exempel i resekostnader och inträdesavgift.

Visa en bild på berget Sinai (se inledningen till 2 Mos 19
i elevhandledningen) och berätta för eleverna att Mose ville
föra sitt folk dit, men att de inte var villiga att betala det
andliga priset för att komma dit. Förklara att Mose ”försökte
med all flit att helga folket, så att de skulle kunna skåda
Guds ansikte” (L&F 84:23), vilket alltid har varit ett mål för
Guds profeter.

Profeten Joseph Smith lärde:

”Adam välsignade sina efterkommande [i dalen 
Adam-ondi-Ahman (se L&F 107:53–54)], därför att han
önskade föra dem till Guds närhet. De väntade på en 

”Att vi av Herrens tjänare kallas hans egendomsfolk
är en komplimang av högsta rang” (se Nordstjärnan,
jul 1995, s 34).

President Ezra Taft Benson sade som president för de tolv
apostlarnas kvorum:

Det tycks som om berget Sinai för Mose och Israels barn
var detsamma som templet är för oss. Låt eleverna läsa
2 Mosebok 19:5–13 och ta reda på vad som krävdes för att
människorna skulle inträda i Herrens närhet. Visa en bild
av en shofar (ett vädurshorn likt nedanstående) och fråga
vad folket skulle göra när hornet ljöd. Låt eleverna läsa
2 Mosebok 20:18–19 och berätta vad människorna gjorde.

Läs 2 Mosebok 19:16–19 och Läran och förbunden 84:23–24
och diskutera hur det kan komma sig att människorna var
rädda för att gå upp och möta Herren när de blev kallade till
det. Fråga:

• Vem ville israeliterna skulle möta Herren åt dem, i stället
för att själva göra sig värdiga?

• Finns det människor i dagens värld som inte tror på pro-
feter, eller som tror att profeten är den ende som kan tala
med Gud?

• Vilka välsignelser går vi miste om vi vägrar att lyda
kallelsen att komma till Kristus?

Gör en översikt på tavlan enligt följande, men utelämna
svaren:

”Hur förde Adam sina efterkommande till Herrens
närhet?

Svaret är: Adam och hans efterkommande inträdde
i Guds prästadömsorden. I dag skulle vi säga att de
gick till Herrens hus och mottog sina välsignelser”
(Nordstjärnan, maj 1986, s 4).

stad etc, ’vars byggmästare och skapare är Gud’
(Hebr 11:10). Moses försökte föra Israels barn till Guds
närhet förmedelst prästadömets makt, men han kunde
inte” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 136).

Andra Moseboken
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Låt eleverna läsa Moses 7:18–21 och fylla i svaren rörande
Enok och hans folk. Låt dem utgå från vad de lärt sig om
Mose och israeliterna och fylla i den kolumnen. Diskutera
skillnaden mellan Enoks och Moses folk (se särskilt 2 Mos
20:18–19; L&F 84:23–24).

Diskutera hur dessa frågor angår oss, genom att fastställa
vad Herren uttryckligen har uppmanat oss göra. Börja med
att i allmänna ordalag diskutera de grundläggande kraven
för att få en tempelrekommendation. Om vi värdigt inträder
i Herrens hus, inträder vi i hans närhet (se L&F 97:15–17).
Fråga eleverna vad som är avgörande för hur väl förberedda
de är att inträda i Guds närhet.

Andra Moseboken 20:1–17 (Nyckelskrift-
ställe: 2 Mos 20:3–17). De tio budorden lär

oss hur vi ska älska Gud och våra medmänniskor.
Genom att hålla dessa bud kan vi bli kvalificerade för
inträde i Herrens närhet. (75–90 min)

Fråga eleverna om de känner till de tio budorden. Låt dem
skriva ner siffrorna 1 till 10 på ett papper och försöka ange
buden i rätt ordning. (Lär gärna ut något knep att minnas
budorden och den inbördes ordningsföljden.)

Jesus sammanfattade de tio budorden i två budord. Låt
eleverna läsa Matteus 22:36–40 och skriv upp på tavlan
dessa två stora befallningar. (Älska Gud och älska din nästa.)
Medan ni studerar de tio budorden, så låt eleverna kategori-
sera dem under en av dessa rubriker. (Budorden 1–4 handlar
om kärleken till Gud, medan 5–10 handlar om kärleken till
nästan.)

Gå igenom vad Herren ville göra för Israels barn, och vad
som krävdes av dem för att få denna förmån (se 2 Mos
19:5–11, L&F 84:19–23). Hjälp eleverna upptäcka följande:

• Folket beslutade sig för att göra vad än Herren befallde
dem (se 2 Mos 19:8).

• Ingen tilläts att gå upp på berget förrän Herren till fullo
hade undervisat dem (se 2 Mos 19:12, 21–25).

S  M  T  W  TH  F  S

Gjorde profeten
sin plikt?

Förberedde 
sig folket?

Vad är 
skillnaden?

Enok och
hans folk

Ja

Ja 

De lydde och
blev helgade.

Mose och
israeli-
terna

Ja 

Nej

De lydde inte
och blev inte
helgade.

Profeten
och vi

Ja 

?

?

Är vi förberedda att möta Herren?
• Därefter gav Herren dem budorden (se 2 Mos 20–23).

• Människorna ingick ett förbund att hålla de bud som Mose
hade förklarat för dem (se 2 Mos 24:3).

• Sjuttio äldster i Israel fick se Herren som de hade blivit
lovade (se 2 Mos 24:9–11).

Hjälp eleverna förstå att de tio budorden utgjorde grund-
valen för vad som krävdes av israeliterna för att få samtliga
de välsignelser som Herren ville ge dem.

Vart och ett av de tio budorden anger handlingar eller atti-
tyder som Gud antingen kräver eller förbjuder. Det finns
positiva aspekter av varje bud som vi bör verka med iver för
(se L&F 58:26–28). Låt eleverna som klass eller enskilt göra
följande, när de studerar vart och ett av de tio budorden.
Hänvisa till kapitlet ”De tio budorden” i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 115–123) för ytterligare hjälp.

1. Läs 2 Mosebok 20 och fastställ vilka budorden är.

2. Definiera innebörden i vart och ett av budorden.

3. Ange några handlingar som skulle innebära en över-
trädelse av budordet.

4. Skriv upp positiva eller konstruktiva saker vi kan göra
för att tillämpa buden.

Gör gärna ett arbetsblad åt varje elev, som han eller hon
fyller i medan ni diskuterar varje bud. Se följande exempel:

Efter att ha studerat alla de tio budorden visar du eleverna en
pappersdrake, eller en bild av en pappersdrake, och skriver
på tavlan: Budorden är som _________________ . Fråga: Vad är
det som får draken att stiga? (De flesta av eleverna kommer
att säga att det är vinden.) Fråga dem vad snöret är till för
och vad som händer om snöret klipps av. Hjälp dem inse att
även om snöret förhindrar att draken flyger sin väg i vindens
riktning, skulle draken inte alls kunna flyga utan snöret. Låt
eleverna jämföra snöret i draken med befallningarna. Fråga:
Håller buden oss nere eller hjälper de oss att stiga högre?

Budord Definition Sätt på vilka Positiva sätt
människor att tillämpa
överträder budet i  
budet mitt liv

5. ”Hedra din far Kärlek, respekt, Vägra att ta  Rådgöra med
och din mor.” rättfärdig lydnad. emot råd, vara  föräldrarna, 

respektlös, van- följa deras råd. 
hedra familjen.  

6. ”Du skall Utgjut inte Abort, alla former Respektera
inte mörda.” oskyldigt blod. av mord, vrede allt liv.

och hat som 
resulterar i miss- 
handel eller
kanske till och 
med leder till krig.

Andra Moseboken 18–24

79

03–34589 180 SW S. 64_101  15.03.2012  15:35 Uhr  Seite 79



(Se 1 Nephi 13:37; Ether 4:19.) Hjälp dem inse att även om
buden kan tyckas inskränka rörelsefriheten, hjälper de oss att
bli fria från synd.

Låt eleverna avsluta meningen på tavlan genom att nämna
andra föremål som symboliserar vad buden liknar, till
exempel en grundval, en vägkarta, nycklar och en trappa. Bär
vittnesbörd om att buden gavs för att hjälpa oss bli lyckliga
här och i evigheten.

Andra Moseboken 21–24. Andra Moseboken 21–24
innehåller exempel på hur de tio budorden tillämpas
i speciella fall. Gottgörelse och rättfärdigt leverne, och
inte hämnd, är en viktigt del av moselagen. (30–60 min)

Välj ut flera av de situationer som beskrivs i 2 Mosebok
21–23 och återge dem för klassen. Allteftersom du redogör
för situationerna låter du eleverna vara domare och säga
vad de tror skulle tillfredsställa rättvisan i varje enskilt fall.
Hänvisa dem sedan till de verser som anger vad Herren sade
skulle göras i varje enskilt fall. Ett exempel: Ni lånade en
spade av er granne, och den gick sönder medan ni använde
den. Vad bör ni göra? Efter att ha diskuterat frågan låter du
eleverna läsa 2 Mosebok 22:14–15 och ta reda på vad Herren
befallde.

Efter att ha studerat ett flertal exempel skriver du vedergäll-
ning och gottgörelse på tavlan och ber eleverna förklara
ordens olika innebörd. För att hjälpa dem låter du dem
jämföra 2 Mosebok 21:24–25 med 2 Mosebok 22:1.

Tala om för eleverna att många människor tror att 2 Mosebok
21:24 är betecknande för moselagen. De ser den som en
vedergällningens lag – att man ska tillfoga andra vad de har
tillfogat en själv. Låt eleverna gå igenom de exempel på hur
lagen tillämpades som de just har studerat och diskutera

huruvida lagen krävde vedergällning eller gottgörelse
(se kommentaren till 2 Mos 22:1–17 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 127).

Läs 2 Mosebok 23:1–9 tillsammans med dina elever och
fråga:

• Hur kan våra kamrater ibland försöka påverka oss att
bryta mot buden?

• Vilket slags kamratkrets kan hjälpa oss att övervinna
detta grupptryck?

• Hur blir vi välsignade när vi lyder Guds lagar?

• Hur skulle samhället se ut om människor levde enligt
dessa lagar?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 23:20–33 och ange vilka välsig-
nelser som Herren lovade Israel och vilka förmaningar
han gav dem (se kommentaren till 2 Mos 23:20–31 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 128).

Hjälp eleverna inse att moselagen inte var någon primitiv lag
och att den krävde en gudfruktig livsföring och trofasthet
mot förbunden. Fråga: När ingår vi förbund att hålla buden?
(Se L&F 20:77, 79.)

Läs 2 Mosebok 24:1–11 tillsammans med dina elever och dis-
kutera vad sjuttio av Israels äldster fick uppleva tack vare sin
trofasthet. Äldste Bruce R McConkie sade:

Bär vittnesbörd om att sann frid, lycka och eviga välsignelser
kommer när vi lyder buden.

”Utan ’gudaktighetens kraft’, det vill säga utan rätt-
färdighet, ’kan ingen människa se Guds, ja Faderns,
ansikte och leva’. De orättfärdiga skulle gå under
i hans närhet. ’Moses lärde detta tydligt till Israels barn
i öknen och försökte med all flit att helga folket, så att
de skulle kunna skåda Guds ansikte.’ Att vara helgad
innebär att vara ren, utan fel, att ha befriats från synd.
På den yttersta och slutgiltiga dagen kommer de
helgade att vara de som tillhör det celestiala riket, det
rike där Gud och Kristus bor. ’Men [Israels barn] för-
härdade sina hjärtan och kunde icke tåla Guds närhet’
– eftersom de inte ville bli rena i hjärtat. ’Därför svor
Herren i sin vrede, ty hans vrede var upptänd emot
dem, att de icke skulle inkomma i hans vila’ (L&F
84:21–24). Hela Israel skulle ha kunnat se Herren om
de tagit emot Moses råd, men det var det endast få
som gjorde. Vid ett tillfälle, till exempel, fick Mose och
Aron, Nadab och Abihu, som var Arons söner, och
’sjuttio av de äldste i Israel . . . se Israels Gud’, medan de
människoskaror som Mose hade arbetat med förblev
i sitt mörka och oupplysta tillstånd (2 Mos 24:9–10)”
(A New Witness for the Articles of Faith, s 494).

Andra Moseboken

80

03–34589 180 SW S. 64_101  15.03.2012  15:35 Uhr  Seite 80



Inledning
På berget Sinai uppenbarade Herren för Mose en storslagen
plan för att återlösa Israels barn. Denna plan erbjöd dem
möjlighet att ta emot hans härlighets fullhet (se 2 Mos 25:8;
40:34–38; L&F 84:19–24). Som del av denna plan fick Mose
instruktioner om att bygga ett tabernakel, om avsikten med
det och om vilka som skulle officiera i det. I detta tabernakel
kunde Israels barn motta prästadömets förordningar och
frälsningens förbund, och många av de sanningar som
uppenbarades vid denna tidpunkt återspeglas även i våra
tempel i dag. De flesta av instruktionerna upprepas två
gånger. Andra Mosebok 25–30 innehåller de anvisningar
som Mose fick rörande tabernaklet, kapitlen 35–40 beskriver
själva byggnationen.

Andra Moseboken 32–34 innehåller den tragiska redogö-
relsen för hur Israels barn på grund av olydnad gick miste
om fullheten av prästadömets välsignelser och till följd härav
endast fick en mindre del. Innan Mose gick upp för att ta
emot stentavlorna ingick Israels barn ett förbund att hålla
Herrens bud (se 2 Mos 24:1–7). Men i Moses frånvaro bröt
israeliterna sitt förbund, vilket innebar färre välsignelser
och möjligheter.

Fundera över hur dessa kapitel kan tillämpas på ert eget liv,
när ni strävar efter att hålla de förbund ni har ingått med
Herren. Lägg märke till Moses kristuslika exempel, när han
kärleksfullt fortsatte att leda Israels barn och föra deras talan.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Gud ger sina barn anvisningar att bygga tempel. Tempel

är platser där förbund ingås och frälsningens förordningar
mottas. I templen undervisas om principer som uppen-
barar mönstret för hur vi kan återvända till vår himmelske
Faders närhet (se 2 Mos 25–31; 35–40).

• Män måste kallas av Gud och ordineras till prästadömet
av dem som har myndighet (se 2 Mos 28:1; se även
Hebr 5:4; femte trosartikeln).

• Olydnad hindrar oss från att få de förmåner och välsig-
nelser som Herren vill ge oss (se 2 Mos 32:7–9, 15–16;
se även L&F 84:19–25).

• Herren uppenbarar sig för rättfärdiga människor på
jorden efter hans egen vilja (se 2 Mos 33:11; se även 2 Mos
24:9–10; L&F 88:67–68; 93:1).

Andra Moseboken 25–40
Lektionsförslag

Gamla testamentet media – presentation 14, ”Taberna-
klet”, undervisar om tabernaklets symbolik ur historisk

synvinkel (se Gamla testamentet videohandledning för under-
visningsförslag).

Andra Moseboken 25–40. Tabernaklet var en helig
plats för Israels barn, på samma sätt som templet

är heligt för oss. De frälsningens förordningar som
mottas ger oss mönstret för hur vi kan återvända till vår
himmelske Faders närhet. (40–50 min)

Före eleverna ankomst konturerar du med hjälp av tejp eller
snöre tabernaklet och dess förgård (se bilden i Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 139). Häng upp bilder
i klassrummet av forntida och nutida tempel, eller rita taber-
naklet och dess förgård på tavlan.

Be eleverna förklara syftet med tempel. Skrifterna talar om
två allmänna syften med tempel. Låt eleverna läsa följande
skriftställen och säga vilka dessa syften är:

• 2 Mosebok 25:8; 29:42–45; L&F 97:15–16 (Att vara ett
Herrens hus.)

• L&F 124:38–41 (Att ingå förbund och motta heliga
förordningar.)

Hjälp eleverna inse att ett viktigt syfte med templet är att ge
ytterligare undervisning om frälsningsplanen och om hur vi
kan erhålla samtliga välsignelser som denna plan utlovar –
här och i evigheten. Detta gällde för tabernaklet i Israel, som
var deras tempel.

Rita och rubricera tabernaklet med förgården på tavlan enligt
Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 139). Låt
eleverna bestämma var deras stol ska stå i det ”tabernakel”
som du ritade före lektionen. Gruppera eleverna enligt var
de placerade sig och låt dem redogöra för vad som hände
i denna del av tabernaklet, och vad det kan lära oss om hur vi
framåtskrider mot evigt liv. Eleverna i tabernaklets förgård
redogör för offeraltaret och kopparkaret. De som befinner
sig i det heliga redogör för skådebrödsbordet, ljusstaken och
rökelsealtaret. De som befinner sig i det allra heligaste redogör
för förbundsarken. Hänvisa dem till 2 Mosebok 25–27; 30 i
elevhandledningen för skriftställen och frågor som hjälper
dem att tyda varje föremåls innebörd i evangeliehänseende.

När grupperna är färdiga ber du eleverna gå runt i taber-
naklet, medan någon ur varje grupp förklarar ”sin” del
av tabernaklet och dess innebörd i evangeliehänseende.
Skriv upp på tavlan föremålens betydelse i detta hänseende
(se bilden i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 140).

Visa bilder på nutida tempel i Tempel i Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga (35863.180), om den finns tillgänglig. (Det
finns också bilder i möteshusets bibliotek, kyrkans tidskrifter
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och i Evangeliet i bild.) Visa hur rummens inredning i dessa
tempel också åskådliggör mönstret för hur vi kan komma
tillbaka till vår himmelske Faders närhet.

Låt varje elev skriva ner åtminstone två saker som de har
lärt sig av denna övning. Om du har tid låter du några av
eleverna berätta vad de har skrivit.

Andra Moseboken 28:1. Män måste kallas av Gud och
ordineras till prästadömet av dem som har myndighet.
(15–20 min)

Medan klassen ser på lånar du ett värdeföremål av en av
dina elever, till exempel en klocka eller en ring. Erbjud dig
sedan att sälja den till vrakpris till de andra i klassen. När
eleven protesterar, frågar du klassen vad det är för fel med
att försöka sälja någon annans egendom. (Man har ingen rätt
eller myndighet att göra detta.) Be eleverna att jämföra vad
du gjorde med att någon som inte bär prästadömet erbjuder
sig att döpa en vän som inte är medlem. Fråga: Skulle dopet
vara giltigt? Varför inte?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 28:1 och ta reda på vad Herren
bad Aron och hans söner att ta emot. Be att de markerar och
tvärhänvisar 2 Mosebok 28:1 till Hebreerbrevet 5:1, 4 och
femte trosartikeln. Fråga: Hur kallas en person till prästa-
dömet enligt dessa verser?

President David O McKay skrev:

Äldste Bruce R McConkie skrev:

”Prästadömet är Guds kraft och myndighet, som dele-
gerats till människan på jorden för att hon ska kunna
handla i allting som rör människornas frälsning . . . Inte
förrän Herrens tjänare verkligen har fått denna myn-
dighet av Herren kan de driva ut onda andar, bota de
sjuka, förläna den Helige Anden, utföra dop som
erkänns i himlen eller göra någonting annat av allt det
som förbehållits bemyndigade förvaltare av Herrens
jordiska rike. Se Lukas 9:1–6” (Doctrinal New Testament
Commentary, del 1, s 748–749).

”Denna fråga om gudomlig myndighet är en av de
viktigaste faktorer som skiljer Jesu Kristi Kyrka från
kristendomens protestantiska trosbekännelser.
I tydliga, omisskännliga ordalag förkunnar kyrkan att
’en man för att predika evangeliet och betjäna i dess
förordningar måste kallas av Gud genom profetia och
handpåläggning av dem som har myndighet’ (femte
trosartikeln). I detta tillkännagivande upprepar kyrkan
en persons ord som bar Kristi myndighet i tidens mitt
och som sade följande: ’Ingen tar sig denna värdighet,
utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aron blev
det’ (Hebr 5:4)” (Gospel Ideals [1953], s 165).

I 2 Mosebok 28:1 är det Arons och hans söners kallelse att
helgas och smörjas till att verka inom prästens ämbete.

Bär vittnesbörd om att Guds sanna prästadömsmyndighet
finns i kyrkan, därför att alla som bär prästadömet har kallats
av Gud och ordinerats på samma sätt som Aron och hans
söner blev kallade och ordinerade.

Andra Moseboken 28. De kläder vi bär förmedlar
budskap. (15–25 min)

Visa eleverna tidningsbilder av olika klädstilar. Be dem säga
vad de tror att personerna gör, vart de är på väg eller annat
som klädseln låter förstå.

Be en elev som idrottar beskriva funktionen hos varje plagg
han eller hon har på sig i idrottssammanhang och vilket
budskap det är avsett att förmedla. Fråga:

• Skulle det vara lämpligt att bära idrottskläder på en mid-
dagsbjudning eller på ett sakramentsmöte? Varför inte?

• På vilket sätt kan vår klädsel påverka vårt uppförande?

Läs 2 Mosebok 28:2–4 och ta reda på vad Gud uppenbarade
angående Aron och hans söner. Fråga:

• Vad kan vi lära oss av det faktum att Herren uppenbarade
hur en präst bör vara klädd i tabernaklet?

• Har Herren ställt liknande krav i vår tid?

Låt eleverna identifiera de sex olika klädesplagg som nämns
i dessa verser och skriv upp dem på tavlan. Använd kom-
mentaren till 2 Mosebok 28; 39:1–43 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 136–137) för att hjälpa dem
förstå vad dessa plagg representerar.

Läs följande uttalande av äldste Jeffrey R Holland, medlem
av de tolv apostlarnas kvorum:

Fråga eleverna:

• Vad lärde ni er av äldste Hollands uttalande?

• Hur bidrar de kläder som bärarna av det aronska prästa-
dömet har på sig till sakramentets helighet?

”Får jag föreslå att närhelst så är möjligt vit skjorta bärs
av de diakoner, lärare och präster som handhar sakra-
mentet. För heliga förordningar i kyrkan bär vi ofta
ceremoniella kläder, och en vit skjorta kunde ses som
en liten påminnelse om den vita klädsel ni bar i dop-
funten och förebåda den vita skjorta ni snart kommer
att bära i templet och som missionärer.

Detta enkla förslag ska inte ses fariseiskt eller formalis-
tiskt. Vi vill inte ha diakoner eller präster i uniform
eller se dem lägga alltför stor vikt vid något annat än
renheten i sina liv. Men hur våra ungdomar klär sig
kan lära oss alla en helig princip, och kan förvisso för-
medla helighet. Som president David O McKay lärde:
’En vit skjorta medverkar till sakramentets helighet’”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 68).

Andra Moseboken
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• Varför bär vi vita kläder vid dopet och i templet?

Gå igenom riktlinjerna för klädsel och utseende i broschyren
Vägledning för de unga (s 14). Hjälp eleverna inse att det finns
många tillfällen när deras klädsel, i likhet med prästernas
klädsel i tabernaklet, kan hjälpa dem att hålla sina dopför-
bund och att stå som vittnen om Gud (se Mosiah 18:10–12).

Andra Moseboken 29. Det sätt på vilket enskilda
personer i forna tider helgades, eller avskildes, till att
officiera i tabernaklet kan lära oss hur vi ska förbereda
oss för att inträda i Herrens hus. (30–40 min)

Låt eleverna tänka på hur det är att komma till templet eller
begrunda den heligaste upplevelse som de haft där. Fråga
dem vad de kan göra för att förbereda sig att komma till
templet och göra vistelsen där så bra som möjligt. Be dem
läsa Läran och förbunden 97:15–17 och ta reda på vad som
enligt Herren gör våra besök i templet givande och mindre
givande. Redogör i allmänna ordalag för de frågor som ställs
i en tempelintervju. (Du kan bjuda in en prästadömsledare
till klassen för att diskutera dessa frågor.) Fråga: Vad kan vi
regelbundet göra som hjälper oss att värdigt inträda i templet
och bättre förstå välsignelserna av det?

Tala om för eleverna att de ska studera hur prästerna förbe-
redde sig för att inträda i templet på Moses tid. Påminn dem
om att eftersom israeliterna diskvalificerade sig för de högre
förordningarna, var det bara prästerna som fick gå in i de
heligaste delarna av tabernaklet. Helgandet och avskiljandet
av präster symboliserar på många sätt hur vi alla måste för-
bereda oss för att tjäna i templet.

Låt eleverna göra uppgift B till 2 Mosebok 28–29 i elevhand-
ledningen och berätta vad de lärde sig. Skriv upp de sex hän-
delserna på tavlan allteftersom eleverna nämner dem och
diskutera vad de kan tänkas representera. Använd följande
som vägledning:

• Händelse 1: Aron och hans söner tvåddes med vatten,
vilket symboliserar att de blev renade (se Moses 6:57).

• Händelse 2: Aron och hans söner satte på sig heliga
kläder, vilket representerar att de klädde sig i den ”nya
människan” och blev en ny person i Herren (se Kol
3:10–14; se även kommentaren till 2 Mos 28; 39:1–43 i
Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 136–137).

• Händelse 3: Aron och hans söner smordes med olja.
Olja användes för att få ljus, vilket representerar den
Helige Anden. Vi har fått Anden till vägledning i vårt
liv (se 1 Sam 16:13; L&F 45:56–59).

• Händelse 4: Aron och hans söner offrade ett syndoffer,
vilket var en symbol för uppoffrandet av all orättfärdighet
(se Alma 22:18). Äldste Neal A Maxwell, medlem av de
tolv apostlarnas kvorum, sade:

”Alltså har ett verkligt, personligt offer aldrig varit att
lägga ett djur på altaret. I stället krävs en villighet att
lägga djuret inom oss på altaret och låta det förtäras!
Sådant är offret ’åt Herren’ i form av ’ett förkrossat 

• Händelse 5: Aron och hans söner offrade ett brännoffer,
vilket representerar Jesu Kristi offer (se Alma 34:14–16).

• Händelse 6: Blod ströks på Arons och hans söners högra
öra, högra tumme och högra stortå. Örat representerar
hörande, tummen representerar görande och tån represen-
terar gående. Detta gjordes för att visa att de skulle lyssna
på Guds ord, göra vad Gud ville att de skulle göra och
gå på den väg som Gud ville att de skulle gå på (se 5 Mos
10:12–13).

Låt eleverna läsa Moses 6:57–60 och jämföra Adams upple-
velse med det som Aron och hans söner upplevde. Herren
förklarade för Adam att vi måste födas på nytt genom vatten,
ande och blod (se v 59) för att därigenom kunna ”dväljas i
hans närhet” (v 57). Adam fick veta att ”genom vattnet hållen
I budet, genom Anden ären I rättfärdigade och genom blodet
ären I helgade” (v 60).

Detta mönster återfinns i helgandet av Aron och hans söner:

• De tvåddes, vilket symboliskt sett gav dem möjlighet att
sätta på sig nya kläder eller bli en ny människa.

• De smordes med olja, vilket representerar den Helige
Anden. Efter att ha tagit emot denna symboliska smörjelse
offrades offer som skulle rättfärdiga dem inför Gud.

• De smordes med blod, vilket skulle helga eller heliggöra
dem genom det blod som hade utgjutits för dem (i deras
fall ett djurs blod).

Aron och hans söner åt det offer ”som användes till att
bringa försoning när de vigdes . . . och helgades” (2 Mos
29:31–34), vilket är en av orsakerna till att vi i dag tar del av
sakramentet. Sakramentet betecknar den försoning som
gjordes för oss. När vi äter och dricker av sakramentet är det
en symbol för att vi gör försoningen till en del av vårt liv.

Låt eleverna berätta hur dopets och sakramentets förord-
ningar påminner om helgandet av Aron och hans söner.
Förvissa dem om att lydnad mot evangeliets principer och
förbund gör det möjligt för oss motta templets ytterligare
förordningar och förbund.

Andra Moseboken 32:1–8. I likhet med Israels barn
dyrkar även många människor i vår tid falska gudar.
(60–90 min)

Skriv följande på tavlan: Baal; sten- eller trästatyer; amuletter;
horoskop; pengar; bilar; kändisar inom idrott, tv, film och musik.
Tala om för eleverna att de får ställa tjugo frågor som kan
besvaras med ja eller nej för att komma fram till vad det du
skrivit på tavlan har gemensamt. (Allt har vid något tillfället
spelat en stor roll i vårt liv, vare sig det gäller vår tid, våra

hjärta och en bedrövad ande’ (L&F 59:87), kravet på
att vi tar på oss vårt kors och ’avstår från alla våra
synder’ för att lära känna Gud (Alma 22:18). Självförsa-
kelse krävs nämligen innan vi helt kan ta emot honom”
(Nordstjärnan, jul 1995, s 69).
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pengar eller vårt intresse. Det är ofta sådana ting eller sådana
personer som vi fäster oss vid.)

När eleverna har gissat sig till rätta svaret, frågar du dem
varför avgudadyrkan – att älska skapelsen mer än Skaparen
(se Rom 1:25) – är en allvarlig synd. (För ytterligare informa-
tion om avgudadyrkan, se tillägget ”Avgudadyrkan: Forntida
och nutida” i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 225–228.) Återge följande uttalande av profeten Joseph
Smith:

Fråga eleverna:

• Varför är det viktigt för tron att ha rätt insikt om Guds
egenskaper?

• Läs 2 Mosebok 32:1–8. Vilken falsk gud dyrkade Israel?

• Läs 2 Mosebok 20:3–5. Vad hade Herren redan sagt till
israeliterna om falska gudar?

• Läs 2 Mosebok 24:3. Varför var avgudadyrkan en så all-
varlig synd för dessa människor?

• Läs 2 Mosebok 32:1. Varför gjorde de och dyrkade en guld-
kalv? (De saknade förtroende för profeten, var otåliga och
bytte ut det som var andligt mot det som var påtagligt.)

• På vilka sätt kämpar människor i dag med samma
problem?

”Låt oss här anmärka, att tre ting är nödvändiga för att
en förnuftig och intelligent varelse skall kunna tro på
Gud till liv och frälsning.

För det första, begreppet att han verkligen finns till.

För det andra, ett rätt begrepp om hans karaktär, full-
komligheter och egenskaper.

För det tredje, en levande kunskap om att det liv man
för, stämmer överens med Guds vilja. Ty utan kän-
nedom om dessa tre viktiga förhållanden måste varje
förnuftig varelses tro bliva ofullkomlig och utan frukt.
Men med denna kunskap kan hon bliva fullkomlig och
fruktbärande” (Föredrag över tron, s 32).

Läs 2 Mosebok 32:9–35 tillsammans med klassen och låt olika
elever läsa en eller två verser. Under läsningens gång ställer
du några av följande frågor:

• Hur reagerade Herren när israeliterna dyrkade en falsk
gud? (Se v 9–10.)

• Vad sade Mose till Herren i ett försök att rädda folket?
(Se v 11–14; se även 2 Mos 32:12.)

• Vad sade Aron i ett försök att urskulda sin synd?
(Se v 21–24.)

• Hur bortförklarar vi ibland våra synder?

• Hur visar vi att vi tillhör Herren? (Se v 26.)

• Vilka ord påminner er om vad Kristus gjorde för alla
syndare? (Se v 30.)

• Hur visar verserna 30–34 att Mose älskade folket trots
att det var ogudaktigt?

Förklara att våra handlingar alltid får konsekvenser och att
Gud håller oss ansvariga för vad vi gör. Skriv följande hän-
visningar på tavlan och låt eleverna upptäcka vilka konse-
kvenser Israel drabbades av till följd av sin avgudadyrkan:

• 2 Mosebok 32:25–29 (Tre tusen män dödades.)

• 2 Mosebok 33:1–6; Läran och förbunden 84:23–24 (Herren
undandrog dem sin närhet.)

• 2 Mosebok 33:7–8 (Mose avlägsnade sig också från dem.)

• 2 Mosebok 33:19–23 (Förmånen att få se Gud, som Israel
tidigare hade erbjudits, nekades dem nu.)

• I Joseph Smiths översättning av 2 Mosebok 34:1–2 och
Femte Moseboken 10:2 står det att de gick miste om de
första stentavlorna, det högre prästadömet med tillhö-
rande förordningar.

Framhåll för eleverna att israeliterna inte helt var på det klara
med vad det innebar att gå miste om det högre prästadömets
förordningar. För att illustrera detta ger du en av eleverna
en karamell. Säg att han eller hon kan behålla den eller få
någonting annat som du har i fickan (exempelvis en hel
chokladkaka eller någonting som är mer värdefullt än godis,
till exempel en matkupong). För att få det som du har i fickan
måste eleven först försaka karamellen och dessutom göra
någonting särskilt för dig.

Om eleven väljer att behålla karamellen, diskuterar ni hur
svårt det är att förklara templets välsignelser för någon som
aldrig har upplevt dem. Tala inte om för eleverna vad du har
i fickan. Förklara vidare att en av de värsta förbannelser vi
kan drabbas av är att upptäcka vad vi kunde ha fått men inte
fick, därför att vi saknade tålamod, var olydiga, apatiska eller
ovilliga att uppoffra oss. Visa dem slutligen vad de gått miste
om och förklara att en person kanske aldrig vet vad han eller
hon gått miste om och därför ändå är nöjd – tills han eller
hon senare får veta det.

Om eleven väljer det som finns i din ficka, framhåller du vad
han eller hon skulle ha gått miste om genom att välja det
första alternativet.

Andra Moseboken
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De flesta människor i vår tid dyrkar inte falska gudar av sten
eller lera. Det finns emellertid mycket annat som kan bli
falska gudar. Läs följande uttalande av president Spencer W
Kimball:

Be eleverna ge exempel på sådant som vi fäster oss vid. Skriv
upp deras exempel på tavlan och lägg till ytterligare som
nämns i följande uttalande av äldste Spencer W Kimball,
dåvarande medlem av de tolvs kvorum:

Uppmuntra eleverna att förlita sig på den ende sanne och
levande Guden.

Andra Moseboken 33:9–20 (Nyckelskriftställe:
2 Mos 33:11). Herren uppenbarar sig för rättfärdiga

människor över hela jorden. (20–25 min)

Inbjud tre elever att komma fram och låtsas vara två missio-
närer och en undersökare. Låt undersökaren läsa 2 Mosebok
33:20 och Johannes 1:18 och fråga missionärerna: Hur kunde
Joseph Smith se Gud, om det som står i dessa verser är sant?
Låt missionärerna försöka besvara denna fråga. Om det är
nödvändigt ber du klassen hjälpa dem.

”Vår tids avgudar eller falska gudar kan ta formen
av kläder, hem, affärer, maskiner, bilar, nöjesbåtar och
många andra ting som hindrar oss från att nå guda-
skap . . .

Abstrakta ting kan lika gärna bli våra gudar. Lärdoms-
grader och titlar kan bli avgudar. Många unga män
bestämmer sig för att gå på universitet när de först
borde gå på mission . . .

Många bygger ett hus, möblerar det och köper bilen
först. Sedan finner de att de inte ’har råd’ att betala
tionde. Vem dyrkar de? . . . Unga gifta par som upp-
skjuter föräldraskapet tills de tagit sina examina blir
kanske chockerade om denna prioritering kallas
avguderi . . .

Många dyrkar jakten, fisketuren, semestern, vecko-
slutspicknicken och utflykten. Andra har som sina
avgudar baseboll, fotboll, tjurfäktning eller golf . . .

En annan avgud för människor är makt och prestige.
Många trampar under sina fötter andliga och etiska
värden för att nå framgång. Dessa maktens, välståndets
och inflytandets gudar är mycket krävande och lika
verkliga som Israels barns gyllene kalv i ödemarken”
(Förlåtelsens under, s 44–45).

”Vad än en människa lägger ner sin själ och sin för-
tröstan på, så är detta hennes Gud. Om denne inte
också råkar vara den sanne och levande Israels Gud,
så är denna människa en avgudadyrkare”
(Nordstjärnan, aug 1977, s 3).

Läs 2 Mosebok 33:11; Johannes 14:21, 23 och Läran och för-
bunden 67:10; 93:1 och diskutera vad dessa verser lär oss om
hur vi kan se Gud. Här följer några ytterligare exempel på
hur Gud uppenbarar sig för människor:

• Adam (se L&F 107:54)

• Set (se Moses 6:3)

• Enok (se Moses 7:3–4)

• Abraham (se Abraham 3:11)

• Isak (se 2 Mos 6:3)

• Jakob (se 1 Mos 32:20)

• Salomo (se 1 Kung 9:1–2)

• Hesekiel (se Hes 1:26–28)

• Amos (se Amos 9:1)

• Stefanus (se Apg 7:55–59)

• Jareds broder (se Ether 3:20)

• Nephi, Jakob och Jesaja (se 2 Nephi 11:2–3)

• Mormon (se Mormon 1:15)

• Moroni (se Ether 12:39)

• Joseph Smith (se Joseph Smiths skrifter 2:16–17)

• För många andra som vi inte har uppteckningar om
(se Ether 12:19)

Berätta att Joseph Smith har klargjort vissa skenbara motsä-
gelser genom sin översättning av olika skriftställen. I hans
översättning av 2 Mosebok 33:20 står att ingen syndig män-
niska någonsin kan se Guds ansikte och leva. Johannes 1:18
är översatt på följande sätt: ”Ingen människa har någonsin
sett Gud utan att han har burit vittne om Sonen, ty utan
honom kan ingen människa bli frälst.” Profeten Joseph Smith
lärde:

Bär vittnesbörd om att Herren uppenbarade sig för profeten
Joseph Smith. Låt också eleverna bära vittnesbörd. Hjälp dem
förstå att Herren kan uppenbara sig och uppenbarar sig för
sina rättfärdiga barn, men att det sker ”när hans egen tid är
inne och på hans eget sätt, efter hans egen vilja” (L&F 88:68).
Läs Läran och förbunden 93:1 och fråga eleverna vad varje
värdig medlem i kyrkan till sist kommer att få uppleva.

Andra Moseboken 34:1–4. Herren gav en lägre lag åt
Israels barn. (5–10 min)

Fråga eleverna hur många gånger det har hänt att de försökt
skriva ett brev, kastat bort sitt första utkast och försökt igen.
Förklara att Herren gjorde någonting liknande i 2 Mosebok.

”Evangeliets första princip är att med säkerhet veta och
känna till Guds karaktär och att veta, att vi kunna
samtala med honom som en människa samtalar med en
annan” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 298).

Andra Moseboken 25–40
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• Läs 2 Mosebok 32:19. Vad hände med de stentavlor som
Herren gjorde och gav åt Mose?

• Läs 2 Mosebok 34:1–4. Hur gjordes den andra uppsätt-
ningen stentavlor? Vem gjorde den? På vilket sätt skilde
den sig från den första?

• Läs Läran och förbunden 84:19–27. Varför fick israeliterna
en lägre lag?

• Läs Galaterbrevet 3:24–25. Vad var syftet med den lägre
lagen? Vilka skyldigheter har vi i vår tid till följd av vi fått
den högre lagen?

Andra Moseboken 35–40. Tabernaklet byggs. (5–10 min)

Förklara för eleverna att 2 Mosebok 25–30 till stor del liknar
kapitlen 35–40. Kapitlen 25–30 innehåller den uppenbarelse
Mose fick beträffande hur tabernaklet skulle se ut och hur det
skulle byggas. Kapitel 35–40 innehåller en redogörelse för
hur själva byggnationen av tabernaklet gick till.

Låt eleverna göra uppgift A till 2 Mosebok 35–40 i elevhand-
ledningen och gå igenom vad som hände när tabernaklet
invigdes. Fråga om någon av dem har varit med vid en tem-
pelinvigning. Om så är fallet, ge dem då tillfälle att berätta
om den.

Andra Moseboken
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TREDJE MOSEBOKEN
Eftersom Israels barn inte var andligt förberedda för det mel-
kisedekska prästadömet och dess förordningar, organiserade
Herren dem under det aronska eller levitiska prästadömet
och gav dem moselagen (se 2 Mos 32:19; JST, 2 Mos 34:1).
Tredje Moseboken, som också kallas för ”Leviticus” (”präst-
boken”) eftersom det handlar om leviterna, var ett slags
handbok i hur det levitiska prästadömet skulle verka och
utföra moselagens stadgade offer. Den innehåller detaljer om
hur de förordningar som hör samman med tabernaklet skulle
utföras. Tabernaklet byggdes och invigdes medan Israels folk
vandrade i öknen. Tredje Moseboken innehåller också en del
särskilda instruktioner som gäller för alla människor.

Helgelseprocessen är ett betydelsefullt tema i 3 Mosebok.
Det är intressant att lägga märke till att ordet helig, eller lik-
nande ord med samma innebörd, finns upptecknade över
150 gånger i 3 Mosebok. Helighet kräver att vi först är rena –
fria från syndens följder och rättfärdigade inför Gud. Men
helighet är mer än att vara ren. I den ingår helgelsens
process, vilket är detsamma som att utveckla en gudalik
karaktär. Tredje Mosebokens uppbyggnad återspeglar en
liknande andlig utveckling.

• 3 Mosebok 1–16 undervisar om hur man blir ren och rätt-
färdig inför Gud genom att offra på rätt sätt och genom att
visa lydnad ”dag efter dag . . . av förordningar och före-
skrifter” (se Mosiah 13:29–30).

• 3 Mosebok 17–27 undervisar om de mosaiska normer för
helighet som gör att förbundets Israel skiljer sig från alla
andra folk (se 2 Mos 19:5–6).

Inledning
Moselagen var för Israels barn en ”övervakare fram till
Kristus” (Gal 3:24; se 2 Nephi 25:24). Tredje Moseboken 1–16
innehåller undervisning om några av de lagens förordningar
i vilka evangeliets principer lärs ut.

• Kapitel 1–7 beskriver de olika slags offer som folket skulle
utföra. Dessa offer var en symbol för Frälsaren och hans
försoningsoffer.

• Kapitel 8–10 förklarar vad som krävdes av prästerna för
att de skulle vara värdiga att utföra offren.

• Kapitel 11–15 förklarar olika lagar om renhet och orenhet
samt betydelsen av dem. Dessa lagar tydliggjorde
behovet av renhet för egen del (se kapitel 11), som familjer
(se kapitel 12) och som ett folk (se kapitel 13–15).

Tredje Moseboken 1–16

• Kapitel 16 utgör den andliga höjdpunkten för samtliga
lagar om renhet. Det innehåller instruktioner om det stora
renande offret varje år på försoningsdagen.

När du studerar dessa kapitel, sök då efter varför moselagen
kallas för en lag av förordningar och föreskrifter (se Mosiah
13:29–30), en lag med köttsliga bud (se L&F 84:27; köttsliga
innebär sådant som har att göra med kroppen) och en över-
vakare (se Gal 3:24). Lägg särskilt märke till hur hela avsikten
med moselagen var att peka mot Guds Sons stora och sista
offer (se Alma 34:13–14).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• De offer som föreskrivs i moselagen symboliserar

Jesu Kristi offer (se 3 Mos 1–7; se även Moses 5:5–8).

• Fullständig omvändelse kräver att en person erfar sann
sorg, att han eller hon bekänner sina synder och gottgör
sina felsteg (se 3 Mos 1:1–4; 5:5; 6:4–7; se även Jes 1:16–19).

• Prästadömets förordningar måste utföras exakt på det sätt
som Herren föreskrivit och av dem som är värdiga och
ordinerade att göra det (se 3 Mos 8:6–13; 10:1–11).

• När vi kommer till Jesus Kristus måste vi upphöra med
det som Herren säger är orent (se 3 Mos 11:44–47; 12–15;
se även Moroni 10:32).

• Att utöva tro på Jesus Kristus och kraften i hans
försoning hjälper oss att bli rena från synd och övervinna
våra önskan att synda (se 3 Mos 16).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 15, ”Moses lag”,
ger förslag på olika sätt att undervisa om moselagen.

Den är inte avsedd för eleverna (se Gamla testamentet video-
handledning för undervisningsförslag).

Tredje Moseboken 1–27. Moselagen undervisade
om de grundläggande principerna i Jesu Kristi

evangelium. Undervisningen var inriktad på fyra grund-
läggande principer: offer, renhet, avståndstagande från
världslighet och hågkomst. (40–50 min)

Ta med ingredienserna till ett recept till klassen. Be en elev att
blanda ihop ingredienserna – utan att ge honom eller henne
receptet – och att laga något gott till klassen. När eleven har
kämpat med uppgiften i några minuter, diskuterar ni hur
svårt eller omöjligt det är att göra något utan ett recept eller
en instruktionsbok. Fråga:

• Vilka är några konsekvenser av att inte följa instruktioner?

• Vilka är några av fördelarna med recept eller instruktions-
böcker?

S  M  T  W  TH  F  S
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Låt eleverna ge exempel på några av de instruktionsböcker
som används i kyrkan (till exempel Aronska prästadömets
handbok och boken Personlig tillväxt för Unga kvinnor).
Visa eleverna ett exemplar av en av kyrkans handböcker och
diskutera vilket värde sådant material har.

Låt eleverna läsa och diskutera introduktionsmaterialet till
3 Mosebok i elevhandledningen. Be dem söka efter på vad
sätt 3 Mosebok påminner om en instruktionshandbok. Läs
Mosiah 13:29–30 och fråga:

• Varför behövde människorna på Moses tid så detaljerade
anvisningar som moselagen ger?

• På vad sätt kan deras instruktionshandbok vara till värde
för vår generation?

Lär eleverna att 3 Mosebok innehåller instruktioner om fyra
grundläggande principer i moselagen. Rita fyra pelare på
tavlan och kalla dem för offer, renhet, avståndstagande och håg-
komst. Beskriv var och en av dessa principer och diskutera
varför de är så viktiga. Använd följande information och
kommentarer till 3 Mosebok i Gamla testamentet: 1 Moseboken
– 2 Samuelsboken (s 143–165) som du tror kan vara till hjälp:

1. Offer: Djur offrades för att undervisa människorna om
att en Frälsare, Jesus Kristus, skulle offra sitt liv för deras
synder (se Moses 5:6–7). Det sätt på vilket varje offer
utfördes påminde människorna om Frälsarens framtida
försoning. Endast offerdjur som uppfyllde vissa krav
utvaldes, så att de var symboliska för Jesus Kristus.

2. Renhet: Under moselagen krävdes det av människorna
att de skulle vara fysiskt rena. I detta ingick rätt kost och
att undvika människor och djur som var orena eller
sjuka. Dessa praktiska lagar påminde människorna om
att de skulle rena sig från sina synder genom lydnad
och omvändelse.

3. Avståndstagande: Herren befallde israeliterna att inte
beblanda sig med ogudaktiga folk. Detta lärde israeliterna
att ta avstånd från världslighet och synd. Eftersom de
så småningom skulle komma att bo bland ett ytterst
ogudaktigt folk (kananeerna), var det nödvändigt för dem
att bevara en egen livsstil. De skulle inte gifta sig med
icke-troende.

4. Hågkomst: Moselagen hjälpte israeliterna att minnas hur
Herren tidigare hade välsignat dem, minnas sitt fäder-
nearv (det exempel som deras fäder hade varit) och att de
var Herrens utvalda förbundsfolk. Högtider, festligheter
och helgandet av sabbatsdagen hjälpte israeliterna att
bättre minnas Herren.

Skriv upp några av följande skriftställehänvisningar på
tavlan. Dela upp eleverna i grupper och be dem läsa och
fastställa vilka av de fyra huvudprinciperna i den mosaiska
lagen som dessa verser beskriver.

• 2 Mosebok 12–13; 22:29; 3 Mosebok 1–6; 16; 17:11; 5
Mosebok 15:19–23 (Offer.)

• 3 Mosebok 8:6; 10:10; 11–15; 22:6 (Renhet.)

• 3 Mosebok 18:3–5; 19:19; 20:23–26; 5 Mosebok 22:9–11;
26:18–19 (Avståndstagande.)

• 3 Mosebok 23; 5 Mosebok 8:2; 16; 26 (Hågkomst.)

När eleverna är färdiga med denna övning, ber du dem
berätta vad de lärde sig. Be dem nämna förordningar, bud
eller instruktioner som vi har i dag och som hjälper oss att
leva efter samma fyra principer. (Kallelser i kyrkan kräver
till exempel offer, dopförbundet påminner oss om vikten av
renhet, visdomsordet hjälper oss att ta avstånd från världen
i fråga om ogudaktiga vanor och sakramentet är en ständig
påminnelse om Jesus Kristus.) Diskutera följande eller lik-
nande frågor:

• Varför är det viktigt för er att göra uppoffringar och
förbli rena?

• Hur bevarar ni er helighet genom att ta avstånd från
världens sätt att leva?

• Vad hjälper er att minnas Herren?

• På vad sätt undervisar prästadömets förordningar oss om
de grundläggande principerna i Jesu Kristi evangelium?

Om dina elever har gått igenom någon av uppgifterna till
3 Mosebok i elevhandledningen, kan du inbjuda dem att
berätta för klassen vad de har lärt sig.

Tredje Moseboken 1–7. De offer som föreskrevs 
i moselagen hjälpte israeliterna att omvända sig och
visa tacksamhet och hängivenhet mot Gud. Evangeliet
hjälper oss att göra detsamma i dag. Att studera kraven
i moselagen kan hjälpa oss att få kunskap om principer
som rör vårt förhållande till Gud. (35–45 min)

Skriv upp följande meningar på tavlan:

• Förlåtelse för mänskliga svagheter och för våra misstag

• Förlåtelse för specifika synder

• Hängivenhet mot Gud

• Ditt sätt att leva är behagligt för Gud

• Allt du har kommer från Gud

Låt eleverna skriva ner någonting inom evangeliet eller
i kyrkan rörande varje mening, som hjälper dem att känna,
få eller utgöra exempel på den uttryckta tanken – till exempel
något om att be, bekänna synder, ta del av sakramentet,
döpas, betala tionde och känna Andens tröstande inflytande.
Diskutera det som eleverna skrivit.

Tala om för eleverna att moselagen möjliggjorde för Israels
barn att känna, få eller utgöra exempel på var och en av de
tankar som uttrycks på tavlan. Även om de specifika sedvän-
jorna i moselagen inte är tillämpliga i dag, gäller fortfarande
dess principer, och offerlagen är tillämplig i vart och ett av
fallen.

Skriv upp följande offer bredvid varje motsvarade tanke på
tavlan. Till exempel:

Tredje Moseboken
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• Förlåtelse för mänsklig svaghet och för våra misstag:
syndoffer

• Förlåtelse för specifika synder: skuldoffer

• Hängivenhet mot Gud: brännoffer

• Ditt sätt att leva är behagligt för Gud: gemenskapsoffer

• Allt du har kommer från Gud: matoffer

• Tacksamhet: matoffer

Använd översikten ”Offer inom den mosaiska lagen” i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 146–147) till att
hjälpa eleverna att få grundläggande insikter i vart och ett av
dessa offer. Börja gärna med brännoffret, eftersom det tas
upp i 3 Mosebok 1.

Du kan låta eleverna göra uppgift A till 3 Mosebok 1 
i elevhandledningen. Det hjälper dem att fundera över och
upptäcka vad kraven för brännoffer lär om omvändelse
och försoningen. Efter att ha diskuterat varje offer frågar du
eleverna hur det offret kan hjälpa oss att få det som står
skrivet bredvid det på tavlan.

Låt eleverna berätta vilka nya insikter de har fått om hur
vi i dag tillämpar de principer som hör samman med varje
offer. Därefter ställer du följande frågor:

• På vilket sätt påminner de präster som utförde de mosa-
iska offren om vår tids diakoner, lärare och präster?

• Vem representerade prästen på Gamla testamentets tid?

• Vem representerar vårt tids bärare av det aronska
prästadömet?

• På vad sätt liknar sakramentet de offer som utfördes på
Gamla testamentets tid?

Betona på nytt att offerprincipen är nödvändig för andlig till-
växt, genom att återge följande tankar av äldste M Russell
Ballard, medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

”När jag har begrundat vår kyrkas historia har jag
kommit att tänka på offerlagens eviga natur, en lag
som är så väsentlig i Jesu Kristi evangelium.

Det finns två stora, eviga syften med offerlagen som vi
måste förstå. Dessa syften gällde för Adam, Abraham,
Mose och apostlarna i Nya testamentet och gäller för
oss i dag när vi tar emot och lever efter offerlagen.
Dessa två huvudsakliga syften ska pröva oss och hjälpa
oss att komma till Kristus . . .

Även om det viktigaste syftet förblev att pröva oss
och hjälpa oss att komma till Kristus inträffade två för-
ändringar efter Kristi slutgiltiga offer. För det första
ersatte sakramentets förordning offrets förordning,
för det andra innebar denna förändring att tonvikten
flyttades från offret, från personens djur, till personen
själv. På sätt och vis var nu offret den som offrade . . .

Tredje Moseboken 10. Prästadömets förordningar måste
utföras på det sätt som Herren föreskrivit och av dem
som är rena och värdiga. (20–25 min)

Be eleverna kortfattat besvara följande frågor:

• Varför anser ni prästadömet vara heligt?

• Hur heliga anser ni prästadömets förordningar vara –
dopet, sakramentet, prästadömsordinationer, tempelför-
ordningar och så vidare? Varför?

Låt några elever uttrycka vad de känner. Fråga:

• Varför är det viktigt att endast de som är värdiga deltar
i prästadömets förordningar?

• Vad händer om någon som utför en prästadömsförordning
gör det på ett felaktigt sätt? (Eleverna har troligen lagt
märke till hur en presiderande auktoritet vänligt korri-

Efter sin jordiska verksamhet upphöjde Kristus offer-
lagen till en ny nivå. Jesus beskrev hur offerlagen
skulle fortsätta när han sade till sina nephitiska apost-
lar att han inte längre skulle godkänna brännoffer.
Hans lärjungar skulle istället offra ’ett förkrossat hjärta
och en bedrövad ande’ (3 Nephi 9:19–20; se även L&F
59:8, 12). I stället för att kräva en persons djur eller
brödsäd, vill Herren att vi avstår från allt som är ogud-
aktigt. Detta är en högre form av offerlagen, den når in
i en persons innersta. Äldste Neal A Maxwell uttryckte
det på följande sätt: ’Ett verkligt, personligt offer har
aldrig varit att lägga ett djur på altaret. I stället krävs
en villighet att lägga djuret inom oss på altaret och låta
det förtäras’ (Nordstjärnan, jul 1995, s 69).

”Hur visar vi Herren att vi symboliskt sett har lagt oss
själva på vår tids offeraltar? I vår tid visar vi Herren att
vi är villiga att efterleva offerlagen genom att lyda det
första stora budet. Jesus sade:

’Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och
av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta budet’ (Matt 22:37–38).

När vi övervinner våra själviska önskningar och sätter
Gud främst i vårt liv och ingår förbund med honom att
tjäna honom, oavsett priset, då efterlever vi offerlagen.
Ett av de bästa sätten att lyda det första stora budet
är att hålla det andra stora budet. Mästaren själv lärde
att ’allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta
bröder, det har ni gjort mot mig’ (Matt 25:40), och att
’när I stån i edra medmänniskors tjänst, I blott ären
i eder Guds tjänst’ (Mosiah 2:17). Offer är ett uttryck för
ren kärlek. Graden av vår kärlek till Herren och våra
medmänniskor kan mätas med hur mycket vi är villiga
att uppoffra för dem” (The Law of Sacrifice [tal till reli-
gionslärare, 13 aug 1996], s 1, 5–6).

Tredje Moseboken 1–16
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gerat det sätt som en förordning utfördes på, till exempel
ett sakramentsbön eller ett dop.)

• Hur viktigt anser ni det vara att heliga förordningar utförs
korrekt? Varför?

Låt eleverna läsa 3 Mosebok 10:1–2 och upptäcka vad det var
för fel på Nadabs och Abihus offer (se kommentaren till 3
Mos 10:1–7 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 152). Fråga: Vad blev följderna för dessa två prästadömsbä-
rare därför att de inte lydde Herrens instruktioner?

Låt eleverna läsa 3 Mosebok 10:3–7. Fråga:

• Varför tror ni att Aron och hans andra söner förbjöds att
visa yttre tecken på sorg efter Nadabs och Abihus död?

• Vad lär oss detta kapitel om prästadömsförordningarnas
heliga natur?

• Vad händer prästadömsbärare som missbrukar prästa-
dömet i vår tid?

Återge följande uttalande av äldste Bruce R McConkie, som
var medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Tredje Moseboken 11. Kostreglerna i moselagen påminde
Israel om att förbli heliga och rena, och de hjälpte dem
att komma ihåg sina förbund. (35–40 min)

Gör före lektionen följande översikt på tavlan:

kameler

hästar

kor

svin

harar

musslor

höns

ödlor

fiskar

jordråttor

hargolgräshoppor

vesslor

ugglor

landkrokodiler

fladdermöss

krabbor

Rent eller orent

”Falska profeter utför falska förordningar som inte har någon
verkan eller kraft i och efter uppståndelsen . . .

Tänk på . . . Nadab och Abihu, som bar fram ’främ-
mande eld’ – förordningar som de själva tänkt ut – på
Herrens altare, och fundera över om inte den eld som
kom ner från himlen och förtärde dem inte var en sin-
nebild för den andliga undergång som väntar alla dem
som förvanskar Herrens vägar med egna förordningar”
(The Millennial Messiah, s 80).

Tala om för eleverna att Herren sade till Mose att en del djur
var ”orena” (förbjudna att använda till mat) och att andra var
”rena” (tillåtna att använda som mat). Fråga vilka av dessa
djur som de tror är rena och bocka av dem. Låt dem noggrant
läsa igenom 3 Mosebok 11:1–31 för att se vem som gissade
rätt. (De ”rena” djuren var kor, höns, fisk med fenor och fjäll
och hargolgräshoppor.)

Dina elever lägger troligen märke till att man i dag ofta äter
somliga av de djur som var förbjudna för israeliterna.
Orsaken är att denna lag fullbordades i och med Jesu Kristi
offer och att det inte längre krävs att vi lyder den. Fråga dem
varför de tror att dessa matföreskrifter gavs.

Hjälp eleverna inse att även om det fanns praktiska hälsoskäl
till att förklara en del djur för ”rena”, och därför lämpliga
som föda, och andra för ”orena”, gavs denna del av mose-
lagen som ett yttre, fysiskt tecken för att förmedla andliga
sanningar. Herren använde denna lag som ett undervisnings-
redskap. Människor kanske försummar att be, motionera,
arbeta eller dyrka Gud, men de glömmer sällan bort att äta.
Genom att frivilligt avstå från viss slags mat, eller genom att
tillaga den på ett särskilt sätt, kunde en lydig israelit dagligen
visa sin hängivenhet till sin tro. Ett beslut fattades som
skapade en inre självdisciplin. Efterlevnaden av en sådan lag
gav styrka, ett evigt perspektiv blev följden av att förstå
den. Dessutom kan det vi äter (omfattar) eller inte äter (tar
avstånd från) i symboliskt hänseende påminna oss om att
förbli rena, att hålla såväl kropp som ande fri från förorening.

Fråga eleverna vilka hälso- och kostregler som Herren har
gett oss i vår tid. Läs igenom Herrens råd i Läran och för-
bunden 89 och skriv upp på tavlan vilka ämnen som i vår tid
kan kallas för ”rena” och ”orena”. Diskutera hur visdoms-
ordet, till skillnad från den kostlag som gavs till de forntida
israeliterna, varnar för verkliga hälsofaror och ger råd om
vad som är näringsrikt. Men det utgör också en symbolisk
påminnelse om det förbund vi ingått, det avskiljer oss från en
stor del av världen och är ett prov på vår lydnad – en del
principer lyder vi helt enkelt därför att Herren har befallt oss
att lyda dem. Bär ditt vittnesbörd om att Guds förbundsfolk
alltid fått särskild undervisning om renhet.

Låt klassen läsa 3 Mosebok 11:43–44; 1 Korintierbrevet
3:16–17 och Läran och förbunden 89:18–21. Fråga:

• Vilka välsignelser har Herren lovat dem som förblir rena?

• Varför är dessa löften värda det offer som krävs?

Uppmuntra eleverna att förbli rena genom att undvika det
som enligt Herren är orent i vår tid. Återge följande löfte av
äldste Joseph B Wirthlin, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum:

”De andliga välsignelserna ’visdom och stora skatter
av kunskap, ja, fördolda skatter’ [L&F 89:19], kommer
till dem som håller sina kroppar fria från vanebildande
ämnen. När vi lyder visdomsordet, öppnas den person-
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Tredje Moseboken 16. Genom Jesu Kristi försoning kan
vi få förlåtelse för våra synder och återvända till Guds
närhet. Genom att lära oss mer om försoningsdagen kan
vi få större insikt i denna lära. (25–30 min)

Låt eleverna hjälpa dig göra en planritning av tabernaklet på
tavlan. Be dem peka ut det ”allra heligaste” och förklara vad
det representerade (se kommentaren i ”Att begrunda” och
bilderna i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 154–156). Berätta för dem att översteprästen inträdde i det
”allra heligaste” en gång om året och i enlighet med Herrens
noggranna anvisningar. 3 Mosebok 16 berättar vad han
skulle göra på den dag som kallades för försoningsdagen.

Låt eleverna göra uppgift A till 3 Mosebok 15–16 i elevhand-
ledningen. När de är klara diskuterar ni svaren på var och en
av frågorna. Fråga:

• Vem var det översteprästen representerade på försonings-
dagen? (Kristus.)

• På vilket sätt tror ni att prästen representerade Kristus?
(Denna fråga hjälper eleverna att fundera djupare över sitt
svar och vad de har lärt sig.)

Läs Markus 15:37–38 och återge följande uttalande av äldste
Bruce R McConkie:

Fråga eleverna vilken betydelsefull princip som lärs ut
i Markus 15:38. (Kristi försoning gjorde det möjligt för alla
människor att återvända till Guds närhet.)

Låt eleverna avsluta följande mening genom att använda så
många ord eller meningar som de tycker detta påstående
innefattar: ”Utan Kristi försoning . . .”

Efter några minuter låter du eleverna berätta vad de skrivit
upp och skriv därefter svaren på tavlan. Läs 2 Nephi 9:7–9
och MB Jakob 7:12 och ta reda på hur Jakob i Mormons bok
skulle ha kunnat avsluta detta påstående. Fråga:

”Gudomen fick förlåten i templet att rämna ’i två delar,
uppifrån och ända ner’. Det allra heligaste är nu öppet
för alla, och alla kan genom Lammets försonande blod
inträda i det allra heligaste av alla platser, det rike där
det eviga livet står att finna. Paulus visar med uttrycks-
fulla ord (Hebr 9 och 10) hur de förordningar som
utfördes genom förlåten i det forntida templet var en
sinnebild för vad Kristus skulle utföra, vilket nu, då
han har utfört det, möjliggör förmånen för alla män-
niskor att passera genom förlåten till Herrens närhet
och ärva full upphöjelse” (Doctrinal New Testament
Commentary, del 1, s 830).

liga uppenbarelsens fönster för oss och våra själar
fylls med gudomligt ljus och sanning. Om vi håller
våra kroppar obefläckade, ’kommer den Helige Anden
över [oss] och . . . bor i [vårt] hjärta’ [L&F 8:2] och
lär oss ’den odödliga härlighetens fridgivande ting’
[Moses 6:61]” (Nordstjärnan, jan 1996, s 76).

• Vilka heliga förordningar hjälper oss att minnas den
förlåtelse som finns tillgänglig genom försoningen?

• Hur kan vi göra dessa förordningar mer meningsfulla och
oftare tänka på dem, så att vi får den förlåtelse som Kristus
erbjuder och till sist kan inträda i Guds närhet?

Inledning
De sexton första kapitlen i 3 Mosebok handlade om hur
israeliterna skulle bli rena. Det sista kapitlet är inriktat på hur
de kunde förbli rena inför Gud och bli heligare och gudakti-
gare. Här följer en översikt av dessa kapitel:

• Kapitel 17 – Personlig helighet

• Kapitel 18 – Helighet i familjen och i sexuella relationer

• Kapitel 19–20 – Helighet i socialt umgänge, exempelvis
i en församling

• Kapitel 21–22 – Helighet i prästadömet

• Kapitel 23–25 – Högtider och heliga evenemang som
uppmuntrar till helighet

• Kapitel 26 – Välsignelser som ges till dem som håller
sina förbund

• Kapitel 27 – Instruktioner för helgande av ägodelar
till Herren

Några viktiga evangelieprinciper
att söka efter
• Vi är befallda att älska vår nästa som oss själva 

(se 3 Mos 19:18; se även Matt 5:43–44).

• Herren hjälper sitt folk att bli heliga genom att påverka
dem att leva på ett sätt som skiljer sig från världens ogud-
aktiga sedvänjor (se 3 Mos 19–25; särskilt 20:26).

• Guds förbund och befallningar för med sig välsignelser
för lydnad och konsekvenser för olydnad (se 3 Mos 26;
5 Mos 28; L&F 130:20–21).

Lektionsförslag
Tredje Moseboken 18–20. Herren förväntar sig att hans
folk ska leva ett liv som skiljer sig från världens sätt att
leva och bli rena och heliga. (20–25 min)

Låt eleverna föreställa sig att de besöker en skola med fem
hundra elever och att endast en av dem tillhör Jesu Kristi
Kyrka. Fråga:

• Tror ni att det går att peka ut vem som tillhör kyrkan
genom att iaktta samtliga elever?

Tredje Moseboken 17–27
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• Vilka egenskaper eller kännetecken skulle ni leta efter?

• Vilka principer i evangeliet kan hjälpa oss att skilja oss
från den övriga världen?

Läs 3 Mosebok 18:2–5, 27–30; 19:1–2, 37 och 20:7–8, 22–26,
tillsammans med dina elever. Fråga:

• Vad förväntade sig Herren av Israel?

• Vilka var fördelarna med att inte leva som egyptierna och
kananeerna?

Dela ut följande verser i 3 Mosebok till eleverna: 19:3, 4, 9–10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23–25, 26, 27–28, 29, 30, 31–34,
35–36; 20:9, 10. Be dem göra följande uppgifter och berätta
vad de kom fram till:

1. Vilken befallning ges i versen?

2. Hur kan efterlevnaden av budet ha påmint israeliterna om
att ta avstånd från världens ogudaktiga seder?

3. Fundera över vad vi i dag kan göra för att lyda budet.

Låt eleverna snabbt läsa igenom 3 Mosebok 18:19–26 och
20:6, 9–1 och ta reda på de synder som Herren befallde Israel
att undvika. Påminn dem om att dessa synder var vanliga
på den tiden. Fråga:

• Är dessa synder vanliga i dag?

• Varför tycker ni att sista dagars heliga bör undvika
sådant?

• Vad mer har Herren bett oss göra, eller undvika, som
skiljer sig från världens sätt att leva? (En del goda exempel
finns i broschyren Vägledning för de unga.)

• Läs Läran och förbunden 53:2. Vad har Herren befallt oss
att göra?

• Är det lätt eller svårt för er? Varför?

• Vilka är fördelarna med att försaka världslighet?

Tredje Moseboken 19:18 (Nyckelskriftställe). Vi bör
älska och tjäna våra medmänniskor. (10–15 min)

Fråga eleverna om de har någon granne som de favoriserar
och varför just denna granne är deras favorit. Låt dem
fundera över något riktigt trevligt som en granne gjort för
dem eller deras familj och låt några elever berätta om sina
upplevelser för klassen. Be dem läsa Matteus 22:36–40 och
ta reda på vilka de två största buden är. Skriv upp buden
på tavlan och fråga: Varför tror ni att samtliga lagar i Gamla
testamentet och allt det profeterna predikat om hänger på
just dessa två bud?

Läs 3 Mosebok 19:18 och Femte Moseboken 6:5. Fråga:

• Är det förvånande att dessa två lagar nämndes för
första gången på Gamla testamentets tid? Varför eller
varför inte?

• Varför är det viktigt att älska sin nästa?

• Är vår nästa enbart de människor som lever i närheten
av oss?

• Vilka andra kan betraktas som vår nästa?

Låt eleverna läsa Lukas 10:25–37 och söka efter vilka andra
som är vår nästa. Fråga: Vad kan du göra för att visa att du
älskar andra lika mycket som dig själv?

Uppmuntra eleverna att under de närmaste dagarna utföra
ett enkelt tjänandeprojekt eller visa vänlighet mot någon.
Avsluta med att sjunga psalmen ”Älska varandra” (Psalmer,
nr 198).

Tredje Moseboken 25. Jubelåret var den tid när Israel var
befallt att förlåta andras skulder. Detta symboliserade
Kristus för dem, han som en dag skulle skänka förlåtelse
åt den botfärdige syndaren. (10–15 min)

Ge varje elev ett papper där du har skrivit upp tre områden:
boende, resor och annat. Låt dem skriva ner den genomsnitt-
liga kostnaden för respektive område och därefter räkna
samman dem och få en totalsumma. Detta är deras skuld.
Skriv I dag är en jubeldag på tavlan och fråga: Om total-
summan var er personliga skuld, skulle ni då vilja fira det
jubileum som det forntida Israel firade? De flesta av eleverna
känner inte till sambandet mellan personliga skulder och
Israels jubelår. Be dem läsa 3 Mosebok 25:10–17, 25–27, 35–37
och ta reda på vad som var avsikten med detta jubileums-
firande.

Läs för eleverna kommentaren till 3 Mosebok 25 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 170) och fråga:

• Varför skulle det vara trevligt att leva under ett jubelår?

• Hur skulle ni känna er om ni under jubelåret vore
fordringsägare?

• På vad sätt ger oss försoningen jubelårets välsignelser?

• Hur känner ni för Jesus Kristus med tanke på att han
betalade priset för våra synder?

Gör en förteckning tillsammans med eleverna över vad vi
kan göra för att varje dag leva i enlighet med jubelårsandan.
Låt dem läsa Läran och förbunden 64:9–11 och fråga vad
dessa verser lär om vår skyldighet att förlåta.

President Howard W Hunter gav uttryck för jubelårsandan
i ett julbudskap 1994. Han sade att vi på grund av vår kärlek
till Kristus och i tacksamhet för vad han har gjort ”bör sträva
efter att ge som han gav”. Han fortsatte:

”Klara upp gamla gräl den här julen. Sök upp en bort-
glömd vän. Slå misstanke ur hågen och ersätt den med
tillit. Skriv ett brev. Ge ett mjukt svar. Uppmuntra
ungdomarna. Visa lojalitet i ord och handling. Håll ett
löfte. Glöm gammalt groll. Förlåt en fiende. Be om
ursäkt. Försök förstå. Fundera över vad det är för krav
ni ställer på andra. Tänk på någon annan först. Var
vänlig. Var mild. Skratta lite oftare. Uttryck er tack-
samhet. Välkomna en främling. Gläd ett barns hjärta.
Njut av jordens skönhet och storslagenhet. Uttryck
er kärlek om och om igen” (”’To Give of Oneself Is a
Holy Gift’, Prophet Tells Christmas Gathering”, Church
News, 10 dec 1994, s 4).
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Uppmuntra eleverna att regelbundet följa president Hunters
råd och inte bara när det är jul.

Tredje Moseboken 26. De som trofast håller fast vid
sina förbund får stora välsignelser, medan däremot de
som bryter sina förbund kommer att bli förbannade.
(15–20 min)

Visa ett kontrakt för eleverna. Skriv om och då på tavlan och
diskutera följande frågor:

• Vad finns det för samband mellan dessa två ord och ett
kontrakt?

• Varför måste det finnas ett ”om” i ett kontrakt?

• Hur skulle ni känna er om ni hållit er del av ett avtal och
då-delen inte uppfylldes – om någon inte höll de löften
som han eller hon hade gjort i kontraktet?

Låt eleverna fundera över vilka kontrakt eller förbund
som de har ingått med Herren. Läs Läran och förbunden
82:10 och fråga eleverna hur de känner inför det som Herren
sade. Läs Läran och förbunden 130:20–21 och fråga hur
dessa verser ökar vår insikt. Låt eleverna markera orden om
och skall i 3 Mosebok 26:3–4 och om och då skall också jag i
3 Mosebok 26:14, 16. Diskutera vad dessa ord har gemensamt
med budskapet i Läran och förbunden 130:20–21.

Låt eleverna läsa 3 Mosebok 26:3–12, 14–28 och söka efter
de välsignelser och förbannelser som väntade Israel beroende
på deras rättfärdighet. Fråga:

• Vilka av dessa löften är mest betydelsefulla för er? Varför?

• Vilka av dessa förbannelser tycks svårast? Varför?

Diskutera Herrens löften till oss (se till exempel Mosiah
18:8–10; L&F 20:77; 76:5–10). Bär vittnesbörd om att Gud
kommer att uppfylla alla sina löften om vi är trofasta
mot honom.

Tredje Moseboken 17–27
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Fjärde Moseboken är berättelsen om israeliternas vandringar
i öknen mellan berget Sinai och de östra utkanterna av det
utlovade landet. Boken omspänner över trettioåtta av deras
fyrtio år i öknen och förklarar varför Herren lät dem vara
i öknen så länge. Av boken kan vi lära oss hur Gud arbetar
med sina barn och hur vi får hans utlovade välsignelser.

Boken kallas på latin för ”Numeri” (”tal, antal”) eftersom
den innehåller beskrivningar av de två tillfällen när Mose
räknade Israels folk. I båda dessa folkräkningar räknades de
arbetsföra män som var redo för strid. Israel skulle få sitt
utlovade land, men det måste ske genom blodsutgjutelse.
De som ingick i den första folkräkningen (se 4 Mos 1–4) svek
tragiskt nog sin plikt genom olydnad. Det var inte förrän
under den andra folkräkningen (se 4 Mos 26) som Israel var
tillräckligt trofast för att ha framgång.

Fjärde Moseboken kan delas upp i tre delar:

1. Kapitel 1–10 innehåller anvisningar och förberedelser
inför vandringen från Sinai.

2. Kapitel 11–21 innehåller berättelsen om Israels vistelse
i öknen.

3. Kapitel 22–36 innehåller en redogörelse för vad som
hände öster om Jordanfloden.

Inledning
Förutom folkräkningen av Israels barn innehåller 4 Mosebok
1–10 ytterligare anvisningar som skulle komma att utgöra en
del av moselagen samt instruktioner om den ordning i vilken
Israels stammar skulle slå läger och bryta upp. Dessa kapitel
berättar också att Levi stam utvaldes att verka i tabernaklet
och hur israeliterna påbörjade vandringen från Sinai till det
utlovade landet.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren och hans verk och hans rike bör vara det centrala

i vårt liv (se 4 Mos 2).

• Endast de som har kallats och ordinerats av Gud genom
hans representanter kan utföra godtagbara förordningar
(se 4 Mos 3:5–13).

• Sann omvändelse kräver bekännelse, gottgörelse och
ett övergivande av synden (se 4 Mos 5:5–7; se även
L&F 58:43).

Fjärde Moseboken 1–10

• Vi kan helga oss själva åt Herren genom förbund 
(se 4 Mos 6).

• Herren vägleder och välsignar sina lydiga barn 
(se 4 Mos 9:15–23).

Lektionsförslag
Fjärde Moseboken 1–4. Israels stammars lägeruppställ-
ning påminde dem om att Herren och hans verk och hans
rike bör vara det centrala i vårt liv. (30–40 min)

Arrangera klassrummet enligt följande lägeruppställnings-
plan för Israels stammar. Lägg en filt i mitten av rummet
som representerar tabernaklet eller rita uppställningen på
tavlan. I klasser med färre än tolv elever kan en elev repre-
sentera mer än en stam. Sätt upp skyltar på väggarna som
anger nord, syd, öst och väst.

När eleverna kommer in i rummet välkomnar du dem till
”Israels läger” och ger var och en ett kort med namnet på en
av Israels stammar. Instruera dem att samlas tillsammans
med de andra elever som blivit tilldelade samma stam och
läs 4 Mosebok 2 tillsammans. Låt dem finna stammens tillde-
lade plats i lägret och sätta sig ner på motsvarande plats
i klassrummet. När samtliga elever har intagit sina platser
förklarar du att israeliterna färdades genom den ofruktbara
Sinaiöknen. Be dem noggrant läsa igenom 4 Mosebok 1 och
ta reda på hur många som tillhörde den stam som de repre-
senterar. Fråga flera av eleverna:

• Hur skulle du känna dig om du hade ansvar för så många
människors välgång mitt i en öken?

• Hur skulle ett sådant ansvar förändra ditt sätt att be och
söka Herrens hjälp?

Ställ följande frågor när ni diskuterar lägeruppställningen:

Manasse

Naftali Dan

Lägeruppställningsordning
Nord

Dans läger: 157 600

Söder
Rubens läger: 151450

Aser

Sebulon

Juda

Isaskar

GadRubenSimeon

Efraim

Benjamin

Levi: 
Meraris söner

Levi: 
Kehats söner

Levi:
Gersons

söner

Väst
Efraims
läger: 

108 100

Öst
Juda
läger:

166 400

Levi:
Mose,

Aron och
Arons
söner

Tabernaklet 
med förgård
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• Vad befann sig i lägrets mitt? (Se 4 Mos 2:2.)

• Varför tror ni att Herren lät Israels barn slå läger runt
tabernaklet? (Se kommentaren till 4 Mos 2 och 4 Mos 3
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 179–180).

• Hur påverkar det centrala för oss vårt förhållande till vår
himmelske Fader?

• Hur vet vi vad som verkligen är det centrala i vårt liv?

Visa med hjälp av en overheadprojektor, affisch eller tavlan
följande översikt av uppbrottsordningen.

Fråga eleverna:

• Vilken betydelse kan uppbrottsordningen ha haft för
Israels barn?

• Vilken betydelse kan den ha för oss?

Uppmuntra eleverna att låta Herren bli en del av deras
vardag.

Fjärde Moseboken 1–4. Endast de som kallats och
ordinerats av Gud genom hans representanter kan utföra
godtagbara förordningar. (10–15 min)

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 1:47–53 och ta reda på vilken
stam som inte togs med i folkräkningen och varför. Läs
4 Mosebok 3:5–12, 25–26, 30–31, 36–38; 4:5–16 tillsammans
med dina elever och diskutera vad Herren befallde prästerna
och leviterna att göra. Jämför deras plikter med de plikter
som dagens diakoner, lärare och präster har (se L&F 20:46–60;
107:8–20, 85–88). Fråga: Hur påminner nutidens tjänande i
det aronska prästadömet om den forntida äran att vara levit?
Du kan bjuda in en bärare av det aronska prästadömet och be
honom att berätta vad han känner för uppgifterna han har.

Läs 4 Mosebok 3:38 och fråga:

• Var befalldes Mose och Aron att slå läger? Varför?

• Vem har i vår tid ansvaret, liksom Mose i forna tider, att
bygga tempel och bemyndiga människor att verka där?
(Profeten.)

• Vem har i vår tid ansvaret, liksom prästerna och leviterna
i forna tider, att se till att ingen främmande eller obemyn-

Dan Efraim Ruben Juda

Aser Manasse
Kehats barn,

som bar
tabernaklets

inredning

Gersons och
Meraris barn,

som bar 
tabernaklet

Kehatiterna,
som bar 
förbund-
sarken

Simeon Isaskar

Naftali Benjamin Gad Sebulon

Uppbrottsordning

digad person besöker templet? (Biskopar, grenspresi-
denter, stavspresidenter och missionspresidenter.)

Bjud gärna in en prästadömsledare och be honom samtala
med eleverna om vikten av att hedra det aronska prästa-
dömet när de förbereder sig för att få det melkisedekska
prästadömet, och om prästadömets betydelse när det gäller
att förbereda alla medlemmar i kyrkan att bli värdiga att få
tempelförbundens välsignelser.

Fjärde Moseboken 6. Vi kan helga oss själva åt Herren
genom förbund. (10–15 min)

Låt en elev läsa följande uttalande av äldste Dean L Larson,
som var medlem av de sjuttios presidentskap:

Fråga eleverna på vilka sätt äldste Larsons uttalande är
sant. Låt en annan elev läsa följande uttalande av äldste
Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolv apost-
larnas kvorum:

Ställ och diskutera följande frågor:

• Vad betyder detta uttalande för er?

• Vad gör det svårt att vara annorlunda?

• Vilka välsignelser kan de få som har beslutat sig för att
vara annorlunda på Herrens sätt?

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 6:2 och söka efter vad det löfte
kallades som de gav som ingick ett särskilt förbund med
Herren. Förklara att ”nasirlöftet” inte har med staden
Nasaret att göra (se kommentaren till 4 Mos 6:1–21 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 181).

Läs följande hänvisningar tillsammans med eleverna och
finn fler nasirer:

• Domarboken 13:5, 24

• 1 Samuelsboken 1:11, 19–20, 28

• Lukas 1:13–15

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 6:3–8 och ta reda på vilka
tre särskilda löften som nasirerna gav. Be dem räkna hur
många gånger orden avskilja, avskild, avskilt förekommer
i 4 Mosebok 6. (Fyra gånger.) Fråga:

”Vi är annorlunda. Vi är ett folk som är helgat åt
Herren. Vi hoppas att vi alltid ska vara ovanliga och
ett Herrens egendomsfolk” (In the World but Not of It,
Brigham Young University Speeches of the Year 
[14 maj 1968], s 10).

”Vi ser i dag bevis på en benägenhet bland våra ung-
domar att följa världens tendenser. Vi håller inte alltid
takten med dem som anger stilen, men när det gäller
vissa saker följer vi inte alltför långt bakom dem”
(Nordstjärnan, okt 1983, s 61).

Fjärde Moseboken 1–10
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• Vad innebär det för er att vara avskild?

• Vad samtycker kyrkans medlemmar till att göra som
skiljer dem från den övriga världen?

Diskutera på vilka sätt kyrkans medlemmar ofta skiljer sig
från andra människor. Läs följande uttalande av president
Gordon B Hinckley:

Inledning
Kapitlen 11–21 i 4 Mosebok är en redogörelse i tre delar för
Israels vistelse i ödemarken:

1. Från berget Sinai till Paran, i närheten av Kadesh 
(se 4 Mos 10:11–14:45)

2. Från tidpunkten då de vägrades inträde i det utlovade
landet tills de på nytt samlades i Kadesh, omkring
trettioåtta år senare (se kapitlen 15–19)

3. Vandringen från Kadesh till berget Hor (se kapitlen 20–21)

I dessa senare kapitel blev Israels barns allt trofastare när de
närmade sig det utlovade landet.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Eftersom Herren ger oss välsignelser i enlighet med våra

önskningar bör vi vara noga med att be om det som är
rätt (se 4 Mos 11:18–20, 31–35; se även 1 Sam 8:5, 20–22;
MB Jakob 4:14; Alma 29:4).

• Enskilda personer kan få personlig uppenbarelse,
men endast profeten får uppenbarelser för hela kyrkan 
(se 4 Mos 11:16–12:15).

• Om vi har tro på och förlitar oss på Herren kan vi göra
allt det som han befaller oss att göra (se 4 Mos 13:1–14:12;
se även 1 Nephi 3:7).

• Det är viktigt att göra det Herren befaller när han befaller
det (se 4 Mos 14:40–45).

Fjärde Moseboken 11–21

”Om vi håller fast vid våra värderingar, om vi
bygger på vår arvedel, om vi vandrar i lydnad inför
Herren, om vi helt enkelt lever efter evangeliet, så
kommer vi att bli välsignade på ett storslaget och
underbart sätt. Vi kommer att ses som ett märkligt
folk som funnit nyckeln till en särskild lycka”
(Nordstjärnan, jan 1998, s 71).

• De som gör uppror mot kyrkans ledare, gör uppror mot
Gud. Om de inte omvänder sig kommer de att förbannas
(se 4 Mos 16–17; 20:1–11, 13; 21:4–6; se även 3 Nephi 28:34;
L&F 121:16–22).

• Herren välsignade Israels barn på ett sätt som uppmun-
trade dem att komma till honom (se 4 Mos 21:4–9).

Lektionsförslag
Fjärde Moseboken 11. Att välja kroppsliga begär framför
det som hör Anden till resulterar i andlig död. (30–35 min)

Skriv orden ande och kropp på tavlan. Fråga eleverna:

• På vilka sätt kan kroppen bli sjuk?

• Vilka sjukdomar kan leda till döden?

Förklara att på samma sätt som det finns fysiska sjukdomar
som resulterar i andlig död, finns det andliga sjukdomar som
kan resultera i andlig död. Låt eleverna läsa 2 Nephi 9:10–12
och söka efter vad det innebär att drabbas av andlig död
(se även ”Den stora lycksalighetsplanen”, s 13).

Be eleverna göra två personliga listor: den första på vad de
har gjort under det senaste dygnet för att hålla kroppen frisk,
och den andra på vad de har gjort för att hålla anden frisk.
Låt dem fundera över vad som är friskast hos dem just nu –
anden eller kropp.

Fråga eleverna:

• Vad kan vi göra för att varje vecka ge ”näring” åt vår
ande?

• Hur påminner sakramentet oss om att våra andar behöver
näring?

• Vad representerar sakramentets symboler? (Jesu Kristi
kropp och blod.)

Läs 2 Mosebok 16:14–15 och ta reda på vad Herren gav
israeliterna som en daglig påminnelse om deras beroende av
honom. Läs Johannes 6:49, 51 och diskutera på vad sätt
mannat symboliserade Jesus Kristus.

Skriv orden hunger och begär på tavlan. Be eleverna fundera
över hur dessa ord påminner om varandra och på vilket sätt
de är olika. Låt dem läsa 3 Nephi 12:6 och förklara hur
Herren använde ordet hungra i denna vers och vad som
lovades dem som hungrar. Låt dem läsa 4 Mosebok 11:4–9
och söka efter ordet begär. Fråga:

• Varför tror ni att Mose skrev att folket greps av ”begär”
efter kött, i stället för att säga att det ”hungrade” efter det?

• Vad har ordet begär för innebörd i detta sammanhang?

• Tror ni att ordet kött syftar på något mer än mat?
(Kan också syfta på ”köttsliga begär”.)

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 11:10–15 och beskriva hur Mose
reagerade på folkets klagomål. Låt dem läsa resten av
kapitlet och fästa särskild uppmärksamhet vid Herrens svar
till Mose och folket och hur han gav dem en viktig andlig

Fjärde Moseboken
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läxa. Läs och jämför 4 Mosebok 11:16–17, 24–29 med 4
Mosebok 11:18–20, 31–34. Fråga eleverna vad de där får lära
sig om det som hör Anden till och det som hör ”köttet” till.
Läs Romarbrevet 8:5–14 och förklara på vilket sätt det som
Paulus undervisade om kan vara en kommentar till det som
står i 4 Mosebok 11.

Socialstyrelsen har gett rekommendationer om vilket dagligt
intag av näringsämnen och vitaminer som krävs för att
kroppen ska förbli frisk. Gör tillsammans med klassen ett
förslag till ett rekommenderat dagligt intag av sådant som
bibehåller andens hälsa. Följande skriftställen kan vara till
hjälp när ni gör denna uppgift:

• Johannes 4:13–14, 31–34

• Johannes 6:51–58

• 2 Nephi 9:50–51

• 2 Nephi 32:3

• 3 Nephi 12:6

Äldste L Lionel Kendrick, medlem av de sjuttios kvorum,
sade:

Fjärde Moseboken 11–12. Enskilda personer kan få
personlig uppenbarelse från Herren, men endast
profeten får uppenbarelse till vägledning för hela
kyrkan. (30–40 min)

Tala om för eleverna att vid kyrkans generalkonferens under-
stöds femton män som profeter, siare och uppenbarare (se ett
konferensnummer av Liahona). Låt eleverna ange antingen
dessa mäns namn eller kallelser. (Medlemmarna i första pre-
sidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum.)

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 11:11–14 och berätta vilka två
problem som Mose framlade för Herren. (Människorna
ville äta kött och Mose ville ha hjälp med sina plikter.)
Läs 4 Mosebok 11:16–17, 24–29 och ta reda på vad Herren
gjorde för att hjälpa Mose. Fråga:

• Vad kallade Mose dessa sjuttio hjälpare? (Profeter; se v 29.)

• Hur många profeter sade Mose att det skulle finnas?

Återge kommentaren till 4 Mosebok 11:16–17, 24–29 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 182–183). Låt en
elev läsa följande uttalande av äldste Bruce R McConkie:

”Vem kan profetera? Vem kan få uppenbarelse? Vem
förunnas visioner och himmelska manifestationer? 
Inte endast medlemmarna av de tolvs råd, inte endast 

”Skrifterna är andlig föda för vår ande, vilket är lika
viktigt som fysisk föda för vår kropp ” (Nordstjärnan,
jul 1993, s 12).

Fråga eleverna:

• Vad är det för skillnad mellan den profetiska ande som
profeten har och den profetians ande som andra män-
niskor kan ha?

• Vilka svårigheter kan uppstå om mer än en person gjorde
anspråk på uppenbarelse för hela kyrkan?

• Vad finns det för fördelar med att veta att det bara finns en
profet, siare och uppenbarare som leder hela kyrkan?

Läs och diskutera följande uttalande av Dallin H Oaks:

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 12:1–2 och fråga:

• Vilka ville också vara profeter?

• Vad påstod de?

• Vad var det för skillnad på det som Mirjam och Aron
gjorde i kapitel 12 och det som de sjuttio äldsterna gjorde
i kapitel 11? (De sjuttio äldsterna använde de gåvor som
Herren hade gett dem inom sina kallelsers gränser, medan
däremot Mirjam och Aron sökte överskrida sina befogen-
heter och kritiserade Herrens utvalde ledare.)

• Hur reagerade Herren på det som Mirjam och Aron
gjorde? (Se v 4–10.)

• Vad lär oss dessa verser om Mose och om hans ställning
som Herrens språkrör?

• Vad lär vi oss om att kritisera Herrens ledare? (Se även
L&F 1:14.)

Återge följande uttalande av äldste Harold B Lee, dåvarande
medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

”Endast kyrkans president får uppenbarelse till vägled-
ning för hela kyrkan. Endast stavspresidenten får
uppenbarelse till särskild vägledning för staven.
Den person som får uppenbarelse för församlingen är
biskopen. I familjen är det familjens prästadömsledare
som får den. Ledare får uppenbarelse för sitt eget
förvaltarskap. Enskilda kan få uppenbarelse till vägled-
ning för sitt eget liv” (”Revelation”, Brigham Young
University 1981–82 Fireside and Devotional Speeches
[1982], s 25).

biskopar och stavspresidenter, inte endast kyrkans
ledare. Nej, den Gud som inte har anseende till per-
sonen, som älskar alla sina barn, talar till varje person
som lyssnar till hans röst. Profetera kan alla: män,
kvinnor och barn, varje medlem av kyrkan, och de som
har Jesu vittnesbörd har profetians ande, ’ty Jesu vitt-
nesbörd är profetians ande’ (Upp 19:10)” (Doctrinal
New Testament Commentary, del 2, s 387).

Fjärde Moseboken 11–21
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Fjärde Moseboken 13–14. Om vi har tro på och förlitar
oss på Herren kan vi utföra alla Guds befallningar.
(40–50 min)

Märk: Det här lektionsförslaget kan få större verkan om du
ber några av föräldrarna till dina elever att skriva brev
till sina barn och tala om varför de förlitar sig på Herrens
bud – även dem som de kanske inte förstår eller tycker är
särskilt svåra. Använd breven enligt förslagen senare i detta
lektionsförslag.

Hjälp eleverna att förbereda sig för att studera 4 Mosebok
13–14 genom att ställa frågorna i inledningen till elevhand-
ledningen. Gör tillsammans en lista över vad Herren hade
gjort för Israels barn sedan början av 2 Mosebok som kan
betecknas som omöjligt eller mirakulöst. Fråga dem varför
de tror att Herren välsignade Israel på dessa sätt (se till
exempel 2 Mos 6:6–8). Dessa kapitel hjälper oss förstå hur
dessa underverk påverkade människornas tro fram till
denna tidpunkt.

Låt eleverna läsa berättelsen om spejarna i 4 Mosebok
13:17–14:10. När de är klara ber du dem skriva ett budskap
till israeliterna och försöka övertyga dem om att ge sig av till
sitt utlovade land. Låt några elever berätta vad de skrev.

Om du har brev från föräldrarna, läser du upp två av dem,
utan att avslöja föräldrarnas eller elevernas namn. Framhåll
att även om det är lätt för oss att se vad israeliterna borde ha
gjort, har vi liknande svårigheter i vår tid att göra det som
Herren ber oss göra. Låt eleverna läsa 4 Mosebok 14:1–4 och
skriva ett kort stycke om vad människor i dag kan tänkas
säga och göra.

Läs 4 Mosebok 14:21–39 tillsammans med klassen och ta reda
på vilket straff folket drabbades av till följd av sin trolöshet.
Fråga:

• På vilka sätt straffas somliga i vår tid för sin trolöshet?

• Vad kan det utlovade landet symbolisera för oss?

Uppmuntra eleverna att förlita sig på Herren och vara mer
lika Josua och Kaleb i sin inställning till vad han erbjuder oss.

Fjärde Moseboken 21:1–9. ”Genom mycket små
medel . . . åvägabringar [Herren] många själars

frälsning” (Alma 37:7). (35–40 min)

Ta snabbt upp en låtsasorm ur en påse. Eller visa eleverna en
bild av en orm. Be dem som är rädda för ormar förklara
varför de är så rädda. Fråga:

• Hur vet man om en orm är giftig eller inte? (Typ av hugg-
tänder, huvudform, färg eller mönster på skinnet.)

S  M  T  W  TH  F  S

”Jag vill bära vittnesbörd för er att enligt min erfa-
renhet visar de som kritiserar kyrkans ledare tecken på
en andlig sjukdom som, om den inte tyglas, leder till
andlig död” (Conference Report, okt 1947, s 67).

• Vilka tänkbara botemedel finns det mot giftiga ormbett?

Visa eleverna en låda med etiketten ”Första hjälpen vid
ormbett” i vilken du har lagt en bild av Jesus Kristus. Tala
om för eleverna att det inuti lådan finns ett botemedel mot
ormbett.

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 21:4–9 och berätta vad som
hände Israels barn. Förklara att vi kan lära oss mer om denna
händelse av profeterna i Mormons bok. Läs 1 Nephi 17:41 och
Alma 33:18–22 och skriv upp vad vi kan lära oss om denna
händelse som inte finns i den bibliska redogörelsen. Fråga:

• Varför valde somliga israeliter att dö hellre än att se på
kopparormen? (Se 1 Nephi 17:41; Alma 33:20.)

• Vem var ormen i Edens lustgård?

Fråga eleverna vad de tror att din låda innehåller. Öppna
lådan och visa bilden på Jesus Kristus. Fråga: Hur tillintet-
gjorde Frälsaren ormens makt? (Genom försoningen.)

Läs Johannes 3:14–15 och Helaman 8:13–15. Fråga eleverna:

• Vad symboliserade händelsen med kopparormen?

• Varför blir vi andligen botade genom att se på och lita på
Jesus Kristus?

• Vilka slags människor i dag liknar de israeliter som dog
av ormbett? (Läs uttalandet av äldste Boyd K Packer
i ”Att begrunda” till 4 Mos 13–36 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 193–194.)

• Om det är värt att titta på en kopparorm för att rädda
livet, vad är då inte det eviga livet och upphöjelse värda?

• Mycket av det vi gör i kyrkan kan betraktas som ”enkelt”.
Nämn några enkla handlingar som kan hjälpa oss uppnå
evigt liv? (Att till exempel respektera och lyda sina föräl-
drar, stödja familjeaktiviteter som till exempel familjens
hemafton och klä sig anständigt.)

Fjärde Moseboken
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• Hur kan vi genom att ta sakramentet läkas andligen på
samma sätt som Israels barn läktes kroppsligen av att se
på kopparormen?

Inledning
Herren tillät israeliterna att slå läger på östra sidan av Jord-
anfloden efter att de hade vandrat i fyrtio år i öknen. Där
förberedde de sig för att inträda i det förlovade landet. De
befalldes först att strida mot moabiterna och midjaniterna
(se 4 Mos 22–25), och man gjorde en andra folkräkning för
att se vilka som kunde göra krigstjänst (se 4 Mos 26).

När midjaniterna och moabiterna hade besegrats delade
Mose upp området och gav arvedelar till Manasses, Gads
och Rubens stammar (se 4 Mos 31:1–32:15). Israels barn
var slutligen redo att ta sig över Jordanfloden och göra
anspråk på den arvedel de fått av Herren. Fjärde Moseboken
avslutas med Moses råd till Israel om hur de skulle erövra
det utlovade landet (se 4 Mos 33:50–36:13).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• För att kunna tjäna Gud måste vi avstå från världsliga

begär (se 4 Mos 22–25; 31:8, 16; se även Matt 6:24; 
1 Tim 6:10).

• Gamla testamentet innehåller detaljerade profetior om
Jesu Kristi ankomst (se 4 Mos 24:14–19; se även
MB Jak 7:11).

• Genom att trofast hålla ut intill slutet kan vi få en arvedel i
ett utlovat land (se 4 Mos 26:63–65; se även 4 Mos 14:1–39;
Hebr 11:8–10; Alma 37:38–45).

• Kyrkans ledare är kallade av Gud, understödda av dem
som de betjänar och avskilda genom handpåläggning av
dem som har rätt myndighet (se 4 Mos 27:18–23; se även
femte trosartikeln).

Lektionsförslag
Fjärde Moseboken 22–25, 31. För att kunna tjäna Gud
måste vi avstå från världsliga begär. (50–60 min)

Skriv på tavlan Är det syndigt att vara rik? Diskutera elevernas
svar och fråga dem varför eller varför inte. Låt dem läsa
1 Timoteusbrevet 6:10 och MB Jakob 2:18–19 och diskutera
vad Herren säger om rikedomar och rättfärdighet. Tala om
för dem att de i dag ska studera en anmärkningsvärd
berättelse om en man som förlorade allting, därför att han
lät rikedomar bli sin gud.

Fjärde Moseboken 22–36

Förklara för eleverna att 4 Mosebok 21 berättar hur israeli-
terna besegrade Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen
i Basan. Detta skrämde midjaniterna och moabiterna, som
gick ihop för att besegra israeliterna.

Om ni har tid, läs då gärna berättelsen om Bileam
i 4 Mosebok 22–24. Låt eleverna, enskilt eller i grupper,
besvara följande frågor. Gå sedan igenom deras svar
tillsammans med klassen och diskutera vid behov ytterligare
frågor de har. Gör kopior till eleverna av kommentaren
till 4 Mosebok 22–24 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 
2 Samuelsboken (s 191).

• Vem var Bileam? Var han verkligen en Guds tjänare?

• Vad ville Balak att Balaam skulle göra? (Se 4 Mos 22:1–6.)

• Varför bad inte Balak sin egen gud om hjälp?

• Varför ville Bileam gå till Balak, trots att Herren hade sagt
åt honom att inte göra det? (Se 4 Mos 22:7–21.)

• Varför var Herren arg på Bileam för att han gav sig i väg,
om han gett honom lov till det? (Se 4 Mos 22:20–22.)
Joseph Smiths översättning av 4 Mosebok 22:20 ändrar
”stå upp och följ med dem” till ”stå upp, om du vill följa
med dem” (kursivering tillagd). Detta gav Bileam ansvaret
för beslutet att följa med dem.

• Hur kunde åsnan se ängeln, när Bileam inte gjorde det?
Hur kan en åsna tala? (Se 4 Mos 22:22–30.)

• Vilket var svårast, att öppna en åsnas mun eller Bileams
ögon? (Se 4 Mos 22:27–33.) Vad lär oss detta?

• Om Bileam sändes för att välsigna Israel, varför bad han
då Balak att förrätta dessa stora offer? (Se 4 Mos
23:1–24:13.)

• Vem profeterade Bileam om i 4 Mosebok 24:14–19?

• Vad fick Israel att dyrka avgudar och bedriva otukt med
Moabs döttrar? (Se 4 Mos 25:1–5.)

• Vem var Pinehas? Vad gjorde honom förtjänt av Herrens
”fridsförbund”? (Se 4 Mos 25:6–13.)

• Varför började Israel krig mot midjaniterna och moabi-
terna? (Se 4 Mos 25:16–18.)

• Varför dödades Bileam? (Se 4 Mos 31:8, 16.)

Återge följande uttalande av äldste Bruce R McConkie,
dåvarande president för de sjuttios kvorum:

”Jag undrar hur ofta det händer att vi får ledning från
kyrkan och sedan, liksom Bileam längtar efter vissa
världsliga belöningar och till sist får ett svar som
innebär: Om du är fast besluten att bli miljonär eller
erhålla den ena eller andra världsliga ärobetygelsen,
så gör det, under förutsättning att du fortsätter att tjäna
Herren. Sedan undrar vi varför det inte går så bra för
oss som det kunde gjort om vi satt det som hör Guds
rike till först i våra liv . . .

Känner vi inte alla människor som, fastän de en gång
stod fast i sina vittnesbörd, numera motverkar Herrens 

Fjärde Moseboken 22–36
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Gör en sammanfattning genom att hänvisa till frågan på
tavlan och fråga:

• Vad gjorde Bileam för misstag?

• Gjorde hans jordiska ägodelar honom lycklig?

Läs Matteus 6:19–24 tillsammans med dina elever och disku-
tera hur vi kan sätta Herren främst i vårt liv och ändå arbeta
på att uppnå materiellt välstånd. Bär vittnesbörd om att det
materiella är nödvändigt, men att det inte får komma före
det eviga.

Fjärde Moseboken 24:14–19. Namnet ”Jesus Kristus”
nämns inte i Gamla testamentet, men dessa forntida
uppteckningar innehåller många detaljerade profetior
om honom. (10–15 min)

Skriv på tavlan: Samtliga Herrens profeter har vittnat om _____
_____ . Be eleverna fylla i den tomma raden med vad de tror
vara rätt svar. Låt dem därefter läsa MB Jakob 7:11 och
finna rätt svar. Visa en bild av Frälsaren och fråga: Varför är
Jesus Kristus den viktigaste personen för människosläktet?

Förklara att Gamla testamentet inte nämner Jesus Kristus
vid namn, men att den innehåller flera anmärkningsvärda
profetior om honom. Läs 4 Mosebok 24:14–19 och skriv
upp på tavlan detaljerna om Jesus Kristus i denna profetia.
Listan kan se ut på följande sätt:

• Han skulle komma långt efter Bileam (se v 17; se även
Matt 2:1).

• Han skulle vara ättling till Jakob (se v 17, 19; se även
Luk 3:23–34).

avsikter och syften på jorden emedan pengar och makt
förvridit deras omdöme om rätt och fel?

Bileam, profeten, inspirerad och mäktig som han var,
förlorade sin själ till sist eftersom hans hjärta var hän-
givet till de ting som hör denna världen till i stället för
evighetens rikedomar” (”Berättelsen om en profets
galenskap”, Nordstjärnan, aug 1979, s 30–31).

• Tecknet på hans ankomst skulle vara en stjärna (se v 17;
se även Matt 2:1–2).

• Han skulle vara kung, den som bär ”en spira” (se v 17;
se även Jes 9:6).

• Han skulle ha stor makt över sina fiender (se v 17–19;
se även 2 Tess 2:8).

• Han skulle vara härskare (se v 19; se även L&F 29:11).

Fråga eleverna vilka delar av profetian som ännu inte har
gått i uppfyllelse.

Fjärde Moseboken 26–27. Genom att trofast hålla buden
och hålla ut intill slutet kan vi få en arvedel i ett utlovat
land. (25–30 min)

Fråga eleverna:

• Vad tänker ni på när ni hör frasen ”utlovat land”?

• Vad menas med utlovat land?

• Vad skulle vara ett utlovat land för er?

• Vad skulle ni vara villiga att göra för att kunna ta det
i besittning?

Låt eleverna läsa följande skriftställen och söka efter gemen-
samma ord och principer: 5 Mosebok 6:1–3; Hebreerbrevet
11:8–10; 1 Nephi 2:20; 17:13. Fråga:

• Vad är den gemensamma nämnaren för dessa verser?
(Ett utlovat land.)

• Vad krävs enligt dessa verser för att kunna ta det i besitt-
ning? (Lydnad mot buden.)

• Vilket var det utlovade landet för det forntida Israel?

Förklara att Herren hade lett Israels barn ut ur fångenskapen,
så att de skulle kunna komma till sitt utlovade land. Gå
kortfattat igenom redogörelsen för männen som bespejade
Kanaans land. Läs 4 Mosebok 13:31–33 och ta reda på varför
Israel misslyckades med att komma in i det utlovade landet
vid denna tidpunkt. Fråga eleverna:

• Hur beskriver man bäst Israels reaktion på spejarnas
redogörelse? (De blev rädda.)

• Hur påverkar rädslan vår förmåga att trofast hålla buden?

Läs 4 Mosebok 14:28–31 och sök efter vilket straff som dessa
israeliter drabbades av.

Förklara att vid tidpunkten för 4 Mosebok 26 hade det gått
nästan fyrtio år sedan Herren hade straffat Israel. Mose
räknade på nytt antalet män som kunde göra krigstjänst inför
inträdet i det utlovade landet. Läs 4 Mosebok 26:63–65 och ta
reda på vilka som var kvar av dem som ursprungligen skulle
inträda i det utlovade landet. Fråga eleverna:

• Varför tilläts dessa att leva och komma in i det utlovade
landet och inte de andra?

• Vad lär vi oss här om Herrens löften och straff?

• Vad vet vi om Josua och Kaleb?

Fjärde Moseboken
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Låt eleverna läsa 4 Mosebok 27:15–23. Fråga:

• Vad bad Mose att Herren skulle göra inför Israels barns
intåg i det utlovade landet?

• Vem skulle föra israeliterna över Jordanfloden?

• Hur fick Josua myndighet att leda Israel?

• Vad finns det för likhet mellan det sätt på vilket Josua fick
myndighet och det sätt på vilket myndighet ges i dag?
(Läs kommentaren till 4 Mos 27:18–23 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 192.)

Låt eleverna läsa 4 Mosebok 27:12–14 och ta reda på varför
Mose inte ledde sitt folk över Jordanfloden. Gå kortfattat
igenom vad som hände vid Meribas vatten, med hjälp av
kommentaren till 4 Mosebok 20:2–13 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 190). Fråga eleverna varför
de tror att denna händelse hindrade Mose från att komma in
i det utlovade landet. Förklara att Mose hade avslutat sin

mission och att det var Josuas uppgift att leda Israel in i
Kanaan.

Fråga eleverna vad som hände med Mose (se Matt 17:1–3;
Alma 45:18–19; berätta också vad som står om detta i kom-
mentaren till 4 Mos 20:2–13 och 5 Mos 34:5 i Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 190, 211–212). Bär vitt-
nesbörd om att Mose förvandlades för att kunna fullgöra en
viktig framtida mission under Frälsarens jordiska verk-
samhet. Förklara att han till dessa forntida apostlar överläm-
nade nycklarna till Israels insamling och senare även till pro-
feten Joseph Smith.

Uppmuntra eleverna att följa Moses, Josuas och Kalebs
exempel och bemöda sig om att vara lydiga och trofasta mot
Herren. Bär vittnesbörd om att om de göra detta, kommer
också de att få en utlovad arvedel i det celestiala riket. Ni kan
avsluta med att sjunga eller läsa ”Kanhända ej uppå stormigt
hav” (Psalmer, nr 178).

Fjärde Moseboken 22–36
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Inledning
Femte Moseboken eller Deuteronomium (ett latinskt ord
bildat av de grekiska orden deutero, ”andra”, och nomos,
”lag” – ”den andra lagen”) utspelar sig på Moabs hedar vid
östra sidan av Jordan, nära Döda havet, det år Mose dog.
Dess hebreiska titel är eileh hadvarim, bokens fyra första ord
på hebreiska – ”detta är de ord”.

Femte Moseboken kallas för den andra lagen därför att den
innehåller Moses sammanfattning av den mosaiska lagen.

När ni studerar 5 Mosebok jämför då händelserna där
med redogörelserna för samma händelser i de andra mose-
böckerna. Detta kan ge er ny information och nya insikter.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vi behöver påminnas om de förbund vi har ingått och

uppmuntran att hålla fast vid dem (se 5 Mos 1–33).

• Äktenskap inom förbundet hjälper våra barn och oss att
förbli trofasta mot evangeliets principer (se 5 Mos 7:3–4).

• Prövningar kan hjälpa oss att nå andlig mognad 
(se 5 Mos 8; 10:12–17).

• Herren har befallt oss att betala tionde och ge offergåvor
(se 5 Mos 14:22–29; 15:7–11).

Medelhavet

MANASSE

GAD

Berget Nebo

RUBEN

MOAB Salthavet
(Döda havet)

Jeriko

Jerusalem

KANAAN

Femte Moseboken 1–34
• Vi bör söka sanningen hos Gud och hans profeter och inte

hos spåmän eller genom magi (se 5 Mos 18:9–22; se även
L&F 1:37–38).

• Lydnad mot Guds bud för med sig välsignelser. Olydnad
leder till sorg (se 5 Mos 28:1–45; 30:15–20).

• Herren välsignar sina barn genom de förbund han ingår
med dem (se 5 Mos 29:1, 9–14, 21, 25; 31:16, 20).

• De heliga skrifterna lär oss hur vi dyrkar Gud på rätt sätt
(5 Mos 31:9–13; 33:9–10).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 16, ”Israels
hus”, ger en kronologisk överblick över Israels hus

(se Gamla testamentet videohandledning för undervisnings-
förslag).

Femte Moseboken 1:1. Vi behöver påminnas om våra
evangelieförbund. (5–10 min)

Gör en lista med detaljerade anvisningar som kräver att
eleverna ritar ett föremål som är obekant för dem. Listan bör
innehålla så många detaljer att den förvirrar eleverna när du
snabbt läser upp den för dem. Följden bör bli att eleverna ber
dig upprepa instruktionerna för att helt förstå vad de ska
göra. Det viktiga är inte att de ritar något utan att anvisning-
arna upprepas. Begränsa denna del av övningen till två eller
tre minuter.

När flera av eleverna har bett om förtydliganden, diskuterar
ni varför de behövde höra instruktionerna om igen. Läs de
inledande upplysningarna om 5 Mosebok i denna handled-
ning. Fråga:

• På vad sätt påminner 5 Mosebok om den övning med att
följa anvisningar som vi just hade?

• Varför tror ni att Mose påminde sitt folk om deras historia,
om lagen och om Herrens löften till dem?

Diskutera följande eller liknande frågor:

• Hur ofta har vi fått rådet att vara ärliga, att be dagligen
och älska vår nästa?

• Varför tror ni att vi så ofta påminns om dessa ting?

Uppmuntra eleverna att ta emot påminnelser med tack-
samhet hellre än med irritation eller leda.

Femte Moseboken 1–3. Att se döden i vitögat kan
påminna oss om vikten av de evangelieförbund vi ingår.
(15–20 min)

Efter att ha tillbringat fyrtio år med att leda Israels barn
genom öknen visste Mose att han snart skulle lämna Israels
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barn. Han torde ha känt en stor ömhet för dem. Femte Mose-
boken 1 utgör inledningen på Moses sista budskap till israeli-
terna. För att hjälpa eleverna förstå hur Mose kan ha känt sig
låter du dem fundera över följande frågor:

• Om ni visste att ni inte hade långt kvar, vad skulle ni
då säga till er familj?

• Vilka upplevelser har ni haft som hjälpt er att grunda
ett vittnesbörd om evangeliet?

• Hur skulle ni vilja bli ihågkomna när ni har lämnat
detta liv?

Låt eleverna uttrycka sina tankar för klassen.

Be dem läsa 1 Mosebok 17:7–8 och lista de förbund som Gud
ingick med Abraham. Dela upp 5 Mosebok 1–3 i flera avsnitt
och ge olika grupper i uppgift att studera de olika avsnitten
och finna verser som visar hur Gud höll fast vid de förbund
han ingick med Abraham. Jämför de förbund som beskrivs
i 1 Mosebok 17:7–8 med deras uppfyllelse enligt 5 Mosebok
1–3. Fråga eleverna varför de tror att han tog med detta i sitt
sista budskap till israeliterna.

Läs 5 Mosebok 1:34–42 och låt eleverna ta reda på vilka
grupper av israeliter som fick eller inte fick komma in i det
utlovade landet. Diskutera varför varje grupp fick eller inte
fick göra det. Fråga:

• Vilka är några av de förbund eller befallningar vi har
fått som hjälper oss att kvalificera oss för inträde i det
celestiala riket?

• Varför tror ni att Herrens tjänare ofta påminner oss om
dessa förbund och befallningar?

Jämför Moses avskedstal med andra profeters avskedsord,
till exempel Nephis (se 2 Nephi 33), Jakobs (se MB Jakob 7:27),
Enos (se Enos 1:25–27), kung Benjamins (se Mosiah 2–6),
och Moronis (se Moroni 10).

Femte Moseboken 1–34. Att minnas Herren är
viktigt för att kunna hålla ut intill slutet. (45–50 min)

Att minnas Herren är ett av våra dopförbund och upprepas
i sakramentsbönerna. Ett huvudtema i 5 Mosebok är den
uppmaning Mose gav israeliterna att minnas – inte glömma –
Herren och hans lagar och befallningar.

Be en elev förklara vad ordet deuteronomium betyder. 
(Se finstilt förklaring i Bibeln längst ner på första sidan av
5 Mosebok.) Låt eleverna läsa 4 Mosebok 14:29–33 och söka
efter ett skäl till att Mose upprepade lagen för sitt folk.
(De flesta som Mose talade till var inte födda när lagen gavs
på berget Sinai.) Be eleverna fundera över vad de lärde sig
om israeliterna i 2 Mosebok, 3 Mosebok och 4 Mosebok.
Fråga: Vad tror ni att Mose ville betona för den generation
israeliter som växte upp i öknen?

Låt en elev läsa upp uttalandet av äldste Spencer W Kimball
i inledningen till 5 Mosebok 8 i elevhandledningen. Fråga
eleverna varför de tror att han sade att minnas kanske är det

S  M  T  W  TH  F  S

viktigaste ordet i ordboken. Ta upp några av följande tankar
i er diskussion:

• Ordet minnas är viktigt i båda sakramentsbönerna
(se äldste Jeffery R Hollands tal i Nordstjärnan,
jan 1996, s 67).

• Frälsaren talade om att minnas i Lukas 22:19 och 
3 Nephi 18:7, 11.

• Knot och glömska tycks gå hand i hand. Herren klöv Röda
havet för israeliterna och dödade deras fiender – bara en
kort tid senare beklagade de sig över att de inte hade
någon mat. Herren gav dem på ett mirakulöst sätt manna
och vaktlar – då beklagade de sig över att det inte fanns
tillräckligt med vatten. De tycktes snabbt glömma bort de
förunderliga ting som Herren gjort för dem.

Låt eleverna läsa det andra stycket på titelbladet till
Mormons bok och söka efter det första klart formulerade
syftet med Mormons bok. (”Att visa lämningarna av Israels
hus [att påminna dem om] vilka stora ting Herren har
gjort för deras fäder.”) Fråga dem vilket samband det finns
mellan detta syfte och syftet med 5 Mosebok.

Läs 5 Mosebok 8 och skriv tillsammans med eleverna upp
vad Mose bad folket komma ihåg eller inte glömma bort.
Låt dem ge förslag på vad som kunde finnas med på en kom
ihåg-lista om Herren skulle ha talat till dem. Fråga:

• Hur kan minnet av viktiga andliga upplevelser i vårt liv
vara till hjälp när vi inte känner oss andligt stämda?

• Hur kan vi genom att skriva dagbok lättare minnas hur
Herren välsignar oss dagligen?

Visa eleverna ett Unga kvinnor-smycke eller en VDR-ring.
Fråga eleverna vad som är syftet med dem. (Att hjälpa oss
minnas att vi trofast ska hålla fast vid evangeliets sanningar.)
Visa bilden av en ung pojke som bär en bönekapsel i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 200) och diskutera
hur de genom att sätta lagen ”på [sin] panna” lättare kunde
minnas den. Berätta för eleverna, eller låt dem berätta, hur vi
alltid kan minnas Herren i tanke och handling.

Fråga eleverna: Av allt det som den mosaiska lagen innehöll
(det finns över sex hundra särskilda punkter i lagen), vad
var det Herren ville att de främst skulle minnas? (Se 5 Mos
6:4–5.) Korshänvisa 5 Mosebok 6:4–5 till Matteus 22:34–38,
där Jesus kallade detta bud för ”det största och främsta
budet”. Läs president Ezra Taft Bensons uttalande om detta
bud i ”Förstå skrifterna” till 5 Mosebok 6 i elevhandled-
ningen. Skriv gärna av uttalandet på kartotekskort, så att ele-
verna alltid kan bära med sig det eller sätta upp det på något
ställe där de ofta ser det. Be gärna eleverna berätta vad de
beslutade sig att göra under uppgift B till 5 Mosebok 6 i elev-
handledningen.

Uppmuntra eleverna att oftare minnas Herren i sitt dagliga
liv. Låt dem läsa 3 Nephi 18:7, 11 och L&F 20:77, 79 och söka
efter de välsignelser som de som minns Herren i sitt liv har
fått löfte om.

Femte Moseboken 1–34
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Femte Moseboken 1–11. Herren såg till att Israel fick
vandra i öknen i fyrtio år för att de skulle luttras och
renas. (20–25 min)

Välj en stad eller en sevärdhet som befinner sig ungefär
400 kilometer från den plats där dina elever bor. (Detta är det
ungefärliga avståndet mellan Kairo och Jerusalem.) Fråga:

• Hur lång tid tror ni det tar att vandra denna sträcka?

• Hur lång tid skulle det enligt Herren ta för Israels barn att
komma till det utlovade landet?

Låt eleverna läsa 5 Mosebok 1:1–8 och berätta hur stor del av
denna fyrtioårsperiod som människorna redan hade till-
bringat i öknen, och vad Herren ville att de skulle göra vid
denna tidpunkt.

En stor del av 5 Mosebok 1–4 är en genomgång av orsakerna
till att Israel måste vandra i fyrtio år. Gå igenom valda delar
av dessa kapitel som handlar om varför Israel måste vandra
i öknen.

Dela upp din klass i fyra grupper och ge varje grupp ett av
följande kapitel: 5 Mosebok 7, 8, 10 eller 11. Låt grupperna
noggrant läsa respektive kapitel för att finna vad Mose sade
att den nya generationen israeliter måste göra för att ha fram-
gång. Låt varje grupp rapportera för klassen vad den kom
fram till. Fråga eleverna:

• På vilket sätt kan de råd som Mose gav till Israels barn
gälla även oss?

• Vad måste vi göra för att få Herrens hjälp att lösa de
svårigheter som vi ställs inför? (Se L&F 82:10.)

Femte Moseboken 7:3–4 (Nyckelskriftställe).
Att gifta sig med en värdig medlem av kyrkan,

med någon som delar vår tro, kan hjälpa oss att
undvika stridigheter i familjen. (15–25 min)

Låt två elever rollspela en eller båda av följande situationer:

• Den ena eleven är medlem i kyrkan, den andra, maken
eller makan, är inte medlem och hyser inte heller något
större intresse för religion. Det är söndag och medlemmen
vill gå till kyrkan tillsammans med barnen, och maken
eller makan vill delta i någon fritidsaktivitet med familjen.
Låt de två eleverna försöka övertyga varandra om vad
som är rätt.

• Den ena eleven är medlem i kyrkan, den andra, maken
eller makan, är medlem i en annan kyrka. De har ett nyfött
barn och måste besluta sig för om de ska låta barnet väl-
signas i Jesu Kristi kyrka eller döpas i den andra kyrkan.
Låt dem försöka övertyga varandra om vad som är bäst
för barnet.

När något beslut fattas i rollspelet, eller när det inte går att
överbrygga meningsskiljaktigheter, avbryter du rollspelet
och ber eleverna fundera över följande:

• Vilka kan bli konsekvenserna av de beslut som fattas?

• Finns det något sätt att tillfredsställa båda parterna? Hur?

• Vad kan den av makarna som är medlem i kyrkan göra
för att skapa frid i sådana situationer? (Till exempel älska
och stödja den make eller maka som inte är medlem, visa
exempel på den godhet som är en följd av medlemskapet
i kyrkan och vara ett föredöme.)

Läs 5 Mosebok 7:1–6 tillsammans med dina elever och låt
dem markera verserna 3–4. Fråga:

• Vad blir enligt Herren följden av att gifta sig utom
förbundet?

• Vilket samband finns det mellan dessa verser och
rollspelet?

• Vilka andra konsekvenser kan vi få uppleva om vi gifter
oss utom förbundet? (Se L&F 131:1–4; 132:7, 15–18.)

• Vilka beslut fattar ni nu som är avgörande för om ni
kommer att gifta er i templet senare i livet?

Femte Moseboken 13:1–10; 18:15–22. Vi bör söka san-
ningen hos Gud och hans bemyndigade representanter
och inte från källor som kan vara vilseledande.
(15–20 min)

Det finns många röster i världen som försöker tala om för
oss vad vi bör tänka, tro på och göra (se L&F 46:7; 50:1–3).
En av de största svårigheterna i jordelivet är att lära sig att
skilja mellan de som talar för Gud och de som inte gör det.

Låt om möjligt eleverna få höra inspelningar av flera per-
soner som de känner igen. En av dem bör vara profeten,
andra kan vara föräldrar, lärare i kyrkan, biskopar, missio-
närer och så vidare. Om detta inte är möjligt, läs då upp
uttalanden av berömda personer – exempelvis kändisar –
som är välbekanta för eleverna. På högra sidan av tavlan
skriver du De som förkunnar Jesu Kristi evangelium och ber
eleverna skriva upp vilka som gör det. På vänstra sidan
av tavlan skriver du De som förkunnar människors eller djävu-
lens läror. Läs 5 Mosebok 13:6–10 och 18:10–12 och skriv
upp vilka som ibland förkunnar sin egen filosofi i stället
för Herrens ord eller vilka som försöker leda oss bort från
Herren.

Be eleverna nämna filosofi eller sedvänjor som lärs ut i
världen i dag som är i strid med evangeliets principer.
Låt dem läsa 5 Mosebok 13:1–5 och 18:18–22 och söka efter
hur vi kan veta vilka principer som är sanna och vilka som
inte är det. Läs Moroni 7:16–17 och 10:5–7 och diskutera
andra sätt att skilja mellan sanning och orätt.

För en diskussion med eleverna om hur vi kan skydda oss
mot falska läror, eftersom man i vår tid inte avrättar bedra-
gare och falska lärare (se L&F 21:4–6; 45:56–57; 46:7–9; Joseph
Smith 1:37). Bär vittnesbörd om att vi får Herrens vägledning
genom profeter, skrifterna, patriarkaliska välsignelser och
den Helige Anden. Fråga: Hur kan profeten hjälpa oss att
inte bli bedragna?

Avsluta gärna lektionen med att sjunga ”Tack, Gud, att pro-
feter du sänder” (Psalmer, nr 10) och inbjud de elever som vill
att bära vittnesbörd om den levande profeten.

Femte Moseboken
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Femte Moseboken 14:22–29; 15:7–11; 26:12–15. Herren
förväntar sig att vi genom tionde och offergåvor ska dela
med oss av våra välsignelser åt de fattiga. (15–20 min)

Ställ följande rätt/fel-frågor:

1. Tiondelagen instiftades av profeten Joseph Smith. 
(Fel; se 5 Mos 14:22.)

2. Människor har alltid betalat tionde med kontanta medel.
(Fel; se 5 Mos 14:22–25.)

3. Tionde kan användas till att ta hand om de fattiga bland
oss. (Rätt; se 5 Mos 14:29; 26:12–13.)

4. Herren har inte nämnt några välsignelser i samband med
tiondet. (Fel; se 5 Mos 14:29; 26:15; se även Mal 3:8–10.)

5. Det är vårt ansvar att ta hand om de fattiga bland oss.
(Rätt; se 5 Mos 15:7.)

6. Vårt ansvar för de fattiga upphör när vi har tillgodosett
deras behov. (Fel; se 5 Mos 15:8.)

7. Herren välsignar oss timligen när vi ger åt de fattiga. 
(Rätt; se 5 Mos 15:10.)

Hjälp eleverna kontrollera sina svar genom att tillsammans
med dem läsa de verser som hör ihop med varje uttalande.
Fråga:

• Varför tror ni att vår himmelske Fader kräver av oss att vi
ska ta hand om de fattiga? (Se Matt 25:31–40; Mosiah
4:16–23.)

• Vilka kristuslika egenskaper kan vi utveckla när vi lär
oss att dela med oss av våra välsignelser åt våra med-
människor?

Femte Moseboken 28–30. Skrifterna använder ofta
”om” och ”då”-satser för att hjälpa oss förstå följderna
av våra val. (15–25 min)

Ta med dig två käppar eller pinnar till klassen, båda cirka en
meter långa. Skriv ordet Synd på en papperslapp och under
det några av de frestelser som ungdomar ställs inför, till
exempel droger, alkohol, tobak, omoral, oärlighet, oanstän-
dighet och våld. Sätt fast lappen på ena änden av en av käp-
parna. På andra änden av samma käpp sätter du fast ett
papper där det står Konsekvenser åtföljt av en lista över några
av de problem som följer på dessa synder, till exempel bris-
tande omdöme, ohälsa, olyckor, fängelse och rentav död. De
varaktiga följderna av alla dessa val är förtvivlan, förlusten
av Anden och, om ingen omvändelse äger rum, förlusten av
evigt liv.

På ena änden av den andra käppen sätter du fast ett papper
där det står Rättfärdighet åtföljt av en lista över rättfärdiga
principer och handlingar, till exempel betala tionde, läsa
skrifterna, helga sabbatsdagen och vara kysk. På den andra
änden av käppen sätter du fast ett papper där det står
Konsekvenser åtföljt av en lista över några av de välsignelser
vi får av att hålla dessa bud, till exempel lycka, sinnesfrid,
trygghet, ett produktivt liv och evigt liv.

Be en elev att komma fram och läsa det som står på pappers-
lapparna ”Synd” och ”Rättfärdighet”. Be eleven att låtsas att
han eller hon inte är medlem i kyrkan och inte vet mycket
om Gud. Fråga: Vilken käpp skulle du då välja? Be honom
sedan läsa det som står papperslapparna ”Konsekvenser”
och fråga: Skulle det ha varit lättare att fatta ett bra beslut om
du hade känt till konsekvenserna i förväg?

Förklara att människor ofta endast ser valet, men inte följ-
derna av sitt val. Några tror att de på något sätt kan ändra
på konsekvenserna senare, eller vägrar de att tro på dem
som berättar för dem om konsekvenserna. Hjälp eleverna
förstå att när vi väljer den ena änden av en käpp – synd
eller rättfärdighet – väljer vi automatiskt den andra änden –
konsekvenserna.

Förklara att det i 5 Mosebok 28 finns ett klassiskt exempel på
de val och konsekvenser som ålades Israel i form av ”om”
och ”så”-satser. Låt eleverna finna ”om”-satsen i vers 1 och
skriv upp vad Israel måste göra för att få de välsignelser som
beskrivs i verserna 2–14.

Låt eleverna finna ”om”-satsen i vers 15. Fråga: Vad skulle
bli följderna om Israel underlät att lyda Guds röst? Be dem
gå igenom verserna 16–47 och markera de förbannelser som
blev följden av olydnad. Berätta för dem att sorgligt nog
valde större delen av det forntida Israel att inte lyda Gud.

Läs 5 Mosebok 29:1–13 tillsammans med eleverna och fråga:

• Vad ville Mose att hans folk skulle göra även om han
visste att de inte skulle förbli trofasta? (Ingå förbund
med Gud.)

• Varför ville han att de skulle göra det? (Så att de skulle
lyckas med allt de företog sig.)

• Vilket formellt förbund har ni ingått med Herren?
(Dopets förbund.)

• Gäller löftet i 5 Mosebok 29:9 också för de förbund vi
ingår med Gud i vår tid? (Se Mosiah 5:7–10; 18:8–10;
L&F 97:8–9.)

Be eleverna att skriva ner hur viktiga deras förbund är för
dem, och skriva ner åtminstone ett sätt att på vilket de
kommer att bemöda sig om att hålla sina förbund under
den kommande veckan.

Femte Moseboken 32. De rättfärdigas sång är en bön
till vår himmelske Fader. (10–15 min)

Låt eleverna göra uppgifterna A och B till 5 Mosebok 31–32
i elevhandledningen.

Femte Moseboken 34:10. Det fanns många likheter
mellan händelserna i Frälsarens och Moses liv. 
(15–20 min)

Många händelser i Moses liv ger oss en försmak av Frälsa-
rens liv. Ge varje elev ett exemplar av följande översikt, men
endast med skriftställehänvisningarna. Låt dem läsa skrift-
ställena och fylla i likheterna.

Femte Moseboken 1–34
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Bär vittnesbörd om att när vi följer Herrens sanna profeter,
följer vi också Herren Jesus Kristus.

Mose Likheter Jesus Kristus

2 Mosebok Båda undgick att bli mördade  Matteus 2:13–16
1:16–2:10 tillsammans med andra barn

när kungar försökte döda dem.

2 Mosebok 18:13; Båda kallades för ledare, Jesaja 9:6; 
Apostlagärningarna befriare och domare. Johannes 5:22;
7:35 L&F 138:23

2 Mosebok 34:28 Båda fastade i fyrtio dagar. Matteus 4:2

Moses 1:12 Båda frestades av Matteus 4:1–11
Satan personligen.

2 Mosebok 16:4–15 I bådas fall gavs bröd Johannes 6:9–13
och kött på ett
mirakulöst sätt.

2 Mosebok 17:6 Båda försåg med vatten. Johannes 4:10–14

2 Mosebok 7:20 Båda förändrade vattnets Johannes 2:1–11
egenskaper.

2 Mosebok Båda utövade makt Matteus 8:27
14:21–22 över vind och vatten.

L&F 138:41 Båda var stora laggivare. Jesaja 33:22

2 Mosebok 2:11–14; Båda förkastades första Johannes 19:13–15; 
Apostlagärningarna gången de försökte leda Apostlagärningarna
7:22–37 Israel. 3:13–15

2 Mosebok Båda vädjade för och gjorde L&F 45:3–5
32:30–32 förbön för sitt folk.

5 Mosebok Kristus kallades för en Apostlagärningarna 
18:15–18 profet ”lik” Mose. 3:22–26;

3 Nephi 20:23–26

Femte Moseboken
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JOSUA

Inledning
Josuas bok är uppkallad efter dess störste profet och ledare.
Det var troligen Josua som skrev det mesta i denna bok, eller
såg till att nedtecknades, men han kan inte ha skrivit alltsam-
mans eftersom den också innehåller skildringen av hans död
och begravning. På hebreiska betyder Josua ”Herren är fräls-
ning” eller ”Herren ger segern”. Den grekiska formen av
detta namn är Jesus.

Josuas bok redogör för hur Herren hjälpte israeliterna att få
det utlovade landet. Redogörelserna för erövringen visar på
ett tydligt sätt att det var Herren som möjliggjorde deras
segrar. På många sätt är berättelsen om denne Josua en sinne-
bild för den framtida Josua, Jesus Kristus, som triumferade
över sina fiender – däribland djävulen, som är ”all rättfärdig-
hets fiende” (Moroni 9:6) – och leder oss till det celestiala
rikets utlovade land efter det att vi färdats genom livets öken.

Denna bok vittnar om att Herren uppfyller sina löften.
Herren hade förbundit sig att ge Abrahams ättlingar Kanaans
land till arvedel. Även om israeliterna på grund av olydnad
aldrig ägde hela det land som utlovats Abraham, var Josuas
tid den epok då Abrahams ättlingar för första gången här-
skade över Kanaans land.

Josuas bok kan indelas i tre huvudsakliga avsnitt:

1. Erövringen av Kanaan (kapitel 1–12)

2. Uppdelningen av landet på Israels stammar 
(kapitel 13–22)

3. Josuas sista anvisningar och vittnesbörd före sin död
(kapitel 23–24)

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Om vi är trofasta kommer Herren att hjälpa oss övervinna

våra svårigheter, ibland på mirakulösa sätt, och välsigna
oss så att vi kan göra allt det han ber om (se Jos 1:1–9; 3–4;
6:1–20; 8:1–22; 10:5–21, 40–42; 11:1–10, 15–16; 21:43–45;
23:1–11; 24:1–24).

• Dagliga studier i skrifterna hjälper oss att förstå och
efterleva evangeliet så att vi kan få Herrens välsignelser
(se Jos 1:7–8; 8:32–35; se även L&F 33:16–17).

• Herren gör sina ledare stora i folkets ögon 
(se Jos 1:16–18; 4:14).

Josua 1–24
• Lydnad och personlig renhet ökar vår tro och ger oss till-

gång till himlens krafter, så att vi kan övervinna de pröv-
ningar vi ställs inför (se Jos 6:1–20; 7:1–26; 10:8–16; 11–12).

• Våra handlingar påverkar vår omgivning på gott eller ont
(se Jos 7:1–5, 10–21).

• Herren hindrar ibland människor i deras gudaktighet.
Han förgör dem när de är ”mogna i orättfärdighet” (se Jos
8:1–29; 10–11; se även 5 Mos 20:16–18; 1 Nephi 17:32–35;
Moses 8:20–22, 28–30).

• Herren uppfyller alltid sina löften (se Jos 21:45; 22:1–4;
se även L&F 1:37–38; 82:10).

• Gud har gett sina barn handlingsfrihet, och de är fria att
välja att älska och tjäna Herren eller världens falska gudar
(se Jos 22:5; 23:11–16; 24:14–25; se även Alma 5:38–42;
L&F 1:16).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 17, ”’Inga andra
gudar jämte mig’”, innehåller jämförelsen med koloxid

för att påvisa följderna av avgudadyrkan (se Gamla testa-
mentet videohandledning för undervisningsförslag).

Josua 1. Dagliga studier i skrifterna hjälper oss att förstå
och efterleva evangeliet så att vi kan få del av Herrens
välsignelser. (30–40 min)

För att förbereda eleverna för Josua 1 läser du följande
påhittade brev i vilket Josua ber om råd:

Till dem det vederbör:

Mitt namn är Josua. Jag har utsetts till ny ledare för Israels barn
i stället för vår store ledare Mose som ledde oss ut ur Egypten och
som nu har lämnat oss. Jag känner mig helt överväldigad av denna
kallelse och ytterst otillräcklig att träda in i en sådan stor profets
ställe. Vilka råd kan ni ge om hur jag ska lyckas i den nya roll som
jag kallats till? Folket har lovat att följa mig på samma sätt som de
följde Mose.

Med vänlig hälsning, Josua

Läs Josua 1 tillsammans med eleverna och ta reda på vilka
råd som Herren gav Josua. Gör en förteckning tillsammans
med klassen över vad Herren sade skulle hjälpa Josua att bli
en framgångsrik ledare i Israel. Fäst särskild uppmärksamhet
vid anvisningarna att vara stark och frimodig (se v 6–7, 18).
Fråga eleverna vad de tror att detta betyder. Återge följande
uttalande av president Gordon B Hinckley:

”Detta är Hans verk. Glöm aldrig det. Ta emot det med
entusiasm och tillgivenhet.

Låt oss inte vara rädda. Jesus är vår ledare, vår styrka
och vår kung.
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Josua 1:8 (Nyckelskriftställe). Studier i skrifterna
kan hjälpa oss förstå och efterleva evangeliet.

(10–15 min)

Läs Josua 1:8 och fråga eleverna:

• Vad rådde Herren Josua att göra?

• Vad gör vi i dag som kan liknas vid att tänka på lagen?
(Studerar skrifterna.)

Du kan låta eleverna göra uppgift B till Josua 1 i elevhand-
ledningen.

För att hjälpa eleverna förstå vikten av att studera skrifterna
återger du följande uttalande av president Ezra Taft Benson:

Skriv upp följande skriftställen på tavlan. Dela upp dem på
eleverna och be dem läsa och fastställa fördelarna med att
studera skrifterna:

• 1 Nephi 15:24 (makt att övervinna det onda)

• Alma 4:19 (kraft att leva rättfärdigt)

• Alma 17:2–3 (kraft att undervisa på ett övertygande sätt)

• MB Jakob 4:6 (makt att åkalla himlens krafter)

”Studier i och rannsakning av skrifterna är inte en
börda som lagts på [de heliga] av Herren, utan en
fantastisk välsignelse och möjlighet . . .

Herren lovade inte Josua rikedom eller berömmelse,
utan att hans liv skulle blomstra i rättfärdighet och att
han skulle ha framgång i vad som betyder mest i livet,
nämligen i att finna sann glädje (se 2 Nephi 2:25)”
(Nordstjärnan, jul 1986, s 83).

Detta är en pessimistisk tid. Vår uppgift kräver tro.
Mina bröder och systrar överallt, jag uppmanar er att
bekräfta er tro, att föra detta verk framåt över hela
världen. Ni kan göra det starkare genom det sätt på
vilket ni lever . . .

Hur strålande är inte denna stora saks förflutna. Det är
fyllt av hjältar, mod, dristighet och tro. Hur förunder-
ligt är inte nuet, när vi går framåt för att välsigna män-
niskors liv varhelst de vill lyssna till budskapet från
Herrens tjänare. Hur storslagen blir inte framtiden när
den Allsmäktige för sitt underbara verk framåt, med
dess goda påverkan på alla som vill ta emot och leva
efter hans evangelium, och till evig välsignelse för hans
söner och döttrar i alla släktled, genom deras osjälviska
arbete, vars hjärtan är fyllda med kärlek till världens
Återlösare . . .

Jag inbjuder var och en av er, varhelst ni befinner er
som medlemmar i denna kyrka, att resa er och med en
sång i hjärtat gå framåt, efterleva evangeliet, älska Gud
och uppbygga riket. Tillsammans ska vi hålla kursen
och bevara tron, för den Allsmäktige är vår styrka”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 72).

• Helaman 15:7 (makt att förändra hjärtat)

• Romarbrevet 15:4 (större hopp och glädje)

• Alma 31:5 (ökad andlighet)

• 2 Nephi 32:3 (ökad kunskap och insikt)

• Helaman 3:29 (förbättrad urskillningsförmåga)

• Läran och förbunden 18:36 (ett starkare vittnesbörd)
(se Jay E Jensen, Nordstjärnan, jan 1993, s 78–79).

Josua 3–6. När vi utövar tro och håller Herrens bud,
ökar vår tro och tillit och Herren gör så att vi kan

klara av de svårigheter vi ställs inför. (20–25 min)

Märk: Det finns ett annat lektionsförslag i detta block till
den lärare som undervisar en veckoklass. Båda kan troligen
användas under en veckolektion.

På ett bord längst fram i klassrummet ställer du en trave med
sex eller sju böcker och en hink fylld med vatten i vilken du
har lagt ett gem, en knapp eller något annat litet föremål. Låt
två elever komma fram. Be en av eleverna att försöka få ner
böckerna från bordet genom att skrika åt dem. Den andra
eleven ber du att plocka upp ett föremål ur hinken utan att
flytta på den eller blöta ner händerna. När de säger att det är
omöjligt ber du klassen söka igenom Josua 3 och 6 och finna
de två uppgifter som tycktes omöjliga och som Herren bad
israeliterna att utföra. Fråga hur dessa underverk utfördes.
Om de är osäkra läser ni tillsammans Josua 3:7–13 och 6:2–5,
10. Fråga eleverna:

• Låter anvisningarna att utföra dessa uppgifter logiska?

• Vad var det som fick vattnet att ”bli stående som en hög
vall” och Jerikos stadsmur att störta samman?

• Hur skulle dessa upplevelser ha påverkat er tro? (Uppgift
B till Josua 6 i elevhandledningen kan vara till hjälp när ni
diskuterar denna fråga.)

Låt eleverna göra en lista över svagheter, böjelser eller atti-
tyder som en del människor tycker det är omöjligt att ändra
på, till exempel vanor, ilska, en upprorisk, stridslysten per-
sonlighet eller svårigheter att motstå vissa frestelser. Fråga:

• Vilka av dessa har Herren makt att ändra på?

• Även om Herren har makt att ändra på oss, vilket är vårt
eget ansvar?

• Vad har Herren bett oss göra för att få denna fantastiska
hjälp i vårt liv?

Läs några av följande skriftställen och påvisa sambandet
mellan dem och elevernas lista:

• Mosiah 23:21–22

• Alma 36:3

• Ether 12:27

• Läran och förbunden 90:24.

Fråga eleverna på vad sätt dessa anvisningar kan tyckas olo-
giska. Påpeka att underverken i Josua 3 och 6 endast inträf-
fade efter det att människorna noggrant hade följt de anvis-

S  M  T  W  TH  F  S

Josua
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ningar som Herren gav dem genom sin profet. Läs Ether 12:6
och låt eleverna berätta vilket samband denna vers har med
de två underverken i Josua. Fråga dem vilket samband denna
princip har med de välsignelser vi önskar få i vår tid.

Hjälp eleverna inse att även om uppgifterna tycks omöjliga
eller anvisningarna ologiska enligt människors sätt att tänka,
finns det ingenting som är omöjligt för Herren. Berätta gärna
om någon upplevelse du haft när du hade tro och var lydig
och fick välsignelser som vida översteg vad som tycktes
möjligt eller logiskt, eller låt en elev berätta om någon sådan
upplevelse.

Josua 3:13–17. Vi måste vara villiga att handla enligt vår
tro på Jesus Kristus. (10–15 min)

Ta med dig ett litet föremål till klassen, till exempel en
nyckel, och lägg den i en papperspåse. Utan att visa före-
målet för eleverna berättar du för dem vad du har i påsen
och frågar hur många av dem som tror på dig. Låt dem läsa
Alma 32:21 och Hebreerbrevet 11:1 och upptäcka att tro är
hopp eller övertygelse om ting som inte syns med ändå är
verkliga – vilket liknar deras tro på vad som finns i påsen.
Skaka påsen så att de kan höra att det finns någonting
i den och fråga dem hur detta påverkar deras tro på det du
sagt. Visa föremålet och fråga dem hur det påverkar deras
tro. Hjälp dem inse att deras tro har övergått till vetskap
(se Alma 32:34).

Låt eleverna läsa Josua 3:13–17 och fråga:

• I vilket tillstånd var Jordanfloden?

• När slutade floden rinna?

Läs tillsammans Ethers bok 12:6 och diskutera varför det var
nödvändigt för prästerna att bli våta om fötterna innan floden
slutade rinna. Fråga eleverna vad de har blivit ombedda att
göra som kan liknas vid att bli våt om fötterna innan vattnet
slutar rinna. Några exempel är att betala tionde och ge offer-
gåvor, verka som missionär, vänta med att sällskapa tills de är
16 år och tacka ja till kallelser i kyrkan. Läs Josua 4:23–24 och
fråga varför Herren vill att vi ska handla i tro.

Josua 5:13–15. Vi kan få veta vem som är ”befälhavare
över Herrens här” genom att jämföra liknande upple-
velser som Josua och Mose hade. (15–30 min)

Gör uppgift A till Josua 5 i elevhandledningen och diskutera
den i klassen. Återge informationen från kommentaren till
Josua 5:13–14 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuels-
boken (s 218). Ge eleverna tid att göra uppgift B och diskutera
sedan vad de skrev.

Josua 7. Vi kan inte dölja våra synder eftersom
Gud vet vilka de är. Våra handlingar påverkar andra
människors liv. (25–30 min)

Skriv upp följande meningar på tavlan:

Det är mitt liv. Jag kan göra vad jag vill. Jag skadar inte
någon annan.

Vad jag gör angår ingen annan. Det behöver ingen få veta.

Fråga eleverna varför dessa uttalanden är osanna.

Ett skäl är att vi ofta är omedvetna om hur våra handlingar
påverkar andra människor. För att illustrera detta tar du en
skål med vatten och släpper ner en liten sten i den. Framhåll
att även om stenen släpptes i mitten påverkades även
vattnet vid skålens kanter. Fråga eleverna på vad sätt stenen
liknar den påverkan som våra handlingar har – särskilt våra
synder – och hur även privata synder kan påverka andra
människor. Låt eleverna komma med exempel, men var noga
med att undvika diskussioner om personliga synder eller
specifika problem som någon elev kan ha.

Ett annat skäl till att dessa uttalanden inte är sanna är att
Gud vet allt om våra synder. Vi kan aldrig gömma dem för
honom. Låt eleverna läsa Läran och förbunden 121:37–38 och
söka efter vad som händer när vi försöker dölja våra synder.

Låt eleverna läsa Josua 6:17–19 och ta reda på vilken befall-
ning Herren gav israeliterna innan de angrep Jeriko.
Läs Josua 7:1, 20–21 och ta reda på hur väl de lydde denna
befallning. Låt eleverna läsa Josua 7:2–13 och finna vilken
påverkan Akans handlingar hade på det övriga folket. Låt
dem läsa verserna 14–19 för att ta reda på hur väl Akan lyck-
ades dölja för Gud det han hade gjort. Fråga: Hur många
män dog till följd av Akans synder? Låt eleverna läsa
Matteus 16:25 och Läran och förbunden 42:46; 98:13–14 och
finna vilka löften Gud ger dem som ger sitt liv i hans tjänst.
Fråga:

• Kan några av löftena i dessa verser vara avsedda för dem
som inte dör? Hur så?

• Vad kan Herren ha velat lära Israel genom att undandra
dem sin hjälp i Ai?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 19:5–6 och ta reda på vad
Herren önskade av Israels barn. Låt dem läsa Romarbrevet
14:7 och fråga på vilket sätt det som står där gäller för denna
princip. Läs Läran och förbunden 110:7–8 och Alma 39:11 och
diskutera hur en persons handlingar i vår tid kan påverka
andra. Några exempel: fusk vid skrivningar urholkar värdet
av en skolutbildning, rattfylleri kan döda oskyldiga män-
niskor och omoral kan orsaka graviditet och sjukdomar. Låt
klassen läsa Alma 7:13 och Läran och förbunden 19:15–19 och
ta reda på hur Kristi försoning påverkar oss.

En del elever kanske undrar varför Akan dödades. Låt dem
läsa Josua 1:16–18 och ta reda på vad Israel samtyckte till
skulle bli straffet för upprorisk olydnad. Låt dem läsa Josua
7:20–21 och besvara följande frågor:

• Kände Akan till förbunden och befallningarna angående
bytet från Jeriko?

• Vad ledde Akans handlingar till enligt Josua 7:5?

• På vilket sätt liknar synd cancer?

• Hur viktigt är det att avlägsna en cancertumör?

• Vad kan cancern göra med kroppen om den inte
behandlas?

• Varför är det farligt att uppskjuta omvändelsen?

Josua 1–24
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Ni bör också diskutera de positiva aspekterna av våra hand-
lingar och hur de påverkar andra människors liv. Fråga
eleverna vilka goda gärningar vi kan göra för att hjälpa
andra och vara exempel för dem. Påminn dem om att såväl
vår godhet som våra synder kan påverka andra människor.

Josua 8–12. Människorna i Kanaan tillintetgjordes på
grund av sin ogudaktighet. (15–20 min)

Inled lektionen med att sjunga ”Framåt, Herrens kämpar”
(Psalmer, nr 170) och ställ följande frågor till eleverna:

• Varför kan kristna liknas vid en här?

• Vilket budskap ger er denna psalm?

• Vem ska vi strida mot?

Förklara att i Josua 8–12 blev Israel befallt att förgöra allt
levande i Kanaan. Läs 1 Nephi 17:32–35 och ta reda på vilket
moraliskt tillstånd som invånarna i Kanaan befann sig i.
Fråga: Vad hände enligt Nephi med invånarna i Kanaan?
Låt eleverna läsa Ether 2:9–12 och notera vilka likheter det
finns mellan beskrivningen av invånarna i Kanaan och
med oss i vår tid.

Låt eleverna läsa Helaman 6:37 och söka efter hur de rättfär-
diga lamaniterna utrotade Gadiantons rövarband. Fråga:

• Hur liknar detta vårt sätt att bekämpa ondskan i vår tid?

• Vilka vapen använder vi i kampen mot ondskan?

Påminn eleverna om att Kristi budskap inte handlar om krig.
Hjälp dem förstå att vi kämpar mot synden och inte mot
människor.

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 4:2–7 och ta reda på
vilka egenskaper en framgångsrik missionär har. Läs Läran
och förbunden 27:15–18 och ta reda på vilken utrustning
som Herren har försett dagens missionärssoldater med. Visa
gärna den senaste statistiska rapporten om kyrkans tillväxt
och ställning (i julinumret av Liahona) och framhåll hur
många människor som utkämpar denna strid och hur många
nyomvända som har vunnits i denna strid. Låt dem läsa
Läran och förbunden 63:37 och ta reda på vilka Herren har
kallat att verka som missionärer. Avsluta gärna lektionen
med att sjunga ”Vi har valt att tjäna” (Psalmer, nr 172).

Josua 13–21. Herren uppfyllde sitt löfte till israeliterna
om att de skulle ärva ett utlovat land. (25–30 min)

Låt eleverna fundera över vilket löfte som de senast gav till
någon. Ställ sedan följande frågor:

• Varför gav ni detta löfte?

• Hur svårt var det för er att hålla detta löfte?

• Hur känner ni er när andra inte håller de löften som de
har gett er?

• Hur känns det när de håller dem?

Låt eleverna läsa 2 Mosebok 23:27–30 och söka efter vad Gud
uttryckligen lovade israeliterna. Läs Josua 21:43–45 och fråga
om Herren uppfyllde sitt löfte. Låt dem läsa Läran och för-
bunden 1:38 och 82:10 och fråga:

• Hur pålitliga är Herrens löften i vår tid?

• Vad kan enligt Läran och förbunden 82:10 hindra Herren
från att hålla sina löften?

Låt eleverna slå upp kartdelen i Bibeln och titta närmare på
de arvedelar som de olika stammarna fick. Be dem ta reda på
vilken stam som fick den största arvedelen och vilken som
fick den minsta. Låt dem läsa 4 Mosebok 26:52–56 och ta reda
på varför.

Fråga eleverna vilken stam som inte finns representerad på
kartan (se Jos 13:33). Läs 4 Mosebok 1:47–53 och diskutera
vilka plikter denna stam hade som gjorde att de skilde sig
från de andra stammarna. Be dem läsa 4 Mosebok 35:1–8 och
söka efter vad Herren uppenbarade för Mose om leviternas
arvedel. Läs Josua 21:3 och ta reda på om leviterna fick vad
de hade blivit lovade.

Dela upp följande skriftställen på eleverna och låt dem söka
efter löften som Herren har gett till oss:

• Moroni 10:4–5

• Läran och förbunden 58:42

• Läran och förbunden 59:23

• Läran och förbunden 76:50–70

Läs Läran och förbunden 88:16–20 och ta reda på vilket arve-
land som Herren har lovat oss. Låt eleverna berätta vad de
har funnit, både i sina studier av Gamla testamentet och i sitt
eget liv, som visar att Herren både kan uppfylla och uppfyller
sina löften.

Josua 23–24 (Nyckelskriftställe: Jos 24:15).
Vi har handlingsfriheten att göra våra val,

men till varje beslut hör ansvaret att stå för följderna.
(35–40 min)

Placera tre föremål av olika värde i tre påsar (till exempel en
liten bit av en karamellstång, hälften av en karamellstång och
en hel karamellstång). Låt en av eleverna välja en påse. Visa
klassen vad eleven valde och inte valde. Hjälp eleverna förstå
att olika val för med sig olika konsekvenser. Diskutera på
vad sätt följderna av vissa val är bättre än andra.

Låt en elev läsa upp Josua 24:15 och berätta vilket val Josua
rådde sitt folk att göra. Fråga eleverna vilket beslut Josua
fattade för egen och för familjens del. Läs Josua 23:14–16 och
24:1–15 och diskutera skälen som Josua angav till sitt beslut
att följa Herren. Läs följande uttalande av äldste Howard W
Hunter, dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
om Josua 24:15:

S  M  T  W  TH  F  S
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Låt eleverna ange några skäl till att de har valt att följa
Herren hellre än att följa världens vägar. Skriv upp skälen på
tavlan. Fråga varför en del människor följer världens vägar
och skriv upp dessa skäl på tavlan. Be dem jämföra de två lis-
torna och diskutera hur skälen till att följa världen kan liknas

”Här har vi ett storslaget uttalande som är fullt av
förpliktelser från en människa till Gud . . . Han sade till
israeliterna att oavsett vilket beslut de skulle fatta,
skulle han göra det som var rätt. Han sade att hans
beslut att tjäna Herren var oberoende av deras beslut,
att deras handlingar inte skulle påverka hans hand-
lingar, att hans förpliktelser att följa Herrens vilja inte
skulle ändras av någonting som de eller någon annan
skulle göra. Josua var fast besluten i sina handlingar
och hade sin blick riktad endast på Herrens bud”
(Nordstjärnan, apr 1983, s 110).

vid att dyrka falska gudar. Låt dem läsa Mosiah 2:38–41;
3 Nephi 27:10–11 och Läran och förbunden 19:16–19 och för-
utsäga vilka konsekvenser de drabbas av som beslutar sig
för att inte följa Herren.

Vår umgängeskrets utövar stort inflytande på hur vi väljer.
Låt eleverna läsa Josua 23:13 och diskutera hur Josua beskrev
de människor som skulle komma att påverka Israel att fatta
dåliga beslut. Läs verserna 6–11 och ta reda på vad Josua
sade om hur Israel skulle förhålla sig gentemot omgivande
folk. Låt eleverna läsa 5 Mosebok 7:1–5 och fundera över
på vilket sätt dessa verser gäller för oss i dag. Be någon av
eleverna att läsa avsnittet om vänskap i Vägledning för de
unga (s 12) för ytterligare tankar. Läs följande hänvisningar
tillsammans med dina elever och diskutera vad Herren
har befallt oss att göra i vår tid i fråga om den världsliga
påverkan vi omges av: Matteus 5:15–16; Alma 5:56–58;
Läran och förbunden 101:22; 88:81–86.

Josua 1–24
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Inledning
Domarboken innehåller berättelser ur Israels historia från
tiden för Josuas död fram till införandet av monarki under
kung Saul (se 1 Sam 8:1–9). Även om det är svårt att exakt
tidsbestämma domartiden torde den ha varit mellan cirka
1250 och 1000 f Kr. Det är svårt att göra en kronologisk över-
sikt över Domarboken eftersom stammarna skingrade sig och
tog sina tilldelade landområden i besittning (se Jos 13–17)
och därmed den tidigare lojaliteten mot nationen överflyt-
tades till den egna stammen. Varje domare i boken represen-
terade vanligtvis endast en stam eller region i det utlovade
landet. Som sådana kunde en del av dem ha styrt samtidigt.
Dessa domare utvaldes antingen av Gud eller av det folk
som de var satta att leda. De var snarare härförare än juri-
diska experter. Deras främsta ansvar var att befria sitt folk
från fienden. Följande uppställning ger en överblick över
domarna i Israel under denna tidsperiod.

Otniel av Juda stam (se Dom 3:9) Kusan-Risatajim, kung i Aram

Ehud av Benjamins stam (se 3:15) Eglon, kung i Moab

Samgar (se 3:31; Filisteerna
uppgift om stam saknas)

Debora av Efraims stam, den enda Jabin, den kananeiske kungen, 
kända kvinnliga domaren, och Barak och Sisera, Jabins befälhavare
av Naftalis stam (se 4:4–6)

Gideon av Manasses stam (se 6:11) Midjaniter och amalekiter

Abimelek, Gideons son, kallade sig själv kung och regerade under en kort
period i Sikem (se kapitel 9).

Tola av Isaskars stam (se 10:1) Okänd

Jair av Manasses stam (se 10:3) Okänd

Jefta av Manasses stam (se 11:11) Ammoniter

Ibsan av Juda stam (se 12:8) Okänd

Elon av Sebulons stam (se 12:11) Okänd

Abdon av Efraims stam (se 12:13) Okänd

Simson av Dans stam (se 15:20) Filisteer

Ytterliga två domare, Eli och Samuel, omnämns i 1 Samuelsboken.
Samuel var den siste domaren före kung Sauls regering.

Domare och stam Israels förtryckare

Domarboken 1–21
Oenighet i Israel gjorde folket sårbart, men ännu skadligare
än oenigheten var att de ständigt bröt de förbund de hade
ingått med Herren, vilket ledde till ett ständigt återkom-
mande kretslopp av avfall och omvändelse (se lektionsför-
slaget till Domarboken 1–3, s 113–114). Domarboken 1–16
berättar om detta kretslopp i de domares liv som befriade
Israel. Kapitel 17–21 innehåller flera berättelser som illus-
trerar Israels förfall när ”ingen kung [fanns] i Israel [och] var
och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt” (Dom 21:25).

Domarboken liksom Josuas bok visar också att Herren har
makt att befria sitt folk. Detta framgår särskilt tydligt i berät-
telserna om de olika domarna.

• Ehud var av Benjamins stam, den minsta stammen i Israel.

• Debora var den första kvinnan som ledde Israel i strid,
och kanske lika hjältemodig i denna berättelse var Jael,
en kvinna som dödade ledaren för Israels fiender.

• Gideon skar ner sin här till tre hundra man innan han
besegrade midjaniternas här som bestod av tusentals man.

• Jefta var son till en sköka.

• Simson föddes på ett mirakulöst av en kvinna som tidigare
var ofruktsam.

I vart och ett av dessa fall var det uppenbart att Herrens
hand var inblandad i befrielsen av israeliterna genom
domarna. Således ser vi att även under denna i stort sett
beklagansvärda tid i den israelitiska historien fanns det
anmärkningsvärda män och kvinnor. Vi kan lära många
viktiga ting av dessa personer som visade både tro och mod.
Vi kan också lära av deras dåliga exempel som övergav
Herren och därför drabbades av katastrofala konsekvenser.

För ytterligare information om Domarboken, se inledningen
till Domarboken 1–12 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 229).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Olydnad mot de förbund som vi ingått med Herren resul-

terar i lidande, sorg och förlust av utlovade välsignelser
(se Dom 1:18–3:7; 8:32–35; 10:6–9).

• När människor omvänder sig och åkallar Gud kommer
han när tiden är inne att befria dem från deras svårigheter
(Dom 3:9, 15; 10:10–16; 11:32–33).

• Vanliga människor kan uträtta utomordentliga ting när de
villigt följer Herrens vägledning och får kraft av honom
(se Dom 4:1–16; 6:11–16; 7:1–22).

• Att någon fötts in i en rättfärdig familj eller rentav blivit
förordinerad till en storslagen mission är ingen garanti för
personlig rättfärdighet. Lydnad mot Herren är viktigare
än de talanger eller andra fördelar som vi kanske har
(se Dom 13–16; se även Alma 2:26–31; Mormon 5:16–18).

DOMARBOKEN
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• Högmod och själviskhet kan resultera i personliga trage-
dier och hindra oss från att fullgöra de kallelser vi får från
Herren (se Dom 16).

Lektionsförslag
Domarboken 1–3. Att inte till fullo lyda Herren leder till
framtida bedrövelse. (25–30 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

• Vad borde ni göra om ni såg ett litet barn leka på en livligt
trafikerad väg?

• Varför tror ni att barn ibland gör sådant som är så farligt,
trots att deras föräldrar har varnat dem för det?

• Vad skulle kunna hända om de fortsatte att strunta i råden
från föräldrar och andra som vet vad som är bäst för dem?

Tala om för eleverna att detta var någonting som Israels barn
hade svårt att lära sig.

Låt eleverna läsa Domarboken 2:1–3 och diskutera vad
ängeln sade att israeliterna skulle ha gjort men inte hade
gjort. Låt dem läsa Domarboken 1:18–19 och ta reda på en
orsak till att Juda inte lyckades erövra hela sitt tilldelade
landområde. Fråga: Vilka andra orsaker kan det ha funnits
till att de inte erövrade det? (Olydnad och brist på tro.)

Låt gärna eleverna läsa Domarboken 1:27–33 och upptäcka
att de andra stammarna inte lyckades bättre. Rita eller visa
en vagn som liknar den nedan och fråga eleverna varför
vagnarna inte torde ha utgjort något problem (se 2 Mos
14:23–31). Be dem räkna upp några av de problem som ung-
domar stöter på i dag och som liknar ”vagnar av järn”. Låt
dem läsa Ether 12:27 och söka efter vilka bevis vi har på att
vår himmelske Fader har makt att hjälpa oss övervinna det
vi fruktar eller kämpar mest med.

Gör följande översikt på tavlan. Lämna rutorna tomma och
låt eleverna fylla i dem:

Låt eleverna läsa Domarboken 1:27, 29–33 och fylla i den
första rutan under ”Forntida Israel” med uppgifter om på
vilket sätt stammarna var olydiga och vad de tillät. Låt dem
läsa Domarboken 1:28 och 2:1–2 och i den andra rutan skriva
vad dessa verser visar att israeliterna gjorde. Låt dem läsa
Domarboken 3:5–7 och i påföljande två rutor skriva vad
israeliterna därefter gjorde.

Hänvisa på nytt till Domarboken 2:3 och fråga eleverna
vad som enligt Herren blev följden av Israels olydnad. Be
dem läsa verserna 18–19, som utgör ett slags sammanfattning
av Domarboken, och berätta vad som hände senare genera-
tioner.

Fråga eleverna vad människor gör eller inte gör i vår tid som
liknar det som det forntida Israel gjorde. Låt dem göra jäm-
förelser och fylla i motsvarande rutor under ”Nutida Israel”
i översikten. Läs följande uttalande om vår valmöjlighet av
äldste Neal A Maxwell:

Fråga eleverna vad världen erbjuder som kan bli fällor för
dem som inte håller sina förbund. Läs tillsammans med dem

”Alla är naturligtvis fria att välja. Vi skulle inte vilja ha
det på något annat sätt. Men när några väljer bekväm-
lighet, väljer de tyvärr inte bara för sig själva, utan
också för nästa generation och nästa. Små undanflykter
från föräldrarnas sida kan leda till stora avvikelser
hos barnen! Tidigare generationer inom en familj
kanske har återspeglat hängivenhet, medan några
i den nuvarande generationen ger bevis på undanflykt.
Tyvärr kan några i nästa generation välja avvikande
åsikter då urholkningen kräver sin tribut” (Nord-
stjärnan, jan 1993. s 62).

Forntida Israel

Tillät kananeerna att
stanna kvar i landet

Avkrävde tribut i form
av arbete, slöt fördrag och
tolererade avgudadyrkan

Blandäktenskap

Avgudadyrkan

Nutida Israel

Tillåter att en del synder
finns kvar i vårt liv

Tolererar synd och
tvivelaktiga verksamheter

Gifter sig utom förbundet,
vilket leder till förlusten 
av templets välsignelser

Inaktivitet eller 
personligt avfall

Brist på lydnad gör att vi går miste 
om förbundets välsignelser

Domarboken 1–21
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1 Nephi 17:45; 3 Nephi 6:17; 4 Nephi 1:38 och Mormon
2:13–15. Be dem föreslå svar på följande frågor:

• Vad måste vi göra för att inte gå i samma fälla som
israeliterna?

• Hur kan vi leva i en ogudaktig värld och ändå leva
rättfärdigt och hålla våra förbund?

Domarboken 1–21. Eftersom israeliterna inte ständigt
höll sina förbund med Gud måste de upprepade gånger
gå igenom ett kretslopp av fångenskap och befrielse.
(20–30 min)

Gör följande översikt på tavlan eller på ett utdelningsblad.
Lämna gärna rutorna tomma och fyll i dem allteftersom ni
studerar Domarboken 2–4.

Låt eleverna läsa Domarboken 2:11–19 och 3:5–11 och disku-
tera hur underlåtenhet att lyda förbunden ledde till ett fort-
satt kretslopp av lidande. Hjälp dem finna de verser i Domar-
boken 3:5–11 som motsvarar rutorna på tavlan och fylla i
dessa allteftersom orsakerna nämns.

Läs Domarboken 3:12–15; 4:1–6 och 6:1, 11 tillsammans med
dina elever och fråga dem varför de tror att varje ny genera-
tion måste utstå lidande och förtryck innan de vände sig till
Herren för att få hjälp. Berätta för dem att detta kretslopp
karaktäriserar en stor del av Domarboken. Be dem läsa
Domarboken 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6 och 13:1 och stryka
under ”Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon”.

Låt eleverna läsa 1 Nephi 2:16–17; 15:21–25; Helaman 3:27–30,
35; 5:12 och söka efter hur vi kan undvika att göra samma
misstag som israeliterna gjorde.

Domarboken 3–16. Herren kan använda ”det svaga
på jorden” för att utföra sina mäktiga och kraftfulla

gärningar bland sitt folk. (35–50 min)

Visa en bild av några unga missionärer i kyrkan. Fråga ele-
verna vilken uppfattning många av världens människor har

S  M  T  W  TH  F  S

Herren reste upp
en domare som
befriade dem.

Människorna gjorde 
det som var 

ont i Herrens ögon.

De överlämnades 
i sina fienders händer.

Människorna
omvände sig och
ropade till Herren.

Avfallets kretslopp i Domarboken

om dessa ungdomar. President Gordon B Hinckley framhöll
hur världen ofta ser på missionärer:

Läs Läran och förbunden 1:17–20 och 35:13–15 tillsammans
med klassen. Be eleverna ta reda på de ord och uttryck som
beskriver vilka Herren väljer att utföra hans verk. Fråga:

• Varför tror ni att han väljer de som är ”svaga”?

• Vad lär oss detta om Herrens makt?

• Vad skulle människorna kunna frestas att göra om Herren
valde de starkaste, de intelligentaste eller de rikaste?

• Kan den starkaste, den intelligentaste eller den rikaste
också vara den rättfärdigaste?

• Vilka svårigheter kan vi få om vi följer någon av fel orsak?

Läs president Hinckleys svar till reportern:

Låt eleverna berätta om följande ledare och beskriva på vad
sätt de var ovanliga hjältar:

• Ehud (se Dom 3:15)

• Debora (se Dom 4:4; 5:7)

• Jael (se Dom 4:17–22)

• Gideon (se Dom 6:14–15; 7:1–6)

• Jefta (se Dom 11:1–2)

”Jag besvarade journalistens fråga med ett leende.
’Gröna ungdomar? Det som gällde för Timoteus på
Paulus tid gäller även för våra missionärer i dag 
[se 1 Tim 4:12] . . .

Det märkliga är att folk tar emot dem och lyssnar på
dem. De är sunda. De är skärpta, de är alerta, de är
rakryggade. De ser rena och snygga ut och människor
fattar snabbt förtroende för dem . . .

Gröna ungdomar? Ja, de är inte särskilt sofistikerade.
Men vilken stor välsignelse detta är. Det finns inget
vilseledande hos dem. De talar inte på ett spetsfundigt
sätt. De talar ur hjärtat med personlig övertygelse. De
är alla den levande Gudens tjänare, ambassadörer för
Herren Jesus Kristus. Deras kraft kommer inte av att de
lärt sig det som hör världen till. Deras kraft kommer av
tro, bön och ödmjukhet” (Nordstjärnan, jan 1996, s 55).

”Jag intervjuades av en representant för BBC Radio
Worldwide Service. Han hade sett missionärerna och
lagt märke till deras ungdomliga utseende. Han
frågade mig: ’Hur kan ni förvänta er att människor
ska lyssna på sådana gröna ungdomar?’

Ifall ni inte vet vad det betyder att vara grön, så betyder
det att vara omogen, oerfaren och sakna världsvana”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 55).

Domarboken
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Läs tillsammans Domarboken 4:23 och 7:7 och lägg märke
till vad som hände när människorna följde dessa ledare.
På Gideons tid hade folket ännu inte förstått vad Herren för-
sökte lära dem. De ville att Gideon skulle vara deras kung.
Läs Gideons svar i Domarboken 8:23.

Låt eleverna berätta hur de kan bli bättre redskap i Herrens
händer och utföra hans verk och vara levande vittnesbörd
om hans makt. Diskutera gärna andra exempel i skrifterna,
till exempel Mose, Enok och profeten Joseph Smith, och
framhåll vad de gjorde så att Herren kunde använda dem
(se Moses 1:3–8; 6:31–37; Joseph Smith 2:14–20).

Domarboken 7–8. Vi bör ha tro på och förlita oss på
Herren och inte på oss själva. (15–20 min)

Lägg två små godispåsar på ett bord tre meter från en vägg
i rummet. Berätta för någon av eleverna som vill ha en av
godispåsarna att han endast kan få den om han håller ena
handen tryckt mot väggen. När det är uppenbart att eleven
inte kan nå godispåsen berättar du för eleven att han kunde
ha bett någon i klassen att fatta tag i hans andra hand och
bildat en kedja från väggen och på det viset nått godispåsen.

Fråga eleverna om det finns tillfällen under jordelivet när vi
är oförmögna att göra saker på egen hand. Läs Matteus 5:48
och ta reda på vilken befallning det talas om där som vi inte
kan utföra på egen hand. Läs Moroni 10:32–33 och be dem
ta reda på hur vi kan uppnå denna fullkomlighet.

Skriv av följande uppställning på tavlan. Lämna den andra
kolumnen tom. Be eleverna att läsa de verser som står i den
första kolumnen, och i den andra kolumnen lista det antal
soldater som nämns i varje vers. Fråga dem vad Herren
visade israeliterna och varför han gjorde det.

Låt eleverna läsa Domarboken 7:17–23 och skriva upp fyra
saker som skrämde Israels fiender. Fråga dem vad de tror
att Herren försökte undervisa israeliterna om genom denna
händelse (se Dom 7:2). Låt dem läsa Domarboken 8:22–23
och fråga:

• Drog israeliterna lärdom av det som hände?

• Drog Gideon lärdom av det som hände?

• Hur kan denna berättelse hjälpa oss när vi försöker bygga
upp Guds rike i vår tid?

Domar- Antal soldater som nämns
boken 7

v 2 För talrikt (32 000)

v 3 22 000 vände tillbaka; 10 000 stannade kvar

v 7 300

v 12 Talrika

Vers 16 3 grupper med 100

Återge följande uttalande av president James E Faust, andre
rådgivare i första presidentskapet:

Domarboken 13:1–8. Att föda barn till en rättfärdig familj
är en viktig del av lycksalighetsplanen. (15–20 min)

Visa några bilder av spädbarn för klassen. Framhåll hur
vackra och oskyldiga de är och den glädje som de för med
sig för sina föräldrar. Be eleverna säga vilket som var den
första befallningen som gavs till människorna (se 1 Mos 1:28).
Förklara att denna befallning fortfarande gäller.

Fråga eleverna hur lycksalighetsplanen skulle påverkas om
Satan kunde förmå människor att sluta föda barn. Berätta
själv eller inbjud eleverna att berätta hur det kan kännas för
någon som önskar få barn men inte kan det. Läs Domar-
boken 13:1–8 och låt eleverna ta reda på vilka som var barn-
lösa. Fråga dem vad Simsons föräldrar bad om i vers 8 och
vad det lär oss om dem.

Ställ följande frågor till eleverna:

• Varför behöver föräldrar gudomlig hjälp med att upp-
fostra sina barn?

• När kan föräldrar be om gudomlig hjälp vid barnupp-
fostran?

• Vilka förhoppningar har föräldrar när det gäller sina barn?

• Vad önskar sig våra himmelska föräldrar när det
gäller oss?

Domarboken 13–16. Högmod och själviskhet kan
resultera i personliga tragedier och hindra oss från att
fullgöra våra kallelser. (35–40 min)

Skriv upp följande frågor på tavlan före lektionen:

• Hur använde sig Simson av sin gudagivna förmåga?

• Hur skilde sig Simsons motiv för att strida mot Israels
fiender från Gideons motiv? (Ta gärna översikten under
uppgift A till Domarboken 14–15 i elevhandledningen till
hjälp.)

”Herren har ett stort verk för oss alla. Du kanske
undrar hur det kan vara så. Du kanske inte känner att
du är särskilt märkvärdig. Kanske tror du, eller har du
fått höra, att du är dum. Många har känt så, och en del
av oss har fått höra det. Gideon kände detta när Herren
bad honom rädda Israel från midjaniterna. Gideon
sade: ’Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag
själv den ringaste i min fars hus.’ Han hade bara tre
hundra män, men med Herrens hjälp slog Gideon mid-
janiternas härar.

Herren kan göra märkliga underverk med en person
med ordinär förmåga, som ödmjukt, trofast och hän-
givet tjänar Herren och försöker förbättra sig själv. Det
är för att Gud är den högsta kraftkällan” (Nordstjärnan,
jan 1996, s 47).

Domarboken 1–21
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• Finns det likheter eller skillnader mellan Simsons och
Gideons framgång i att befria Israel?

• Varför föll Simson till föga för Delilas list?

• Varför stärkte Herren Simson igen?

När eleverna har läst frågorna, läser ni tillsammans Domar-
boken 13–16. Be dem söka efter svar på frågorna på tavlan
allteftersom de läser. När de tror att de kan besvara en av

frågorna, ber du dem att sluta läsa och räcka upp handen.
Eventuella frågar som inte besvarats under läsningen disku-
terar ni gemensamt efteråt.

Använd vid behov kommentaren till Domarboken 16:29–30
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 238–239).
Överväg att låta eleverna göra uppgifterna till Domarboken
16 i elevhandledningen.

Domarboken
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RUT

Inledning
Berättelsen om Rut ägde rum under domartiden i Israel vid
en tidpunkt då det rådde fred mellan israeliter och moabiter.
Händelserna inträffade i Moab och i det område av Israel
som tillhörde Juda stam.

Till skillnad från de många sorgliga berättelserna om Israels
avfall i Domarboken är berättelsen om Rut glädjefylld och
handlar om tro, hängivenhet och kristlig kärlek. Den
påminner oss om att människan kan vara god även i en
ogudaktig värld.

Berättelsen om Rut uppmuntrar oss att fatta rätta beslut och
att bemöta svårigheter med mod. Om vi gör detta kommer
allt så småningom att samverka till vårt bästa. Det finns
också ett bakomliggande tema i berättelsen som handlar om
återlösningen. Rut var utlänning. Hon var fattig, änka och
barnlös. Genom Boas, som ”återlöste” henne (se Rut 4:4–10),
blev Rut godtagen som israelit och uppnådde ett visst väl-
stånd, gifte sig på nytt och fick barn. Med tanke på detta åter-
lösningstema är det intressant att märka att Jesus Kristus var
hennes ättling (se Matt 1:5–16).

Syster Aileen H Clyde, före detta rådgivare i Hjälpföre-
ningens generalpresidentskap, framhöll en viktig tillämpning

Berget
Karmel

Berget
Tabor

Berget Nebo

MOAB

Berget Gilboa

Betlehem

Rut 1–4
av berättelsen om Rut: ”Rut mötte förtröstansfullt svårigheter
som inte är ovanliga i vår tid – en älskad människas död,
ensamheten på en ny plats och behovet av att arbeta hårt för
sitt levebröd. Hennes små ansträngningar, som senare på ett
markant sätt sammanlänkades med en stor händelse, säger
mig att vi alla kan ta vårt dagliga liv och våra dagliga beslut
på allvar, då vi väljer att följa Gud” (”Förtröstan genom
omvändelse”, Nordstjärnan, jan 1993, s 87).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vår himmelske Fader tar emot människor av alla natio-

naliteter som kommer till honom och lyder hans bud
(se Rut 1:16–17; 2:11–12; 3:13–17; se även Apg 10:34–35).

• Herren välsignar dem som med kärlek tar hand om sina
åldriga föräldrar och släktingar (se Rut 1:16–19; 4:1–8).

Lektionsförslag
Rut 1–2. De som är hängivna Herren visar denna
hängivenhet genom att vara ödmjuka, modiga och
vänliga mot andra människor. (15–25 min)

För att hjälpa eleverna att bekanta sig med berättelsen i Rut
1–2 skriver du upp följande namn på tavlan: Rut, Elimelek,
Mahlon, Kiljon, Noomi, Orpa, och Boas. Låt eleverna snabbt
läsa igenom Rut 1–2 och berätta dessa personer var. Skriv en
kort redogörelse bredvid varje namn på tavlan. Använd
kommentaren till Rut 1–4 i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 239–242) för ytterligare hjälp.

Låt två elever rollspela Rut och Orpa inför klassen. Be dem
att samtala med varandra som om de vore de två sväger-
skorna som försöker bestämma sig för om de ska bege
sig till ett främmande land med svärmodern. Låt den övriga
klassen fundera över vad de skulle säga om de vore Rut
eller Opra. Fråga:

• Vad fick Rut att vilja följa med Noomi?

• Vad var den verkliga orsaken till Ruts hängivenhet?

Be eleverna komma med skriftställehänvisningar som
styrker deras svar.

Fråga eleverna:

• Varför kan det ha varit svårt för Rut att göra det hon
gjorde?

• Hur var hennes liv i Israel? (Hon var fattig och var
tvungen att plocka ax för att få mat.)

• Vad lär vi oss i andra kapitlet om det Rut gjorde för att
försörja sig och sin svärmor?

• Vad lär vi oss om vad slags man Boas var?
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Låt eleverna jämföra Rut med dem som blir medlemmar i
kyrkan i vår tid. Ställ följande frågor:

• Vilka är några av de svårigheter som nyomvända ställs
inför när de tar emot evangeliet?

• På vilket sätt kan Rut vara en förebild för dem?

• På vilket sätt är Boas ett exempel på hur kyrkans med-
lemmar bör bemöta ”främlingar” i evangeliet?

• Hur kan vi tillämpa Boas exempel på undersökare och
nyomvända till kyrkan?

Läs tillsammans med eleverna Paulus ord i Efesierbrevet
2:19. Framhåll orden ”inte längre gäster och främlingar”.

Fråga eleverna:

• Varför tror ni att berättelsen om Rut bevarades åt oss
i Bibeln?

• Vilka egenskaper hade Rut, Noomi och Boas som ni
skulle vilja tillägna er?

Rut 1–4. När vi sätter Gud främst i vårt liv och tänker
först på andra, får vi större välsignelser och lycka.
(25–30 min)

Rita två träd på tavlan. Skriv självisk på ena trädstammen
och osjälvisk på den andra. Fråga eleverna vad dessa två ord
har för innebörd och diskutera svaren på följande frågor:

• Vilka ord skulle ni använda för att beskriva dessa båda
träds frukter?

• Vilket av träden betecknar Simsons liv?

• Vilka var frukterna av hans själviskhet?

• Vilket träd betecknar Ruts liv?

• Vilka var frukterna av hennes osjälviskhet?

Förklara för eleverna att i motsats till många av berättelserna
i Domarboken handlar Ruts bok om människor som var
osjälviska – som tänkte på andras behov innan de tänkte på
sina egna.

Låt eleverna läsa Matteus 22:37–39 och ta reda på hur vi ska
älska Gud och andra människor. Fråga: Om vi vill vara osjäl-
viska, vems behov ska då vi sätta före våra egna? Låt dem
läsa Rut 1:8–19 och ta reda på ord och verser som visar hur
Rut tillämpade dessa kärlekens principer i sitt liv.

Gör följande översikt på tavlan eller gör ett utdelningsblad
till eleverna på vilket du utelämnar svaren. Låt eleverna läsa
verserna och under varje namn skriva vad denna person var
bekymrad för.

Fråga eleverna vilka ”frukter” Rut och andra fick till följd av
att de var osjälviska. (Några exempel är kärlek, kamratskap,
äktenskap, barn och livets nödtorft.)

Läs Rut 4:18–21 och lägg märke till att kung David var ättling
till Rut och Boas. Läs Lukas 3:23–32 och notera att Jesus
Kristus tillhörde denna släktlinje. Fråga eleverna: Vilka hän-
delser i Jesu liv illustrerar hans osjälviskhet? Det var verk-
ligen på sin plats att han blev ättling till detta osjälviska par!

Rut 1–4. Berättelsen om Rut och Boas kan ses som en
sinnebild för vår återlösning genom Frälsaren. 
(10–15 min)

Efter att ni har studerat berättelsen om Rut ber du eleverna
fundera över på vilket sätt Rut kan representera oss alla och
hur Boas är en sinnebild för Jesus Kristus. Låt dem gå igenom
Rut 1–4 och söka efter sådant som Rut och Boas sade och
gjorde som belägger detta. Låt några elever berätta vad de
skrivit ner.

Vem månade de om?

Rut Noomi Boas Åter- 
lösaren

Rut 1:11–13 Orpa och Rut

Rut 1:14–18 Noomi

Rut 2:1–10 Rut

Rut 2:11,12 Noomi

Rut 2:13–17 Rut

Rut 2:18 Noomi

Rut 3:1 Rut

Rut 3:2–11 Noomi och   
Elimelek

Rut 3:12–18 Rut och  
Noomi

Rut 4:6 Sig själv

Rut 4:9,10 Elimelek

Rut 4:13–17 Noomi

Rut
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FÖRSTA SAMUELSBOKEN
Både 1 och 2 Samuelsboken har namn efter profeten Samuel,
huvudpersonen i 1 Samuelsboken. Profeten Samuel kan ha
skrivit en del av 1 Samuelsboken men inte hela, eftersom
kapitel 25 innehåller redogörelsen för hans död. Förutom att
den okände författaren använde sig av det Samuel skrev,
tycks han också ha använt sig av profeterna Natans och Gads
texter (se 1 Krön 29:29).

I den hebreiska Bibeln är 1 och 2 Samuelsboken en enda
bok som kallas ”Samuel”. Den grekiska versionen av Bibeln
delade upp den på två böcker, och denna tradition har
fortsatt fram till nuvarande tid. I Kung Jakobs bibel har
1 Samuelsboken undertiteln ”The First Book of the Kings”
(Första Kungaboken). Detta är en lämplig titel eftersom
boken berättar om hur Israels första kung – Saul – smordes.

Första Samuelsboken spänner från tiden för Samuels födelse
till Sauls död omkring 1010 f Kr. Under denna tid uppnådde
Israels stammar för första gången sedan Moses och Josuas
dagar en viss enighet. Denna enighet kom till stånd under
Israels första kungar, som smordes av Samuel.

Inledning
Första Samuelsboken 1–11 innehåller redogörelsen för Elis
död och för hur domarämbetet därmed övergick från Eli, den
förste av Israels domare som även var präst, till pojkprofeten
Samuel, som skulle bli Israels siste domare. Samuel liksom
Simson före honom var ett löftets barn som genom gudomlig
försyn föddes till en tidigare ofruktsam mor. Samuel och
Simson var båda nasirer. Samuel kunde emellertid med trons
hjälp betvinga filisteerna, något som den fysiskt starke, men
i andligt hänseende trolöse, Simson inte kunde göra. Dessa
kapitel berättar också om Israels strävan att göra sig av
med sina domare och insätta en jordisk kung. Detta innebar
i själva verket att de förkastade sin sanne kung, himlens Gud,
Jesus Kristus.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• De som ber med tro kan få uppleva underverk 

(se 1 Sam 1:1–17; se även Mormon 9:15–20).

• Föräldrar har ansvaret att lära sina barn att älska Herren
och avstå från det som är ont (se 1 Sam 2:27–34; 3:13;
se även L&F 68:25–32).

Första Samuelsboken 1–11

• Herren kallar oss på många sätt – att lära oss känna
igen hans röst är nödvändigt om vi ska växa andligen 
(se 1 Sam 3:1–10).

• Vi kan endast få del av himlens krafter om vi är rättfärdiga
(se 1 Sam 4–7; se även L&F 121:34–44).

• Om vi förkastar inspirerade råd från profeten eller från
andra ledare i kyrkan, är det då i själva verket Gud vi
förkastar (se 1 Sam 8:7; se även L&F 1:37–38).

• Kallelser från Herren uppenbaras för dem som är bemyn-
digade. Dessa utför sedan kallelsen, framlägger namnen
för inröstning, avskiljer och utbildar dem som Herren har
utvalt (se 1 Sam 9–10).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 18, ”’Om denne
gosse bad jag’”, använder sig av en nutida berättelse

för att illustrera föräldraskapets gudomliga kallelse (se Gamla
testamentet videohandledning för undervisningsförslag).

Första Samuelsboken 1–3. Föräldrar har ansvaret att
lära sina barn att älska Herren och att avstå från det som
är ont. (35–45 min)

Fråga eleverna vad de tror är det största behovet i världen.
Låt dem diskutera sina tankar i en eller två minuter. Läs
sedan följande uttalande av president David O McKay:

Fråga eleverna varför de tror att detta är sant.

Låt eleverna läsa igenom 1 Samuelsboken 1–2 och skriva
ner de egenskaper och handlingar som visar att Hanna var
en klok och föredömlig mor (se 1 Sam 1:10–11, 15–18, 20,
24–28; 2:1–10). Låt dem berätta vad de skrivit. Ta gärna
kommentaren till 1 Samuelsboken 1–2 i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 245–246) till hjälp. Fråga:

• Vad ville Hanna ha mer än någonting annat?

• Varför tror ni att hon så förtvivlat gärna ville ha barn?

• Vilken roll spelar barn i vår himmelske Faders lycksalig-
hetsplan?

• Efter att ha blivit välsignade med barn, vilket är då vårt
ansvar som föräldrar? (Se L&F 68:25–31.)

Låt eleverna läsa 1 Samuelsboken 2:12–17, 22 och fråga:

• Vilka synder begick Elis söner som präster i tabernaklet?

• Läs 1 Samuelsboken 2:22–25 och 3:12–13. Vad gjorde Eli
åt sina söners handlingar?

”Om jag blev tillfrågad vilket som var det största
behovet i världen, skulle jag utan tvekan svara: kloka
mödrar och . . . föredömliga fäder” (citerad i Richard L.
Evans’ Quote Book [1971], s 20).
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• Läs vad Herren sade till Eli i 1 Samuelsboken 2:27–36 och
3:12–14. Vad gjorde Eli för fel?

• På vilket sätt ”ärade” Eli sina söner mer än Herren?

• Vad kan vi lära oss av Herrens hårda sätt att bestraffa Eli?
(Se 1 Sam 4:10–18.)

• På vilket sätt är Elis straff symboliskt för vad som kan
hända i evigheten om vi inte flitigt fullgör våra familje-
plikter?

Hjälp eleverna inse att barn har sin handlingsfrihet och att de
ibland går vilse trots att föräldrarna har gjort sitt allra bästa.
Så var fallet med Samuel, som också hade olydiga söner, men
Herren fördömde honom inte för detta (se 1 Sam 8:1–3).

Fråga eleverna vad som är allra svårast för ungdomar i dag
som vill bli ”kloka mödrar och föredömliga fäder”. Fråga:
Står världen för och främjar samma syn på män, kvinnor och
familjer som Herren gör? Ge om möjligt eleverna en kopia av
”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” på sidan 218.

Låt eleverna finna meningar och avsnitt som beskriver vad
”kloka mödrar och föredömliga fäder” bör göra. Diskutera
vilka förberedelser eleverna nu kan göra för att bli det slags
föräldrar som beskrivs i tillkännagivandet.

Första Samuelsboken 3:1–10. Det är nödvändigt för vår
andliga välfärd att vi lär oss känna igen Herrens röst.
(20–25 min)

Spela in sex eller åtta olika slags ljud, av vilka några är
bekanta för eleverna och andra inte, eller frambringa ljuden
i klassen och be eleverna blunda. Efter varje ljud låter du
eleverna gissa vad det var. Efteråt frågar du dem varför
de kände igen en del ljud och inte andra. Låt dem läsa 
1 Samuelsboken 3:1–10 och fråga:

• Vilket ljud hörde Samuel som han först inte kände igen?

• Vad tror ni menas med att ”Herrens ord var sällsynt på
den tiden”? (v 1; se även kommentaren till 1 Sam 3:1 i
Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 246.)

Herren kallade Samuel till profet med sin egen röst. Gud
meddelar sig med sitt folk genom profeter, men han kan
också meddela sig personligen med vart och ett av sina barn.
Låt eleverna nämna andra sätt som Herren meddelar sig
med oss på, till exempel genom den Helige Anden, skrif-
terna, föräldrar och lokala ledare i kyrkan. Låt eleverna som
klass eller gruppvis studera följande skriftställen och skriva
upp vad vi kan göra för att lättare känna igen Herrens röst:

• 1 Nephi 17:45

• Alma 5:57

• Läran och förbunden 1:14, 38

• Läran och förbunden 18:34–36

Återge gärna en personlig upplevelse som har hjälpt dig att
känna igen Herrens röst.

Första Samuelsboken 4–7. Tro och rättfärdighet krävs
för att vi ska få uppleva underverk för egen räkning.
(25–30 min)

Visa några saker som för eleverna symboliserar tur eller otur,
som till exempel en hartass, en fyrklöver eller en hästsko, och
fråga i vilken mån sådana saker kan utföra underverk. Låt
eleverna gå igenom Josua 3:9–17 och berätta vad israeliterna
hade som de förknippade med underverk.

Låt eleverna läsa 1 Samuelsboken 4:1–11 och förklara varför
förbundsarken inte räddade israeliterna från filisteerna.
Fråga dem vad det är för skillnad mellan förbundsarken och
exempelvis en maskot eller en amulett. (Se även kommen-
taren till 1 Sam 4–7 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 
2 Samuelsboken, s 247). Låt dem läsa Mormon 9:15–21 och
fastställa den sanna källan till underverk och vad vi måste
göra för att underverk ska ske i våra liv.

Visa eleverna bilden på filisteernas gud Dagon i Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 247). Låt dem läsa
1 Samuelsboken 5:1–4 och berätta vilket underverk som ägde
rum i Dagons tempel. Läs 1 Samuelsboken 5:6–12 tillsam-
mans och diskutera den förödelse som drabbade filisteerna
till följd av att de tog förbundsarken. Läs 1 Samuelsboken
6:1–12 och sök efter vad filisteerna gjorde med arken (se även
kommentaren till 1 Sam 5:2–3 and 5:6–12; 6:1–9 i Gamla testa-
mentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 247).

Låt eleverna läsa 1 Samuelsboken 7:3–13 och söka efter vad
Samuel sade att israeliterna skulle göra för att få makt över
sina fiender (se även kommentaren till 1 Sam 7:13 i Gamla tes-
tamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 248). Fråga dem vad
det finns för likhet mellan dessa metoder och det som Israel
i 1 Samuelsboken 4–6 försökte göra för att besegra filisteerna.
Be eleverna ge förslag på olika sätt att tillämpa Samuels råd
på egna svårigheter.

Första Samuelsboken 8:1–5. Vi bör leva enligt
Herrens befallningar och inte enligt världen sätt.

(45–50 min)

Skriv på tavlan eller visa bilder av sådant som var populärt
i din ungdom. Det kan röra sig om kläder, frisyrer, slangut-
tryck eller modedanser. Efter att dina elever har tittat på och
kanske skrattat åt dessa gammalmodiga modeföreteelser,
ber du dem nämna vad som populärt bland dagens ungdom.
Fråga:

• Vad kommer förmodligen era barn att säga om dessa
modeföreteelser om tjugo år?

• Om modet är så flyktigt, varför är då så många ivriga att
följa det?

Låt eleverna läsa 1 Samuelsboken 8:1–5 och fastställa vilket
mönster de forntida israeliterna ville följa och varför. Be dem
läsa verserna 6–8 och berätta vad Herren sade att Israel
egentligen gjorde, när de ville ha en kung och likna de andra
nationerna (se även kommentaren till 1 Sam 8:3–7 i Gamla tes-
tamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 248). Be dem göra

S  M  T  W  TH  F  S

Första Samuelsboken
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uppgift A till 1 Samuelsboken 8 i elevhandledningen och dis-
kutera vad de skrivit. Fråga:

• Vad lär oss Samuels profetia om vådan av att ha en orätt-
färdig kung?

• Varför tror ni att israeliterna inte brydde sig om Samuels
varning?

• Varför tror ni att en del människor föredrar att vandra på
världens vägar i stället för på Herrens? (Se Helaman
12:4–6; L&F 10:20–22; 123:12.)

• Varför tillåter Herren människor att välja det som han vet
leder till olycka? (Se ”Handlingsfrihet”, s 14).

Hjälp eleverna inse att inte allting som är populärt är felak-
tigt eller ont men att en del är det. Be eleverna skriva upp på
tavlan några gängse modeföreteelser eller livsstilar i världen
som vi vet strider mot Herrens befallningar. Fråga dem hur
vi liknar de forntida israeliterna, när vi följer världsliga
normer som vi vet är felaktiga.

Återge följande uttalande av äldste Spencer W Kimball när
han var medlem av de tolv apostlarnas kvorum, i vilket han
jämför människor i vår tid med de forntida israeliterna:

”Samuel kallade samman folket och förklarade för dem
att Herrens folk skulle vara annorlunda, ha högre
normer. ’Vi vill vara som andra folk’, krävde de. ’Vi vill
inte vara annorlunda.’ . . .

Är vi i vår tid så annorlunda? Vi eftersträvar världslig
glamour och ytlighet utan att alltid inse straffet för vår
dårskap . . . Andra . . . hänger sig åt ’socialt drickande’ –
’vi måste ha en kung så som alla folk har!’

Moderiktningar skapas av de vulgära och penning-
galna och går från den ena ytterligheten till den andra
för att garderober ska bli omoderna och affärsmän
tjäna pengar. Vi kan inte vara annorlunda. Vi dör hellre
än att inte följa med vår tid. Om klänningarna ska vara
knäkorta, måste vi ha en som slutar en bit ovanför
knät. Om shortsen ska vara korta, måste vi ha de kor-
taste shortsen . . . Om baddräkterna ska vara minimala,
måste vi ha den minimalaste baddräkten. ’Vi måste ha
en kung så som alla folk har!’

Herren säger att han vill ha ett helgat, annorlunda
folk, men vi vill inte vara annorlunda . . . Om intima
smekningar är världens mönster, så måste vi också
smekas på det sättet. ’Vi måste ha en kung så som alla
folk har’ . . .

Andra ingår hollywoodäktenskap med prål, glitter och
skrytsam prakt. Vi måste också ha ljusstakar, festklän-
ningar, best man och brudtärnor, som ofta har näst
intill oanständig klädsel. ’Vi måste ha en kung så som
alla folk har!’ . . .

Varje näringsgren, företag, fabrik, skola och samhälls-
grupp måste ha en drottning. Hon måste klä sig oan-
ständigt, visa sin figur och delta i officiella evenemang 

För att hjälpa eleverna tillämpa vad de lärt sig, ber du dem
föreställa sig att de har en nära vän eller någon i familjen som
kämpar med världens lockelser. Låt dem söka efter skrift-
ställen eller berättelser i skrifterna som visar att han eller hon
blir mycket lyckligare av att följa Herren i stället för världen
(se till exempel Alma 40:11–14; 41).

Första Samuelsboken 9–10. Herren kallar enskilda att
verka i kallelser genom inspiration till dem som är
bemyndigade. (25–30)

President Thomas S Monson, dåvarande andre rådgivare
i första presidentskapet, sade:

Be en av eleverna citera femte trosartikeln och låt dem för-
klara dess innebörd. Berätta om någon upplevelse du har
haft i en kallelse. Beskriv vad du kände inför kallelsen och
hur Herren hjälpte dig. Förklara hur du visste att kallelsen
kom från Herren.

Tala om för eleverna att Sauls kallelse att verka som Israels
förste jordiske kung lär oss några viktiga principer om hur
människor kallas att verka i Guds rike. Läs 1 Samuelsboken
10:1, 6–12, 17–27 tillsammans med dina elever och besvara
följande frågor:

• Även om det var Samuel som kallade och smorde Saul,
vem var det egentligen, enligt Samuel, som låg bakom
Sauls kallelse och smörjelse? (Se 1 Sam 10:1; se även 
1 Sam 9:15–17; femte trosartikeln.)

• Vad gjorde Herren för att Saul skulle kunna klara av
kallelsen som kung? (Se 1 Sam 10:6–7, 9.) Många ledare
i kyrkan vittnar om att när de inröstades och avskildes
till sin kallelse fick de en djupare känsla för Herrens
verk och större kärlek till de människor de kallats att
tjäna. De finner också att Herrens inspirerar dem att
fatta riktiga beslut.

”Den som Herren kallar, den kvalificerar Herren”
(Nordstjärnan, jul 1988, s 43).

för att främja affärsvärldens, underhållningsindustrins
och samhällsgruppernas ekonomiska intressen . . . Vår
drottning måste också ha ett vackert ansikte, lite talang
och en välformad kropp att visas upp offentligt. Vi kan
inte göra mycket annat, för ’vi måste ha en drottning så
som alla folk har!’ . . .

När kommer våra sista dagars heliga att stå stadigt på
egna ben, upprätta egna normer, följa rätta förebilder
och leva ett underbart liv i enlighet med evangeliets
inspirerade mönster? . . . Goda tider, lycka och sunda
nöjen är inte beroende av det glamorösa, det pompösa,
av ytterligheter” (”Like All the Nations,” Church News,
15 okt 1960, s 14).

Första Samuelsboken 1–11
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• Vad lovade Samuel att göra för att hjälpa till? (Se v 8.)
De som presiderar har ansvaret att utbilda dem som de är
ledare för.

• Vad gjorde Saul när somliga accepterade honom och andra
inte gjorde det? (Se v 9–11, 26–27.)

• Varför kallade Samuel samman folket för att presentera
Saul som deras kung? (Se v 17–24.) Detta kallas för lagen
om enhälligt bifall (se L&F 26:1–2). Det är ett heligt tillfälle
att erkänna inför Gud att personen kallats till verket och
att församlingen förbinder sig att stödja och följa denna
person i rättfärdighet.

När varje princip diskuteras delar du med dig av egna
insikter och upplevelser som hjälper dem att se Herrens
hand i det sätt som kyrkan styrs på. Bjud gärna in en prästa-
dömsledare, till exempel biskopen eller grenspresidenten,
att samtala med klassen om kallelser.

Inledning
I början av sin tid som kung i Israel var Saul ödmjuk och
andlig. Dessa egenskaper kunde ha gjort det möjligt för
honom att göra mycket gott för Israel och vara ett redskap i
Herrens händer. Olyckligtvis blev han ett tragiskt exempel på
vad som händer när makten frestar någon att bli högmodig.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Olydnad är ofta en följd av högmod, som innebär att vi

förlitar oss mer på vår egen urskillningsförmåga än på
Guds (se 1 Sam 13:5–13; 14:24–32, 38–46; 15:1–24; se även
2 Nephi 9:28).

Lektionsförslag
Första Samuelsboken 12–15. Högmod resulterar
ofta i olydnad. Det är att förlita sig mer på sin egen
urskillningsförmåga än på Guds. (25–35 min)

Som introduktion till 1 Samuelsboken 12–15 läser du inled-
ningen till 1 Samuelsboken 13 i elevhandledningen och dis-
kuterar de frågor som ställs där. Tala om för eleverna att
dessa frågor är en viktig del av dagens lektion om kung Saul.

Fråga eleverna vad Herren och Samuel kände när Israel
bad att få en jordisk kung (se 1 Sam 8:6–7). Låt dem läsa
1 Samuelsboken 12:1–13 och ta reda på varför Samuel var
missnöjd med sitt folk därför att de ville ha en kung. Fråga
dem vilket underverk Samuel bad Herren visa folket och
varför (se v 16–18).

Första Samuelsboken 12–15

Förklara för eleverna att även om Herren ogillade Israels
önskan att få en kung, gav han dem vissa löften om de och
deras kung fortsatte att tjäna honom. Fråga:

• Vilka var dessa löften? (Se 1 Sam 12:20–24.)

• Vad skulle hända om de gjorde ”det som är ont”? 
(Se 1 Sam 12:25.)

• Vad i 1 Samuelsboken 12:20–25 kan också utgöra en
beskrivning av det nutida förhållandet mellan Herren,
hans profet och kyrkans medlemmar?

Läs gemensamt med klassen 1 Samuelsboken 13:1–14 enligt
följande indelning. När ni har läst varje avsnitt diskuterar
ni de därpå följande frågorna.

• 1 Samuelsboken 13:1–4. Vad tror ni folket ansåg om Saul
vid denna tidpunkt? Vad kan Saul ha haft för uppfattning
om sig själv och sin förmåga att leda Israel i strid?

• 1 Samuelsboken 13:5–7. Hur reagerade filisteerna på sitt
tidigare nederlag? Jämför storleken på deras här med
Sauls och Jonatans här (se kommentaren till 1 Sam 13:5
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 250).
Hur reagerade israeliterna när de såg filisteernas här?

• 1 Samuelsboken 13:8–10. Hur länge dröjde det tills
Samuel kom till Gilgal? (Se 1 Sam 10:8.) Vad gjorde Saul
när Samuel var försenad? Varför? Vad var det för fel
med att Saul offrade offret? (Se kommentaren till 1 Sam
13:5–14 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 250–251.)

• 1 Samuelsboken 13:11–14. Hur försökte Saul rättfärdiga
sin olydnad? Vad i dessa verser visar att Saul förlitade
sig mer på sin egen här än på Herren? Vad skulle enligt
Samuel bli följderna av Sauls olydnad? Vad utmärker en
person ”efter [Herrens] hjärta” enligt den här berättelsen?

Diskutera hur vi kan tillämpa denna berättelse om Saul,
genom att ställa följande eller liknande frågor:

• Vilka är några av de befallningar vi fått som kräver av oss
att vi är tålmodiga?

• Vad säger vi till Herren när vi inte ”väntar på honom”
utan i stället förlitar oss på vårt eget omdöme och inte
lyder hans befallningar?

• Hur försöker människor, i likhet med Saul, rättfärdiga sitt
handlande när de inte väntar?

Psaltaren 37:34–40 innehåller goda tankar om principen att
vänta på Herren. Läs gärna och diskutera dessa verser med
dina elever.

Hjälp eleverna inse att i tron på Gud ingår tro på hans val
av tidpunkt. Han ger oss insikt om sina befallningar och
välsignelser för lydnad, därför att han vet vad som är bäst
för oss. Dessutom får vi inte, när det gäller vissa bud, något
vittnesbörd om dem förrän vi har efterlevt dem (se Joh 7:17;
Ether 12:6).

Gå gärna snabbt igenom berättelsen i 1 Samuelsboken 14 så
att eleverna får ytterligare ett exempel på hur Sauls högmod
påverkade hans urskillningsförmåga.

Första Samuelsboken
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Första Samuelsboken 15. Olydnad, ovilja att medge att vi
har syndat och underlåtenhet att omvända sig är ofta
följder av högmod. (10–15 min)

I 1 Samuelsboken 15 finns ytterligare ett exempel på Sauls
olydnad. Låt eleverna läsa verserna 1–3 och berätta vad Saul
befalldes att göra. Låt dem läsa verserna 6–9 och förklara
vad Saul gjorde. Läs verserna 10–23 tillsammans med klassen
och diskutera följande frågor:

• Vilka skäl gav Saul till att inte ha åtlytt den befallning som
Herrens profet hade gett honom?

• Vilket var den verkliga skälet? (Se v 24.)

• Varför tror ni att Saul bortförklarade sin synd i stället för
att bekänna den?

• Vad säger detta om vad slags man Saul var? 
(Se L&F 58:43.)

• Hur kände Samuel sig när han behövde tillrättavisa Saul?
(Se v 11.)

• Vad blev följderna av Sauls fortsatta olydnad?
(Se v 26–28.)

• Vad ledde enligt Samuel till Sauls olydnad? (Se v 17.)

Återge gärna följande uttalande av president Ezra Taft
Benson:

Diskutera hur vi kan utveckla en ödmjuk anda (se även
Mosiah 3:19; Ether 12:27; L&F 3:4–8).

”Vi kan välja att ödmjuka oss genom att besegra ill-
viljan mot våra syskon och sätta dem lika högt som oss
själva. Vi kan lyfta upp dem till vår egen höjd eller än
högre (se L&F 38:24; 81:5; 84:106).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att ta emot råd och
tuktan (se MB Jak 4:10; Hel 15:3; L&F 63:55; 101:4–5;
108:1; 124:61, 84; 136:31; Ords 9:8).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att förlåta dem som
sårat oss (se 3 Nephi 13:11, 14; L&F 64:10).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att osjälviskt tjäna
andra (se Mosiah 2:16–17).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att gå på mission
och förkunna det ord som kan ödmjuka andra
(se Alma 4:19; 31:5; 48:20).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att oftare komma
till templet.

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att bekänna och
överge våra synder och födas av Gud (se L&F 58:43;
Mosiah 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Vi kan välja att ödmjuka oss genom att älska Gud,
underkasta oss hans vilja och sätta honom främst i vårt
liv (se 3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32).

Låt oss välja att vara ödmjuka. Vi kan göra det. Jag vet
att vi kan det” (Nordstjärnan, jul 1989, s 5).

Inledning
Herdepojken David som senare blev kung i Israel är ett
utmärkt exempel på talesättet att när tiden är inne för
handling är tiden ute för förberedelser. När du studerar
1 Samuelsboken 16–17, se då på vilket sätt David var förbe-
redd och vad denna förberedelse betydde för hans förmåga
att handla när tiden var inne (se inledningen till 1 Sam 16–31
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 255).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren bedömer oss efter vad vi är och inte efter vårt

utseende (se 1 Sam 16:7).

• Genom tro på Herren och personliga förberedelse kan vi
övervinna samtliga svårigheter i livet (se 1 Sam 17:20–51;
se även Matt 19:26).

Lektionsförslag
Första Samuelsboken 16–17 (Nyckelskriftställe:
1 Sam 16:7). Herren bedömer oss inte efter vårt

utseende utan efter vad vi är. (25–30 min)

Gör i ordning två väskor. I den ena lägger du något som är
av stort värde och i den andra något av föga värde (till
exempel något som eleverna gärna skulle vilja äta i ena
väskan och bara omslagspapperet i den andra). Visa de två
väskorna för klassen och fråga: Vilken väska skulle ni välja
om ni inte visste vad som fanns i dem? Låt dem kort disku-
tera detta och fråga om det skulle vara till hjälp om de fick
välja ut någon i klassen som tittade i väskorna och rekom-
menderade ett val.

Tala om för eleverna att det finns en berättelse i 1 Samuels-
boken som visar att det finns någon som hjälper oss och som
har ”inside information” om de beslut som vi måste fatta.
Läs 1 Samuelsboken 16:1–13 tillsammans med dina elever
och diskutera några av följande frågor:

• Varför sändes Samuel till Isai i Betlehem? (Se v 1.)

• Vem trodde Samuel att Herren valt till näste kung?
(Se v 6.)

• Hade Herren samma uppfattning som Samuel? Varför
eller varför inte? (Se v 7.)

• Hur beskrivs David i detta skriftställe? (Se v 12.)

• Med utgångspunkt från vad Herren sade i vers 7, vilka
egenskaper tror du att Herren såg hos David?

• Hur kan vi jämföra denna berättelse med de två väskorna?

Första Samuelsboken 16–17

Första Samuelsboken 16–17
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Skriv upp följande egenskaper på tavlan: gladlynt, populär,
hängivet hjärta och villig själ, atletisk, välutbildad, ren, ödmjuk,
modig, vänlig, lydig, ärlig, stilig, begåvad, andlig och respekterad.
Fråga:

• Hur skulle världen rangordna dessa egenskaper om de
skulle välja en ledare?

• Hur skiljer sig Herrens synsätt från världens sätt att se på
saker och ting?

Äldste Marvin J Ashton, som var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, sade om dessa olika synsätt:

Låt eleverna markera och kanske lära sig 1 Samuelsboken
16:7 utantill. Lägg märke till att hjärtat är en symbol för
hela ens personlighet. Fråga varför Herren är bättre än oss
på att välja ledare. Uppfordra eleverna att förlita sig på
Herren och att hörsamma råden från dem som han har valt
(se Ords 3:5–7).

Första Samuelsboken 16:14–23. Musik har förmåga att
påverka vår ande. (10–15 min)

Gör uppgift B till 1 Samuelsboken 16 i elevhandledningen.

Första Samuelsboken 17. Genom tro på Herren
och personlig förberedelse kan vi övervinna alla de

svårigheter vi ställs inför i livet. (45–60 min)

För att hjälpa eleverna få en föreställning om hur stor Goliat
i själva verket var, gör du en teckning av honom i naturlig
storlek i klassrummet eller sätter ett märke på väggen som
visar hur lång han var (se kommentaren till 1 Sam 17:4–11
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 256).
Om du föredrar det kan du under denna del av lektionen
stå på en stol eller ett bord så att du blir ungefär lika lång
som Goliat.

S  M  T  W  TH  F  S

”Vi . . . har en benägenhet att värdera andra på grund
av deras fysiska, yttre utseende: hur bra de ser ut,
deras sociala ställning, deras härkomst, deras betyg
eller deras ekonomiska situation.

Herren använder emellertid en annan måttstock när
han bedömer en person . . . (1 Sam 16:7).

När Herren bedömer en person . . . mäter han hjärtat
såsom varande ett mätinstrument för en persons kapa-
citet och förmåga att välsigna andra.

Varför hjärtat? Jo, eftersom hjärtat är det samma som
hela ens personlighet . . .

Måttet på vårt hjärta är måttet på hela vår prestation.
Herren sade att en persons ’hjärta’ visar hur mycket
han eller hon vill anstränga sig för att förbättra sig
själv, andra människor eller de rådande omständighe-
terna” (Nordstjärnan, jan 1989, s 12).

För att hjälpa eleverna förstå hur väl förberedd den unge
David var, kan du tillverka en slunga enligt nedanstående.
Gör skålen av ett kraftigt tyg eller mjukt läder (en oval som
är omkring 8 x 13 cm) och använd skosnören eller dylikt till
snören (ungefär 45 till 60 cm långa). Gör en knut i änden på
det ena snöret och en ögla på det andra. Öglan läggs över
pek- eller långfingret och knuten hålls mellan tummen och
pekfingret. Stenen kastas genom att slungan svingas över
huvudet och genom att släppa snöret när skålen med stenen
inleder sin båge mot målet. Tajming är avgörande men svår
att bemästra.

Läs 1 Samuelsboken 17 tillsammans med dina elever och
hjälp dem se framför sig den situation som Israels här befann
sig i Terebintdalen. Diskutera gärna följande frågor när ni går
igenom kapitlet. Hänvisa vid behov till kommentaren till
detta kapitel i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken
(s 255–257).

• Hur lång var Goliat? (Se v 4–10.)

• Varför tror ni att han ropade att bara en man skulle
komma ut för att strida mot honom? (Se v 8–10.)

• Hur reagerade David när han vad Goliat sagt?
(Se v 26–32.)

• Varför trodde David att han kunde kämpa mot Goliat och
segra? (Se v 32–37.)

• Varför vägrade David att ta emot det pansar och det svärd
som kung Saul erbjöd? (Se v 38–39.)

• Vilka vapen valde David i stället och vems värn litade han
på? (Se v 40–47.)

• När kunde David ha lärt sig att använda stenslungan?
(Se v 34–37.)

• Varför var det David i stället för Saul som utsågs att
kämpa mot denne Goliat som var ”huvudet högre än allt
folket” (1 Sam 9:2)?

Låt eleverna använda slungan och försöka träffa din teckning
av Goliat, så att de inser hur mycket David måste ha övat.
Använd inte stenar. Tänk på elevernas säkerhet och använd
endast mjuka och ofarliga projektiler som inte kan skada
någon människa eller något i byggnaden.

Diskutera betydelsen av att tidigt lära sig lita på Herren.
Fråga:

• Finns det jättar i vår tid som är lika farliga som den jätte
David stod inför?

Första Samuelsboken
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• Vilka saker är värda att kämpa för i vår tid? (Se 1 Sam
17:29.) Skriv upp elevernas svar på tavlan.

Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley,
dåvarande andre rådgivare i första presidentskapet, om de
svårigheter vi ställs inför i vår tid:

Skriv upp på tavlan de nutida jättar som president Hinckley
nämnde och som eleverna inte tänkt på. Bär vittnesbörd om
betydelsen av att lära sig känna igen de råd som kommer
från Herren och att förlita sig på hans kraft att stärka oss och
befria oss från motståndarens makt.

Avsluta gärna med en sång, till exempel ”Vår Herre vill
ha kämpar” (Barnens sångbok, s 85), ”En ung man beredd”
(Barnens sångbok, s 88) eller ”Låt oss sträva fram” (Psalmer,
nr 166).

Inledning
Saul hade möjlighet att bli en stor kung i Israel. Olyckligtvis
förverkligade han inte den möjligheten. Han började som en

Första Samuelsboken 18–31

”Det finns jättar överallt omkring oss, väldiga jättar
med det onda uppsåtet att förgöra oss. Dessa är inte tre
meter långa män, utan de är människor och institu-
tioner som bestämmer över attraktiva men onda ting
som kan utmana, försvaga och förgöra er, däribland öl
och andra alkoholdrycker samt tobak. De som saluför
dessa produkter vill göra er till slavar under dem. Det
finns droger av olika slag . . . Det finns pornografi som
är förförisk, intressant och inbjudande. Den har blivit
en jätteindustri som producerar tidningar, filmer och
annat material, avsett att ta dina pengar ifrån dig och
leda dig till aktiviteter som kan förgöra dig.

De jättar som står bakom sådant är imponerande och
skickliga. De har skaffat sig stor erfarenhet i det krig de
för. De vill snärja dig.

Det är nästan omöjligt att helt undvika att utsättas
för deras produkter. Man ser dem överallt. Men du
behöver inte frukta om du har sanningens slunga i
dina händer. Du har fått råd och undervisning. Du har
dygdens, hederns och redbarhetens stenar att använda
mot dessa fiender som vill besegra dig . . . Du kan tri-
umfera över dem genom att med självdisciplin hålla
dig borta från dem . . .

Du kommer att vinna segern. Det finns inte en [person]
som nu hör min röst som behöver duka under för
någon av dessa krafter . . . Du har hans kraft inom dig
till stöd” (Nordstjärnan, okt 1983, s 85–86).

lovande, andligt pånyttfödd ung man (se 1 Sam 9:2; 10:9),
men på grund av högmod, avundsjuka och andra synder
förlorade han Anden. Han blev en mördare i sitt hjärta och
försökte döda David. När du studerar 1 Samuelsboken 18–31,
jämför då Sauls motiv och beteende med Davids.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• En sann vän vill vår eviga välfärd och uppmuntrar oss till

rättfärdighet (se 1 Sam 18:1–5; 19:1–11; 20:1–9).

• Avundsjuka och högmod kan leda till andra slags synder
(se 1 Sam 18:5–15).

• Vi bör söka efter kunskap på det sätt som Herren har
godkänt. Uppenbarelse på något annat sätt blir inte till
välsignelse för oss (se 1 Sam 23:1–12; 28:3–14).

• Vi bör hedra dem som Herren kallat att leda oss, trots
deras mänskliga brister (se 1 Sam 24:9–12; 26:9).

Lektionsförslag
Första Samuelsboken 18–20, 23, 25. Sanna vänner
älskar, försvarar och beskyddar oss och hjälper oss att
göra det som är rätt. (20–40 min)

Be eleverna avsluta följande mening: En sann vän är
någon som . . .

Be dem berätta vad de skrev och förklara varför de tycker att
det är viktigt. Äldste Marvin J Ashton definierade en vän på
följande sätt:

Tala om för eleverna att de i dag ska få lära sig om två unga
män vars vänskap passar in på äldste Ashtons beskrivning.
Skriv upp följande hänvisningar på tavlan och låt eleverna
läsa dem noggrant och finna olika orsaker till att Jonatan och
David var vänner:

• 1 Samuelsboken 18:1–5, 14–16

• 1 Samuelsboken 19:1–7

• 1 Samuelsboken 20

• 1 Samuelsboken 23:16–18

Diskutera vad eleverna har kommit fram till. Låt dem berätta
varför de tror att Jonatan handlade som han gjorde. Berätta
för dem att Jonatan, Sauls son, var en av de ädlaste vännerna
i det forntida Israel. Han kunde lätt ha betraktat David som
ett hot mot sin egen position som tronföljare. Men i stället för
att liksom Saul vara avundsjuk på David, såg han i honom en

”En vän är någon som föreslår och gör det som är bäst
för oss oavsett de omedelbara följderna . . .

En vän är någon som är villig att acceptera mig som
jag är, men som både kan och vill göra mig bättre än
jag var när vi lärde känna varandra” (Ensign, jan 1973,
s 41, 43).

Första Samuelsboken 18–31
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själsfrände vars redbarhet och ädla önskningar påminde om
hans egna.

När Jonatan överlämnade sin mantel, sina kläder, sitt svärd
och sin båge till David (se 1 Sam 18:4), erkände han det
faktum att David skulle bli näste kung (se 1 Sam 23:17). Han
hjälpte David vid många tillfällen att fly från Saul – han ris-
kerade till och med livet för att beskydda David (se 1 Sam
19:1–11; 20). David visade senare sin vänskap genom att för-
binda sig att behandla Jonatans familj med vänlighet. David
höll sitt förbund genom att ta hand om Jonatans son, Mefi-
boset, efter Jonatans död (se 2 Sam 9:3, 7; 21:7).

Låt även eleverna läsa berättelsen i 1 Samuelsboken 25 där
Abigail hjälpte David och slutligen blev hans hustru. Be dem
att under tiden som de läser kapitlet fundera över på vilket
sätt denna kvinna bevisade David sin vänskap.

Be eleverna tänka på sina vänner. Fråga:

• Får era vänner er att vilja närma er Gud eller vända
honom ryggen?

• Vad slags vän tror ni att ni är?

Låt eleverna med hjälp av de definitioner på vänskap disku-
terats i klassen göra en lista över personer som de anser vara
sina bästa vänner. (Exempelvis föräldrar, ledare i kyrkan,
syskon, mor- och farföräldrar och lärare.) Läs Frälsarens defi-
nition på vänskap i Johannes 15:13 och fråga: Vem är vår
bäste vän enligt denna definition? Läs Johannes 14:15 och
lägg märke till vad vi måste göra för att vara Frälsarens
vänner. Fråga dem vad vi kan göra för att tjäna Jesus Kristus
och visa vår tacksamhet för hans oförlikneliga uttryck för
vänskap.

Första Samuelsboken 18–26. Vi bör hedra dem som
kallats att leda oss, trots deras mänskliga brister. 
(20–25 min)

Höj armen i rät vinkel och fråga klassen vad det innebär när
vi gör detta tecken på kyrkans möten. (Det innebär att vi
samtycker till att stödja personer i deras kallelser genom att
hjälpa dem, be för dem och följa dem.) Ställ följande frågor:

• Hur många av er har haft en kallelse eller uppgift i
kyrkan?

• Fullgjorde ni alla era skyldigheter i denna kallelse eller
uppgift på ett fullkomligt sätt?

• Förväntar ni er att era ledare i kyrkan ska fullgöra sina
skyldigheter på ett fullkomligt sätt?

• Hur skulle ni vilja att andra medlemmar i kyrkan behand-
lade er om ni gjorde ett misstag?

• Vad kan vi göra för att stödja våra ledare?

Gör tillsammans med klassen uppgift A till 1 Samuelsboken
25–26 i elevhandledningen. Hjälp eleverna inse att David
respekterade Sauls kallelse som Israels kung (se 1 Sam 26:23).
Skillnaden mellan Sauls förfall och Davids trofasthet blir
ännu tydligare, när vi får veta att Saul lät döda en grupp
präster för att de oskyldigt hjälpte David (se 1 Sam 22:6–23).

Läs följande uttalande av president Marion G Romney, som
var förste rådgivare i första presidentskapet. Be dina elever
lägga märke till varför det enligt president Romney är fel att
kritisera dem som Herren kallat att leda oss:

Fråga eleverna om de tror att president Romney menade att
vi blint bör följa våra ledare och inte fundera över vad vi
ombeds att göra. Läs följande uttalande av äldste Harold B
Lee, dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Fråga eleverna hur vi får ett vittnesbörd om de råd som
kyrkans ledare ger oss. Låt dem läsa Moroni 10:4–5 och fråga
hur detta löfte också kan tillämpas när det gäller vårt stöd till
kyrkans ledare.

”Det är inte tillräckligt för oss som sista dagars heliga
att följa våra ledare och ta emot deras råd. Vi har den
större skyldigheten att själva skaffa oss ett orubbligt
vittnesbördet om att dessa män är gudomligt utnämnda
och om att det som de sagt till oss är vår himmelske
Faders vilja” (Conference Report, okt 1950, s 130).

”Vissa medlemmar tror att man kan leva i samklang
med evangeliets anda, åtnjuta full gemenskap i kyrkan
och på samma gång motsätta sig kyrkans ledare och de
råd och den ledning de ger. En sådan hållning är helt
inkonsekvent, eftersom denna kyrkas ledning inte
endast kommer från det skrivna ordet utan också från
fortlöpande uppenbarelse, och Herren ger dessa
uppenbarelser till kyrkan genom sina utvalda profeter.
Därav följer att de som bekänner sig till evangeliet och
samtidigt kritiserar och vägrar följa profetens råd intar
en oförsvarlig hållning. En sådan ande leder till avfall”
(Nordstjärnan, okt 1983, s 29).

Första Samuelsboken
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ANDRA SAMUELSBOKEN
Andra Samuelsboken är uppkallad efter profeten Samuel,
även om denne inte nämns i boken. Kom ihåg att 1 och 2
Samuelsboken ursprungligen var en enda bok (se inled-
ningen till 1 Sam, s 119). I den berättas om kung Davids
strävan att ena nationen och göra Israel mäktigt. Den illus-
trerar de karaktärsegenskaper som gjorde det möjligt för
David att få framgång.

I sin ungdom var David ren och ödmjuk. Tråkigt nog redogör
2 Samuelsboken för en tragisk vändpunkt i hans liv. Varför
blev den unge, ofördärvade David någon som enligt äldste
Neal A Maxwell ”gav sig hän som endast en kung kan ge
sig hän” (We Will Prove Them Herewith, s 71)? Ta fram vilka
beslut han fattade som kom hans liv att ta en ny vändning.
(För ytterligare bakgrund, se inledningarna till 2 Sam 1–12
och 13–24 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken,
s 263, 271.)

Inledning
De tio första kapitlen i 2 Samuelsboken beskriver Davids väg
till maktens och popularitetens topp. När du studerar dessa
kapitel, sök då efter vilket förhållande David hade till Herren
och hur han åkallade himlens krafter för att få framgång.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren lovar att belöna både de rättfärdiga och de ogud-

aktiga enligt deras gärningar (se 2 Sam 3:1, 27–39; 4:1–5:3,
19–25; se även Alma 41:3–15).

• När vi förlitar oss på Herren kan vi uträtta mer än vi
någonsin skulle kunna göra på egen hand (se 2 Sam
5:17–25; 8).

• Vi misshagar Herren när vi tar lätt på heliga ting – både
i fråga om attityd och handling (se 2 Sam 6; se även
L&F 63:64; 84:24–25, 54–58).

Lektionsförslag
Andra Samuelsboken 1–4. Davids visdom och redbarhet
hjälpte honom att ena Israel och Juda. (20–25 min)

För att hjälpa eleverna gå igenom 2 Samuelsboken 1–4 delar
du upp dem i grupper på 2–4 personer. Låt varje grupp söka
igenom dessa kapitel och göra en frågesport som går ut på att
para ihop människor med någonting de gjorde. I första

Andra Samuelsboken 1–10

kolumnen skriver de upp vilka personer de fann i dessa
kapitel, och i den andra kolumnen uttalanden som beskriver
något av vad var och en av dessa personer gjorde. Ge dem
en kopia av följande exempel:

Låt grupperna byta frågesporter och sedan lösa uppgifterna
i gruppen. När alla är färdiga ber du eleverna jämföra
Davids visdom och redbarhet med de andra personerna
i dessa kapitel. Fråga dem vad David gjorde som var mest
beundransvärt och be dem förklarar varför de tycker det.

Andra Samuelsboken 5; 8. När vi förlitar oss på Herren
kan vi uträtta mer än vi någonsin kan på egen hand.
(10–15 min)

Låt eleverna föreställa sig att de befinner sig i krig och att
deras fiender marscherar mot dem. Visa en bild av en spion-
satellit, ett spaningsflygplan eller en varmluftsballong och
fråga hur dessa kan vara till hjälp för dem i den kommande
sammandrabbningen. Låt dem läsa 2 Samuelsboken 5:17–25
och ta reda på vad David gjorde som påminde om att få en
flygbild av fienden.

Hjälp eleverna förstå hur David genom att ständigt förlita
sig på Herren lyckades besegra Israels fiender. Israeliterna
segrade i de två slagen mot filisteerna, eftersom David före
varje sammandrabbning bad Herren om anvisningar 
(se 2 Sam 5:19, 23).

Låt eleverna snabbt läsa igenom 2 Samuelsboken 8 och skriva
upp några av de nationer som David besegrade. (Filisteer,
moabiter, arameer, ammoniter, amalekiter och edomiter.)
Låt dem läsa verserna 6 och 14 och markera de ord som visar
varför David var så framgångsrik. Diskutera vad vi kan lära
oss av Davids exempel. Framhåll hur mycket framgångs-
rikare vi kan vara, om vi trofast rådgör med Herren om de
svårigheter som vi står inför.

Vem gjorde vad?

David A. (Någonting om Asael)

Abisaj B. (Någonting om Is-Boset)

Rekab C. (Någonting om Abner)

Abner D. (Någonting om Rekab)

Joab E. (Någonting om Baana)

En amalekit F. (Någonting om David)

Asael G. (Någonting om Joab)

Baana H. (Någonting om amalekiten)

Is-Boset I. (Någonting om Abisaj)
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Återge följande sanning av president Ezra Taft Benson:

Bär gärna ditt vittnesbörd om värdet av att vända sig till
Herren för att få hjälp.

Andra Samuelsboken 6:1–11. Det är inte lämpligt att utan
myndighet tillrättavisa andra. (10–15 min)

Kopiera följande två labyrinter eller gör två andra labyrinter.

Låt två elever sitta med ryggarna mot varandra, så att de
inte ser vad den andra gör. Ge en kopia av en av labyrinterna
till den ena eleven och be honom eller henne att leta sig fram
i den. Ge sedan den andra eleven en kopia av den andra
labyrinten och be honom eller henne att hitta vägen i den
genom att noggrant följa de instruktioner som han eller hon
får av den första eleven. Det torde snart visa sig att de har
helt olika labyrinter, och att ingen kan hjälpa någon att hitta
i en labyrint som hon inte själv har tillgång till.

”Män och kvinnor som överlämnar sitt liv åt Gud
kommer att upptäcka att han kan göra mycket mer av
deras liv än de själva kan. Han kommer att fördjupa
deras glädje, vidga deras vyer, vederkvicka deras
sinnen, stärka deras muskler, lyfta deras andar, mång-
faldiga deras välsignelser, öka deras möjligheter, trösta
deras själar, resa upp vänner och utgjuta frid. Den som
mister sitt liv i Guds tjänst kommer att finna evigt liv
[se Matt 10:39]” (Jesus Christ – Gifts and Expectations
[tal vid julandakt, 7 dec 1986], s 3).

Tala om för eleverna att de ska läsa något i skrifterna som lär
ut en princip som handlar om exemplet med labyrinterna.
Läs tillsammans 2 Samuelsboken 6:1–7 och fråga varför de
tror att Ussa dödades (se kommentaren till 2 Sam 6:1–11
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 265).
Läs 4 Mosebok 4:15 och diskutera vad israeliterna hade fått
befallning att inte göra. Hjälp eleverna inse förbundsarkens
helighet och vilka restriktioner som gällde för hur de skulle
ta hand om den.

Låt eleverna läsa 2 Samuelsboken 6:8–10 och fråga:

• Vad tyckte David om det som hände Ussa?

• Varför tror ni att han var missnöjd och rädd?

Läs 1 Krönikeboken 15:2, 11–15 och ta reda på vilka förän-
dringar David bestämde angående hur arken skulle bäras.
Fråga eleverna vad de tror att Herren försökte undervisa
israeliterna om genom Ussas död.

Återge äldste David O McKays råd angående Ussa, som
finns under ”Att begrunda”, 2 Samuelsboken 1–12, i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 268). Fråga sedan
eleverna vad det finns för samband mellan labyrinterna,
äldste McKays uttalande och Ussas försök att stödja arken.
Hjälp dem förstå att på samma sätt som den ena eleven inte
hade någon klar uppfattning om den andra elevens labyrint,
har vi varken myndighet eller inspiration till att styra eller
”stödja Guds ark” för dem som har kallats att leda.

Andra Samuelsboken 6:12–23. Vår vördnad för Herren
bör påverka vårt uppträdande på heliga platser.
(10–15 min)

Fråga eleverna hur de kan veta att människor verkligen
älskar och dyrkar sin Fader i himlen. Följande frågor kan
vara till hjälp:

• Hur handlar de, talar de eller klär de sig?

• Hur uppför de sig under sakramentet eller under andra
möten i kyrkan?

• Vilken inställning har de när de talar om kyrkan, dess
ledare, skrifterna eller templet?

Läs 2 Samuelsboken 6:16–18, 20–22 tillsammans med ele-
verna. Fråga dem varför de tror att Mikal föraktade Davids
beteende. Hjälp dem förstå att Mikal klandrade David för att
denne tog av sig sina kungliga kläder och dansade glatt inför
Herren. Uppenbarligen tyckte hon att ett sådant beteende
var under hans värdighet som kung. I sitt svar sade David
att även om Mikal tog illa upp, tänkte han fortsätta att visa
aktning för Herren och den heliga arken (se kommentaren till
2 Sam 6:12–23 i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuels-
boken, s 265). Han ville visa att han var ett med sitt folk och
inte stod över dem.

Fråga eleverna vad Davids svar på Mikals klander lär oss om
hans vördnad för förbundsarken. Ge eleverna några minuter
till att föreslå olika sätt på vilka de kan visa större vördnad
för Herren, för hans byggnader och för hans förordningar.

Andra Samuelsboken
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Andra Samuelsboken 9. Det sätt som vi behandlar andra
människor på – däribland dem som vi anser vara våra
fiender – är tecken på vår hängivenhet till våra förbund
med Herren, som återlöste oss. (10–15 min)

Låt eleverna fundera över det grymmaste en person
någonsin gjort mot dem, och vad de tycker om denna person
och hans eller hennes familj. Fråga dem om de skulle vilja
bjuda dem på middag.

Påminn eleverna om vad Saul hade försökt göra med David.
I 2 Samuelsboken 9 får vi veta att ett av Sauls barnbarn,
Jonatans son, var förlamad. Läs kapitlet tillsammans med
klassen och ta reda på vad David gjorde för Mefiboset. Dis-
kutera Davids vänlighet mot bakgrunden av Frälsarens råd
i Matteus 5:38–47 och Almas uppmaning i Mosiah 18:8–9.

Läs 2 Samuelsboken 9:7 för att se varför David var vänlig
mot Mefiboset. Fråga: Vad lär oss detta om Davids kärlek till
Jonatan?

Inledning
I 2 Samuelsboken 1–10 kan vi läsa om kung Davids bästa år.
Kapitlen 11–24 innehåller emellertid en redogörelse för hans
personliga tragedi och hur den påverkade det enade Israel.
Ingen slipper undan följderna av ouppklarad synd – inte ens
stora kungar. När David försökte dölja sitt äktenskapsbrott
i stället för att omvända sig, förändrades hans liv för evigt.
När du studerar dessa kapitel, sök då efter de följder Davids
synd fick för hans familj och för hela kungariket Israel.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Om vi låter orena önskningar styra våra beslut fjärmar

det oss från Andens påverkan och leder till större synd
och sorg (se 2 Sam 11:2–17; 12:7–14; 13:1–19; se även
L&F 42:22–26; 63:16–18).

• Ouppklarad synd för med sig bedrövelse och kan inte
döljas för Gud (se 2 Sam 11:1–23; 13:1–29).

• Jesu Kristi offer betalar inte till fullo priset för mord –
det avsiktliga och oberättigade utgjutandet av oskyldigt
människoblod (1 Joh 3:15; L&F 42:18, 79).

• Ett lands välstånd påverkas av dess ledares rättfärdighet
(se 2 Sam 15:1–6; 19:9–10; 20:1–3; 23:1–5).

Andra Samuelsboken 11–24

Lektionsförslag
Andra Samuelsboken 11. Låter vi orena önskningar
styra våra beslut fjärmar det oss från Anden och

leder till större synd och sorg. (35–45 min)

Läs berättelsen om växlarna av äldste Gordon B Hinckley,
dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum. Den står
i inledningen till 2 Samuelsboken 11–12 i elevhandledningen.
Be eleverna att ha denna berättelse i åtanke när de studerar
2 Samuelsboken 11.

Gör uppgift A till 2 Samuelsboken 11–12 i elevens studie-
handledning genom att rita upp översikten på tavlan, slå
upp skriftställehänvisningarna i den första kolumnen av
översikten och diskutera vad som kan skrivas i de två andra
kolumnerna. Om dina elever redan har gjort uppgiften,
ber du dem berätta vad de skrivit. Ta kommentaren till
2 Samuelsboken 11:2 och 11:3–27 i Gamla testamentet: 
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 266) till hjälp att besvara
eventuella frågor från eleverna medan ni studerar detta
kapitel.

När uppgiften är färdig frågar du eleverna vilka ”växlar” det
fanns i Davids liv – vilka små beslut det var som fick honom
att gå i en helt annan riktning. Framhåll hur ofta David kunde
ha växlat om till den rätta vägen och fullständigt ha omvänt
sig från varje synd, innan han sände Uria att dö (se kommen-
taren till 2 Sam 12:13 och första delen av ”Att begrunda”
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 267).

Följande uppgift illustrerar vikten av att fatta kloka beslut
som är grundade på eviga normer: Rita en karta på tavlan
som visar vägen till ett tempel, eller till en flygplats eller järn-
vägsstation som kan föra någon till templet. Låt en elev följa
vägen på tavlan, men vid varje vägskäl måste hon eller han
singla slant. Om det blir ”krona” måste hon gå till höger, om
det blir ”klave” måste hon gå till vänster. Fråga:

• Kommer någon fram till templet genom att använda
denna metod?

• Vad finns det för samband mellan detta och hur somliga
väljer att leva sitt liv?

• Vad bör vi grunda våra beslut på när vi kommer till en
av livets ”växlar”?

• Vad påverkade Davids beslut?

Låt eleverna jämföra David med Josef (se 1 Mos 39:7–12).
Fråga dem på vad sätt Josefs beslut skilde sig från Davids och
varför de tror att Josef kunde motstå frestelser och David inte
kunde göra det.

Dela gärna upp klassen i mindre grupper och ge varje grupp
ett exemplar av broschyren Vägledning för de unga. Välj de
sidor som du tycker att eleverna har störst behov av att läsa.
Fördela sidorna så att varje grupp får olika sidor att läsa. Be
dem ta reda på vilka normer som, om de följer dem, bevarar
dem från de synder som David begick. Låt grupperna berätta
för klassen vad de fann.

Jämför Läran och förbunden 42:22–26 eller 63:16–18 med
Helaman 3:29–30 angående följderna av det vi tror hjälper

S  M  T  W  TH  F  S

Andra Samuelsboken 11–24
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oss att återvända till vår himmelske Fader. Uppmuntra ele-
verna att vara uppmärksamma på de växlar som ställs inför
dagligen, när de fattar beslut som hjälper dem att stanna kvar
på vägen till evigt liv.

Andra Samuelsboken 12:1–23; 13:1–29. Ouppklarad synd
kan inte döljas för Gud och för alltid med sig bedrövelse.
(25–35 min)

Låt två elever förbereda och läsa dialogen mellan profeten
Natan och kung David i 2 Samuelsboken 12:1–14. Efter deras
presentation skriver du följande på tavlan: rik man, fattig man,
får och boskap i stor mängd och ett enda litet lamm. Diskutera
följande frågor, om du tror de kan vara till hjälp:

• Vad står dessa symboler för i Natans liknelse?

• På vilket sätt påminde David om den rike mannen som
hade får och boskap i stor mängd?

• Varför tror ni att Natan använde sig av en liknelse till att
avslöja Davids synd?

• Vilken av Davids synder var allvarligast – äktenskaps-
brottet eller mordet? (Se Alma 39:5; kommentaren till
2 Sam 12:13 och den första delen av ”Att begrunda”
i Gamla testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 267.)

Framhåll att det hade gått minst nio månader efter Davids
synd när Natan kom på besök (se 2 Sam 11:26–27).
Ingenting i skrifterna anger att David innan dess hade
försökt omvända sig.

Gör följande översikt på tavlan. Skriv bara ner skriftställe-
hänvisningarna i kolumnerna under rubrikerna:

Profetior 
om följderna

2 Samuelsboken 12:10 (Svärdet
skulle inte vika från Davids hus.)

2 Samuelsboken 12:11
(Det skulle komma olyckor över
David från hans egen familj.)

2 Samuelsboken 12:11–12
(Davids hustrur skulle skändas
inför folket. Det var sed att den
som tog den föregående kungens
hustru själv blev kung.)

2 Samuelsboken 12:12
(Även om Davids synder utfördes
i hemlighet skulle Herrens straffa
honom öppet inför hela Israel.)

2 Samuelsboken 12:14
(Det barn som föddes som följd
av den utomäktenskapliga förbin-
delsen med Bat-Seba skulle dö.)

Uppfyllelsen av 
profetiorna

2 Samuelsboken 13:26–29;
18:14–15; 1 Kungaboken 2:25
(Davids söner Amnon, Absalom och
Adonia dog alla en våldsam död.)

2 Samuelsboken 15:6–14; 16:11
(Davids son Absalom gjorde uppror
och försökte störta sin far. Han
försökte till och med döda David.)

2 Samuelsboken 16:21–22
(Absalom skändade öppet tio av sin
fars hustrur.)

2 Samuelsboken 16:21–22
(Absalom vanhelgade öppet Davids
bihustrur.)

2 Samuelsboken 12:15–18 (Barnet
dog, trots att David fastade och bad
i sju dagar.)

Profeten Natans profetior gick i uppfyllelse

Dela upp klassen i två grupper och ge den ena gruppen
i uppgift att läsa skriftställehänvisningarna i kolumnen ”Pro-
fetior om följderna” och ta fram och lista på tavlan vad som
enligt Natans profetior skulle bli följden av Davids synder.
Låt den andra gruppen gå igenom skriftställehänvisningarna
under ”Uppfyllelsen av profetiorna” och lista på vilka sätt
Natans profetior gick i uppfyllelse. Diskutera dessa tragiska
konsekvenser och hur de hade kunnat undvikas.

När ni diskuterar följderna av Davids synder kan ni läsa
berättelsen om Amnon och Tamar i 2 Samuelsboken 13:1–29.
Det är viktigt att lägga märke till att Amnon konspirerade
med en vän om hur han skulle kunna tillfredsställa sin lust,
och att han därefter hatade sin syster och kastade ut henne.
Låt eleverna läsa 2 Samuelsboken 13:15–20, 23–29 och fråga:

• Vad gjorde Tamar efter att ha blivit våldtagen?

• Vad hände med Amnon?

• Varför kan också detta ses som en följd av Davids synd?
(Se kommentaren till 2 Sam 13:1–14 och 13:15–22 i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 271.)

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 132:39 för att få
kunskap om de eviga följderna av Davids synder. Berätta
för dem att psalm 51 skrevs efter det att David hade träffat
Natan. Läs denna psalm tillsammans med eleverna och
diskutera hur David kände sig efter detta möte. Diskutera
varför somliga väntar med att omvända sig tills deras synd
uppdagas.

Läs uttalandet av president Ezra Taft Benson i ”Förstå skrif-
terna” till 2 Samuelsboken 13–14 i elevhandledningen. Detta
kan vara ett lämpligt tillfälle att bära vittnesbörd om att sann
omvändelse lyfter syndens börda och skänker frid.

Första Samuelsboken 16–2 Samuel 24. Våra beslut
påverkar vår framtid. (25–30 min)

David fick kraft av Gud som hjälpte honom att övervinna
många av svårigheterna i livet, men Davids synd med Bat-
Seba följdes av en rad motgångar som förmörkade de sista
tjugo åren av hans liv.

Skriv följande rubriker och åtföljande skriftställehänvis-
ningar på tavlan. Utelämna sammanfattningarna inom
parentes. Låt hälften av eleverna läsa första gruppen av
skriftställen och finna bevis på hur David lydde och förlitade
sig på Gud. Be de andra eleverna läsa skriftställena i den
andra gruppen och ta reda på vilka motgångar som följde
på Davids missgärningar. Låt båda grupperna skicka fram
elever till tavlan och göra en kort sammanfattning av vad
de kommit fram till.

1. Davids tidigare år

• 1 Samuelsboken 17:45–49 (Han dödade Goliat med
Guds hjälp.)

• 1 Samuelsboken 24:3–7 (Han vägrade att skada Saul
trots att Saul försökte döda honom.)

• 2 Samuelsboken 5:19, 25 (Han vände sig till och
lydde Herren.)

Andra Samuelsboken
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• 2 Samuelsboken 8:6, 15 (Han beskyddades av Herren.
Han dömde vist.)

• 2 Samuelsboken 9:1–3, 7, 13 (Han tog hand om den
förlamade Mefiboset.)

2. Davids sista år

• 2 Samuelsboken 13:1–2, 10–14, 27–29 (Amnon våldtog
sin styvsyster Tamar.)

• 2 Samuelsboken 15:1–6, 12 (Absalom uppviglade till
uppror mot David.)

• 2 Samuelsboken 16:11 (Absalom försökte döda David.)

• 2 Samuelsboken 18:9–10, 14, 33 (Absalom dödades.)

• 2 Samuelsboken 20:1–2 (Israels stammar gjorde uppror
mot David.)

Om du inte har studerat dessa kapitel tillsammans med
klassen, kommer dina elever att behöva bakgrundsinforma-
tion så att de förstår dessa korta redogörelser, i synnerhet
dem som behandlar Davids sista år. Följande uppgifter är till
hjälp för eleverna:

• Mefiboset var Jonatans son, som David hade lovat att ta
hand om (se 1 Sam 20:14–16).

• Tamar och Absalom var Davids barn tillsammans med
Maaka (se 2 Sam 3:3; 13:1).

• Amnon var Davids äldste son, född av Ahinoam 
(se 2 Sam 3:2).

Du kan också hänvisa dina elever till kapitelrubrikerna
i Bibeln eller ge dem uppgifter ur Gamla testamentet: 
1 Moseboken – 2 Samuelsboken som har samband med skrift-
ställehänvisningarna. Låt eleverna jämföra Davids liv före
och efter sin synd med Bat-Seba genom att läsa 1 Nephi
8:24–28 och diskutera vad detta skriftställe har med David
att göra. 

Låt eleverna ange några orsaker till att en person som en
gång tycktes ha ett starkt vittnesbörd kunde avvika från
evangeliets väg. (Diskutera inte speciella handlingar eller
namn på enskilda personer.) Fråga hur någon som har fått
så många välsignelser kan avlägsna sig så långt bort från
Herren.

Samtala om lyckan av att förbli ren och obefläckad. Bär vitt-
nesbörd om att de som har lämnat Herrens väg kan omvända
sig och få förlåtelsens glädje. Berätta om följande löfte och
vad äldste Richard G Scott, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade om omvändelse:

”Lucifer gör allt i sin makt för att hålla dig fången.
Du känner till hans strategi. Han viskar: ’Ingen får
någonsin reda på det.’ ’Bara en gång.’ ’Du kan inte
ändra dig, du har försökt tidigare och misslyckats.’
’Det är för sent, du har gått för långt.’ Låt honom
inte göra dig missmodig.

När du väljer den väg som medför klättring, Frälsarens
svårare väg, finns det belöningar längs vägen. När du
gör något som är rätt, när du motstår frestelser, när du
uppnår ett mål, upplever du en mycket positiv känsla.
Det är en mycket annorlunda känsla jämfört med den
du har när du bryter mot buden – en helt igenom
annorlunda känsla. Den ger ett mått av frid och tröst
och den uppmuntrar oss att kämpa vidare.

När du ber om hjälp kommer Herren att placera prä-
stadömsledare i din väg som ger råd. Han ger dig
också vänner som stöder dig om du låter dem göra det.
Men kom ihåg att de endast kan hjälpa dig när du
följer de regler som Kristus har satt upp för färden.
Varje bestående förbättring måste komma genom din
egen beslutsamhet att ändra dig (se Mosiah 3:17–20)”
(Nordstjärnan, jul 1990, s 65–66).

Andra Samuelsboken 11–24
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I den hebreiska texten är 1 och 2 Kungaboken en enda bok:
Kungaboken. Uppdelningen av denna bok på två böcker
gjordes för första gången i Septuaginta (den grekiska över-
sättningen av Gamla testamentet), en uppdelning som beva-
rats i de flesta senare versioner av Bibeln. Dessa två böcker
är en fortsättning av 1 och 2 Samuelsboken (undertitlarna
i Kung Jakobs bibel visar att de kallades ”Tredje” respektive
”Fjärde Kungaboken”) och innehåller berättelsen om Israels
kungar alltifrån tiden för Samuels verksamhet (ca 1095 f Kr)
till fångenskapen i Babel (ca 587 f Kr). Vem som än skrev
Kungaböckerna sammanställde dem från uppteckningar
som inte längre är tillgängliga, till exempel ”Salomos
krönika” (1 Kung 11:41) och ”Israels kungars krönika” och
”Juda kungars krönika” (se 1 Kung 14:19, 29).

Den första hälften av 1 Kungaboken återger berättelsen om
Salomo – först som ledare för Israel under en tid av ojäm-
förlig framgång och senare som andligt fallen ledare som
leder sitt folk utför på samma väg. I slutet av Salomos rege-
ring hade Israel upplevt en timlig och andlig nedgång som
resulterade i att hans rike splittrades inom ett år efter hans
död. Fundera över orsakerna till Salomos och Israels tragiska
fall när du läser detta.

Den andra hälften av 1 Kungaboken berättar om Israels
delade rike. Den behandlar till en del den politiska historien,
men är mer en redogörelse för hur politiska ledare höll de
förbund som Gud hade ingått med Israel. Den handlar
huvudsakligen om de kungar som var mest bekanta för att
antingen hålla eller inte hålla förbunden och om de profeter
som predikade för dem. Vi har mycket att lära av både de
goda och de dåliga exemplen i 1 Kungaboken .

Inledning
De tio första kapitlen av 1 Kungaboken beskriver hur Davids
son Salomo skördade frukterna av sin fars militära fram-
gångar. Han ärvde fred, välstånd och trygghet och bibehöll
det som skulle komma att kallas för Israels ”guldålder”.
Salomo blev personligen lovad visdom, rikedomar, heder och
ett långt liv, och allt detta fick han. Män och kvinnor från alla
samhällsskikt och från många nationer sökte visdom hos
honom.

Salomos främsta bedrift kan anses vara uppförandet och
invigningen av ett Guds tempel. Det tog ungefär 200000 män
sju år att fullborda det. Förunderliga manifestationer ägde
rum vid invigningen.

Första Kungaboken 1–10

Salomo vände sig senare bort från Herren. När du studerar
dessa kapitel lägg då märke till varför han var framgångsrik
i sina tidiga år – både andligt och timligt. Jämför de åren med
hans senare år och de handlingar som ledde till hans och
folkets fall.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Kallelser att verka i Guds rike kommer genom inspiration

till dem som bemyndigats därtill (se 1 Kung 1:5–10, 28–31).

• Herren är glad när vi uppriktigt strävar efter rättfärdighet,
och han välsignar oss därefter (se 1 Kung 2:1–4; 3:5–15;
4:29–30; 10:14–23; se även Alma 29:4).

• Herren befaller sitt folk att bygga tempel eftersom de är
väsentliga i den stora lycksalighetsplanen och är platser
där Gud utgjuter sina välsignelser över sitt folk (se 1 Kung
5; 6:14–38; 7:13–51; L&F 132:19–20).

Lektionsförslag
Första Kungaboken 3. Vi får enligt våra önskningar vare
sig de är goda eller onda. Vi bör se till att våra
önskningar är i samklang med Herrens vilja. (25–35 min)

Fråga eleverna:

• Om Herren eller hans budbärare kom till er och sade att ni
kunde få vad ni än önskade er, vad skulle ni då önska er?
Varför?

• Läs 1 Kungaboken 3:3–5. Vem fick ett sådant erbjudande?

• Av vem fick Salomo detta erbjudande?

• Läs 1 Kungaboken 3:6–9. Vad önskade sig Salomo av
Herren?

Skriv ett lydigt hjärta på tavlan och diskutera varför detta
var vad Salomo önskade sig. Låt eleverna finna ord och
meningar som visar vad Salomo hade för inställning. Jämför
hans erkännande att han var en ”ung man” (”litet barn”
i Kung Jakobs bibel, ö a) med Matteus 18:1–5; Mosiah 3:19
eller 3 Nephi 11:37–38. Låt dem läsa 1 Kungaboken 3:10–14
och fråga varför Salomos önskemål behagade Herren.

Låt eleverna fundera över vad det finns för likhet mellan
Salomos önskan och vad de själva skulle ha bett om. Fråga:

• Vad tror ni att Herren skulle tycka om er egen önskan?

• Vad mer än visdom gav Herren till Salomo?

Skriv rikedom, ära och ett långt liv [om lydig] på tavlan.
Om ni har tid så läs och diskutera det välkända exemplet på
Salomons gudagivna vishet i 1 Kungaboken 3:16–28.

Återge följande uttalande av äldste Neal A Maxwell:

FÖRSTA KUNGABOKEN
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Läs Alma 29:4–5 tillsammans med eleverna och fråga:

• Vad lovar Herren var och en som har rättfärdiga önsk-
ningar?

• Vad lovar han om våra önskningar inte är rättfärdiga?

• Om vi plågas av önskningar som inte är rättfärdiga,
innebär det att vi är ett hopplöst fall och aldrig kan bli
rättfärdiga? (Se Ether 12:27.)

• Varför får vi inte alltid det vi ber om, även om Herren
många gånger i skrifterna har sagt ”be och ni skall få”?
(Se Helaman 10:4–5; 3 Nephi 18:20; Mormon 9:27–28;
L&F 8:10; 50:29; 88:64–65.)

Första Kungaboken 6–9. Templet är ett Guds hus och en
väsentlig del av lycksalighetsplanen. (20–30 min)

Visa eleverna en bild av ett tempel och fråga varför templet
är en så viktig del av lycksalighetsplanen. Återge följande
uttalande av president Howard W Hunter:

Gå igenom 1 Kungaboken 6 och 2 Krönikeboken 2–4 tillsam-
mans med dina elever och diskutera kostnaden och arbetet
som krävdes för att bygga Salomos tempel. Fråga: Varför var
David och Salomo – och varför är kyrkans medlemmar i dag
– villiga att göra så stora uppoffringar i form av arbete och
pengar för att bygga ett vackert hus åt Herren?

Skriv Herrens hus på tavlan. Låt eleverna fundera över och
besvara frågan: Vad väcker uttrycket ”Herrens hus” för
tankar? Låt dem läsa 2 Mosebok 25:8; 1 Kungaboken 6:11–13
och Läran och förbunden 124:25–27. Fråga: Vad bör vi ha för
inställning till templet, när vi vet att det är Herrens hus?

För fram följande två punkter under samtalet om att tempel
är Herrens hus:

1. Tempel är invigda åt Herren. Låt eleverna läsa 1 Kunga-
boken 8:1, 10–14 och rapportera vad som hände den dag
templet invigdes som visade att det verkligen var Herrens
hus. Fråga: Vad hände i 1 Kungaboken 9:1–3 som också
var bevis på att Herren godkände templet? Jämför gärna

”Allt vårt arbete med att förkunna evangeliet, full-
komna de heliga och återlösa de döda leder till det
heliga templet. Det beror på att tempelförordningarna
är absolut avgörande. Vi kan inte återvända till Guds
närhet utan dem. Jag uppmuntrar alla att värdigt
besöka templet eller att arbeta för den dag då ni kan
inträda i detta heliga hus för att få era begåvningar och
förbund” (Nordstjärnan, jan 1995, s 88).

”Det vi under en längre tid önskar är därför det vi till
sist blir och får i evigheten. ’Ty jag [säger Herren] skall
döma alla människor i enlighet med deras hjärtans
önskningar’ (L&F 137:9; se även Jeremia 17:10)” 
(Nordstjärnan, jan 1997, s 20).

invigningen av Salomos tempel med invigningen av
templet i Kirtland (se L&F 110). Om någon av eleverna har
varit med om en tempelinvigning, inbjuder du dem att
berätta om sin upplevelse för klassen.

2. Inget orent får inträda i templet efter det är invigt. Fråga
eleverna: Med tanke på de storslagna andliga manifesta-
tioner som förknippas med templet, varför kan inte alla
komma in i templen och ta del av Anden? Varför är det
nödvändigt med en tempelrekommendation? (Se 1 Nephi
15:34; L&F 97:15–17.) Detta har att göra med orsaken till
att vi inviger tempel. Framhåll att efter invigningen av
templet gav Salomo och Herren särskilda föreskrifter, så
att folket skulle förstå att templet inte automatiskt garante-
rade alla välsignelser. Låt eleverna läsa 1 Kungaboken
8:55–61och 9:3–9 och skriva upp råden som folket fick
angående sitt tempel. Fråga: Hur kan vi jämföra detta med
att ta emot templets välsignelser i dag? När får vi till
exempel ta del av begåvningens välsignelser? Eller tem-
peläktenskapets välsignelser? (Inte bara när vi tar emot
dem, utan också när vi lever i enlighet med de förbund vi
ingår vid denna tidpunkt.)

Läs Läran och förbunden 97:12–16 och bär vittnesbörd om att
templen i vår tid är Herrens hus.

Inledning
Kung Salomo, liksom Saul och David före honom, började
sin regeringstid med ett löfte om storhet (se inledningen till
1 Kungaboken 1–11 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 3). Men liksom Saul och David vände sig Salomo
under sina sista år bort från Herren. Salomos avfall fick hela
Israel att synda och gå miste om Herrens beskydd.

Efter Salomos död var det förenade kungariket Israel delat
och återfick aldrig den framträdande plats och den makt som
det åtnjöt under Davids och Salomos tid. När ni studerar
kapitlen 11–16, sök då efter de felaktiga beslut som Salomo
fattade och som ledde honom bort från Herren. Lägg också
märke till hur kungens synder påverkade folket och
nationen.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Oavsett vilka talanger, kallelser och välsignelser vi har

kan vi falla, om vi inte ödmjukt förlitar oss på Herren 
(se 1 Kung 11:6–26; se även 2 Nephi 32:9; L&F 3:4).

• Vi bör välja rättfärdiga personer till ledare, eftersom orätt-
färdiga ledare kan förmå sitt folk att synda (se 1 Kung
12:6–14, 25–33; 18:1–18; 22:1–29; se även L&F 98:9–10).

Första Kungaboken 11–16

Första Kungaboken 11–16
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Lektionsförslag
Första Kungaboken 11. Saul, David och Salomo
inledde sin regeringstid med ödmjukhet, stor

förmåga och stora förutsättningar, men de vände sig alla
bort från Herren och misslyckades med att förverkliga
sina möjligheter. (25–35 min)

Märk: Det finns ett andra lektionsförslag för denna vecka till
1 Kungaboken 17–19. Dessa lektionsförslag kan kombineras
eller användas var för sig.

Diskutera en händelse som dina elever är bekanta med,
något tillfälle då allting tycktes gå bra i början men till sist
gick helt snett. Det kan vara en idrottsman som brukade
vinna men sedan av någon anledning kom sist. Fråga
eleverna:

• Hur reagerade ni när det hände?

• Måste allt sluta illa i livet?

• Läs 2 Nephi 2:27. Vad lär oss detta om hur vi kan styra
följderna av det som händer i vårt liv?

Låt eleverna fundera över de förändringar som ägde rum
i Sauls och Davids liv. Fråga:

• Vad kännetecknade dessa män när de kallades till kung?
(Se 1 Sam 9:2; 1 Sam 16:7, 12–13; 1 Kung 3:3–10.)

• Hur hade de förändrats i slutet av sin regeringstid? 
(Se 1 Sam 15:22–26; 2 Sam 12:7–12.)

Tala om för eleverna att någonting liknande hände Davids
son Salomo. Läs 5 Mosebok 17:14–20 tillsammans och be dem
skriva upp de varningar som Mose gav Israels framtida
kung. Låt dem läsa 1 Kungaboken 10:14, 26–27; 11:3 och söka
efter hur Salomo ignorerade Moses varningar. Diskutera hur
Salomo kunde ha undvikit att synda på detta sätt.

Läs 1 Kungaboken 11:1–10 tillsammans med eleverna och dis-
kutera varför Salomo gifte sig med utländska kvinnor
utanför förbundet och vilken allvarlig synd som blev följden
av dessa äktenskap. Fråga: Vilka var de tragiska följderna av
Salomos avfall? (Se 1 Kung 11:14–43.)

Be eleverna dra sig till minnes vad Herren sade till israeli-
terna när dessa först bad om en kung (se 1 Sam 8). Låt ele-
verna föreställa sig att de är författare till 1 Kungaboken och
skriver ett ”sålunda se vi-uttalande” som sammanfattar
vad vi kan lära oss om vad monarki kan leda till. Låt ele-
verna berätta vad de skrev och diskutera vad de lärt sig av
de misstag som Saul, David och Salomo gjorde. 

Första Kungaboken 12. Enkla beslut kan få allvarliga
följder, även för framtida generationer. (20–30 min)

Skriv följande uttalande på tavlan: Vårt liv – liksom natio-
nernas historia – styrs ofta av små beslut och händelser. Visa dem
ett gångjärn och förklara hur en liten rörelse kan få en dörr
att öppna sig på vid gavel. Be dem förklara på vad sätt utta-
landet på tavlan är sant, och be dem ge exempel på hur ett
litet beslut kan få stor betydelse för framtiden. Fråga:

S  M  T  W  TH  F  S

• Vilka beslut har förändrat ert liv eller andra människors liv?

• Hur har dessa beslut påverkat andra människor?

Låt eleverna, genom att studera de beslut som Rehabeam
och Jerobeam fattade, se att det var ibland små saker som
kom Israels historia att ändra riktning. Diskutera också
vilka beslut de borde ha fattat.

• Rehabeam: Läs 1 Kungaboken 12:1–24 och 14:21–31 och
ta reda på vilka beslut Rehabeam fattade. Låt eleverna
jämföra hans beslut med den undervisning Herren gav
ledare om hur de skulle uppträda, se 1 Kungaboken 12:7;
Matteus 20:25–27 och Läran och förbunden 50:26; 121:39.
Fråga: Vad blev följderna av Rehabeams beslut?

• Jerobeam: Läs 1 Kungaboken 11:26–40; 12:25–33 och
14:1–20 och ta reda på vilka beslut som Jeroboam fattade.
Fråga: Vilket skäl angav Jerobeam till att han ville förmå
Israel att börja med avgudadyrkan? (Se 1 Kung 12:28.)
Jämför hans resonemang med vår benägenhet att inte
bry oss om befallningar som kan tyckas svåra. Fråga ele-
verna vilka faror det finns med sådana bortförklaringar.
Gå igenom 1 Kungaboken 13; 2 Krönikeboken 11:13–17;
1 Kungaboken 19:10 och fråga vilka följder Jerobeams
beslut fick.

Hjälp eleverna förstå de långtgående följderna av Rehabeams
och Jerobeams beslut genom att göra följande:

• Läs 1 Kungaboken 15:25–26; 16:2, 25–26, 30–31; 22:51–52;
2 Kungaboken 3:1–3; 10:29–31; 13:6, 11; 14:24; 15:9, 18, 24,
28 och sök efter en gemensam nämnare. Fråga: Vad lär oss
uttrycket ”vandrade på Jerobeams väg” om de långsiktiga
följderna av en persons beslut?

• Förklara varför fångenskapen i Babel och Assyrien var en
följd av ogudaktighet (se tilläggen D och G i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 115–118, 231–233).

Uppmuntra eleverna att fundera över följderna av Reha-
beams och Jerobeams beslut, och följderna av sina egna till
synes små beslut.

Inledning
Profeten Elia presenteras i 1 Kungaboken 17–22. Han upp-
väckte döda, kallade ner eld från himlen, fick himlarna att
vägra ge regn, fick mjölet i en kruka att aldrig ta slut, togs
upp från jorden i en vagn av eld. Tack vare sin jordiska
gärning blev han en av de största hjältarna i Israels historia.
Det sätt på vilket han togs upp från jorden jämte profetian i
Malaki 4:5–6 gör att ortodoxa judiska hushåll vid varje påsk-
högtid reserverar plats åt honom i förväntan på hans åter-
komst. Vad större delen av världen inte känner till är att Elia
återvände på påskdagen 1836 och uppfyllde Malakis profetia
(se L&F 110:13–16).

Första Kungaboken 17–22

Första Kungaboken
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Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Mäktiga underverk äger rum genom tro på Jesus Kristus

(se 1 Kung 17:1–22; 18:31–39).

• Gud är mäktigare än Satan och hans anhängare (se 1 Kung
18:19–39; se även Joh 17:3).

• Ett av Guds sätt att tala till oss är som ljudet av en stilla
susning, en mild och stilla röst (se 1 Kung 19:11–12;
se även 1 Nephi 17:45).

Lektionsförslag
Första Kungaboken 17–19. Mäktiga underverk äger
rum genom tro på Jesus Kristus. (40–50 min)

Låt eleverna sjunga ”Nephis mod” (Barnens sångbok, s 64)
eller någon psalm som handlar om den kraft som trofast
lydnad ger. Läs 1 Nephi 3:7 och diskutera varför dessa ord är
ett så underbart uttryck för tro.

Tala om för eleverna att det i 1 Kungaboken 17 berättas om
två personer som var villiga att ”gå och göra” vad Herren
befallt dem, och hur de blev välsignade till följd av sin tro.
Låt dem söka i 1 Kungaboken 17 efter följande ord och
uttryck: ”gick han bort och gjorde”, ”gick hon och gjorde”
(v 5, 15), ”steg upp och gick” (v 10) och ”gå och gör” (v 13).
Föreslå att de stryker under dessa ord och uttryck, och i
marginalen bredvid vart och ett av dem korshänvisar till
1 Nephi 3:7.

Läs och diskutera de tre berättelserna i 1 Kungaboken 17,
verserna 1–7, 8–16 och 17–24. Fråga eleverna vilka som
visade tro i varje berättelse, och vad dessa inte visste när de
gav sig i väg för att lyda Herrens befallning. Tänk på att det
som hände i tredje berättelsen berodde på den tro som
visades i andra berättelsen. Framhåll att vi kanske inte vet
vilka stora välsignelser vi går miste om, ifall vi är ovilliga
att handla i tro.

Den styrka och kraft som tron ger visas i 1 Kungaboken 18.
Gör gärna en lästeater i vilken eleverna läser följande roller:
berättaren, Ahab, Obadja, Elia, Baals präster, folket och Elias
tjänare.

Fråga eleverna:

• Vad kan vi lära oss om tro av de olika människorna och
exemplen i detta kapitel?

• Vad säger Ahabs fråga i vers 17 om hans tro?

• Vad gjorde intryck på er när det gäller den tro som Elia
visade på berget Karmel?

• Hur reagerade folket på de mirakulösa händelserna?

• Läs 1 Kungaboken 19:1–3. Hur reagerade Isebel?

Hjälp eleverna inse att Andens lågmälda, milda röst kan
endast ge eller stärka ett vittnesbörd om vi är ödmjuka
och lydiga.

S  M  T  W  TH  F  S

Första Kungaboken 18. Gud är mäktigare än Satan och
hans anhängare. (20–30 min)

Visa eleverna en hink med vatten, ett vedträ och en stor sten.
Fråga dem i vilken berättelse i Gamla testamentet det före-
kommer vatten, ved och stenar. Ge dem en vink om att allt
detta ”förtärdes”.

Läs tillsammans med klassen berättelsen om Elia och Baals
profeter i 1 Kungaboken 18:17–40. Fråga:

• Varför sade Ahab i vers 17 att Elia var orsaken till att torka
drog olycka över Israel? (Se 1 Kung 17:1.)

• Vem var det enligt Elia som egentligen bar ansvaret för
torkan? Varför? (Se 1 Kung 18:18.)

Diskutera den beseglande myndighet som Gud gav Elia att
tillsluta himlen så att det inte regnade. Elia fick kraft av Gud
till följd av sin tro på Jesus Kristus och sin rättfärdighet.
Helaman 10–11 berättar om hur Nephi fick den beseglande
myndigheten och vad den innebär. Jämför de egenskaper
som Herren berömde Nephi för med Elias egenskaper.
Hjälp eleverna inse att vår profet i dag har samma beseg-
lande myndighet som Elia hade (se L&F 110:13–16; 132:7).

Fråga eleverna:

• Vad menar Elia i 1 Kungaboken 18:21 med att Israel
haltade på två sidor?

• Vilka två sidor var det fråga om?

• Vilka är de två sidor vi måste välja mellan i dag?

• Vad har dessa två sidor för samband med Elia och Baals
profeter? Vilken sida har flest anhängare? Vilken sida har
kraft att frälsa? Vilken sida skryter och skrävlar, trots att
den inte har någon som helst makt att frälsa?

• Varför tror ni att Elia ville att de avgudadyrkande ”profe-
terna” skulle anta hans utmaning? (Se v 19, 22.)

• Varför föreslog Elia att de skulle kalla ner eld från himlen
som ett prov på vem som var den sanne Guden?
(Se v 23–24.) (Se kommentaren till 1 Kung 18:22–24 i
Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 62.)

• Varför tror ni att Elia först lät Baals profeter försöka?

• Hur länge försökte Baals profeter att få sin Gud att besvara
deras bön? (Se v 26–29.)

• Varför tror ni att Elia hällde vatten på sitt altare?
(Se v 33–35.)

• Varför tror ni att Herren som svar på Elias bön visade sin
makt på ett sådant spektakulärt sätt? (Se v 36–39.)

• Vad lär oss detta om att följa nutida profeter?

• På vilket sätt påminner vår profet om Elia? (Han innehar
samma beseglande makt och Herren godkänner det han
säger – även om flertalet människor motsätter sig honom.)

Ta gärna ytterligare en profet till vittne på vikten av att
följa sanna profeter genom att läsa och diskutera berättelsen
om Josafat, Ahab och profeten Mika i 1 Kungaboken 22
(se kommentarerna till 1 Kung 22 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 65).

Första Kungaboken 17–22
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Första Kungaboken 19. Vi bör lyssna till Andens
viskningar. (20–25 min)

Låt en elev sammanfatta vad som hände i 1 Kungaboken 18.
Fråga eleverna:

• Hur skulle ni reagera om vår profet gjorde någonting
liknande?

• Tror ni att det skulle vara ett effektivt missionärsredskap?

• Läs 1 Kungaboken 19:1–10. Var det enligt Elia många som
omvände sig till följd av det som hände på berget Karmel?

• Varför tror ni att människorna inte var sant omvända?

• Hur äger sann omvändelse rum?

Diskutera på vilket sätt Anden är den viktigaste faktorn när
det gäller att få och stärka ett vittnesbörd. Låt eleverna läsa
1 Kungaboken 19:11–13 och tala om för dem att den ”svaga
susningen” är ett av den Helige Andens uttryckssätt. Som
president Boyd K Packer förklarade:

”Den Helige Anden talar med en röst som du känner
snarare än hör. Den beskrivs som ’den stilla rösten’.
Vi talar om att ’lyssna’ till Andens viskningar, men
oftast beskriver man en andlig maning genom att säga
’jag fick en känsla ’ . . .

Uppenbarelse kommer som ord vi känner snarare än
hör. Nephi sade till sina upproriska bröder som fått 

Biskop Henry B Eyring, dåvarande förste rådgivare i preside-
rande biskopsrådet, sade:

Fråga eleverna:

• Nämn något som kan avleda vår uppmärksamhet från att
höra eller koncentrera oss på Andens röst.

• Vad kan vi göra för att bli mer mottagliga för denna milda
och stilla röst?

Hjälp eleverna inse vikten av att inte bara lyssna utan också
följa det som Anden säger åt oss att göra.

”Jag vittnar [om att Anden] är en stilla röst. Den viskar
och skriker inte. Så vi måste vara mycket stilla inom-
bords. Det är därför klokt att vi fastar när vi vill lyssna.
Det är därför vi lyssnar allra bäst när vi har känslan:
Fader, ske din vilja, inte min. Jag vill det som du vill.
Då kan den stilla tysta rösten tyckas genomtränga
oss. Den kan få våra ben att skälva. Ännu oftare får
den vårt hjärta att brinna inom oss – stilla, ja, men
med en glöd som lyfter och förvissar” (Nordstjärnan,
jul 1991, s 64).

besök av en ängel: ’I haden sådana känslor, att
I icke kunden förnimma hans ord’” (Nordstjärnan,
jan 1995, s 59).

Första Kungaboken
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ANDRA KUNGABOKEN
I inledningen till 1 Kungaboken nämndes att 1 och 2 Kunga-
boken i den hebreiska texten var en bok. I 2 Kungaboken finns
en redogörelse för händelser i Israel och Juda från omkring
850 f Kr till 560 f Kr. Den berättar om profeterna Elia, Elisa
och Jesaja och slutar med de tragiska skildringarna av hur
det norra riket, Israel, erövrades av assyrierna och hur det
södra riket, Juda, erövrades av babylonierna. I och med
undergången och fångenskapen gick Moses och Samuels pro-
fetiska varningar i uppfyllelse (se 5 Mos 8:10–20; 1 Sam
12:14–15, 24–25).

Sök i era studier av 2 Kungaboken efter orsaken till att Israels
rike erövrades av assyrierna. Fundera också över varför Juda
rike bestod hundra år längre än Israels rike, trots att de båda
ställdes inför samma fiender. Sök efter varför Juda slutligen
erövrades av babylonierna och vad som kunde ha förhindrat
deras undergång.

En fullständig lista över Israels och Juda kungar kan vara
till hjälp när ni studerar 2 Kungaboken (se översikten över
Israels och Juda kungar på sidan 37 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 37–41).

Inledning
Elia och Elisa var profeter vid en tidpunkt då Israels och Juda
riken var hemfallna åt avgudadyrkan. Bägge utförde stor-
slagna underverk, men relativt få israeliter omvändes till den
levande Guden under deras verksamhet. Underverk
omvänder inte de trolösa. De stärker dem som har tro
(se L&F 35:8–11; 63:7–12).

Undervisa i samband med era studier av 2 Kungaboken 1–13
om vad israeliterna i allmänhet hade för inställning till Elias
och Elisas verksamhet. Fundera över varför profeter ofta för-
kastas av sina samtida och vad vi kan lära oss om hur viktigt
det är att lyssna till levande profeter.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Profetior från Herren går alltid i uppfyllelse (se 2 Kung

1:9–17; 4:14–17; 5:1–14; 7:1–2, 12–17; 8:1–15; 9; se även
L&F 1:37–38).

• De som följer inspirerade råd blir välsignade – ibland
med underverk (se 2 Kung 2:1–15; 4; 5:1–14; 6:1–7; se även
L&F 21:1–9).

• Herren ”ikläder” sina utvalda tjänare myndighet och kraft
(se 2 Kung 2:7–15).

Andra Kungaboken 1–13

• Förvandlade varelser är personer som förändrats under
jordelivet så att de temporärt inte är underkastade fysisk
smärta eller död. Deras död och uppståndelse är ögon-
blicklig (se 2 Kung 2:11; se även 3 Nephi 28:4–9, 36–40).

• Orättfärdiga ledare förleder ofta sitt folk att synda 
(se 2 Kung 3:1–3; 10–13).

• Prästadömets kraft ska inte användas för personlig
vinning (se 2 Kung 5:20–27; se även 1 Sam 8:1–5).

Lektionsförslag
Andra Kungaboken 1–4. Herren ”ikläder” sina utvalda
tjänare myndighet och kraft. Med denna myndighet och
kraft kan de utföra många mäktiga gärningar och lära
oss vad Herren vill att vi ska veta. (50–55 min)

Visa en bild på kyrkans president och fråga eleverna om de
kommer att oroa sig för kyrkans framtid när profeten dör.
Läs följande vittnesbörd av president Gordon B Hinckley,
dåvarande förste rådgivare i första presidentskapet:

Fråga eleverna hur vi vet vem som kommer att bli kyrkans
näste president. Förklara att efter profeten Joseph Smiths
död gav Herren ett särskilt vittnesbörd angående vem som
skulle efterträda Joseph som kyrkans president (se Kyrkans
historia i tidernas fullbordan, 2:a upplagan, s 291–293). När den
nuvarande presidenten för kyrkan avlider, kommer den som
varit medlem av de tolv apostlarnas kvorum under längst
tid att bli den nye profeten.

Låt eleverna läsa 2 Kungaboken 2:1–15 och berätta vad
Herren gjorde för att Elisa och profetlärjungarna skulle veta
att Elisa var Elias efterträdare. Ställ vid behov följande frågor:

• Vad menade Elisa när han bad om ”en dubbel arvslott av
[Elias] ande”? (Se 5 Mos 21:17.)

• Vad symboliserade Elias mantel? (Se kommentaren
till 2 Kung 2:14 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 66.)

• Varför var det viktigt att visa profetlärjungarna att
”Elias ande [vilade] på Elisa” (2 Kung 2:15)?

Ibland förebådade de forna profeternas liv Frälsarens liv
och mission. Gå igenom följande underverk som Elisa
gjorde och fråga eleverna på vad sätt de liknar dem som
Jesus Kristus gjorde:

”Detta är Guds, vår evige Faders, verk – hans som
lever och styr universum. Det är vår Herre Jesu Kristi
verk – hans som är vår Frälsare och Återlösare, den
levande Gudens levande Son. Det har upprättats på
jorden med gudomlig myndighet, med en profet och
andra ledare som kallats genom uppenbarelsens röst
och utbildats under många år av tjänande. Det kommer
aldrig att gå om intet. Det kommer att fortsätta att ha
framgång” (Nordstjärnan, jan 1993, s 57).
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• 2 Kungaboken 4:1–7 (oljan mångfaldigades; se Joh 2:1–11)

• 2 Kungaboken 4:18–37 (den sunemitiska kvinnans son
uppväcktes från de döda; se Luk 7:11–15; 8:41–42, 49–56;
Joh 11:1–44)

• 2 Kungaboken 4:42–44 (kornbröd mångfaldigades; se
Mark 6:33–44; 8:1–9)

• 2 Kungaboken 5:1–14 (Naaman botades från spetälska;
se Mark 1:40–45; Luk 17:11–19)

• 2 Kungaboken 6:1–7 (järn flöt; se Matt 14:22–33)

Berätta för eleverna att förutom att Elias och Elisa var sinne-
bilder för Frälsarens jordiska verksamhet, förebådar deras liv
också en del av det som skulle hända i Frälsarens kyrka i de
sista dagarna. Gör kopior av följande översikt (en omarbet-
ning av Lenet Hadley Reads ”Elijah and Elisha”, Ensign, mars
1988, s 24–28) och dela ut dem till eleverna. Låt dem turas om
att läsa varje punkt och uppmuntra dem att markera hänvis-
ningarna i sina skrifter.

Elia och Elisa Kyrkan i de
sista dagarna

Elia hade den beseglande makten År 1836 sände Frälsaren Elia för 
att tillsluta himlen och öppna att återställa nycklarna till den 
den igen (se 1 Kung 17:1). beseglande kraften i kyrkan 

(se L&F 110:13–16).

Herren sände korpar för att Herren ger näring åt kyrkan i form 
ge mat åt Elia under en av uppenbarelser, krafter och 
hungersnöd (se 1 Kung 17:4). välsignelser under vår tids 

världsomfattande andliga hungers-
nöd (se exempelvis L&F 110).

Elia mångfaldigade olja och mjöl De som inte har kommit till
för att rädda livet på änkor och   Frälsaren är andligt sett änkor
faderlösa (se 1 Kung 17:9–16). och faderlösa – de är avskurna

från Jesus Kristus, som är brud-
gummen, och från vår himmelske
Fader. De som tar emot Jesus
Kristus och hans evangelium
har fått makt att bli Guds söner 
och döttrar och medarvingar 
med Jesus Kristus (se Joh 1:12;
Rom 8:16–17; L&F 39:4).

Både Elia och Elisa uppväckte På grund av sin försoning och 
döda (se 1 Kung 17:17–23; uppståndelse kommer Jesus Kristus 
2 Kung 4:14–37; 13:20–21). att uppväcka alla människor från 

den fysiska och andliga döden (se 
1 Kor 15:21–22; Mosiah 16:7–8).
Dessutom kallade han profeter och
återställde sin kyrka för att inbjuda
alla att komma till honom och upp-
väckas från andlig död (se L&F 1).

Vid ett altare på berget Karmel I de sista dagarna återställde Elia 
påminde Elia det forntida Israel de nycklar som gjorde det möjligt 
om de förbund de hade ingått  för det nutida Israel att ingå eviga 
med den ende sanne Guden förbund med Herren vid templets 
(se 1 Kung 18:19–39). altare (se L&F 110:13–16).

Allteftersom eleverna upptäcker symboliken i Elias och
Elisas liv frågar du dem på vilket sätt detta vittnar om att
myndighetens ”mantel” har överlåtits på Herrens utvalda
tjänare i dessa sista dagar.

Andra Kungaboken 2:11. Elia förvandlades och togs upp
till himlen så att han senare skulle kunna återvända och
återställa de prästadömets beseglande nycklar som han
hade. Förvandlade varelser förändras under jordelivet så
att de temporärt inte är underkastade fysisk smärta och
död, men denna förändring är inte densamma som den
förändring till odödlighet som äger rum vid uppstån-
delsen. (15–20 min)

Läs 3 Nephi 28:7–9, 36–40 och låt eleverna ta reda på några
kännetecken på förvandlade varelser. Skriv upp dem på
tavlan. Läs 2 Kungaboken 2:11 och sök efter vem som enligt
denna vers förvandlades. Fråga eleverna varför de tror att
Elia förvandlades (se kommentaren till 2 Kung 2:11 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 66). Läs Malaki 4:5–6;
Matteus 17:3 och Läran och förbunden 110:11–16 och låt ele-

Elia kallade ner eld från himlen Vid Jesu Kristi andra ankomst 
för att förgöra de ogudaktiga,  kommer eld att förgöra de 
men han förskonade de ödmjuka  ogudaktiga, men de rättfärdiga 
och lydiga (se 2 Kung 1:9–15). kommer att förskonas (se 1 Nephi  

22:17; Joseph Smith 2:37). 

Elisa gjorde vattnet vid Jeriko Vid Frälsarens andra ankomst  
hälsosamt så att det inte längre kommer denna värld att återfå 
skulle orsaka död eller sin paradisiska härlighet, och 
ofruktbarhet (2 Kung 2:19–22). därmed avslutas dess telestiala

tillstånd (se Jes 11:6–9; tionde
trosartikeln).

Elisa mångfaldigade olja för att I Getsemane, som betyder ”olje-
friköpa änkan och hennes barn  press”, och på korset betalade  
som var hopplöst skuldsatta Jesus Kristus för hela människos- 
(se 2 Kung 4:1–7). läktets synder för att friköpa de

trofasta, därför att vi alla i andlig
bemärkelse är hopplöst skuldsatta
(se Matt 20:28; Mosiah 16:4–5).

Elisa oskadliggjorde det giftiga Jesus Kristus återställde sin kyrka 
innehållet i en gryta och till jorden. En del av den återställda  
mångfaldigade bröd för ett hundra kyrkans mission är att föra ut  
trofasta (se 2 Kung 4:38–44). Jesu Kristi evangelium, hans som

är livets bröd, till hela världen
(se Joh 6:33–35; L&F 84:62).

Naaman, en syrier, begav sig Alla människor får evangeliets 
till Elisa, Guds tjänare och  frälsande förordningar av Guds 
profet, och blev botad från sin  tjänare i det nutida Israel 
spetälska genom att tvätta sig i (se L&F 22; femte trosartikeln).
Jordanfloden (2 Kung 5:1–14).

Elisa gjorde de ogudaktiga blinda  De ogudaktiga är andligt blinda,
och öppnade de trofastas ögon  men de rättfärdiga ser och förstår 
(se 2 Kung 6:15–18). och blir frälsta (se Matt 13:10–17). 

Andra Kungaboken
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verna skriva upp dessa skriftställen som hänvisningar
bredvid 2 Kungaboken 2:11. Diskutera på vad sätt Elia
uppfyllde profetian i Malaki 4:5–6.

Andra Kungaboken 5. De som följer inspirerade råd
blir storligen välsignade. (35–45 min)

Fråga eleverna:

• När är det absolut nödvändigt att noggrant följa givna
anvisningar? (När man till exempel lagar en motor, går
eller åker efter en karta eller spelar ett svårt musikstycke.)

• Vad händer vanligtvis när vi låter bli att följa anvisningar?

• Om ni var dödssjuka och en profet gav er anvisningar
om hur ni skulle kunna bli friska, skulle ni då följa hans
anvisningar?

• Vad skulle ni göra om ni tyckte att hans anvisningar var
ovanliga eller märkliga?

Förklara att en i Gamla testamentet fick sådana ovanliga
anvisningar av en profet. Läs 2 Kungaboken 5:1–14 tillsam-
mans med dina elever och diskutera följande frågor:

• Vilken roll spelade Naamans stolthet när han först vägrade
att bada i Jordanfloden? (Se v 11–12.)

• Hur övertygade Naamans tjänare honom att följa Elisas
anvisningar?

• Vad hände när han gjorde som profeten sade?

Låt eleverna läsa Mosiah 3:19 och diskutera på vilket sätt
den versen gäller för Naaman. Återge följande uttalande av
äldste Victor L Brown, dåvarande medlem av de sjuttios
kvorum:

Fråga eleverna:

• Hur bortförklarar en del människor råd som ges?

• Hur påminner detta om Naaman?

• Vad lär oss berättelsen om Naaman och hans tjänare om
profeternas råd?

Ge varje elev en kopia av följande uttalande av äldste
Gordon B Hinckley, dåvarande medlem av de tolv apost-
larnas kvorum:

”Naaman, som var en man i hög ställning, föroläm-
pades av att Elisa sände en budbärare och inte visade
honom respekt genom att komma själv. Dessutom
förargades han över budskapets enkla natur . . .

Naaman behövde ett barns tro för att kunna vara lydig
som ett barn innan hans kött blev rent som ett litet
barns” (Nordstjärnan, jul 1985, s 15).

S  M  T  W  TH  F  S

Skriv Lydnad är himlens första lag på tavlan och be en elev läsa
följande uttalande av äldste Bruce R McConkie:

Diskutera varför det är viktigt att lyda, även när vi kanske
inte förstår samtliga skäl till varför Gud ber oss vara lydiga.
Påminn eleverna om att Abraham befalldes att offra sin son
Isak och att israeliterna uppmanades att stryka lammblod
runt sina dörrar i Egypten. Fråga:

• Hur välsignades dessa människor för sin lydnad?

• Vad har profeterna bett oss göra i vår tid som en del
kanske tycker är onödigt eller meningslöst?

• Hur välsignas de som lyder buden?

Låt eleverna läsa 2 Kungaboken 5:15–27 och söka efter vad
Elisas tjänare Gehasi gjorde (se kommentaren till 2 Kung
5:15–16, 20–26 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki,
s 77–78). Fråga:

• Varför blev Gehasi straffad för sina handlingar?

• Vad lär oss denna berättelse om de motiv som Herrens
sanna tjänare har? (Se 2 Nephi 26:29–31.)

Andra Kungaboken 6:1–23. Herren engagerar sig i alla
sina barns förhoppningar och farhågor, och han ger den
hjälp som krävs för att hans vilja ska ske. (15–30 min)

Låt eleverna göra uppgift A till 2 Kungaboken 6–7 i elev-
handledningen och diskutera sina svar. Beakta följande
frågor när ni talar om 2 Kungaboken 6:1–7:

• Varför var yxhuvudet viktigt för den person som hade
förlorat det?

• Varför tror ni att Elisa använde Guds kraft till att återfå
yxhuvudet? (Se kommentaren till 2 Kung 6:1–7 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 78.)

Berätta gärna om tillfällen då Herren hjälpt dig med problem
som var oviktiga för andra men mycket viktiga för dig.

”Lydnad är himlens första lag. Allt framåtskridande,
all fullkomlighet, all frälsning, all gudaktighet, allt det
som är rätt, rättfärdigt och sant, ja, allt som är gott ges
dem som efterlever hans lagar som är Evig. Det finns
ingenting i hela evigheten som är viktigare än att hålla
Guds bud” (The Promised Messiah, s 126).

”Låt inte högmod stå i vägen för er. Evangeliets väg är
enkel. En del av fordringarna kanske verkar elemen-
tära och onödiga för er. Avvisa dem inte. Ödmjuka er
och vandra i lydnad. Jag lovar att de resultat som följer
kommer att bli underbara att se och sköna att erfara”
(Nordstjärnan, apr 1977, s 48).

Andra Kungaboken 1–13
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(Kom ihåg att endast berätta för klassen om heliga upple-
velser när de är andligt förberedda att ta emot dem.) Låt
eleverna berätta om liknande erfarenheter som de har haft.
Läs följande uttalande av president George Q Cannon,
som var förste rådgivare i första presidentskapet:

Fråga eleverna när ni diskuterar 2 Kungaboken 6 hur vi
kan tillämpa orden ”de som är med oss är fler än de som är
med dem” (v 16) på vår tid. Läs Läran och förbunden 38:7
och 84:88 och återge följande vittnesbörd av äldste Neal A
Maxwell:

Fråga eleverna vad de tror att äldste Maxwell menade
när han talade om att vara ”andligt stadgade” och hur vi
kan bli det.

Andra Kungaboken 6–13. Orättfärdiga ledare förleder
ofta sitt folk att synda. Både Israel och Juda fick lida på
grund av orättfärdiga kungar. (15–20 min)

Gör följande översikt på tavlan, på en affisch eller på en
stordia. Ta med tjugo tomma rader i översikten så att ni kan
bifoga information allteftersom ni studerar 2 Kungaboken.
Denna översikt kan lätt uppdateras under ert fortsatta
studium av 2 Kungaboken (se lektionsförslagen till 2 Kung
14–19 och 2 Kung 20–25).

”I denna tid av omfattande tumult, oreda, oro, jäsning
och uppror kommer många hjärtan att försmäkta.
(L&F 45:26; 88:91.) Andra kommer att bli svårt prövade,
men kommer i sin djupa nöd att söka undsättning hos
siare på samma sätt som den ängslige unge man gjorde
som när det forntida Israel var omringat sade till pro-
feten Elia: ’O, min herre, vad skall vi ta oss till?’ Vår tids
profeter har samma svar att ge: ’Frukta inte! De som
är med oss är fler än de som är med dem.’ Endast när
vi är andligt stadgade kan vi förstå sådan aritmetik.
Endast då kommer våra ögon liksom den unge mannens
att öppnas” (We Will Prove Them Herewith, s 19).

”Vi vanliga enkla människor, vi som ibland känner oss
så värdelösa, så odugliga, vi är inte så värdelösa som
vi tror. Det finns inte en enda av oss som inte Gud
lagt ner sin kärlek på. Det finns inte en enda av oss som
han inte brytt sig om och visat ömhet mot. Det finns
inte en enda av oss som han inte önskat frälsa och som
han inte tänkt ut sätt att kunna frälsa. Det finns inte
en enda av oss som han inte överlämnat i sina änglars
vård. Vi kan verka obetydliga och usla i våra egna
ögon och i andras ögon, men sanningen kvarstår att vi
är Guds barn och att han faktiskt gett sina änglar –
osynliga varelser med kraft och makt – befallning om
oss, och de vakar över oss och har oss i sin vård”
(Gospel Truth: Discourses and Writings of President George
Q. Cannon, sammanst av Jerreld L Newquist, 2 del
[1974], del 1, s 2).

Dela upp klassen i sju grupper och ge varje grupp en av
följande kungar. Ge dem tio minuter att studera skriftställe-
hänvisningarna som hör ihop med den kung de tilldelats
och låt dem förbereda och sedan framföra en presentation
av kungen (en minut lång). Be dem därefter skriva något
om sin kung i översikten. (En fullständig översikt över kung-
arna i Israel och Juda finns i ”Kungar och profeter i Israel
och Juda”, s 219–222, och i Gamla testamentet: 1 Konungaboken
– Malaki, s 45.)

• Joram (se 2 Kung 8:16–24)

• Ahasja (se 2 Kung 8:25–29; 9:27–29)

• Jehu (se 2 Kung 9:1–10:36)

• Atalja (se 2 Kung 11)

• Joas (se 2 Kung 12)

• Joahas (se 2 Kung 13:1–9)

• Joas (se 2 Kung 13:10–25)

Läs Mosiah 29:16–18 och diskutera följderna av att ha
en ogudaktig kung i stället för en rättfärdig kung. Fråga
eleverna:

• Vilken kung skulle ni helst ha levt under i Israel? I Juda?
Varför?

• Vad lär oss 2 Kungaboken 6–13 om vad som är viktigt
och till stor hjälp i vår tid?

• Vad kan vi göra för att stödja våra ledare i kyrkan? 
(Se L&F 107:22.)

Inledning
Mose angav i detalj vilka välsignelser eller förbannelser som
skulle drabba Israel beroende på hur de höll sina förbund
(se 5 Mos 28), och Samuel varnade för allt de skulle drabbas
av på grund av orättfärdiga kungar (se 1 Sam 8). I 1 Kunga-
boken och i tidigare kapitel av 2 Kungaboken fick vi veta att
Gud var tålmodig och gav upprepade gånger folket och
deras kungar möjlighet att omvända sig. I det sista kapitlet
av 2 Kungaboken kan vi läsa om de tragiska konsekvenser
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som drabbade Israels rike genom assyrierna, och Juda rike
genom babylonierna, till följd av att folket och deras kungar
inte fäste avseende vid profetiska varningar.

Även när Gud utgöt domar över de bägge nationerna gav
han människorna där möjlighet att omvända sig (se Hes
18:30–32). En del tog tillfället i akt (se 1 Nephi 1:20–2:3), men
det stora flertalet förkastade Herren och hans välsignelser.

Många profeter i Gamla testamentet levde under den tids-
period som 2 Kungaboken 14–25 omspänner, däribland
Jona, Amos, Hosea, Jesaja, Mika, Sefanja, Nahum, Habackuk
och Jeremia.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Människor är ansvariga för sina egna synder men får

ibland lida för andras synder (se 2 Kung 14:6; 24:2–4;
se även andra trosartikeln).

• Avfälliga nationer går miste om Guds beskydd (se 2 Kung
15:19–31; 17:3–23; 24:1–4; 25:4–7; se även Ether 2:8).

• Avgudadyrkan är en allvarlig synd (se 2 Kung 17:7–12; 21;
se även 2 Mos 20:1–6).

• Att förkasta Herrens och hans profeters råd leder till fång-
enskap och utestänger oss från Herren (se 2 Kung 17:6–8;
24:20; se även Moses 4:3–4).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 19, ”Nyheterna
år 600 f Kr”, kan användas till att undervisa om den

historiska situationen år 600 f Kr – 2 Kungaboken 24–25
(se Gamla testamentet videohandledning för undervisnings-
förslag).

Andra Kungaboken 14–19. Israels rike förlorade Herrens
beskydd till följd av ogudaktighet och avfall. Juda rike
räddades på ett mirakulöst sätt och behöll sin frihet.
(45–60 min)

Märk: Detta lektionsförslag kan användas som en fortsättning
på lektionsförslaget till 2 Kungaboken 6–13.

Se anvisningarna för översikten i lektionsförslaget till
2 Kungaboken 6–13 (s 140) och låt olika grupper få en av
följande kungar i uppgift:

• Amasja (se 2 Kung 14:1–22)

• Jerobeam II (se 2 Kung 14:23–29)

• Asarja eller Ussia (se 2 Kung 15:1–7)

• Sakarja (se 2 Kung 15:8–12)

• Sallum (se 2 Kung 15:13–15)

• Menahem (se 2 Kung 15:16–22)

• Pekaja (se 2 Kung 15:23–26)

• Peka (se 2 Kung 15:27–31)

• Jotam (se 2 Kung 15:32–38)

• Ahas (se 2 Kung 16)

• Hosea (se 2 Kung 17:1–6)

• Hiskia (se 2 Kung 18:1–7)

När de har gått igenom sina verser låter du varje grupp fylla
i något om sin kung i översikten.

Gå igenom Moses profetia om Israels barn i 5 Mosebok
28:1–26, särskilt verserna 1 och 15. Fråga eleverna vad Israels
barn skulle göra för att få Herrens välsignelser och beskydd.

Hänvisa till översikten över Israels och Juda kungar och låt
eleverna räkna hur många rättfärdiga kungar som fanns
i varje rike. Läs 2 Kungaboken 17:1–23 tillsammans och dis-
kutera vad dessa verser lär oss om anledningen till att Israels
rike besegrades av assyrierna (se tillägg D och kommenta-
rerna till 2 Kung 17 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 115–118, 128).

Jämför Israels ogudaktiga kungar med de något mer rättfär-
diga kungarna i Juda. Låt eleverna läsa 2 Kungaboken 18:1–7
och berätta vad Hiskia, kungen i Juda, gjorde vid ungefär
samma tidpunkt som assyrierna ödelade Israel.

Läs kommentarerna till 2 Kungaboken 18–19 i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki, (s 129–130) så att du lättare
kan avgöra vilka delar av dessa kapitel som du ska låta dina
elever läsa. Kanske väljer du att sammanfatta 2 Kungaboken
18, men det vore klokt att läsa 2 Kungaboken 19:1–7, 32–37
tillsammans med dem och diskutera vad Herren gjorde för
att rädda Juda undan assyrierna och varför han gjorde det.

Fråga eleverna:

• Vad kan vi lära oss av ödeläggelsen av Israels norra rike
och förlusten av de tio stammarna?

• Hur påminner Satans inställning till oss om assyriernas
inställning till Israel?

Låt eleverna läsa 2 Nephi 1:13–16; 2:27; Helaman 3:27–30;
5:12 och berätta vad Herren har sagt att vi ska göra för att
undvika att fångas av Satan. Diskutera vad det betyder att
”hålla fast vid Guds ord” (Helaman 3:29). Berätta gärna om
upplevelser i ditt eget liv som vittnar om den glädje och den
frid som följer av att bygga sitt liv på Jesu Kristi grundval,
på honom som är Jehova, Gamla testamentets Gud.

Andra Kungaboken 20–25. Rättfärdighet är inte följden
av någon enstaka handling. Det är en del av den
livslånga processen att välja det goda. (45–60 min)

Skriv på tavlan namnet på en välkänd person i skrifterna,
någon som är bekant för att ha fattat orättfärdiga beslut.
Fråga eleverna:

• Tror ni att den här personen någonsin gjorde en vänlig
eller god gärning? (Förmodligen.)

• Varför är han (hon) då känd för sin ondska i stället för
sin godhet?

Andra Kungaboken 14–25
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• Vad mer förväntar sig Herren av oss än att vi då och då
gör en god gärning? (Se L&F 14:7.)

Gå igenom med eleverna hur Juda rike räddades ur
assyriernas händer (se 2 Kung 19:32–37). Fråga:

• Varför klarade sig Juda när Israel fördes bort i fångenskap?
(Se 2 Kung 19:32–37.)

• Garanterades Juda evigt beskydd? Varför eller varför inte?

• Varför var det viktigt för folket i Juda att ständigt vara på
sin vakt mot orättfärdighet?

Se översikten i lektionsförslaget till 2 Kungaboken 6–13
(s 00[140]) och 2 Kungaboken 14–19 och ge varje elevgrupp
en av följande kungar:

• Manasse (se 2 Kung 21:1–18)

• Amon (se 2 Kung 21:19–26)

• Josia (se 2 Kung 22:1–23:30)

• Joahas (se 2 Kung 23:31–33)

• Jojakim eller Eljakim (se 2 Kung 23:34–24:7)

• Jojakin (se 2 Kung 24:8–17)

• Sidkia eller Mattanja (se 2 Kung 24:17–25:21)

När de har gått igenom sina verser låter du varje grupp
skriva något om sin kung i översikten. Fråga:

• Vad lade ni märke till om kungarna i Juda efter Josia som
påminner om de sista kungarna i Israel?

• Vad tror ni skulle hända med Juda till följd av att de blev
lika ogudaktiga som Israel hade varit?

Läs 2 Kungaboken 25:1–21 och diskutera vad som slutligen
hände Juda rike (se även kommentarerna till 2 Kung 24–25
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 215–217).
Läs 1 Nephi 1:4 och fråga:

• Vad gjorde Herren för att rädda Juda?

• Vilka var några av de profeter som undervisade i Jeru-
salem vid denna tidpunkt? (Jeremia, Sefanja, Obadja,
Nahum, Habackuk, Hesekiel och Lehi.)

• Hur reagerade kungarna och folket i Juda på profeterna?
(Se Jer 20:1–2; 1 Nephi 1:19–20.)

• Vad har Herrens profeter varnat oss för i vår tid?

• Hur påminner dagens människors sätt att ringakta profe-
ternas ord om hur folket i Juda reagerade på sina profeter?

• Hur bör vi reagera på budskapen från nutida profeter?

• Vad händer om vi inte bryr oss om profeterna? (Se Ether
2:10–11; L&F 1:1–17.)

Gå igenom följande frågor och skriftställen och jämför vår
tid med Judarikets tid.

• Vilket hot står vår generation inför? (Se L&F 1:35.)

• Varför kommer Herrens vrede att upptändas i de sista
dagarna? (Se 1 Nephi 22:16; L&F 133:48–51.)

• Vilket är det enda hopp världen har? (Se 1 Nephi 22:17–19,
22; L&F 1:36; 133:52; Moses 7:61–62.)

• Vad avgör om vi ska klara oss igenom dessa tider
i säkerhet? (Se L&F 1:14, 38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1;
121:16–21.)

Andra Kungaboken 22:3–23:3. Skrifterna har makt att
förändra vårt liv om vi låter dem göra det. (15–25 min)

Be eleverna skriva upp svaren på följande frågor. Berätta för
dem att deras svar är avsedda för dem själva och att de inte
ska visas för andra.

1. Var i ert hem förvarar ni era skrifter?

2. Hur ofta läser ni i skrifterna?

3. Poängsätt följande på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst):

a. Hur väl tar ni hand om era skrifter – markerar dem
prydligt, ställer tillbaka dem på sin plats och vänder
blad varsamt?

b. Hur skulle ert liv påverkas om era skrifter gick
förlorade, blev stulna eller skadade?

4. Namnge någon ni känner som värdesätter och vördar
sina skrifter.

5. Hur känns det att se någon handskas respektlöst med
skrifterna?

Läs 2 Kungaboken 22:3–7 och ta reda på vilket arbete som
kung Josia beordrade. Läs verserna 8–10 och ta reda på vad
översteprästen upptäckte i Herrens hus. Fråga eleverna:

• Vad säger dessa verser om hur viktiga skrifterna hade
varit för folket?

• Hur ofta tror ni att de läste i dem?

• Hur reagerade Josia när han läste i skrifterna? (Se v 11–13.)

• Varför tror ni att han reagerade på detta sätt?

Låt eleverna läsa 2 Kungaboken 23:1–25 och diskutera hur
skrifterna påverkade Josias liv. Hjälp dem förstå vilken
verken skrifterna kan ha i vår tid genom att läsa följande två
uttalanden.

President Ezra Taft Benson sade:

”Vi gör ofta stora ansträngningar för att öka aktiviteten
i våra stavar. Vi arbetar flitigt med att öka närvaron på
sakramentsmötena. Vi arbetar med att få fler unga män
att gå på mission. Vi strävar efter att få ett större antal
att gifta sig i templet. Allt detta är berömvärda insatser
och viktigt för rikets tillväxt. Men när enskilda med-
lemmar och familjer fördjupar sig i skrifterna regel-
bundet och konsekvent, kommer dessa andra områden
att automatiskt förbättras. Vittnesbörden ökar. Beslut
kommer att stärkas. Personlig uppenbarelse kommer
att flöda” (Nordstjärnan, jul 1986, s 82–83).

Andra Kungaboken
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Äldste L Lionel Kendrick, medlem av de sjuttios kvorum,
sade:

”Skrifterna bör vara av största betydelse i vårt liv.
Vår andliga överlevnad mitt i samhällets påfrestningar
och vår tids frestelser beror till stor del på styrkan vi
får genom att rannsaka skrifterna och lyssna till profe-
ternas, siarnas och uppenbararnas ord.

Människor och nationer förgås utan skrifterna.
Skrifterna är andlig föda för vår ande, vilket är lika
viktigt som fysisk föda för vår kropp” (Nordstjärnan,
juli 1993, s 12).

Be eleverna berätta vad som gjorde störst intryck på dem
i fråga om Josia. Gå igenom svaren på de frågor som ställdes
i början av detta lektionsförslag och som du finner lämpliga
att ta upp. Fråga: Hur har skrifterna påverkat ert liv? Läs
2 Timoteusbrevet 3:15–17; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 32:3;
Alma 31:5; 37:38, 43–45 och Helaman 3:29–30 och undervisa
om hur skrifterna kan påverka vårt liv.

Andra Kungaboken 14–25
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Inledning
Första och Andra Krönikeboken var i grundtexten en enda
bok, men i nästan alla översättningar efter Septuaginta är den
uppdelad på två böcker. De avslutades ungefär vid den tid-
punkt då Koresh utfärdade påbudet om att judarna fick åter-
vända från fångenskapen i Babel (ca 538 f Kr) och är till en
del en fortsättning på Samuels- och Kungaböckerna. Det går
inte med säkerhet att fastslå vem som var författare till Krö-
nikeböckerna. Esras och Nehemjas böcker utgör den histo-
riska fortsättningen på Krönikeböckerna.

Syftet med Krönikeböckerna var att hjälpa de landsförvisade
att komma ihåg sitt förbund med Herren och det tidigare för-
enade Israel. Släktregistren i 1 Krönikeboken 1–9 och redogö-
relserna för kung Davids rikes framgångar i 1 Krönikeboken
10–29 påminde Israel om Herrens hand i att utvälja och
vägleda sitt folk.

Nästan hälften av stoffet i Krönikeböckerna hämtades från
Samuels- och Kungaböckerna, men författaren tog bara med
stoff som han trodde skulle hjälpa människorna att se sig
själva som Guds utvalda folk. Nära nog allt som kunde avleda
uppmärksamheten från detta utelämnades, till exempel
Davids synd mot Uria och Absaloms uppror. I 2 Krönikeboken
1–9 framhöll författaren hur praktfullt kung Salomos tempel
var samt vikten av att dyrka i templet. Ingenting skrevs om
Salomos utländska hustrur eller hans avgudadyrkan.

Historien om kungarna i Juda, särskilt i 2 Krönikeboken
10–32, visar att varken en kung eller ett tempel var någon
garanti för gudomligt beskydd eller gudomliga välsignelser.
Endast när kungen och folket lydde Guds lagar gick löftena
i Abrahams förbund i uppfyllelse.

De landsförvisade som återvände beviljades inte nationellt
oberoende med egen kung utan fortsatte att stå under persiskt
styre. För de judar som återvände betonades tempeldyrkan
och lydnad mot lagen som källan till välsignelser. Denna
betoning lyckades bota Israel från den synd som hade
hemsökt dem ända sedan befrielsen från Egypten. Israel har
inte sedan tiden i fångenskapen hemfallit åt hednisk avguda-
dyrkan. Med tiden kom en annan form av avgudadyrkan att
ersätta det hedniska avguderiet. ”Lagen” själv blev så viktig
att somliga judar vid tiden för Frälsarens jordiska verksamhet
dyrkade ”lagen” men förkastade laggivaren, Jesus Kristus.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herrens profeter påminner och uppmuntrar oss ofta att

efterleva evangeliet (se 1 Krön 1–29).

Första Krönikeboken 1–29
• Vi är här på jorden för att lära oss att älska, lyda och tjäna

Herren. För att göra detta måste vi:

a. Omvända oss, vara ståndaktiga i rättfärdighet och
förlita oss på Herren (se 1 Krön 5:18–26; 10:13–14; 28:20;
se även 2 Krön 20:14–17; Alma 53:20–21).

b. Ständigt tacka och prisa Gud för allt han ger oss och gör
för oss (se 1 Krön 16:7–19, 23–36; se även Esra 3:10–11;
L&F 59:7).

c. Söka Herren av hela vårt hjärta och av hela vår själ 
(se 1 Krön 28:9; se även 2 Krön 7:14; 15:12–15).

• Bibeln innehåller inte allting som Gud har uppenbarat
för sina profeter (se 1 Krön 29:29; se även 2 Krön 9:29;
12:15).

Lektionsförslag
Första Krönikeboken 1–29. Herrens profeter påminner
och uppmuntrar oss ofta att efterleva evangeliet.
(15–20 min)

Skriv på tavlan övning ger färdighet och fråga eleverna om de
håller med om det. Därunder skriver du övning i att tillämpa
rätta principer leder till fullkomlighet. Fråga vilket påstående
som är mest riktigt och varför. (Vi kan inte bli fullkomliga
genom att tillämpa falska principer.) Förklara att det andra
uttalandet hjälper oss förstå varför våra ledare i kyrkan ofta
upprepar sina råd. Fråga eleverna vilka ämnen som kyrkans
ledare ofta talar om och varför de tror att dessa principer så
ofta tas upp.

Berätta för eleverna att somliga undrar varför författaren till
1 och 2 Krönikeboken så ofta upprepar det som tidigare
talats om i Gamla testamentet. Förklara att han samlade en
stor del av sitt stoff från andra böcker, i synnerhet Samuels-
och Kungaböckerna. Nedan följer en jämförande översikt:

1 Krönike- Händelse Paralleller
boken  

1:1–4 Släkttavla från 1 Mosebok 5:1–32
Adam till Jafet

1:5–28 Släkttavla från Jafet 1 Mosebok 10:2–31; 
till Abraham 11:10–26

1:29–31 Ismaels ättlingar 1 Mosebok 25:12–16

1:32–33 Keturas söner 1 Mosebok 25:1–4

1:34–54 Esaus ättlingar 1 Mosebok 36:10–43

2:1–2 Israels (Jakobs) söner 1 Mosebok 35:22–26

2:3–17 Juda ättlingar 1 Mosebok 38:2–7,
29–30; Rut 4:18–22;
Matteus 1:3–6

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN
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Välj någon av de händelser som finns uppräknade i över-
sikten och låt eleverna jämföra de parallella avsnitten och ta
reda på likheter och skillnader. Du kan antingen kopiera
översikten och dela ut den till eleverna eller förstora den och
sätta upp den på väggen.

För att ytterligare illustrera hur evangeliets principer upp-
repas i skrifterna kan du hjälpa eleverna att jämföra Matteus
5:3–12 med 3 Nephi 12:3–12 och fråga varför de tror att
Herren upprepade sina saligprisningar i 3 Nephi. Läs Joseph
Smith skrifter 2:45–49 och diskutera vad anledningen kunde

1 Krönike- Händelse Paralleller
boken  

3:1–9 Davids söner 2 Samuelsboken
3:2–5; 5:14–16

4:24–33 Simeons ättlingar Josua 19:1–9

5:3 Rubens söner 1 Mosebok 46:9

5:23–26 Israels folk överger Herren 2 Kungaboken 
och förs bort i fångenskap 15:19–31; 17:6–18

6:54–81 Levitiska städer Josua 21:3–39

9:1–18 Jerusalems invånare Nehemja 11:3–19

10:1–12 Filisteerna besegrar Israel;   1 Samuelsboken 31; 
Saul dör 2 Samuelsboken

1:4–12 

11:1–9 David blir smord till kung 2 Samuelsboken
5:1–10

11:10–41 Davids hjältar 2 Samuelsboken
23:8–39

13 David för arken till 2 Samuelsboken
Kirjat-Jearim 6:1–11

14 David besegrar filisteerna 2 Samuelsboken
5:11–25

15:25–16:3 Arken förs till Jerusalem 2 Samuelsboken
6:12–19

16:8–22 Davids lovsång Psalm 105:1–15

16:23–33 David prisar Herren Psalm 96

17 David erbjuder sig att 2 Samuelsboken 7
bygga ett hus åt Herren

18 Israels fiender besegras 2 Samuelsboken 8

19 Ammoniterna förödmjukar 2 Samuelsboken 10
Davids tjänare

20 Israel besegrar ammoniterna 2 Samuelsboken 11:1; 
och filisteerna 12:29–31; 21:15–22

21 David räknar Israel 2 Samuelsboken 24

29:26–30 Davids död Första Kungaboken
2:10–12

vara till att Moroni upprepade sitt budskap till Joseph Smith
fyra gånger under en så kort tidsperiod. Hjälp dem inse
att upprepad undervisning om rätta principer inte bara
påminner oss om hur vi bör leva, det är också ett sätt att se
till att nya medlemmar i kyrkan och kommande generationer
medlemmar får undervisning om dessa viktiga principer.

Första Krönikeboken 5:18–26. Vi bör omvända oss, vara
ståndaktiga i rättfärdighet och förlita oss på Herren.
(20–25 min)

Diskutera med dina elever vad vi måste göra för att få del av
Jesu Kristi försonings samtliga välsignelser. Låt dem läsa
igenom 1 Samuelsboken 8:1–20 och 12:14–25 och ta reda på
varför Israel ville ha en kung, och vad som enligt Samuel
skulle bli följden av att låta sig regeras av en kung. Diskutera
exempel ur Sauls, Davids och Salomos liv som visar att
Samuels profetior var sanna. Återge något av informationen
i inledningen till 1 Krönikeboken 1–29 och hjälp dem förstå
att de judar som återvände inte längre hade någon kung att
förlita sig på.

Låt eleverna studera 1 Krönikeboken 5:18–26 och diskutera
vad som avgjorde om israeliterna besegrade sina fiender eller
besegrades av dem. Be dem finna andra skriftställen som lär
oss att vara lydiga och förlita oss på Herren. Använd infor-
mationen i inledningen till att förklara vad som hände med
judarnas gudsdyrkan efter deras återkomst från den baby-
loniska fångenskapen. Fråga dem vad somliga förlitar sig
på i dag i stället för att förlita sig på Herren. Läs Alma 36:3
och fråga hur vårt liv skulle förbättras, om vi förlitade oss på
Herren och mer fullständigt lydde honom.

Första Krönikeboken 29:29. Bibeln innehåller inte
allting som Gud har uppenbarat för sina profeter.

Han uppenbarar i alla tider sin vilja för sina barn genom
sina utvalda profeter. (20–25 min)

Märk: Ett andra lektionsförslag för denna vecka finns i
lektionsförslaget till Esra.

Skriv på tavlan Natan 2:7–8 och Gad 7:16. Be eleverna slå
upp dessa hänvisningar och se vad de säger om Bibeln.
När eleverna har insett att dessa böcker inte finns i Bibeln,
låter du dem läsa 1 Krönikeboken 29:29 där det står att de
en gång fanns.

Hjälp eleverna inse att många människor tror att Bibeln
innehåller allt vad Gud sagt och att vi inte behöver nutida
skrifter. Fråga dem vad de hittills lärt sig av sina studier
i Gamla testamentet om hur och varför vår himmelske Fader
samtalar med sina profeter. Be dem föreställa sig vad som
skulle ha hänt om den enda uppenbarelse som Noa fick var
berättelsen om Adam, eller om det enda råd som Mose fick
av Herren var det som han uppenbarade för Noa. Fråga
eleverna vad som gör vår tid unik och varför nutida uppen-
barelse behövs (se Amos 3:7; Ef 4:11–14; L&F 1:11–17).

Diskutera vad vi lär oss i 2 Nephi 29 om syftet med andra
skrifter, och om att Gud älskar alla sina barn och fortsätter att
uppenbara sin vilja till dem genom sina utvalda profeter.
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Inledning
Se inledningen till 1 Krönikeboken 1–29.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Tempel är hus som helgats åt Herren (se 2 Krön 3:1; 7:1–3;

se även L&F 109:1–5; 110:1–10).

• Vi är här på jorden för att lära oss älska, lyda och tjäna
Herren. För att kunna göra detta måste vi:

a. Låta oss tillrättavisas av Herrens ledare (se 2 Krön
15:1–15; 19:1–11; 30; 36:11–20).

b. Ödmjuka oss inför Herren (se 2 Krön 32:26; 33:12–13).

c. Lära, lyda och undervisa om Guds ord (se 2 Krön
34:14–21, 29–33; se även Esra 7:10; Alma 17:2–3).

d. Ingå och hålla förbund vi ingått med Herren (se 2 Krön
34:31; se även Neh 10:29; L&F 136:4).

• Även om folket i Juda syndade och straffades med sjuttio
års fångenskap i Babel, förkastades de inte av Gud. När de
var tillräckligt tuktade återställde han dem till deras utlo-
vade land (se 2 Krön 36:14–23).

Lektionsförslag
Andra Krönikeboken 3:1. Berget Moria var en plats som
hade helgats av Herren. (10–15 min)

Fråga eleverna:

• Vilka är några av de platser som anses vara heliga?

• Vad gör en plats helig?

Visa om möjligt eleverna en bild av tempelberget i Jerusalem.
Låt eleverna läsa 1 Moseboken 22:1–2; 2 Samuelsboken 5:6–7
och 2 Krönikeboken 3:1 och diskutera vad där står om denna
viktiga kulle.

Låt eleverna läsa Hesekiel 37:21–28 och ta reda på vad som
sägs om ett framtida tempel där (se kommentaren till Hes
37:26–28 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 284).

Andra Krönikeboken 1–36
Fråga varför en sådan plats som Moria, tempelberget, skulle
komma att spela en så viktig roll i Israels historia och i profe-
tiorna. Läs följande uttalande av profeten Joseph Smith:

Andra Krönikeboken 5; 7:1–3. Tempel är hus som helgats
åt Herren. (20–25 min)

Visa om möjligt eleverna en ritning till en byggnad. Fråga:

• Varför används ritningar?

• Om ni fick möjlighet att rita er drömvilla, vilket skulle då
vara det största rummet? Varför?

• På vilket sätt skiljer sig kanske formgivningen av ett
Herrens hus från formgivningen av ert hus?

Gå snabbt igenom 1 Kungaboken 6 och 2 Krönikeboken 2–4
tillsammans med dina elever och diskutera de kostnader och
ansträngningar som krävdes för att bygga Salomos tempel.
Fråga varför David och Salomo gjorde så stora ansträng-
ningar för att bygga ett vackert hus åt Herren. Visa bilder av
några av våra nutida tempel och diskutera varför vi vill ge
det bästa vi har åt Herren. Läs följande uttalande av äldste
James E Talmage, som var medlem av de tolvs kvorum:

Låt eleverna läsa 2 Krönikeboken 5:11–14 och 7:1–3 och
fråga hur Herren visade sitt godkännande av templet. Läs
Läran och förbunden 109:1–5, 12–13, 37 och diskutera hur de
andliga manifestationer som man bad om vid invigningen
av templet i Kirtland påminde om dem som ägde rum vid
invigningen av Salomos tempel. Du kan välja ut verser från
invigningsbönen för templet i Kirtland som visar välsignel-
serna av att ha ett tempel (se i synnerhet L&F 109:12–59;
se även L&F 110:1–10). Bär ditt vittnesbörd om templens
betydelse i vår tid.

”Låt oss . . . komma ihåg att vare sig det gäller en
enskild människas eller ett helt folks gåva så är det
bästa, om det ges villigt och i oförfalskad avsikt, alltid
behagligt i Guds ögon hur jämförelsevis ringa detta
bästa än må vara” (Herrens hus, s 10–11).

”Juda måste återvända. Jerusalem måste bliva återupp-
byggt och likaså templet, och vatten kommer ut från
templet och Döda havets vatten renas. Det kommer
att ta tid att uppbygga stadens och templets murar,
och så vidare, och allt detta måste vara gjort innan
Människosonen skall komma” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 246).
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ESRA

Inledning
I de tidigaste hebreiska manuskripten var Esra och Nehemja
en enda bok och utgjorde fortsättningen på 2 Krönikeboken
(jämför 2 Krön 36:22–23 med Esra 1:1–3). Esra och Nehemja
är de två sista historiska böckerna i Gamla testamentet och
de omspänner tiden från omkring 540 f Kr till 430 f Kr. Boken
Esra har fått sitt namn efter huvudpersonen i den, prästen
och skrivaren Esra, men det framgår inte vem som är dess
författare.

Assyrierna erövrade Israels nordrike och förde bort folket
i fångenskap år 721 f Kr. De skingrades senare och blev
kända som de ”tio förlorade stammarna” eftersom platsen de
befinner sig på är okänd. Babylonien erövrade Juda sydrike
och förde bort folket där i fångenskap omkring 587 f Kr. De
förblev i fångenskap till dess mederna och perserna erövrade
Babel omkring 537 f Kr och Koresh tillät judarna att åter-
vända till Jerusalem (se även Dan 5).

Esra har två klart avgränsade delar: Kapitlen 1–6 beskriver
hur den första gruppen av judar med Serubbabel som sin
ledare återvänder till Jerusalem och deras försök att återupp-
bygga templet. Kapitlen 7–10 beskriver den andra gruppens
återkomst, som leddes av Esra, mer än sextio år senare.

Denna bok påminner oss om Guds kraft att befria sitt folk
och fullborda alla sina planer. Han gick till och med så långt
att han inspirerade icke-troende att hjälpa honom med att
fullborda planerna. Boken hjälper oss också att förstå bety-
delsen av tempel och av gudsdyrkan i templet.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Gud kan inspirera goda människor av alla trosuppfatt-

ningar (se Esra 1:1–4, 7–11; 5:6–6:12; 7:1–6, 11–28).

• Närhelst Herren samlar sitt folk befaller han dem att
bygga tempel (se Esra 1:5–6; 3:10–13; 6:16–22).

• Vi är här på jorden för att lära oss älska, lyda och tjäna
Herren. För att lyckas med det måste vi:

a. Fasta och be för att få Herrens hjälp (se Esra 8:21–23;
10:6; se även Neh 1; Est 4:1–3, 16; Jes 58:6–11).

b. Sträva efter att gifta oss inom förbundet (se Esra
9:1–10:14; se även Neh 13:23–27; L&F 132:15–17).

c. Bekänna våra synder och omvända oss från dem
(se Esra 10:1, 11; se även Neh 9:2–3; L&F 58:43).

Esra 1–10
Lektionsförslag

Esra 1:1–6. Gud kan inspirera goda människor av
alla trosuppfattningar att uppfylla sina profetior.

(20–30 min)

Låt eleverna föreställa sig att de är på en släktträff. Någon
kommer till dem med en bok och säger att den är mer än två
hundra år gammal, att deras namn står i boken och att det
står att de kommer att göra något anmärkningsvärt. Fråga
hur de skulle reagera. Förklara att någonting liknande hände
en kung i det forntida Persien.

Låt eleverna läsa Jesaja 44:28–45:4 och ta reda på vem som
enligt profeten Jesaja skulle bli kung och vad denne skulle
göra. Visa dem följande översikt:

Framhåll det antal år som skilde Koresh och Jesaja åt. Låt
eleverna läsa Esra 1:1–4 och ta reda på om Koresh trodde på
denna profetia. Läs slutet av kapitlet och låt dem ta reda på
vilket slags person Koresh var. Be dem att noggrant läsa
igenom Esra 2:1, 64–70 och ta reda på hur många av judarna
som återvände hem.

Läs följande skriftställen och låt eleverna avgöra vilken
person eller vilka personer som profetiorna åsyftar:

• 2 Nephi 3:6–15 (profeten Joseph Smith)

• 2 Nephi 27:12 (de tre vittnena till Mormons bok)

• Jesaja 29:11 (Martin Harris och Charles Anthon)

Fråga eleverna hur dessa personer kunde ha stärkts i sin
tro genom att läsa dessa profetior. Be dem läsa Joel 2:28;
Mormon 8:34–41; Moroni 10:24–27 och Moses 1:7–8 och ta
reda på vad dessa forntida profeter såg.

ÅR HÄNDELSE

740 f Kr Jesaja börjar profetera

539 Perserna besegrar Babel (se Dan 5:30–31)

538–537 Det första året av Koresh regeringstid (se Esra 1:1–4)

ca 537 Altaret i templet återuppbyggs (se Esra 3:1–3)

536 Arbetet på templet påbörjas (se Esra 3:8)

536–530 Samaritiskt motstånd under Koreshs regeringstid 
(se Esra 4:1–5)

530–520 Arbetet på templet upphör (se Esra 4:24)

520 Arbetet på templet återupptas (se Esra 5:2; Hag 1:14)

516 Templet färdigt (se Esra 6:14–15)

458 Esra lämnar Babylon och anländer till Jerusalem 
(se Esra 7:6–9)

458 Esra uppmanar judarna att omvända sig (se Esra 10:9–17)
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Läs Efesierbrevet 1:4–5 och diskutera hur var och en av oss
förutordinerades att ta emot evangeliet och hur profeterna
har vittnat om att verket i de sista dagarna kommer att fort-
sätta ha framgång genom oss (se L&F 121:25–29). Fråga ele-
verna hur kunskapen om att forntida profeter har sett vår tid
kan ge dem mod att fatta riktiga beslut.

Avsluta med att sjunga eller läsa en psalm som lär att ung-
domar är ädla och har förmåga att lyckas, exempelvis ”Skall
väl Sions ungdom vackla” (Psalmer, nr 176) eller ”Starka som
bergen i Norden” (Psalmer, nr 177).

Esra 3:3–13; 6:16–22. Närhelst Herren samlar sitt folk
befaller han dem att bygga tempel. (20–30 min)

Visa en världskarta och försök tillsammans med klassen
att finna så många platser som möjligt där det finns ett
kyrkans tempel. Samtala om hur kyrkans medlemmar kan
uppleva att ha ett tempel i närheten. Diskutera hur president
Gordon B Hinckleys tillkännagivande om att bygga mindre
tempel kommer att påverka kyrkans medlemmars liv över
hela världen (se Nordstjärnan, jan 1998, s 50–55).

Läs Esra 1:1–3 och fråga eleverna hur judarna kan ha känt
sig, när de tilläts återvända till Jerusalem och återuppbygga
templet efter att ha varit utan ett tempel i nästan sjuttio år.
Be dem läsa Esra 1:4–11 och 2:64–3:7 och söka efter bevis på
att många av människorna var måna om att hjälpa till med
templet. Läs Esra 3:11–13 och diskutera hur människorna
kände sig när templets grundval lades. Läs Esra 6:16–22 och
diskutera hur de kände sig när templet invigdes.

Tempel byggs enligt Herrens tidtabell. Gå igenom Esra 1:1–2;
4:23–24 och 6:1–15 tillsammans med klassen och lägg märke
till de politiska ledarnas inflytande på om templet skulle
byggas eller inte. Fråga: Kan Herren, när han vill, påverka
politiska ledare att fullborda hans planer?

Lär eleverna att uppförandet av tempel också påverkas av
rättfärdigheten hos kyrkans medlemmar. För att illustrera
detta jämför du Läran och förbunden 57:3; 58:57; 88:119 och
95:1–14. Lägg märke till när dessa befallningar gavs, och
jämför detta datum med när templet i Kirtland invigdes
(se L&F 109). Fråga: På vilket sätt kan våra andliga förbere-
delser i dag påverka uppförandet av framtida tempel?

Läs Esra 5:1–2 och fråga eleverna vem som utövade störst
inflytande när man började bygga templet, och vad dessa
verser lär oss om att lyda profeter (se även Hagg 1:1–8;
2:12–18; Sak 1:12–17). Läs följande uttalande av president
Gordon B Hinckley:

Fråga eleverna vad vi kan göra för att hjälpa till att uppfylla
president Hinckleys önskan.

Esra 7. Herren verkar genom dem vars hjärtan är
förberedda att ta emot hans råd. (10 min)

Låt eleverna göra uppgift A till Esra 7 i studiehandledningen.

Esra 9–10. Att lära sig av andras erfarenheter kan hjälpa
oss att följa Herren. (15–20 min)

Ta med en färsk tidning till klassen och ögna igenom den till-
sammans med eleverna. Diskutera samtidigt varför män-
niskor syndar, trots att erfarenheten visar att konsekvenserna
ofta är tragiska.

Gå snabbt igenom redogörelsen för judarnas fångenskap
i Babel (se 2 Kung 24–25). Läs 2 Kungaboken 21:13–16 och
fråga eleverna varför de tror att Herren tillät dem att bli
bortförda. Låt eleverna läsa Esra 9:1–2 och ta reda på vilka
synder de som återvände från fångenskapen begick. Fråga:
Hur påminde dessa synder om deras förfäders synder?
Läs Esra 9:3–15 och diskutera vad Esra kände för sitt folk.

Hjälp eleverna inse att det inte är tillräckligt att bara kunna
skilja mellan rätt och fel, vi måste också göra det som är rätt.
Läs Esra 10:1–2 och fråga om folket visste vad som var rätt.
Be dem finna ord och formuleringar i verserna 3–5 som visar
att folket hade för avsikt att göra det som var rätt. Låt dem
noggrant läsa igenom verserna 6–17 och finna bevis på Esras
kärlek till sitt folk. Fråga:

• Vad gjorde Esra för att visa sin kärlek?

• Hur kan vi följa Esras exempel i vår tid?

”Jag har en brinnande önskan att det ska finnas ett
tempel inom rimligt avstånd för alla sista dagars heliga
över hela världen” (Nordstjärnan, jan 1996, s 56).

Esra

148

04–34589 180 SW S. 102_150  15.03.2012  15:39 Uhr  Seite 148



NEHEMJA

Inledning
I de första hebreiska manuskripten utgjorde Nehemja fort-
sättningen på Esra. Bokens självbiografiska stil tyder på
att Nehemja kan ha skrivit den. Boken omfattar judarnas
historia från omkring 446 till 405 f Kr – den sista tidsperiod
som någon av de historiska böckerna i Gamla testamentet
behandlar.

Nehemja var jude och ”munskänk” åt Artasastas (Artax-
erxes), kungen i Persien, vilket innebar att han såg till att
kungens mat och dryck inte förgiftades (se Neh 1). Artasastas
tillät honom att bege sig till Jerusalem för att hjälpa till att
bygga upp stadens mur (se Neh 2:1–6:15). Han verkade som
ståthållare i Jerusalem i tolv år och återvände sedan till Babel,
där han stannade kvar en tid innan han återvände till Jeru-
salem en andra gång (se Neh 5:14–15; 13:6; 13:7–31).

Nehemja visade hängivenhet och mod både i det praktiska
arbetet med att återuppbygga Jerusalems mur och i det
andliga arbetet med att förnya folkets religiösa liv.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren välsignar alla som omvänder sig och trofast

kommer till honom (se Neh 1:5–11; 4; 8–9).

• Vi bör verka med iver för en god sak och aktivt motstå det
onda (se Neh 2:12–20; 4; 13:4–30; se även L&F 58:26–28).

• Studier i skrifterna hjälper oss att utveckla tro, mod och
inre frid (se Neh 8–10).

• Vi vanhelgar sabbaten när vi köper eller säljer på denna
heliga dag (se Neh 13:15–18).

Lektionsförslag
Andra Krönikeboken 36; Esra 1–10; Nehemja 1–13.
Herren välsignar alla som omvänder sig och trofast

kommer till honom. (30–40 min)

Ta med dig något trasigt föremål till klassen och fråga ele-
verna hur de kommer fram till vilka trasiga saker som de ska
reparera och vilka de ska kasta bort. Be dem läsa Nehemja
1:1–3 och söka efter vad som enligt Nehemja var sönder eller
”nerbruten”. Fråga:

• Varför var det värt att reparera Jerusalems mur?

• På vilket sätt var muren vid den här tiden en symbol för
den judiska nationen?

S  M  T  W  TH  F  S

Nehemja 1–13
• På vad sätt är murar symboliska för de människor i vår tid

som inte har tillgång till Jesu Kristi lärdomar?

Gå igenom orsaken till fångenskapen i Babel (se 2 Krön
36:14–21). I andligt hänseende befinner sig ibland dagens
människor i en liknande situation som judarna gjorde – 
de riskerar att hamna i fångenskap till följd av orättfärdighet.
Eftersom Herren är barmhärtig ger han sina barn möjlighet
att återvända till honom. Fråga hur de forntida judarna fick
båda fysiska och andliga möjligheter att återvända (se Esra 1).

Esra och Nehemja ledde grupper av judar tillbaka till Jeru-
salem, när Herren gjorde det möjligt för dem att återvända.
Deras upplevelser är ett mönster för alla som strävar efter
att återvända till Herren.

Ni kan läsa och diskutera följande kapitel i Esra och Nehemja
och upptäcka vad judarna gjorde, inte bara för att bygga
upp templet och Jerusalems mur igen utan också för att åter
bygga upp sitt andliga liv:

• Esra 3:1–7. Innan de var färdiga med templet byggde
judarna upp altaret igen och började offra djuroffer. Fråga:
På vad sätt pekade sådana offer mot Kristus? Vilka offer
krävdes efter försoningen? (Se 3 Nephi 9:1–20.)

• Esra 4; Nehemja 2:19; 4; 6. Lägg märke till hur fienderna
på olika sätt försökte stoppa arbetet (se särskilt Esra 4:4–6;
Neh 2:19; 4:1–3, 7–12; 6:1–13). Fråga: På vilket sätt liknar
dessa forntida exempel på motstånd vad människor gör i
vår tid för att avskräcka dem som vill komma till Kristus?

• Esra 5:1–2; Nehemja 1; 2:17–20; 4; 6; 8–10. Läs följande
verser och se vad som hjälpte judarna att få framgång:
Esra 5:1–2; Nehemja 1:4–11; 2:18; 4:4–5, 9, 14, 19–23; 6:3, 9,
12. Kom ihåg att när judarna hade byggt upp templet
och muren igen, fortsatte de att utvecklas andligen genom
att ödmjukt lyssna till Esras undervisning ur skrifterna
(se Esra 8) och därefter ändra sitt liv (se Esra 9–10).

Hjälp eleverna inse att även om det inte är lätt, så är det
möjligt att återvända till Herren och reparera ett skadat
förhållande till honom. Återge följande berättelse av presi-
dent Boyd K Packer:

”I många år fann jag avkoppling i att skära ut och måla
sångfåglar. Ibland tog det ett helt år att göra en enda
fågel . . . En gång hade jag ställt en sådan fågel, som jag
just hade fått färdig, på baksätet i en bil som kördes
av äldste A Theodore Tuttle. Plötsligt tvärbromsade
han och fågeln ramlade ner på golvet och gick sönder.

Det var hemskt för äldste Tuttle, som trodde att han
förstört ett helt års arbete. När jag viftade bort
hans ursäkter sade han: ’Det tycks inte bekymra dig
nämnvärt.’
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Nehemja 8–13. Studier i skrifterna hjälper oss att
utveckla tro, mod och inre frid. (25–35 min)

Fråga eleverna vilka negativa följder det skulle bli om de
inte kunde läsa i skrifterna på en månad, på tre månader
eller på tio år. Låt dem föreställa sig att de aldrig hade sett
några skrifter och läs därefter Nehemja 8:1–2 för dem. Fråga:
Hur spännande skulle det vara att få lyssna till skrifterna
för första gången? Be dem läsa verserna 3–8 och ta reda på
hur människorna reagerade. Läs vers 9 och fråga varför de

För att lugna honom sade jag: ’Oroa dig inte. Det var
jag som gjorde den. Och jag kan laga den.’ Faktum är
att den hade gått sönder och lagats många gånger
under mitt arbete med den.

Senare jämförde broder Tuttle denna upplevelse med
människor, vars liv är trasiga eller illa tilltygade – till
synes förstörda utan hopp om att kunna lagas – män-
niskor som inte vet att det finns en Skapare som kan
”laga” varenda en av sina skapelser, oavsett hur hopp-
löst trasiga de tycks vara” (The Play and the Plan, s 6–7).

tror att människorna grät. Bär vittnesbörd om betydelsen av
skrifterna.

Låt eleverna avsluta följande mening: ”Skrifterna ger mig
styrka eftersom . . .”

Låt eleverna snabbt läsa igenom Nehemja 9 och ta reda på
hur judarna skulle kunnat avsluta denna mening efter att ha
lyssnat till Nehemja.

Låt eleverna läsa Moroni 10:3 och ta reda på vad Moroni ville
att vi skulle komma ihåg angående skrifterna (se även
1 Nephi 1:20). Fråga:

• Hur kan insikt om Guds barmhärtighet ha varit till välsig-
nelse för dessa tidiga judar?

• Hur kan den vara till välsignelse för oss?

Läs Nehemja 9:1–3, 36–38 och diskutera hur budskapet
i skrifterna hjälpte judarna att ingå förbund att följa Gud.
Förklara att många av dem började snart bryta mot Guds
bud igen (se Neh 13:15–22). Fråga eleverna varför de tror
att människorna åter började avfalla. Läs 1 Nephi 8:30 och
bär vittnesbörd om att studier i skrifterna inte får bli
någon enstaka händelse, utan en livslång vana.

Nehemja
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ESTER

Inledning
Babylonierna började regera över Juda omkring 587 f Kr. Per-
serna erövrade Babel. Perserna regerade såväl över Juda som
över de fångna judar som stannade kvar i Babel. Någon gång
mellan 464 och 425 f Kr utsåg den persiske regenten Ahas-
veros (Xerxes) en ung judisk flicka vid namn Ester till drott-
ning över Persien. Esters bok är en redogörelse för detta.

Ester levde ungefär samtidigt med Esra och Nehemja. Hon
var en rättfärdig kvinna med stort mod och en stor patriot.
Hennes ställning vid det persiska hovet gjorde det möjligt för
henne att hjälpa sitt underkuvade folk. Hennes berättelse
hjälper oss förstå hur en rättfärdig människa kan påverka ett
folks framtid i positiv riktning.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren kan ingripa i politiska angelägenheter till förmån

för sitt folk (se Est 1–10).

• En enda rättfärdig persons modiga ansträngningar
kan storligen påverka många andra människors liv 
(se Est 1–10).

• Gud förutordinerade många av sina barn i det förjordiska
livet till särskilt viktiga kallelser under jordelivet 
(se Est 4:14; se även Alma 13:3–9).

• Fasta hjälper oss att utveckla andlig styrka (se Est 4:16;
se även Matt 17:14–21).

Grekland
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Trakien

Svarta havet

Bysans
Lydien

Frygien
Efesus

Cypern
Medelhavet

Memfis

Egypten

Nile
n

Röda 
havet

Jerusalem
Tyrus

Sicilien

Kappadocien

Tarsus

Damaskus

Arabien

Eufrat

Armenien

Mesek

Tigris

Assur

Arabiska havet

Gedrosien

Arakosien

Baktrien

Sogdiana

Khorasmien

Aralsjön

Areia

Persis

Drangiana

Karmanien
Persiska viken

Persepolis

PartienHy
rk

an
ien

Kaspiska 
havet

Susa (Susan)Babylon
Babel

Medien

Det persiska väldet 500 f Kr

Ester 1–10
Lektionsförslag
Ester 1–10. Översikt över Esters bok. (30–35 min)

Dela upp klassen i fyra grupper och tilldela varje grupp ett
av följande kapitelblock: Ester 1–2; 3–4; 5–7; 8–10. Be dem
studera sina kapitel och presentera innehållet som ett tre
minuter långt inslag i en nyhetssändning. De kan varva rena
nyheter med intervjuer med huvudpersonerna – till exempel
ha en reporter utanför palatset som samtalar med drottning
Vasti om varför hon avsattes som drottning.

När grupperna har framfört sina nyhetssändningar disku-
terar ni några av de principer som lärs ut i berättelsen om
Ester (se ”Några viktiga evangelieprinciper att söka efter”
och de andra lektionsförslagen).

Ester 1–4. En enda rättfärdig persons modiga ansträng-
ningar kan storligen påverka många andra människors
liv. Fasta kan hjälpa oss att utveckla denna andlig styrka.
(25–30 min)

Läs upp följande exempel för eleverna: Rolf är en av de
främsta eleverna i sin matteklass och i dag är det slutprov.
Den här morgonen, under den långa bussresan till skolan,
berättade Rolfs två bästa kamrater, Jörgen och Tor, att de inte
hade läst på. De bad Rolf att skriva extra stora siffror på
provet, så att de lättare skulle kunna skriva av hans svar.

Fråga eleverna:

• Vad tycker ni Rolf ska svara sina kamrater?

• Vad kan bli följden av att Rolf låter kamraterna se svaren
på frågorna?

• Vad kan hända om han väljer att inte låta kamraterna se
svaren?

Diskutera varför det ofta är svårt att göra det som är rätt,
och varför vi ofta får lida för att vi väljer att göra det rätta.
Låt eleverna läsa Ester 1:5–11 och fråga:

• Hur länge hade männen druckit? (Se v 10.)

• Vilken inverkan kan vinet ha haft på det de gjorde?

• Vad ville kungen att drottningen skulle göra?

Låt eleverna läsa Ester 1:12 och berätta varför de tror att
drottningen vägrade att lyda kungen. Be dem läsa Ester
2:1–4, 8–9, 15–20. Fråga:

• Vad gjorde kungen sedan Vasti hade vägrat?

• Vem utsåg han till ny drottning?

• Varför tror ni att Ester inte talade om för kungen att hon
var judinna?
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Gör en sammanfattning av berättelsen om Mordokaj och
Haman i Ester 2:21–4:9. Läs Ester 4:10–11 och låt eleverna
förklara Esters dilemma. Fråga: Vad kunde hända om hon
kom inför kungen utan att ha blivit kallad?

Låt eleverna läsa Ester 4:12–17. Fråga:

• Vad beslutade sig Ester för att göra trots de tänkbara
konsekvenserna?

• Varför tror ni att hon fattade det beslutet?

• Vad säger det beslut som Ester fattade om henne själv och
om hennes tro på Gud?

• Vad gjorde hon för att vara mer säker på att lyckas?
(Hon fastade; se Est 4:16.)

Läs Ester 6:1–3 och fråga:

• Vad gjorde kungen, som kunde ha påverkats av Esters och
hennes folks fasta?

• Vilka slags beslut fattar ungdomar i dag som kräver
samma slags mod som det som Vasti och Ester visade?
Har ni till exempel någonsin blivit inbjuden till eller varit
på en fest som inte lämpar sig för sista dagars heliga?
Hade ni modet att tacka nej eller gå därifrån? Vad kände
ni när ni lämnade festen? Hur kan detta ha påverkat dem
som såg er gå?

Låt eleverna läsa Ordspråksboken 3:5–6 och ta reda på vad
som ger oss kraft att fatta svåra beslut. Låt dem läsa Matteus
17:14–21 och ta reda på vad vi kan göra för att öka vår tro
på Herren och vår förmåga att fatta rättfärdiga beslut.

Ester 4:13–14. Gud förutordinerade många av sina barn
i det förjordiska livet till särskilt viktiga kallelser under
jordelivet. (5–10 min)

Återge följande uttalande av president Harold B Lee:

”Många blev liksom Abraham utvalda innan de föddes,
det sade Herren till Mose och även till Jeremia. Joseph
Smith, profeten i de sista dagarna, gav detta en ännu
djupare innebörd när han förkunnade: ’Jag tror att varje
människa som kallas att utföra ett viktigt arbete i Guds
rike kallades till detta verk och förordinerades därtill,
innan världen var till’” (Ensign, jan 1974, s 5).

Fråga eleverna:

• Vilka känner ni till som ni tror blivit kallade att utföra ett
viktigt arbete? (Ett exempel finns i Jer 1:5.)

• Tror ni att profeter är de enda som förutordinerats?

Låt eleverna läsa Ester 4:13–14 och ta reda på vem som enligt
Mordokaj kan ha blivit förutordinerad till en viktig uppgift.
Återge följande uttalande av äldste Bruce R McConkie:

De som inte tillhör ”hela Israels hus” upptas i det genom
adoption när de döps.

Hjälp eleverna inse att de tillhör Israels hus och att de, som
äldste McConkie sade, är förutordinerade att få det åter-
ställda evangeliets välsignelser. Fråga:

• Vilket viktigt arbete kan de som i dag tillhör Israels hus
ha blivit förutordinerade till?

• Hur kan vi veta om vi är trogna den kallelse vi blivit
förutordinerade till?

Gå igenom hur Esters och Mordokajs rättfärdiga val förbe-
redde dem för deras viktiga uppdrag. Diskutera hur de
beslut vi fattar varje dag inte bara påverkar vår egen utan
också andra människors framtid.

”Vi är väl medvetna om att Joseph Smith och Jeremia
och apostlarna och profeterna, de kloka, de stora och
de goda, förutordinerades till särskilda ämbeten. Men
detta är endast en del av läran om förutordination.
Det underbara och storslagna med förutordination är
att hela Israels hus förutordinerades, miljoner och åter
miljoner – relativt få i jämförelse med de förjordiska
härskarorna – ja, miljontals människor förutordine-
rades att få vissa av evangeliets välsignelser” (Making
Our Calling and Election Sure, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [25 mars 1969], s 6).

Ester
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JOB

Inledning
Job är den första av böckerna i den poetiska delen av Gamla
testamentet (se ”Hur är Gamla testamentet ordnat?” på s 8).
Större delen av boken (Job 3–42:6) är skriven på ett poetiskt
språk som anses vara litterärt högtstående. Jobs bok tar upp
en lidande människas frågor, tvivel och oro. Den kan stärka
oss när vi prövas och påminna oss om Guds avsikter med
vårt lidande.

Jobs bok tar upp två av livets viktigaste frågor:

• Varför får rättfärdiga människor lida?

• Vad får rättfärdiga människor att välja det som är
rättfärdigt?

Job kan delas in i tre delar:

• Prologen (kapitlen 1–2) introducerar huvudpersonerna
och handlingen.

• Dikten (kapitlen 3:1–42:6) återger Jobs och hans vänner
samtal om varför Job måste så lida svårt.

• Epilogen (42:7–17) beskriver hur Herren välsignade Job.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Satan är verklig. Han är här på jorden och han har tillå-

telse att fresta oss. Men om vi motstår hans inflytande och
följer Frälsaren har han ingen makt över oss (se Job 1:7,
12–22; 2:2, 6–10; se även L&F 10:22–27, 43).

• Insikt om frälsningsplanen och Jesu Kristi försoningsoffer
kan hjälpa oss förstå och bättre uthärda jordelivets pröv-
ningar (se Job 1:21–22; 2:10; 5:6–11; 7:1–5; 19:25–26; 38:4–7;
42:1–6).

• Vi bör vara redbara i allt, vilket innebär att vi lever enligt
våra normer och behåller vår tro på Herren, oavsett vad
som än händer (se Job 2:7–10; 13:15; 19:25–26; 27:1–6; se
även Mosiah 23:21–22; L&F 124:15, 20).

• Vi bör upplyfta, trösta och stärka dem som lider 
(se Job 2:11–13; 6:14; 30:25; se även Mosiah 18:8–9).

• Genom att låta oss tillrättavisas av Herren kan vi utvecklas
och få uppleva större lycka (se Job 5:17–18; 34:31; se även
Ps 94:12; Hebr 12:6; L&F 136:31).

• Under jordelivet får de rättfärdiga ibland utstå svåra pröv-
ningar, medan de ogudaktiga tycks ha framgång. De som

Job 1–42
framgångsrikt uthärdar sina lidanden kommer att bli
rikt välsignade, medan de ogudaktiga får sin rättvisa belö-
ning (se Job 6:24; 10:15; 12:6; 20:4–5; 21:7–14; 24:13–24;
27:8–23; 28:12–13; 42:5–17; se även Ps 7:7–20; Mal 3:14–18;
L&F 101:4–5; 122:5–7).

• På grund av Jesu Kristi försoning kommer vi alla att leva
igen efter döden (se Job 19:25–27; se även 1 Kor 15:21–22;
Alma 11:42–44).

• Om vi gör det som är rätt kommer våra prövningar att
förvandlas till stora välsignelser (se Job 19:26–27; 23:10–12;
42:9–17; se även L&F 98:1–3).

• Guds kunskap och kraft är evig. Vårt jordiska, begränsade
sinne kan inte förstå Guds oändliga intelligens 
(se Job 38:1–42:3).

Lektionsförslag
Job 1–42. Under jordelivet får de rättfärdiga ibland
utstå svåra prövningar, medan de ogudaktiga tycks

ha framgång. De som framgångsrikt uthärdar sina
lidanden kommer att bli rikt välsignade. (75–90 min)

Ta med ett kolstycke till klassen, eller rita av bilderna 
i följande översikt på tavlan eller på en overhead-film. Fyll
i översikten under diskussionens gång.

Fråga eleverna vad som krävs för att skapa en diamant av
kol. Fyll i den mittersta delen av översikten allteftersom de
svarar. Fråga:

• Blir allt kol diamanter?

• Varför inte? (En del kol utsätts inte för eller uthärdar inte
den hetta, det tryck och den tid som krävs.)

Skriv orden Människosläktet och Gudaskap under orden Kol
och Diamant i översikten. Fråga eleverna:

• Om det krävs hetta, tryck och tid för att göra diamanter
av kol, vad krävs då för att göra en ofullkomlig människa
till en gud?

• Kommer alla människor att bli gudar?

• Varför inte?

Låt en elev läsa följande uttalande av president Brigham
Young:

Kol

(Människosläktet)

Hetta, tid 
och tryck

(Prövningar och 
motgångar)

Diamant

(Gudaskap)

S  M  T  W  TH  F  S
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Fråga eleverna:

• Varför sätter tyngdlyftare efterhand på fler vikter på
skivstången?

• Gör de ytterligare vikterna det svårare för dem att lyfta
skivstången?

• Är det till nackdel för tyngdlyftarna att stången blir
tyngre?

• Skulle de bli starkare eller svagare om de alltid satte dit
fler vikter?

• Vilka är några av de extra vikter eller bördor – prövningar
och lidanden – som vi ibland kallas att bära i detta liv
och som är nödvändiga för vår andliga utveckling?
(Det kan röra sig om sjukdomar, besvikelser, att växa upp
i hem med bara en förälder, brist på önskade förmågor
och talanger.)

Berätta för eleverna att Job var en man som bar på många
extra vikter. Be dem lägga märke till hur Job med framgång
uthärdade sina prövningar.

Låt eleverna läsa Job 1:1–19 och 2:7–10. Fråga eleverna vilka
välsignelser som Job åtnjöt före sina prövningar och skriv
upp dem på tavlan. Fråga sedan:

• Hur många av dessa välsignelser gick han miste om?

• Vilken av Jobs prövningar tror ni kan ha varit svårast att
uthärda?

• Varför tror ni att prövningar och lidanden ingår i vår
himmelske Faders lycksalighetsplan?

Läs Job 10:15–16 och 28:12–13 och berätta för eleverna att
Job undrade varför han utsattes för alla dessa prövningar.
Be eleverna tänka på en rättfärdig person som de känner och
som fick lida mycket i sitt liv. Fråga: Undrade ni någonsin
varför Gud inte använde sin makt till att förhindra lidandet?
Skriv upp följande frågor på tavlan:

• Varför drabbas goda människor av svåra prövningar?

• Vilka är fördelarna med att rättfärdigt uthärda pröv-
ningar?

Låt eleverna noggrant läsa igenom följande skriftställen och
diskutera orsaker till att de rättfärdiga ibland drabbas av
prövningar:

• 1 Mosebok 22:1–2; Abraham 3:24–25 (för att pröva
lydnaden)

• Job 1:14–15, 17; Alma 14:8–11; 60:12–13 (för att bevara de
ogudaktigas handlingsfrihet så att deras dom blir rättvis)

• Hebreerbrevet 5:8; Läran och förbunden 122:7; 136:31
(för personlig utveckling)

”Joseph [Smith] kunde inte ha fullkomnats, om han
så hade levt i tusen år, om han inte hade utsatts för
förföljelse. Om han hade levt i tusen år och lett detta
folk och förkunnat evangeliet utan förföljelse, skulle
han inte ha fullkomnats så mycket som han gjort vid
trettionio års ålder” (Kyrkans presidenters lärdomar –
Brigham Young, s 264).

• Job 1:18–19; Johannes 9:2–3; 2 Nephi 2:11 (lidande är en
naturlig del av jordelivet)

Låt eleverna läsa Alma 62:41 och fastställa två sätt på vilka
människor reagerar på lidanden. Be dem läsa följande skrift-
ställehänvisningar och diskutera vilka välsignelser de som
framgångsrikt uthärdar sina prövningar får:

• Job 42:5; Filipperbrevet 3:8–10 (får större kunskap om
Frälsaren)

• 2 Nephi 2:11 (får uppleva vad sann glädje och lycka är)

• Läran och förbunden 58:2–4 (får evigt liv)

Läs Job 42:10–17 och jämför Jobs slutliga välsignelser med
de välsignelser som han hade i början av boken. Skriv upp
dessa slutliga välsignelser på tavlan bredvid förteckningen
över de välsignelser Job hade i början. Var noga med att inte
underskatta den sorg och den smärta som Job upplevde vid
sina första förluster. De välsignelser han till slut fick var
stora, men ändå led han.

Hjälp eleverna inse att även om kunskap om dessa orsaker
och välsignelser kan hjälpa oss att bättre uthärda prövningar,
finns det tillfällen då oskyldiga lider utan att någon tillfreds-
ställande förklaring till deras lidande kan ges. Men att inte
veta varför vi får lida kan faktiskt vara en del av provet.
Återge följande uttalande av äldste Harold B Lee, dåvarande
medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 76:5–7. Fråga:

• Hur kan dessa verser skänka tröst åt dem som inte vet
varför de lider?

• Vad föreslår de att vi gör för att få denna kunskap?

Låt eleverna fundera över när de senast råkade ut för något
negativt och över deras reaktion då. Ta reda på hur Job reage-
rade på sina prövningar genom att läsa följande skriftställen:
Job 1:21; 2:10; 13:15; 19:25–26; 23:10; 27:4. Diskutera med ele-
verna varför de tror att Job kunde reagera så positivt när han
stod inför ett sådant lidande. Återge följande uttalande av
äldste Neal A Maxwell:

”Andlig uthållighet kräver styrka – den styrka som
uppnås genom att regelbundet, grundligt och upp-
märksamt mätta sig med Jesu Kristi evangelium.
Om du och jag inte tar till oss näringen vid den evan-
geliets festmåltid som Gud så generöst dukat upp åt
oss, kommer vi att bli sårbara i stället för slitstarka”
(”If Thou Endure Well” [tal på brasafton vid Brigham
Young-universitetet, 2 dec 1984], s 5).

”Ju mer invecklat vårt liv och världens tillstånd blir,
desto viktigare är det för oss att klart se syftet med
och principerna i Jesu Kristi evangelium. Det är inte
religionens uppgift att besvara samtliga frågor om
Guds moraliska styre av universum, utan att genom
tro ge mod att gå vidare, trots alla frågor vi aldrig får
svar på i vårt nuvarande tillstånd” (Conference Report,
okt 1963, s 108).

Job
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Läs Läran och förbunden 121:7–8 och fråga eleverna vad
Herren lovade dem som uthärdar sina motgångar och
lidanden väl.

Job 2:11–13. Vi bör upplyfta, trösta och stärka dem som
lider. (15–20 min)

Fråga eleverna om de känner någon som varit med om något
tragiskt och vad de eller någon annan gjorde för att försöka
hjälpa denna person. Gå igenom vad som hände Job i Job
1–2. Läs Job 2:11–13 och ta reda på vad Jobs vänner ville göra
för honom. Läs Mosiah 18:8–9 och diskutera hur det skulle
kunna tillämpas i en sådan situation.

Låt olika elever läsa följande verser och ta reda på vad Jobs
vänner sade för att försöka hjälpa honom: Job 4:7–8; 8:6, 20;
11:3–6; 15:20; 18:5–6; 20:5, 29; 22:5, 23; 34:35–37. Fråga:

• Vad var enligt Jobs vänner orsaken till hans olyckor?

• Skulle det trösta er om era vänner sade så till er?

• Läs Job 16:1–2. Vad ansåg Job om sina vänners uttalanden?

Läs Job 9:13, 17, 22; 12:6 och 21:7–13 och ta reda på vad Job
sade till sina vänner som hjälper oss att förstå varför vi inte
kan påstå att motgångar alltid är en följd av synd. Läs Job 1:1
och påminn eleverna om vad slags person Job var. Fråga:

• Vad kan vi lära oss av de misstag Jobs vänner gjorde?

• Vad borde Jobs vänner ha sagt och gjort?

Uppmuntra eleverna att söka upp dem som lider nöd och
trösta och stärka dem i deras prövningar.

Job 19:25–26. Insikt om frälsningsplanen och Jesu Kristi
försoningsoffer kan hjälpa oss att förstå och bättre
uthärda jordelivets prövningar och lidanden. (10–15 min)

Sjung psalmen ”Han lever min Förlossare” (Psalmer, nr 83).
Upprepa orden ”vad glädje för mig syndare”. Diskutera
varför det skänker tröst att veta att vår Återlösare lever.

Påminn eleverna om Jobs prövningar och varför han
behövde tröst. Skriv upp följande skriftställen på tavlan. Låt
eleverna läsa dem och ta reda på vad Job sade var orsaken
till att han framgångsrikt kunde uthärda sina lidanden.

• Job 1:20–21 (allt vi har kommer från Gud, prövningar
berättigar oss inte att vända oss bort från honom)

• Job 2:10 (prövningar är helt enkelt en del av jordelivet)

• Job 13:15 (vi bör förlita oss på Gud, särskilt när det inte
tycks finnas någon orsak till vårt lidande)

• Job 19:25 (vi bör betrakta våra lidanden i det större per-
spektiv som frälsningsplanen ger oss)

• Job 23:10 (prövningar kommer oss till godo)

• Job 27:4–6 (vår hängivenhet mot Gud bör inte stå och falla
med de omständigheter vi befinner oss i)

• Job 42:7–12 (Herren är rättvis och välsignar de rättfärdiga)

Låt eleverna läsa Matteus 11:28–30 och diskutera olika sätt på
vilka människor kan drabbas av bördor. Läs Alma 7:11–13
och låt eleverna skriva ner hur de påverkas av vetskapen om
att oavsett vilka lidanden de får utstå, så vet Jesus vilka
lidanden de genomgår.

Job 19:25–26 (Nyckelskriftställe). På grund av
Jesu Kristi uppståndelse kommer alla människor

att uppstå. (5–10 min)

Hjälp eleverna lära sig Job 19:25–26 utantill.

Dela upp eleverna i grupper och ge dem fem minuter att
finna så många skriftställen som möjligt om uppståndelsen.
Låt grupperna jämföra de skriftställen de funnit och berätta
vad de lärt sig. Uppmuntra eleverna att bredvid Job 19:25–26
skriva in några av de viktiga skriftställehänvisningar de
funnit.

Job 1–42
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Inledning
Innan ni börjar studera Psaltaren, läs tillägg G ”Hebreiska
skriftspråket med dess olika stilarter” i Gamla testamentet:
1 Moseboken – 2 Samuelsboken (s 277–280). Insikter i hebreisk
poesi kommer att öka er uppskattning av Psaltaren. Psaltaren
är en samling hebreiska dikter eller sånger av vilka några
användes vid formella, heliga ceremonier (liturgi) i taberna-
klet och i templet. En del skrevs för att hylla Gud, andra var
böner. Somliga sjöngs tydligen med ackompanjemang av
musikinstrument medan däremot andra var rituella sånger
utan ackompanjemang (se ”Vem skrev Psaltaren?” i Gamla
testamentet: 1 Moseboken – 2 Samuelsboken, s 283–284).

Psaltaren har sitt namn av ett grekiskt ord som i Septuaginta
används om flera musikinstrument, oftast om ett slags harpa.
Det hebreiska namnet för Psaltaren är Tehillim, som betyder
”lovsånger”. Psaltaren var kyrkans psalmer bland judarna.
Detta kan förklara varför denna bok citeras oftare i Nya testa-
mentet än någon annan bok i Gamla testamentet.

Ursprungligen bestod de 150 psalmerna av fem olika böcker,
enligt följande:

1. Psaltaren 1–41

2. Psaltaren 42–72

3. Psaltaren 73–89

4. Psaltaren 90–106

5. Psaltaren 107–50

Varje bok avslutades med en doxologi eller ett tillkännagi-
vande av Guds makt och härlighet (se Ps 41:14; 72:19; 89:53;
106:48). Psalm 150 är i sig en doxologi och innehåller det
hebreiska ordet hallelujah, ”prisa Herren”, i början och slutet
samt ordet prisa ytterligare nio gånger. Det är en lämplig
avslutning på Tehillim eller ”lovsångerna”.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren skänker ofta följande välsignelser åt dem som

förtröstar och litar på honom:

a. Han beskyddar, försvarar och befriar dem (se Ps 4:2, 4,
6–7; 5:2–4, 12–13; 7:2–3, 11; 18:2–7, 31–33; 20:7–10;
23:4–5; 37:39–40; 56; 71:1–5; 143:9–12; 145:18–20; se även
Mosiah 7:33).

b. Han leder dem med sitt ljus (se Ps 4:6–7; 18:29; 27:1;
37:3–6; 143:6–10; se även Joh 8:12).

Psaltaren 1–150
c. Han är barmhärtig och förlåtande mot dem 

(se Ps 6:2–10; 13:6; 23:3, 6; 25:1–13; 51; 103:17–18; 
se även Alma 12:33–34; 34:15–18).

d. Han är förstående och stärker dem när de lider 
(se Ps 6:3–11; 22:2–6; 23; 25:15–22; 28:6–9; 38:8–15;
40:2–5, 12–14, 17; 57:2–4; 61; 63:2–9; 69:2–21, 30–37;
86; 130; 142; 146:5–9).

e. Han kröner dem med ära och härlighet (se Ps 8; 24:3–6;
73:24; 82:6; 84:12–13; 106:1–5; se även 1 Petr 5:1–4;
L&F 76:92–95; 109:76).

• Många av psalmerna innehåller messianska profetior
eller beskrivningar av Jesu Kristi liv och verksamhet 
(se Ps 22; 110; 118).

• Synd för med sig sorg och förtvivlan medan däremot
lydnad och trofasthet mot ingångna förbund för med sig
frid i sinne och hjärta (se Ps 23–25; 34; 51).

• Vi kan dyrka Gud genom andliga sånger och kyrkomusik,
vilket bygger upp oss och hjälper oss att erfara Anden.

Lektionsförslag
Psaltaren 23; 42; 51; 73; 137; 145. Psaltaren uttrycker ett
brett spektrum av känslor. (15–20 min)

Spela gärna olika slags musik för eleverna (som till exempel
en sorgsen sång, en glad sång, en militärmarsch och en
psalm). Efter varje musikstycke frågar du eleverna:

• Vilken känsla tror ni att musiken försöker förmedla?

• Hur känner ni er när ni hör den?

PSALTAREN
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Förklara att musik kan framkalla olika känslor hos oss. Fråga:

• Varför är musikens makt så värdefull?

• Ligger det några faror i musikens makt över känslor?

Förklara för eleverna att Psaltaren ursprungligen tonsattes.
Vi har inte musiken till Psaltaren, men vi kan förstå författa-
rens känslor genom att läsa orden. Låt klassen gemensamt
eller i grupper läsa Psaltaren 23; 42; 51; 73; 137 och 145, och
diskutera vilka känslor de tror att orden i dessa psalmer
uttrycker. Låt eleverna fundera över tillfällen då de har känt
hopp, förtvivlan, sorg, tvivel, vrede, glädje och tacksamhet.
Fråga:

• I vilken situation befann ni er när ni kände på detta sätt?

• Hur kan budskapen i dessa psalmer hjälpa er?

Låt eleverna berätta vad de känner för den psalm som gjort
störst intryck på dem eller varit till stor välsignelse i deras liv.

Psaltaren 24:3–4 (Nyckelskriftställe). Herren har
gett oss normer för värdighet som vi ska följa.

De är högre än världens normer och för med sig stora
välsignelser. Dessa normer är varken valfria eller
föränderliga. (15–20 min)

Återge följande dröm som president Joseph F Smith hade
för eleverna:

”Jag drömde att jag befann mig på en resa och fick en
stark känsla av att jag borde skynda mig – skynda mig
av all kraft för att jag inte skulle komma för sent.
Jag rusade i väg så snabbt jag kunde och var bara med-
veten om att jag hade ett litet knyte med mig, en
snusnäsduk med ett litet bylte i. Där jag skyndade fram
så fort jag kunde visste jag inte precis vad det var
för något jag hade med mig. Men slutligen kom jag till
en underbar byggnad, om den nu kunde kallas för
byggnad. Den verkade alltför stor, alltför storslagen
för att vara ett verk av människohänder, men jag kände
på mig att det var dit jag skulle. När jag gick i riktning
mot den, så fort jag kunde, såg jag ett anslag – ’Badhus’.
Jag vek snabbt av och gick in i badhuset och tvättade
mig. Jag öppnade mitt lilla knyte och där låg vita, rena
kläder, något jag inte hade sett på länge eftersom
där jag befann mig man inte var så noga med att tvätta
rent. Men mina kläder var rena, och jag satte på
mig dem. Därefter rusade jag till vad som tycktes vara
en stor öppning eller port. Jag knackade och porten
öppnades. Mannen som stod där var profeten Joseph
Smith. Han tittade lite förebrående på mig, och det
första han sade var: ’Joseph, du är sen.’ Men jag tog
mod till mig och svarade:

’Ja, men jag är ren – jag är ren!’

Han fattade min hand och drog in mig och stängde den
stora porten. Jag kunde känna hans hand lika påtag-
ligt som jag någonsin känt en människas hand. Jag
kände honom. Och när jag kom in såg jag min far och 

Diskutera följande frågor med eleverna:

• Vilken slags renhet tror ni att president Smith talade om?

• Varför är renhet viktig?

Läs Psaltaren 24:1–5 tillsammans med dina elever och fråga
dem vad de tror att uttrycken ”Herrens berg”, ”oskyldiga
händer” och ”rent hjärta” har för innebörd. Återge följande
av äldste Dallin H Oaks:

Låt eleverna försöka finna skriftställen som förklarar hur
man kan bli ren eller skriv upp följande hänvisningar på
tavlan och låt eleverna gå igenom dem och ta reda på vad
Herren säger om hur vi kan bli rena: Psaltaren 1; Jesaja 1:18;
Johannes 15:1–4; Mosiah 4:2; Helaman 3:35; Moroni 7:48;
10:32–33; L&F 88:74, 85–86.

Psaltaren 1–150. Flera psalmer innehåller profetior om
Frälsarens liv och mission. Uppfyllelsen av dessa profe-
tior i och med Frälsarens verksamhet användes som
bevis för att han i sanning var Guds Son. (20–25 min)

Tala om för klassen att du tänker på en elev som de andra
ska försöka gissa namnet på med hjälp av dina ledtrådar.
Förklara att syftet med denna aktivitet är att upptäcka vem
eleven är med så få ledtrådar som möjligt samt att varje
elev får endast en gissning. Uppmuntra eleverna att inte
komma med sin gissning förrän de är tämligen säkra på vem
det är. Avslöja inte vem eleven är förrän samtliga ledtrådar
har getts.

Börja med att ge ledtrådar som gäller för många elever i
klassen (till exempel: ”eleven är en pojke”, ”han är över
160 cm lång” eller ”han har ljust hår”). Därefter ger du mer
specifika ledtrådar, dock inte några som har med elevens
utseende att göra. (Kontakta gärna elevens föräldrar i förväg
för att få ledtrådar som inte är så uppenbara, exempelvis
intressen, prestationer eller andliga egenskaper). Efter aktivi-
teten frågar du eleverna:

• När var ni övertygade om vem som var rätt person?

”Om vi handlar rättfärdigt och avstår från onda hand-
lingar, har vi oskyldiga händer.

Om vi handlar av rätt skäl och avhåller oss från för-
bjudna begär och attityder, har vi rena hjärtan” (Pure
in Heart [1988], s 1).

Brigham och Heber och Willard och andra goda män
jag känt. De stod i rad. Jag såg ut över som vore det
över denna dal och den tycktes mig vara fylld av en
väldig människoskara, men på den upphöjda plats där
jag befann mig var alla som jag hade känt. Min mor var
där och satt med ett barn i knät. Och jag kunde namnge
alla som satt där, som tycktes befinna sig bland de
utvalda, bland de upphöjda” (Gospel Doctrine, 5 uppl
[1939], s 542).

Psaltaren 1–150
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• Vilka ledtrådar var till störst hjälp? Varför?

Berätta för eleverna att Psaltaren innehåller många profetior
– ledtrådar – om Frälsaren. Avsikten var att man skulle
kunna identifiera honom och veta var han skulle födas. Skriv
på tavlan skriftställen ur den första kolumnen i följande över-
sikt. Läs ett flertal av skriftställena och be eleverna ta reda på
ledtrådar som getts om Frälsaren. När ni har läst varje pro-
fetia diskuterar ni hur tydlig denna ledtråd kan ha varit för
människorna på Nya testamentets tid. Fråga:

• Om ni hade levt på Frälsarens tid, tror ni att ni skulle ha
kunnat identifiera honom med hjälp av ledtrådarna på
denna lista?

• Varför tror ni att så många inte såg att Frälsaren uppfyllde
dessa profetior?

Psaltaren Messiansk Uppfyllelse
profetia

Psaltaren 16:9–10 Kristus skulle uppstå Apostlagärningarna
13:34–37

Psaltaren 22:2 Han skulle känna Matteus 27:46
sig övergiven

Psaltaren 22:8–9 Han skulle hånas Matteus 27:43

Psaltaren 22:17 Hans händer och fötter  Johannes 20:24–27
skulle genomborras

Psaltaren 22:19 Hans plågoandar skulle kasta Matteus 27:35
lott om hans klädnad

Psaltaren 31:6 Han skulle överlämna sin Lukas 23:46
ande i Guds händer

Psaltaren 34:21 Inget av hans ben skulle Johannes 
sönderslås 19:31–33, 36

Psaltaren 41:10 Han skulle förrådas Johannes 13:21–27

Psaltaren 65:8 Han skulle lugna vattnet Matteus 8:26; 
Lukas 8:24

Psaltaren 68:19 Han skulle stiga upp i höjden Efesierbrevet
4:7–10

Psaltaren 69:22 Han skulle ges galla att Matteus 27:34; 
äta och ättika att dricka Johannes 19:28–30

Psaltaren 91:11–12 Han skulle beskyddas Matteus 4:5–6; 
av änglar Lukas 4:10–11

Psaltaren 110:1, 4 Han skulle sitta på Guds   Matteus 22:41–46; 
högra sida – som präst Hebreerbrevet 5:1–6
för evigt

Psaltaren 118:21–22 Han skulle förkastas men Lukas 20:9–19
ändå bli en hörnsten

Läs tillsammans med dina elever hänvisningarna i översikten
som visar att dessa profetior gick i uppfyllelse. Inbjud
eleverna att skriva dessa hänvisningar i marginalen i sina
skrifter bredvid det ursprungliga skriftstället i Psaltaren.
Fråga:

• I vilken mån gick dessa profetior i uppfyllelse?

• Varför var det viktigt att de var exakta?

Bär vittnesbörd om Jesu Kristi mission och den förhandskän-
nedom som profeterna hade om hans liv. Fråga eleverna:
Vad kan detta lära oss om hur vår profet kan hjälpa oss att
förbereda oss för Frälsarens andra ankomst?

Psaltaren 1–150. Våra psalmer påminner om de
forntida psalmerna. (35–55 min)

Ett sätt att dyrka Herren på är genom lämplig musik, vilket
hjälper oss att erfara Anden. Låt flera av eleverna berätta om
sin favoritpsalm och förklara varför de tycker om just den.
Sjung eller läs flera av dessa psalmer tillsammans med dina
elever och samtala om hur de kände sig efter att ha sjungit
psalmerna. Läs Läran och förbunden 25:12 och fråga varför
psalmsång är ett sätt att dyrka Herren. Tala om för dina
elever att våra psalmer påminner om psalmerna i den forn-
tida kyrkan.

Jämför vittnesbörden om vår himmelske Fader och
Jesus Kristus i våra nutida psalmer med vittnesbörden i
några av Gamla testamentets psalmer. Jämför till exempel
Psalm 23 med ”Min herde är Herren” (Psalmer, nr 67) som
bygger på den psalmen. Eller jämför psalmer med liknande
innehåll men inte med samma ordvändningar som till
exempel Psalm 138 och ”Jag på Kristus tror” (Psalmer, nr 81).
Med hjälp av förteckningen i Psalmer över skriftställen samt
ämnesregistret kan du finna psalmer med liknande teman (s
251, 255–266). Fråga eleverna vad psalmförfattarnas ord om
Frälsaren säger om deras känslor för honom.

Psalmer vänder vårt sinne och hjärta till Frälsaren medan
däremot världslig musik kan leda oss bort från honom. 
Läs 1 Samuelsboken 16:23 och fråga:

• Hur påverkades Saul av god musik?

• Hur har vår sång i klassen i dag visat vilken makt musiken
har att inspirera och upplyfta oss?

• Om lämplig musik kan vända vårt hjärta till Frälsaren,
är det då troligt att olämplig musik kan få oss att dras till
ondskan?

• Hur avgör vi vilken musik som är lämplig? (Se Moroni
7:15–19; L&F 50:23; trettonde trosartikeln.)

Diskutera hur följande fyra principer kan hjälpa oss att välja
musik som stärker vår andlighet och för oss till Kristus:

• Texten ska vara positiv och sund.

• Rytm, takt, volym och intensitet ska vara inbjudande för
Anden och förädla våra tankar.

• Namnet på gruppen eller artisterna och förpackningen
som musiken säljs i ska inte vara pornografisk eller ge ett
orättfärdigt intryck.

S  M  T  W  TH  F  S
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• Allt säljfrämjande material (till exempel videor) ska vara
lämpligt.

Låt eleverna fundera över om musiken de lyssnar på hjälper
dem att komma till Kristus. Uppmana eleverna att lyssna på
musik som blir till välsignelse för dem och att undvika musik
som stöter bort Anden. Återge för eleverna följande utta-
lande av första presidentskapet:

”Inspirerande musik är en viktig del av våra möten
i kyrkan. Sångerna inbjuder Herrens ande, skapar en
vördnadsfull känsla, förenar oss som medlemmar
och ger oss möjlighet att lova Herren.

Några av de främsta predikningarna finner vi i psal-
merna. Sångerna inspirerar oss att omvända oss och
göra goda gärningar, bygga upp vittnesbörd och tro,
trösta de sörjande och trötta, och de inspirerar oss att
hålla ut intill änden” (Psalmer, ix).

Återge följande uttalande av äldste Dallin H Oaks:

Du kan också återge uttalandet av äldste Bruce R McConkie
i inledningen till Psaltaren i Gamla testamentet: 1 Moseboken –
2 Samuelsboken (s 283).

”Att sjunga psalmer är ett av de bästa sätten att få oss
i samklang med Herrens ande . . .

Ett av de bästa sätten att lära det återställda evangeliet
är att sjunga psalmer . . .

Vi bör använda psalmerna när vi behöver andlig styrka
och inspiration.

Vi som känt oss manade att sjunga ’sången om den
återlösande kärleken’ (Alma 5:26) bör fortsätta sjunga,
så att vi kan komma allt närmare honom som inspi-
rerat till andlig musik och befallt att den ska användas
till att dyrka honom. Må vi hängivet göra detta är min
ödmjuka bön” (Nordstjärnan, jan 1995, s 8, 9, 10).

Psaltaren 1–150
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Inledning
Ordspråksboken är en samling korta, kärnfulla utsagor om
mänskligt beteende. Det är den tredje av de poetiska böck-
erna i Gamla testamentet. Job, Psaltaren, Ordspråksboken
och Predikaren kallas ibland för vishetslitteratur. I jämförelse
med lagen, historien och profeterna innehåller dessa böcker
material som mer kan tillskrivas mänsklig visdom än
gudomlig uppenbarelse (se ”Hur är Gamla testamentet
ordnat?” s 8 eller inledningen till Ordspråksboken i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 15).

Ordspråk är vanligtvis enkla och går rakt på sak. Exempel på
nutida ordspråk är ”Den som spar han har”, ”Man ska inte
ropa hej förrän man är över bäcken” och ”Friskt vågat är
hälften vunnet”. En del ordspråk är mer svårfattliga. Ordet
ordspråk kommer från det hebreiska mashal och betyder
”representera” eller ”vara lik”.

Det finns även många ordspråk i andra böcker i skrifterna
(se 1 Sam 24:14; Job 28:28; Hes 18:2). Frälsaren använde ord-
språk i sin undervisning (se Luk 4:23; Joh 16:25). Gamla testa-
mentets ordspråk kan vara en källa till inspiration, råd och
vägledning för dem som läser och begrundar dessa vis-
hetsord. När ni studerar Ordspråksboken begrunda då hur
dess lärdomar kan tillämpas på vår tid. Genom att ersätta
forntida jämförelser med nutida finner vi ofta att visdomen
i dem är lika tillämplig i dag som den var då.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vi bör flitigt söka efter Guds visdom för att få vägledning

för vårt liv (se Ords 1:1–7; 2:1–12; 3:13–20; 4:7–8; 16:16).

• Herren vägleder dem som förlitar sig på honom 
(se Ords 1:24–33; 3:5–7).

• Herren gläder sig över dem som vördar honom genom
dygd, visdom och flit (se Ords 31:10–31).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 20, ”Förtrösta på
Herren”, använder sig av tre analogier eller jämförelser

för att visa betydelsen av att förlita sig på Herren (se Gamla
testamentet videohandledning för undervisningsförslag).

Ordspråksboken 1–31
Ordspråksboken 1–31. Den visdom som finns i
Ordspråksboken kan hjälpa oss att fatta beslut, besvara
frågor och förstå viktiga sanningar. (25–30 min)

Be eleverna tänka på ett svårt beslut eller något problem som
de brottats med. Fråga sedan:

• Föredrar ni att lösa sådana problem på egen hand eller är
det till hjälp att be andra om råd och vägledning?

• Vem anförtror ni era största problem? Varför?

• Försöker ni att följa deras råd eller tenderar ni att strunta
i dem?

Hjälp eleverna förstå att Ordspråksboken är en samling kloka
utsagor – många inspirerade av Herren – som kan hjälpa oss
med många problem. Läs Ordspråksboken 1:1; 10:1; 25:1; 30:1
och 31:1 och ta reda på vem som skrev större delen av Ord-
språksboken. Läs 1 Kungaboken 4:29–34 och ta reda på hur
många ordspråk Salomo skrev.

Låt eleverna få del av den information som finns i inled-
ningen och diskutera på vad sätt studier i Ordspråksboken är
av stort värde. Låt dem läsa Ordspråksboken 1:1–7; 2:1–12;
3:13–20; 4:7–8 och 16:16. Fråga:

• Vad säger dessa verser om värdet av vishet?

• Varför är det viktigt att använda visdom i våra dagliga
beslut?

• Varför är Herrens råd när det gäller våra problem alltid
goda råd?

Ordspråksboken innehåller mycken visdom. Låt varje elev
välja (eller tilldela dem) ett kapitel i Ordspråksboken som de
ska läsa igenom, och be dem välja ut ett tänkvärt ordspråk som
de vill dela med sig av åt de andra i klassen. Be dem läsa upp
ordspråket och tala om på vilket sätt det gäller för oss samt
vilka välsignelser vi kan få om vi handlar efter detta ordspråk.

Ordspråksboken 1–31. Alla människor har visdom som
andra bör få del av. (25–30 min)

Låt eleverna fundera över ett inspirerande favoritcitat som de
har lärt sig utantill eller skrivit ner någonstans. Fråga:

• Hur ofta tänker ni på det citatet?

• På vad sätt har det varit till hjälp för er?

Förklara att Ordspråksboken innehåller många välkända
ställen som kan vara till stor hjälp för oss, om vi tillämpar
dem. Låt eleverna skriva ner egna ordspråk genom att följa
det enkla mönster som äldste Boyd K Packer beskrev:

”Jesus som lärare undervisade olärda åhörarskaror om
evangeliets osynliga, ogripbara ideal. När han undervi-
sade om tro och kärlek, broderskap och omvändelse,
använde han tekniken att likna det ogripbara, osynliga
idealet med ett välkänt, vanligt föremål som hans lär-
jungar redan var bekanta med. Detta kallas för apper-
ception [medveten uppfattning eller förnimmelse, ö a],
och så här lyder formeln:

ORDSPRÅKSBOKEN
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Uppmuntra eleverna att vara kreativa när de skriver sina
ordspråk. Be dem dela med sig av några av sina ordspråk åt
klassen.

Ordspråksboken 3:5–6 (Nyckelskriftställe).
Herren vägleder dem som förlitar sig på honom.

(30–35 min)

Låt eleverna skriva ner namnen på tre personer som de helst
skulle vilja ha hjälp av om de befann sig i stora svårigheter
(exempelvis om deras liv svävade i fara eller om de riskerade
att ställas inför domstol). Be dem bredvid personens namn
skriva ner vilka skäl de har att tro att denna person är
pålitlig. Låt några av eleverna berätta vilka namn de skrev
och varför de valde dessa personer. Be klassen läsa Ord-
språksboken 3:5–6. Fråga:

• Vem bör vi förtrösta på enligt dessa verser?

• Vilket löfte ges till dem som förtröstar på Herren?

• Vilka andra krav räknas upp?

• Hur viktigt är Herrens vägledning för er?

Om namnet Jesus Kristus inte redan står på deras listor, ber
du dem att skriva ner det. Låt dem läsa följande skriftställe-
hänvisningar och skriva ner skäl till varför han är värd vårt
förtroende: 2 Nephi 2:5–8; Mosiah 3:5–11; Alma 7:11–13;
Moses 1:39. Be eleverna jämföra skälen till att förtrösta på
Kristus med skälen till att förtrösta på de andra personerna
på listan. Bär vittnesbörd om Frälsarens kärlek till var och
en av dem och att de kan förtrösta på honom.

Det är viktigt att du under ert studium av Ordspråksboken
3:5–6 hjälper eleverna förstå hur Herren uppfyller sina löften
att vägleda oss på vår väg och hur han gör det. Använd föl-
jande tre jämförelser till att hjälpa dem förstå att Herren väg-
leder oss genom den Helige Anden, skrifterna och den
levande profeten.

1. Jämför den Helige Andens maningar med de råd och den
uppmuntran som nära och kära ger. Fråga:

• Varför får ni råd av dem som älskar er?

• Påverkas deras hjälp och uppmuntran av hur väl ni
lyssnar till och tar emot dem? Varför?

______________ är likt ______________ 

På den första tomma raden skriver du ner vilken tanke
eller ideal som du ska undervisa om. På den andra kan
du till exempel skriva TRO.

Tro är likt ______________

Använd nu din fantasi och tänk ut någonting påtagligt
som eleverna känner igen och som kan liknas vid tro.
Ju alldagligare, desto bättre är det som illustration.
Kanske använder du dig av följande: TRO är likt ETT
FRÖ. Tro är verkligen som ett frö – åtminstone tyckte
Alma det . . . (Alma 32:28–29).

När du väl har liknat tron vid någonting påtagligt kan
du måla upp bilder av den med ord, beskriva den,
mäta den. Du kan berätta om dess storlek, form, färg
och beskaffenhet” (Teach Ye Diligently, 28–29).

Låt eleverna läsa Johannes 14:26 och Moroni 7:16–19
och ta reda på olika sätt som Herren talar till oss på.
Läs Mosiah 2:36–37 och fråga:

• Vad händer enligt detta skriftställe om vi struntar
i Herrens ande?

• Hur viktig har den Helige Andens vägledning varit
i ert liv?

• Hur har detta inflytande gett er frid, beskydd och
lycka?

2. Jämför skrifterna med en instruktionsbok. Fråga:

• Om ni skulle packa er egen fallskärm för första
gången, hur noga skulle ni då följa instruktionerna
i handboken?

• Varför skulle det vara farligt att bara flyktigt läsa
igenom instruktionerna?

• På vad sätt påminner skrifterna om en instruktionsbok?

• Vilken vägledning har ni fått av Herren genom
skrifterna?

• Vad hjälper er att verkligen sätta er in i vad som står
i skrifterna?

3. Jämför den levande profeten med en djungelguide. Fråga:

• Hur viktigt vore det för er att ha en erfaren vägvisare
med er om ni färdades genom Amazonas djungler?

• Vilka egenskaper skulle ni vilja att denna djungelguide
hade?

• På vad sätt är en levande profet som en erfaren och
kunnig vägvisare?

• På vilket sätt vägleder oss Herren genom en levande
profet?

• Vilka faror lurar om vi inte följer hans råd?

Låt eleverna läsa Moroni 10:4–5; Läran och förbunden
1:14–18 och 33:16–18. Diskutera hur dessa skriftställen bidrar
till vår förståelse av Andens maningar, studier i skrifterna
och att följa profeten. Låt eleverna berätta om tillfällen när de
fick vägledning av den Helige Anden, skrifterna eller pro-
feten. Fråga:

• Hur var dessa inflytanden till hjälp för er personligen?

• Vad förberedde er för att ta emot denna vägledning?

Bär vittnesbörd om hur Herren har välsignat ditt liv.

Ordspråksboken 31:10–31. Vi bör gifta oss med någon
som har kristliga egenskaper. (10–15 min)

Låt eleverna föreställa sig att de är redo att gifta sig i templet
och att de ska förlova sig i kväll. Fråga: Hur vill ni att er
framtida make eller maka ska vara? Skriv upp de egenskaper
de nämner på tavlan under rubriken Er lista. Fråga varför
dessa egenskaper är viktiga för dem.

Be eleverna läsa Ordspråksboken 31:10–31 och ta reda på en
rättfärdig kvinnas egenskaper. Fråga hur dessa egenskaper
gäller också för rättfärdiga män. Diskutera varför dessa egen-
skaper är viktiga.

Ordspråksboken 1–31
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Inledning
Predikaren jämte Job och Ordspråksboken benämns ibland
”vishetslitteratur”. Ett allmänt budskap i dessa böcker är att
visheten är vida överlägsen dårskapen. Predikaren är den
fjärde boken i den ”poetiska” delen av Gamla testamentet.

Det centrala temat i Predikaren är påståendet att livet är för-
gängligt om det inte inriktas på Gud. Som predikaren skrev:
”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll
hans bud, det hör alla människor till” (Pred 12:13).

I Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 19 ges en mer
detaljerad översikt av Predikaren.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Frid och varaktig lycka finns i Jesu Kristi evangelium och

inte i jordiska prestationer eller ägodelar (se Pred 1:1–3,
12–18; 2:1–11; 12:13–14).

• Frälsningsplanen beskriver den rätta tidpunkten eller rätta
händelseföljden för Guds avsikter. Att följa hans plan
medför lycka (se Pred 3:10–11).

Lektionsförslag
Predikaren 1–12. Om vi inte lever nära Herren blir vårt liv
tomt. (30–35 min)

Återge följande uttalande av president Spencer W Kimball:

Gå kortfattat igenom följande tankar tillsammans med ele-
verna med hjälp av följande frågor:

1. Fundera över de olika beslut som människor skulle kunna
tänkas fatta om de trodde att de inte kommer att ställas till
svars av Gud för sina handlingar eller dömas för sina val.

• Tror ni att de beslut de fattade skulle föra med sig
varaktig lycka?

”Om inte vårt sätt att leva för oss närmare vår
himmelske Fader och vår nästa, kommer ett enormt
tomrum att uppstå i vårt liv” (”Ett rikare liv”,
Nordstjärnan, jun 1979, s 3).

Predikaren 1–12
• Finns det bättre skäl till att välja det som är rätt än att

slippa Guds straff?

2. Föreställ er att det inte finns något liv efter döden och att
de erfarenheter vi gör i livet upphör med döden.

• Vad skulle kanske hända med människor som ni tycker
är orättvisa eller oärliga mot er?

• Hur hjälper er förståelsen av frälsningsplanen att
hantera dessa ting?

3. Tänk på några av era favoritägodelar.

• Tror ni att materiella ägodelar kan skänka oss lycka?

• Hur länge varar i allmänhet den lycka som bygger på
materiella ägodelar?

Förklara att de frågor du ställde är sådana frågor som ställs i
Predikaren. Berätta för eleverna att författaren till Predikaren
skrev större delen av sin bok som om han trodde att detta
liv är allt som finns. Han använde ordet förgänglighet i hela
boken för att beskriva allt som är meningslöst, tillfälligt eller
otillfredsställande. Genom att skriva ur denna synvinkel
visade han hur frustrerande livet är utan evangeliet. Hans stil
belyser att livet är tämligen meningslöst och glädjelöst om vi
inte tjänar Gud och förbereder oss för den dom som alla
Guds barn kommer att ställas inför.

Även om Predikaren är indelad i kapitel är det i själva verket
en enda predikan. För att hjälpa eleverna förstå dess budskap
går du igenom boken i ordningsföljd.

Låt eleverna läsa Predikaren 2:1–10 och ta reda på vad förfat-
taren försökte finna bestående glädje och lycka i. Fråga dem
vad de anser om det som han strävade efter. Läs Predikaren
1:1–3, 14–15; 2:11, 17–18. Fråga:

• På vilket sätt är ”under solen” en bra beskrivning av
världsliga ting?

• Håller ni med om hans slutsats att livet är fyllt med
förgänglighet – sådant som inte för med sig varaktig frid
och lycka?

Låt eleverna läsa inledningen till Predikaren 3 i elevhand-
ledningen. Fråga: Vilken tröst skänker det som står i Predi-
karen 3:1–8?

Predikaren 4–5 lär att goda handlingar leder till större lycka
än att göra ont, även om man inte tror på Gud, hans fräls-
ningsplan eller på ett liv efter detta. Läs Predikaren 4:13–5:6
och sök efter hur denna tanke lärs ut i dessa verser.

Låt eleverna läsa inledningen och göra uppgiften till Predi-
karen 7–11 i elevhandledningen. Diskutera vad dessa kapitel
lär.

Predikaren 12 uppenbarar att författaren verkligen trodde på
livets eviga natur. Läs Predikaren 12:13–14 och ta reda på det
verkliga syftet med hans skrift. Fråga eleverna:

PREDIKAREN
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HÖGA VISAN

• Hur påverkas er syn på Predikaren efter att ha läst dessa
verser?

• Hur hjälper oss insikten om vad som ”hör alla människor
till” och domen i vårt sökande efter lycka?

Profeten Joseph Smith sade att Höga Visan inte är inspirerad
skrift.

• Hur hjälper oss Predikaren att förstå de principer som
togs upp början av denna lektion?

Avsluta med att sjunga ”Håll alla buden” (Psalmer, nr 195).
Bär vittnesbörd om hur insikten om Guds plan och åtlyd-
naden av den skänker livet mening.

Predikaren 1–12

163

05–34589 180 SW S. 151_227  15.03.2012  15:46 Uhr  Seite 163



Jesaja var son till Amos och profet i Jerusalem i fyrtio år, från
740 till 701 f Kr. Han hade stort religiöst och politiskt infly-
tande under Hiskias regeringstid och var kungens främste
rådgivare. Jesaja är den mest citerade av samtliga profeter.
Jesus, Paulus, Petrus och Johannes citerade honom oftare än
någon annan profet i Gamla testamentet.

Det finns åtminstone tre orsaker till varför Jesaja är av stor
betydelse för oss. För det första gav Frälsaren en befallning
att vi flitigt skulle rannsaka Jesajas ord (se 3 Nephi 23:1).
För det andra citeras Jesaja mer än någon annan profet i skrif-
terna. Nitton av de sextiosex kapitlen i Jesaja citeras i sin
helhet i Mormons bok och med undantag för två verser
ytterligare två kapitel. Av de 1292 verserna i Jesaja citeras
omkring 430 i Mormons bok, en del mer än en gång (totalt
nästan 600 gånger). Om samtliga citat från Jesaja i Mormons
bok sammanfördes och kallades för Jesaja, skulle det bli
den fjärde största boken i Mormons bok, vilket framgår av
följande översikt:

Jesaja citeras dessutom 137 gånger i Nya testamentet och 106
gånger i Läran och förbunden. Eftersom andra profeter så
ofta citerar eller hänvisar till Jesaja är skrifterna ofta vår bästa
hjälp när det gäller att förstå Jesaja. Mer än hälften av de
verser som citeras i Mormons bok avviker från översätt-
ningen i Kung Jakobs bibel. Dessa avvikelser klargör eller ger
ytterligare insikter i Jesajas budskap.

Den tredje orsaken till att Jesajas budskap är så viktigt för
oss är att det kretsar kring Jesu Kristi återlösning. Profeten
Jesaja såg Återlösaren (se Jes 6:5; 2 Nephi 11:2). Nephi valde
att citera Jesajas skrifter för att ”till fullo . . . kunna förmå
[sitt folk] att tro på Herren, deras Återlösare” (1 Nephi 19:23).
Monte S Nyman, en forskare som tillhör kyrkan, skrev:

+_

Antal verser per bok

Verser ur Jesaja i Mormons bok

Alma

2000

1500

1000

500

0

3 Nephi

Mosiah

766

695

1971

600 546 497
433 372

227 199 166
49 30 27 18 15

Jesaja Helaman 2 Nephi Jakob 4 Nephi Enos Jarom

1 Nephi Ether Mormon Moroni Omni Mormons ord

”Av de 425 olika verser i Jesaja som citeras i Mormons bok,
säger 391 någonting om Jesu Kristi egenskaper eller mission”
(Great Are the Words of Isaiah [1980], s 7). En väsentlig uppgift
för en profet är att vittna om Kristus (se MB Jakob 7:11),
därför är det mycket viktigt för oss att studera de profeters
lärdomar som talade om Kristus. Jesajas namn betyder pas-
sande nog ”Herren frälsar”.

För särskild hjälp med att förstå Jesaja, se tillägg E i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 133–137).

Inledning
När Jesaja började sin verksamhet (ca 740 f Kr) hotades både
Israel och Juda av yttre fiender. Deras största problem var
emellertid bristen på inre rättfärdighet. Jesajas budskap till
folket var en skarp tillrättavisning från Herren. Men budskap
innehöll även löftet att om de omvände sig kunde de för-
sonas med Herren. När ni läser Jesaja 1–12 sök då efter sätt
på vilka Jesajas budskap till Juda kan ”tillämpas” på er själva
(se 1 Nephi 19:23).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Jesaja profeterade om Jesu Kristi liv och mission 

(se Jes 2:3–12; 6:8; 7:14–16; 9:1–7; se även 1 Nephi 19:23;
MB Jakob 7:11).

• Herren gjorde det möjligt för oss att bli fullständigt rena
och få förlåtelse för våra synder genom omvändelse och
lydnad mot hans bud (se Jes 1:16–18).

• Herren undervisar sitt folk om rättfärdighetens vägar i sitt
hus (templet). Att ta emot templets förordningar och hålla
de förbund vi ingår där hjälper oss att upprätta Sion och
förbereder oss för att möta Herren vid hans ankomst
(se Jes 2:2–5).

• Mormons bok och kyrkan är ”baner” som uppmärk-
sammar världen på evangeliets återställelse (se Jes 5:26;
11:10–12; se även 2 Nephi 29:2).

Jesaja 1–12

JESAJA
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Lektionsförslag
Jesaja 1–12. Profeterna talar om för oss vad vi
behöver veta och göra för att få evigt liv. 

(20–25 min)

President Ezra Taft Benson, dåvarande president för de tolv
apostlarnas kvorum, sade:

Låt eleverna finna ord och uttryck i Jesaja 1–12 som kallar
till omvändelse eller manar till kristlig vandel. Uppmuntra
eleverna att följa Nephis råd och tillämpa dessa lärdomar
i sitt eget liv så att de blir till nytta och lärdom för dem
(se 1 Nephi 19:23). Dela ut skriftställehänvisningarna och
låt eleverna finna de råd som Jesaja gav:

Skriftställe Jesajas råd

Jesaja 1:11–13 Hyckla inte.

Jesaja 1:16 Låt döpa er och bli rena.

Jesaja 1:17 Tjäna era medmänniskor.

Jesaja 1:18 Omvänd er (se lektionsförslaget till Jes 1:16–19).

Jesaja 1:28 Överge inte Herren, håll ut intill slutet.

Jesaja 2:2–3 Besök templet (se lektionsförslaget till Jes 2:2–5).

Jesaja 2:4 Skapa frid.

Jesaja 2:5 Vandra i Herrens ljus, håll er nära Anden.

Jesaja 2:7–8 Avguda inte det som Gud välsignar oss med.

Jesaja 3:9 Synda inte öppet som folket i Sodom.

Jesaja 3:16–24 Undvik de världsligt sinnades moden.

Jesaja 5:11–12 Lev inte sorglöst (se även 2 Nephi 28:8).

Jesaja 5:18 Var inte bundna till synden.

Jesaja 5:26 Hjälp Herren att samla in sina barn.

”Det sätt på vilket vi tar emot en levande profets ord
när han talar om för oss vad vi måste veta, men helst
inte vill höra, är ett prov på vår trofasthet . . .

När en profet uppenbarar sanningen delar den folket
i två läger. De uppriktiga i hjärtat lyssnar till hans ord,
men de orättfärdiga antingen struntar i profeten eller
strider mot honom” (”Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet” i 1980 Devotional Speeches of the
Year [1981], s 28–29).

S  M  T  W  TH  F  S

Jesaja 1–12. De olika namn som Jesaja använde på
Herren lär oss om Jesu Kristi egenskaper, planer och
mission. (20–25 min)

Låt eleverna göra uppgift A till Jesaja 12 i elevhandled-
ningen. Diskutera vad de lär sig om Herrens namn.

Jesaja 1–66. Vissa grundläggande tankar kan hjälpa oss
att bättre förstå Jesaja. (5–10 min)

Skriv följande fem hebreiska bokstäver på tavlan: 
. Låt eleverna dechiffrera budskapet. Utan hjälp

kan de troligen inte klara av det.

Ge följande två nycklar till eleverna:

• =A, = J, = S

• Hebreiska läses från höger till vänster.

Berätta för eleverna att på samma sätt som dessa nycklar
hjälpte dem förstå budskapet så är det också till hjälp att ha
vissa nycklar för att förstå Jesaja.

Tillägg E i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 133–137) tar upp tio nycklar för förståelse av Jesaja (till
exempel, ”Ha ’profetians ande’” och ”Förstå judarnas sätt
att profetera”). Ge eleverna de nycklar som du tror kan vara
till hjälp för dem. För varje nyckel som ni diskuterar i klassen
klipper du ut en nyckel ur ett stort papper. Ge eleverna
skriftställehänvisningar som hjälper dem att finna varje tanke
och skriv sedan den tanken på en pappersnyckel. Sätt upp
nycklarna när ni studerar Jesaja.

Jesaja 1–66. Jesaja profeterade om Jesu Kristi liv och
mission. (20–25 min)

Ett sätt att snabbt behandla Jesajas väsentligaste budskap är
att söka efter hans messianska profetior. Ge eleverna en
kopia av följande översikt med enbart skriftställehänvisning-
arna ifyllda. Låt eleverna gemensamt eller i små grupper
arbeta igenom verserna och finna allt de kan om Kristus och
hans första och andra ankomst. Även om den inte är full-
ständig sammanfattar denna översikt några av de viktigaste
messianska avsnitten i Jesaja.

Skriftställe Jesajas råd

Jesaja 6:8–10 Följ de levande profeterna.

Jesaja 10:33 Undvik högmod och ogudaktighet, för sådant kommer
att förgöras vid Kristi andra ankomst.

Jesaja 12:2 Tro på Jesus Kristus (se lektionsförslaget 
till Jes 1–66).

Jesaja 1–12
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Skriftställen Jesajas profetiska budskap
om Frälsaren

Jesaja 2:3–12; 4:4–5 Vid Herrens andra ankomst kommer de ogudak-
tiga att förgöras. Herren kommer att regera 
på jorden och de rättfärdiga kommer att vandra 
i hans ljus.

Jesaja 6:8 ”Här är jag, sänd mig!” är en sinnebild för 
hur den förjordiske Kristus frivilligt åtog sig sin
heliga mission.

Jesaja 7:14–16 Kristus kommer att födas av en jungfru och ska
få namnet Immanuel. Han förkastar det onda
och väljer det goda.

Jesaja 8:13–15 Vid Kristi ankomst kommer somliga att ta emot
honom och andra förkasta honom.

Jesaja 9:1–6 Kristus kommer att födas till världen under en
tid av andligt mörker. Han ska föra med sig stora
välsignelser till folket i Galileen.

Jesaja 9:6–7 Kristus kommer att kallas för ”Mäktig Gud”
och ”Fridsfurste” och ska för alltid sitta på
Davids tron.

Jesaja 11:10–12 Herren kommer i makt och härlighet för att inleda
tusenårsriket.

Jesaja 12:6 Herren kommer att vara mitt ibland sitt folk under
tusenårsriket.

Jesaja 25:8 Kristus kommer att besegra döden genom sin
uppståndelse.

Jesaja 28:16 Kristus kommer att vara ”hörnstenen”, 
”en beprövad sten”.

Jesaja 32:1–4, 15–18 Under tusenårsriket kommer Herren att regera
som kung. Trygghet kommer att råda.

Jesaja 33:22 Herren är vår domare, lagstiftare, kung och
frälsare.

Jesaja 40:3 Herren kommer att sända en budbärare som
bereder väg för honom.

Jesaja 40:4–5; 42:1–4 Vid sin andra ankomst ska Kristus komma för att
hålla dom, och ”alla människor skall tillsammans
se [honom]”.

Jesaja 50:4 Kristus ska ha ”en tunga med lärdom”.

Jesaja 50:5–6 Kristus ska villigt lyda Fadern och inte vika tillbaka
för förföljelse.

Jesaja 53:2–12 Kristi försoning förklaras.

Jesaja 53:2 Kristus kommer inte att skilja sig från andra
människor till utseendet.

Jesaja 53:3–4 Kristus kommer att vara föraktad, övergiven och
förtrogen med lidande. Han kommer att bära alla
människors sorger och smärtor.

Jesaja 1:16–19 (Nyckelskriftställe: Jes 1:18). Genom
Jesu Kristi offer och vår egen omvändelse kan vi få

förlåtelse och bli rena. (15–20 min)

Ta med dig ett genomskinligt glas med vatten till klassen.
Låt eleverna titta på medan du droppar i lite hushållsfärg
eller karamellfärg i vattnet. När färgen sprider sig frågar
du på vad sätt denna färg liknar synden. Läs Jesaja 1:16–19
tillsammans med dem och fråga:

• Vad har Herren lovat oss när det gäller våra synder?

• Är det vår omvändelse eller försoningen som renar oss
från synd?

Låt eleverna söka efter svaren på denna fråga i Alma
42:12–15 och Helaman 5:10–11. Hjälp dem förstå att vår
omvändelse gör det möjligt för försoningens makt att
rena oss.

Häll i en kapsyl med klor i glaset och ställ glaset åt sidan.
Färgförändringen kommer att ske gradvis. Förklara för
eleverna att det tar tid för omvändelsen att leda oss till för-
låtelse. (I slutet av lektionen kommer vattnet att vara lika
klart som i början.) Fråga:

Jesaja 53:5–6 Kristus kommer att betala för våra synder och
hela oss.

Jesaja 53:7 Kristus kommer inte att öppna sin mun mot sina
plågoandar.

Jesaja 53:8, 11–12 Kristus kommer att dödas för sitt folks synder.

Jesaja 53:9, 12 Kristus kommer att korsfästas tillsammans med
förbrytare och begravas i en rik mans grav.

Jesaja 53:9 Kristus kommer inte att vara skyldig till något
som är orätt.

Jesaja 53:10 Det är vår himmelske Faders vilja att Kristus
dör för oss.

Jesaja 53:12 Kristus kommer att bli förhärligad.

Jesaja 54:5 Kristus är Skapare och Återlösare. Israel kommer
att återlösas.

Jesaja 59:19–20;  Vid sin andra ankomst ska Herren komma från 
Joseph Smith 1:26 öster likt den uppgående solen.

Jesaja 60:19–20 Ljuset från Herrens härlighet kommer att vara
världens ljus under tusenårsriket.

Jesaja 61:1–2 Kristus är den smorde som hjälper dem som
befinner sig i andlig fångenskap, däribland
andarna i fängelset (se även Luk 4:16–21; 
1 Petr 3:18–19; 4:6).

Jesaja 63:1–6; 66:15 Kristus ska komma i makt och härlighet på
”hämndens dag” efter att ”ensam” ha trampat
vinpressen.

Jesaja
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• Hur lång tid tog det innan färgen verkade?

• Hur lång tid tog det innan blekmedlet verkade?

• Hur påminner detta om synd och förlåtelse?

Återge för eleverna uttalandet av äldste Charles W Penrose
i kommentaren till Jesaja 1:16–20 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki (s 140). Läs Alma 41:3–7 och disku-
tera de välsignelser som följer på omvändelse.

Jesaja 2:2–5. Templets förordningar och förbund
hjälper kyrkans medlemmar att mer till fullo åtnjuta
försoningens välsignelser och förvandlar deras
och sina medmänniskors liv. (25–30 min)

Låt varje elev rita en bild som föreställer vad Jesaja såg i
Jesaja 2:2–3. Be några av eleverna att visa sina teckningar.
Visa teckningarna och ställ följande frågor:

• Varför tror ni att Jesaja kallade templet för ”Herrens hus”?

• Varför tror ni att han sade att templet skulle stå ”högst
bland bergen”, med andra ord på en framträdande plats?

• Om det som står på en framträdande plats representerar
det som är viktigast för oss i vårt liv, vilka slags ting kan
då konkurrera med templet om denna plats?

Låt eleverna läsa Jesaja 2:6–9 och söka efter exempel på vad
det forntida Israel satte högre än Herren och hans hus. Fråga:
Vad kommer enligt verserna 3–5 hända när Israels hus sätter
templet främst?

För att hjälpa eleverna förstå varför templet är så viktigt
för oss skriver du av följande översikt och fyller i orden
medan ni diskuterar hur templet hjälper oss att återvända
till Guds närhet.

Slöjan

Tro på Kristus och
omvändelse

Vårt fallna 
tillstånd

Templets 
välsignelser

Templet i frälsningsplanen

Herrens hus

Guds närhet

Jesaja 2:2–5
L&F 97:15–16

Vi bodde hos Gud.

Jordelivet

Vi bor inte endast hos Gud 
utan blir också lika honom och

kan få allt det han har.

Dop

Gå igenom med eleverna vad de lärt sig tidigare under året
om sin förjordiska tillvaro och fallet (se s 13–14). Ställ några
av följande frågor och låt dem finna svaren i skrifterna:

• Efter vår födelse till detta fallna tillstånd, vilka är de första
steg vi måste ta för att kunna komma tillbaka till vår him-
melske Fader? Vilken port är det vi måste gå in igenom?
(Se 2 Nephi 31:17–21; fjärde trosartikeln.)

• Efter att genom dopet ha börjat vandra på den väg som
leder tillbaka till Guds närhet, vilken ytterligare port
måste vi då gå in igenom? (Se 1 Mos 28:17.)

• Vad lovad Herren sina barn om de värdigt besöker
templet? (Se Jes 2:2–5; L&F 97:15–18; 109:14–19, 22–26,
35–38; 128:15; 131:1–3; 132:19–24.)

Hjälp eleverna inse att för alla som är tillräkneliga gäller att
evangeliets fullständiga välsignelser endast kan fås genom
templets förordningar. President Howard W Hunter sade:

Bjud gärna in någon som nyligen har varit i templet för att
berätta om hur hans eller hennes liv förändrats till följd av
gudsdyrkan i templet. Uppmana personen att inte ge någon
detaljerad redogörelse för vad som sker i templet utan i
stället berätta på vad sätt upplevelserna i templet har varit
till välsignelse.

Jesaja 11. Jesaja profeterade om evangeliets
återställelse i de sista dagarna och om Jesu Kristi
andra ankomst. (10–15 min)

Visa eleverna en bild av en varg eller av ett annat rovdjur
samt en bild av ett lamm. Fråga dem vad de tror skulle
hända om dessa två djur befann sig i en och samma bur.
Visa eleverna följande bild (finns också på s 227) och be
dem läsa Jesaja 11:6–9.

”Jag . . . vill inbjuda kyrkans medlemmar att göra
Herrens tempel till den stora symbolen för deras med-
lemskap och den överjordiska platsen för deras heli-
gaste förbund . . .

Låt oss bli ett tempelbesökande och ett tempelälskande
folk. Låt oss skynda till templet så ofta som tid och
medel och personliga omständigheter tillåter. Låt oss
inte bara komma till templet för våra nära och käras
skull utan också för att få de välsignelser som tillbedjan
i templet ger, för att uppleva . . . tryggheten inom dessa
invigda och helgade väggar. Templet är en vacker
plats, en plats där uppenbarelse ges, en plats där frid
råder. Det är Herrens hus” (Jay M Todd, ”President
Howard W Hunter: Fourteenth President of the
Church”, Ensign, jul 1994, s 5).

Jesaja 1–12
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Fråga eleverna:

• När kommer denna bild bli verklighet?

• När kommer jorden att vara full ”av Herrens kunskap”?
(Under tusenårsriket; se Jes 11:9; se även kommentaren till
Jes 11:9 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 150.)

Låt dina eleverna begrunda dessa verser och berätta vad de
skulle tycka bäst om i tusenårsriket.

Låt eleverna läsa Jesaja 11:1–5 och fråga:

• Vem tror ni att dessa verser handlar om? (Kristus.)

• Vad måste ske före tusenårsriket? (De ogudaktigas 
förgörelse och Kristi andra ankomst.)

Läs Läran och förbunden 113:1–4 och diskutera vad vi får
veta i dessa verser. Läs tillsammans med dina elever Jesaja
11:10–16 och diskutera vad som ytterligare kommer att ske
före tusenårsriket. (Israel kommer att insamlas; se kommen-
tarerna till Jes 11 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 150–151.) Läs några av följande skriftställen och
hjälp dina elever inse på vad sätt de själva har blivit insam-
lade och att de är kallade att hjälpa till med att insamla
andra: Jeremia 16:14–16; 1 Nephi 10:14; L&F 29:7–8; 45:9;
88:81.

Inledning
Se inledningen till Jesaja 13–23 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki (s 153).

Några viktiga evangelieprinciper att söka
efter
• Även om Herren ibland använder sig av de ogudaktiga för

att tukta sitt utvalda folk, kommer ogudaktigheten slut-

Jesaja 13–23

ligen att förgöras bland alla nationer (se Jes 13:6–11, 19–22;
14:24–26; se även Jes 10:5–27).

• Lucifer, i det förjordiska livet en ande i hög ställning, kas-
tades ut från Guds närhet och blev Satan därför att han
sökte efter att upphöja sig över Gud och regera över vår
himmelske Faders andra barn (se Jes14:12–20; se även
L&F 29:36; 76:25–28; Moses 4:1–4).

• Som den utlovade Messias innehar Kristus nycklarna
till evigt liv för hela människosläktet. Genom hans förso-
ning kan hela människosläktet komma upp ur graven
(se Jes 22:20–25; se även 1 Kor 15:22; Upp 1:18).

Lektionsförslag
Jesaja 13–14. Insikt om Satans fall och hur hans ”rike”
(det andliga Babylon) är uppbyggt kan hjälpa oss att
undvika hans frestelser. (35–45 min)

Låt eleverna föreställa sig följande situation: Ni har möjlighet
att färdas in i framtiden. När ni befinner er i framtiden hittar
ni en historiebok som berättar om vad som hände mellan den
tid ni kommer från och den tid ni färdades till. När ni har
återvänt minns ni det ni läste i boken.

• Vad skulle ni göra med den kännedomen?

• Hur skulle den kunna hjälpa er att fatta kloka beslut för
framtiden?

Berätta för eleverna att profetior är som att skåda in i fram-
tiden och att läsa historia. Jesaja 13–14 till exempel är särskilt
intressanta i detta avseende eftersom de är ”dualistiska” –
samma verser syftar dels på händelser som har ägt rum och
dels på vad som ska hända i framtiden.

Låt eleverna finna vem Jesaja profeterar om i Jesaja 13:1 och
14:4 (se kommentaren till Jes 13:1 i Gamla testamentet: 1 Kon-
ungaboken – Malaki, s 153). Skriv Vad är Babel (Babylon) förutom
ett forntida land? på tavlan och be dem läsa Läran och för-
bunden 133:14 för att finna svaret. Låt en grupp elever läsa
Jesaja 13:6–22 och en annan grupp läsa Jesaja 14:4–23. Fråga:

• Vad skulle enligt Herren hända med det forntida Babel
och dess kung? Varför?

• På vilket sätt gäller dessa verser för det andliga Babel
i vår tid?

• Eftersom Jesajas profetior om det historiska Babel gick
i uppfyllelse, vad kan vi förvänta oss när det gäller hans
profetior om vår tid och vårt andliga Babel?

Använd förslagen i uppgift A under Jesaja 13–14 i elevhand-
ledningen till att lättare förklara Lucifers fall (se även
kommentaren till Jes 14:12–15 i Gamla testamentet: 1 Konunga-
boken – Malaki, s 155). Påminn eleverna om att Satan alltid är
underkastad Guds makt. Påminn dem också att Herren alltid
kommer att beskydda dem som förtröstar på honom. Läs
eller sjung tredje versen av psalmen ”Bliv kvar hos mig, det
afton är” (Psalmer, nr 100).

Jesaja

168

05–34589 180 SW S. 151_227  15.03.2012  15:46 Uhr  Seite 168



Inledning
I kapitlen 24–35 ligger den profetiska tonvikten inte längre
på de domar som uttalats över de ogudaktiga nationerna
på Jesajas tid utan på de sista dagarna och denna sista evan-
gelieutdelning. Med tanke på hur väl Jesaja såg sin egen
tid, Frälsarens jordiska verksamhet och dessa sista dagar,
är det inte förvånande att Jesus själv sade: ”Jesajas ord är
stora” och befallde att vi skulle ”[rannsaka] dem sorgfälligt”
(se 3 Nephi 23:1).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren kommer att förgöra de ogudaktiga och rädda de

rättfärdiga vid Kristi andra ankomst (se Jes 24–25;
33:15–17; 34:1–10).

• Kristus besegrade döden genom sin uppståndelse och
öppnade vägen för hela människosläktet att uppstå och
leva igen (se Jes 25:8; 26:19; se även Alma 11:44).

• Om vi gör Jesus Kristus till grundvalen i vårt liv och alltid
vänder oss till honom för att finna styrka, kommer vi inte
att falla (se Jes 28:16; 30:15–18; se även Helaman 5:12).

• Forntida profeter förutsade framkomsten av Mormons bok
och dess viktiga roll i evangeliets återställelse (se Jes 29;
se även Hes 37:15–17; 2 Nephi 3:11).

Lektionsförslag
Jesaja 24–35. För dem som är rättfärdiga och förberedda
kommer Jesu Kristi andra ankomst att bli en underbar
upplevelse. För dem som inte är det blir Guds domar
förfärliga. (40–50 min)

Låt eleverna sjunga ”Kom, låt oss nu glädjas” (Psalmer, nr 3).
Fråga dem varför vi sjunger en psalm som handlar om
glädjen över Herrens andra ankomst, när vi vet vilka fruk-
tansvärda katastrofer som kommer att föregå den? Läs
följande uttalande om Jesu Kristi andra ankomst av president
Ezra Taft Benson:

”Världen kommer att uppleva en konflikt av aldrig
tidigare känd omfattning. Ändå kommer människorna
förhärda sitt hjärta mot himlens uppenbarelser.
Då kommer ännu större tecken att ges för att visa att
Herrens stora dag närmar sig.

De skola få se tecken och under, ty dessa skola vara synliga
i himlarna ovantill och på jorden nedantill.

De skola få se blod, eld och rökmoln.

Jesaja 24–35

Låt eleverna läsa Jesaja 24:3–6 och ta reda på varför jorden
måste renas före och under Jesu Kristi andra ankomst. Fråga
vad vers 5 säger om vilka denna rening gäller. Be dem läsa
Jesaja 25:9 och 26:2–4, 7–9, 13 och fråga vilka människor som
kommer att drabbas av dessa domar. Läs Jesaja 25:3–8 och
26:12, 19–21 och lägg märke till vad Herren kommer att göra
för de rättfärdiga, både före och vid sin ankomst.

Påminn eleverna om president Bensons uttalande, särskilt
hans ord om att ”hans ankomst kommer att vara både
underbar och fruktansvärd, beroende på deras andliga till-
stånd som är kvar”. Fråga hur vi kan förbereda oss för
Herrens andra ankomst. Läs några eller samtliga av följande
skriftställen tillsammans med eleverna, och låt dem hjälpa
dig med att göra en lista över vad vi enligt dessa skriftställen
kan göra för att förbereda oss: 1 Nephi 22:16–22; Läran och
förbunden 1:12–14; 38:30; 45:32; 64:23. Hjälp dem inse att de
rättfärdiga inte behöver frukta Kristi andra ankomst utan
förväntansfullt se fram emot de underbara händelser som
inträffar vid denna tidpunkt.

Jesaja 28:16–20. Om vi gör Jesus Kristus till grundvalen
i vårt liv och alltid vänder oss till honom för att finna
styrka, kommer vi inte misslyckas. (20–25 min)

Ta med dig en stor sten och ett täcke till lektionen. Visa dem
för eleverna och ge dem tid att komma på hur dessa föremål
kan användas till att undervisa om Jesus Kristus. Inbjud
några elever att dela med sig av sina tankar åt de andra.
Be eleverna läsa Jesaja 28:16–20 och söka efter sätt på vilka
Jesaja använde dessa föremål för att undervisa om Herren.
Diskutera vers 16 genom att fråga:

• Varför bör vi göra Kristus till vår hörnsten?

• På vad sätt är han en ”dyrbar hörnsten”?

Låt gärna eleverna korshänvisa Jesaja 28:16, Matteus 7:24–27
och Helaman 5:12.

Förrän Herrens dag kommer, skall solen förmörkas och
månen förvandlas till blod och stjärnorna falla från
himmelen. [L&F 45:40–42.]

Jag inser att det är ett obehagligt ämne att dröja vid.
Jag finner inget nöje i att beskriva det, inte heller ser jag
fram emot den dag då olyckor i allt större omfattning
ska drabba mänskligheten. Men dessa ord är inte mina
egna. Herren har talat dem. Hur skulle vi med den
kunskap vi har som hans tjänare kunna tveka att höja
en varnande röst åt alla dem som vill lyssna, så att
de kan bereda sig för de dagar som ligger framför oss?
Inför sådan katastrofer vore tystnad en synd!

Men det finns en ljus sida av denna annars så dystra
bild – Herrens ankomst i all sin härlighet. Hans
ankomst kommer att vara både underbar och fruktans-
värd, beroende på deras andliga tillstånd som är kvar”
(”Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord”,
i Brigham Young University 1981 Fireside and Devotional
Speeches [1981], s 66–67).

Jesaja 24–35
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När ni diskuterar Jesaja 28:20 ber du eleverna föreställa sig
en man som är för lång för sin säng och ett täcke som är för
kort för honom. Fråga: Hur påminner detta om att leva utan
Frälsarens försoning? Denna vers påminner oss också om
att försoningen fullständigt ”täcker över” alla människor om
de vill ta emot den.

Hänvisa gärna till 2 Nephi 9:21; Alma 7:11–12 och Läran och
förbunden 19:15–19 när ni diskuterar och vittnar om förso-
ningens kraft.

Jesaja 29 (Nyckelskriftställe: Jes 29:13–14).
Jesaja profeterade om Mormons boks

framkomst. (35–40 min)

Följande aktivitet kan vara ett bra sätt att hjälpa eleverna
förstå Jesajas profetia om Mormons boks framkomst.
Följande översikt parar ihop de händelser som enligt Jesajas
profetior skulle äga rum när Mormons bok bringades i dagen
med hur varje händelse gick i uppfyllelse. Ändra skriftställe-
hänvisningarnas ordningsföljd i den andra kolumnen och
låt eleverna enskilt eller i grupper gå igenom skriftställena
och para ihop profetiorna med uppfyllelsen av dem.

Några av följande frågor kan vara till hjälp när ni diskuterar
Jesajas profetior:

• Hur kan det vara till hjälp för människor i vår tid att veta
att forntida profeter kände till och profeterade om
Mormons boks framkomst?

• Hur kan sådana profetior i Bibeln förbereda människor
för Mormons bok?

• Varför tror ni att Gud gav en sådan ingående kunskap
till sina profeter?

• Vad lär oss sådana profetior om Guds förhandskän-
nedom?

• Hur hjälper oss kunskapen om att Gud är allvetande och
allsmäktig att förtrösta på honom?

Andra forntida profeter profeterade också om Mormons boks
framkomst, till exempel Hesekiel (se Hes 37:15–17), Josef i
Egypten (se 2 Nephi 3:11) och Nephi (se 2 Nephi 27:6–23).

Låt eleverna markera nyckelskriftstället Jes 29:13–14 och
korshänvisa det till Joseph Smiths skrifter 2:19. Fråga:

• På vad sätt ärar människor Gud med sina ord men inte
med sitt hjärta?

Jesajas profetia   Uppfyllelsen av 
om Mormons bok Jesajas profetia 

Jesaja 29:4 Joseph Smiths skrifter 
2:29–34, 42, 51–52

Jesaja 29:10 Joseph Smiths skrifter 2:10, 18–19

Jesaja 29:11 Ether 4:4–6

Jesaja 29:11–12 Joseph Smiths skrifter 1:63–65

S  M  T  W  TH  F  S

• På vad sätt är återställelsen av evangeliet och Mormons
bok ”underbara och förunderliga”?

• Hur får Mormons bok de visas vishet att förgå? 
(Se Jes 29:11–14.)

Låt gärna tre elever rollspela en undersökare som ställer
frågor till två missionärer om Mormons bok. De övriga
i klassen kan hjälpa till att ge skriftställehänvisningar till
de elever som spelar missionärer. Förbered frågor enligt
nedan till den elev som spelar undersökare, frågor som
han eller hon inte ska ställa för att få i gång en debatt utan
som ärlig sanningssökare:

• Står det någonting i Bibeln om Mormons bok?

• Varför behöver vi ytterligare heliga skrifter förutom
Bibeln?

• Varför godtar inte andra kyrkor Mormons bok?

• Var det någon annan förutom Joseph Smith som såg
guldplåtarna?

• Hur kan jag veta att Mormons bok är sann och att Joseph
Smith är en profet?

Låt några elever berätta vad de känner för Mormons bok
och hur den har påverkat deras liv.

Jesaja 28:23–29; 30–31; 36–37; 40. Herren har oändligt
mycket större makt än människor. När vi ”väntar på”
Herren – när vi tålmodigt förlitar oss på och har tro på
honom – får vi hans kraft att uthärda och övervinna våra
prövningar och svårigheter, och vi kommer slutligen att
få samtliga välsignelser som han utlovat. (35–40 min)

Fråga eleverna:

• Nämn några personer som ni litar på. Varför litar ni på
dem?

• Vem skulle ni våga ha som vägvisare på en farlig färd
uppför Amazonfloden?

• Vem skulle ni lita på om ni behövde reparera er bil?

• Vem skulle ni lita på om ni måste opereras?

• Vem vågar ni låta leda er på frälsningens stig?

• Varför är det nödvändigt att förlita sig på Herren?

• På vad sätt frestas vi ibland att inte förlita oss på honom?

Berätta för eleverna att på Jesajas tid frestades Israel att
förlita sig på att grannländerna, till exempel Egypten, skulle
rädda dem från sina fiender, i stället för att förlita sig på
Herren (se Jes 30:1–3, 7; 31:1–3). Eftersom Israels folk ofta
dyrkade falska gudar och sökte efter hjälp från annat håll,
behövde de lära sig att förlita sig på och tjäna Herren för att
bli räddade.

Låt eleverna läsa Jesaja 30:15–17 och med egna ord berätta
vad Herren lovade israeliterna och hur han varnade dem för
de ting som de förlitade sig på. Be dem korshänvisa dessa
verser till Helaman 4:13. Fråga:

• Varför är vi enligt frälsningsplanen i så stort behov av
Herrens hjälp? (Vi är alla syndare, vi är alla underkastade
fallets följder och vi är alla i behov av Jesu Kristi offer.)

Jesaja
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• Hur blir vår framtid om vi inte får hjälp eller kraft av
Herren?

Läs Jesaja 30:18 tillsammans med klassen. Lägg märke till
vad Herren gör när vi fortsätter att förlita oss på vår egen
styrka (och därmed misslyckas). Fråga eleverna:

• Vad tror ni det innebär att vänta på Herren?

• Varför är de som gör det välsignade?

Låt eleverna läsa Jesaja 30:19–21 och ta reda på vilka välsig-
nelser som Herren utlovar dem som väntar på honom.

Sammanfatta Jesaja 36–37, som handlar om hur kung Hiskia
och folket i Jerusalem lärde sig att vänta på Herren. Hjälp
eleverna förstå vilket avseende denna skildring har på vår
tid, i synnerhet när vi missförstås eller kritiseras för att vi
förlitar oss på Herren och hans befallningar. Fråga vad som
kommer att hända om vi i likhet med Hiskia väntar trofast
och är ståndaktiga.

Jesaja 40:10–31 vittnar om Herrens kraft och att han kommer
att förgöra de ogudaktiga och belöna de rättfärdiga som
väntar på honom. Läs utvalda verser tillsammans med dina
elever – verserna 28–31 ägnar sig särskilt väl för högläsning.
Berätta om någon egen upplevelse eller be eleverna att
berätta om upplevelser som har lärt dem att dessa verser är
sanna.

I Jesaja 28:23–29 (se kommentaren till Jes 28:23–29 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 163–64) finns ytter-
ligare ett vittnesbörd om vikten av att förlita sig på Herren.
Hjälp eleverna inse att de av dessa verser kan lära sig att de
alltid kan förlita sig på Herren.

Inledning
Jesaja 36–39 bildar en övergång i historiskt hänseende.
Dessa kapitel skildrar slutet på hotet om en assyrisk
invasion och presenterar Babel som det verkliga hotet för
Juda rikes framtid. Dessa kapitel utgör en nära parallell
till redogörelsen i 2 Kungaboken 18:13–20:19.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren är barmhärtig och medlidsam och tillhandahåller

många sätt för sina barn att erfara Anden, omvända sig
och därigenom få förlåtelse för sina synder (se Jes 38:17;
se även Jak 5:14–15, 20; L&F 62:3).

• Död och lidande ingår i vår himmelske Faders lycksalig-
hetsplan (se Jes 38:10–20).

Jesaja 36–39

Lektionsförslag
Jesaja 38–39. Död och lidande ingår i vår himmelske
Faders lycksalighetsplan. (15–20 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

• Skulle ni vilja veta när ni kommer att dö?

• Skulle den vetskapen påverka det sätt som ni skulle
leva resten av ert liv på?

• Hur skulle den förändra er syn på materiella och
andliga ting?

Låt eleverna läsa Jesaja 38:1 och fråga:

• Varför blev Hiskia bedrövad över Jesajas budskap?

• Vad sade Jesaja till Hiskia efter det att denne hade bett?
(Se Jes 38:4–6.)

• Vilket tecken sade Herren att han skulle ge Hiskia för att
visa att han skulle göra allt det som han hade lovat? 
(Se Jes 38:7–8.)

Låt eleverna läsa Jesaja 38:10–20 och ta reda på vilka liknelser
Hiskia använde sig av för att beskriva döden. Fråga: Vilken
roll spelade förlåtelsen i hans tillfrisknande? (Se Jes 38:17.)
Fråga:

• Bör vi vara rädda för döden?

• Vilket hopp skänker evangeliet oss som andra saknar?

Läs Jesaja 38:15–17 för att visa att Hiskia förstod att det var
Gud som räddade honom. Fråga eleverna på vilket sätt uthål-
lighet i lidande är en del av Guds lycksalighetsplan. Hiskia
lärde att vårt liv är en gåva från vår himmelske Fader och att
det ska levas i enlighet med Guds plan. Fråga eleverna hur
denna kunskap kan påverka människors sätt att leva.

Inledning
Jesaja 36–39 är historiska kapitel som huvudsakligen är
skrivna på prosa. De skiljer sig därmed från de övriga
kapitlen i Jesaja, som till stor del har en poetisk form. Ett
grundtema i kapitlen 40–47 är kontrasten mellan Herrens
makt att rädda oss och det dåraktiga i att anförtro vårt liv
och vår frälsning åt någon dödlig varelse eller sak.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Falska gudar och andra mänskliga skapelser saknar

förmåga att frälsa och välsigna. Vår himmelske Fader är
vår skapare och han kommer att frälsa, välsigna och
stärka dem som förlitar sig på honom (se Jes 40:12–31;
41:8–29; 43:14–21).

Jesaja 40–47

Jesaja 40–47
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• Herren inspirerar ibland ledare för nationer och folk att
hjälpa honom utföra sitt verk. Det sker när dessa ledare
är mottagliga för de maningar han ger dem, även om de
inte är medvetna om varifrån inspirationen kommer
(se Jes 41:1–4; 45:1–4).

Lektionsförslag
Jesaja 40–47. Falska gudar, oavsett vilka de är, saknar
förmåga att välsigna och frälsa. (25–35 min)

Visa några föremål eller bilder som representerar sådant
som i vår tid kan bli till avgudar, till exempel pengar, vapen,
en vetenskapsman eller vetenskaplig utrustning, pop-
och idrottsstjärnor eller maktsymboler. Visa också en bild
av Frälsaren. Fråga eleverna vad de alla har gemensamt.
(De kan representera vad människor litar på ska göra dem
lyckliga och skydda dem mot olycka.) Läs Läran och för-
bunden 1:12–16 och fråga vad Herren säger om avguda-
dyrkan i dessa verser. Läs verserna 17–23 och fråga vad
Herren har gjort för att förbereda oss för framtiden.

På ett slående sätt jämförde Jesaja kraften hos Israels Gud
med avsaknaden av kraft hos avgudarna. Dela upp klassen
i grupper och ge varje grupp ett av följande sex avsnitt.
(Om det är för många avsnitt eller om din klass är för liten,
använd då endast Jes 40; 44 och 47.)

• Jesaja 40:12–31

• Jesaja 41:4–29

• Jesaja 43

• Jesaja 44:6–28

• Jesaja 46

• Jesaja 47

Låt grupperna studera sina avsnitt och skriva upp vad
Jesaja sade om Guds makt och härlighet och det fåfängliga
i avgudar och svartkonst. Låt grupperna berätta vad de fann,
särskilt med avseende på de avgudar som finns i vår tid.

I Läran och förbunden sätter Herren avgudadyrkan i
samband med Babylon (Babel) (se L&F 1:16). Diskutera den
översikt över Babel som åtföljer kommentaren till Jesaja 47
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 188). Läs
följande skildring av en upplevelse som äldste Melvin J
Ballard hade en gång när han stod inför stora svårigheter:

”Vi detta tillfälle hade jag sökt Herren . . . och den
kvällen fick jag en underbar uppenbarelse och en
känsla som aldrig lämnat mig. Jag blev förd hit [till Salt
Lake-templet] – till detta rum . . . Jag fick veta att jag
skulle få ytterligare ett privilegium. Jag blev ledd in
i ett rum, där jag fick besked om att jag skulle få träffa
någon. När jag kom in i rummet såg jag den härligaste
varelse jag någonsin kunnat föreställa mig, sittande på
ett podium. Jag fördes fram för att bli föreställd. När
jag närmade mig log han, nämnde mig vid namn och
sträckte ut händerna mot mig. Om jag så skulle leva
i miljoner år, ska jag aldrig glömma detta leende. Han 

Jesaja 40. Jesajas profetior ger oss kunskap om Kristi
andra ankomst och ger oss ett hopp som hjälper oss att
trofast hålla ut intill slutet. (15–25 min)

Jesaja 40 innehåller viktig undervisning om Messias – Jesus
Kristus. Georg Friedrich Händel tonsatte de flesta av ver-
serna 1–11 i sitt verk Messias. Spela valda stycken i vilka
Jesaja 40 citeras. (Bland annat följande sånger innehåller
texter ur Jes 40: ”Comfort Ye My People”, ”Ev’ry Valley Shall
Be Exalted”, ”And the Glory of the Lord”, ”O Thou That
Tellest Good Tidings to Zion” och ”He Shall Feed His Flock
like a Shepherd”.) Fråga eleverna om de har lust att tillsam-
mans med dig testa sitt engelska ordförråd. Låt eleverna
lyssna noggrant och försöka finna hänvisningarna i Jesaja.
Berätta för dem att människor runtom i världen sjunger
dessa sånger om Frälsaren och hans gudomliga mission, trots
att många av dem inte ens är kristna. Musik har stor förmåga
att framkalla ett känslomässigt och andligt gensvar.

Ta hjälp av uppgifterna A, B eller C till Jesaja 40 i elevhand-
ledningen när ni läser och diskuterar dessa kapitel och till-
ämpar budskapet i dem på elevernas liv. När de har gjort
uppgiften ber du dem att var och en välja ett inspirerande
skriftställe och förklara varför de valde just det. Uppmuntra
eleverna att lära sig sitt skriftställe utantill och att recitera det
när de behöver andlig kraft.

Inledning
Författaren Sidney B Sperry, som är medlem i kyrkan, skrev:
”Det huvudsakliga temat i [Jesaja] 40–66 är Israels återlös-
ning. Dessa kapitel räknas till de mest gnistrande juvelerna
i Gamla testamentets profetiska litteratur. På ett mästerligt
och vackert språk tröstar Jesaja sitt folk och pekar mot den
tidpunkt då de ska återlösas och Guds rike triumfera på
jorden” (The Spirit of the Old Testament, 2:a uppl [1980], s 188).

Jesaja 48–66

lade armarna om mig och kysste mig när han tog mig
i famnen, och han välsignade mig tills jag kände hela
min varelse darra. När han var färdig föll jag ner vid
hans fötter och såg där märkena efter spikarna. Och
när jag kysste dem, och hela min varelse svällde av
glädje, kände jag att jag i sanning var i himlen. Den
känsla jag sedan fick i hjärtat var: Å att jag kunde leva
värdig, även om det skulle ta åttio år, så att jag till
sist, när jag är färdig med detta liv, får komma till hans
närhet och erfara den känsla som jag då hade i hans
närvaro – för det skulle jag ge allt jag är eller någonsin
hoppas kunna bli!” (Melvin J. Ballard – Crusader for
Righteousness [1966], s 66; se Nordstjärnan, jul 1992, s 71).

Jesaja
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Den sista delen av Jesaja innehåller kanske de storslagnaste
avsnitten om Jesu Kristi liv och mission i hela Gamla testa-
mentet. När ni läser kapitlen 48–66 sök då efter exempel på
hur Jesaja övertygar oss om att tro på Kristus vår Återlösare
(se 1 Nephi 19:23; se även inledningen till Jes 48–54 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 191).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Till följd av ogudaktighet skingrades det forna Israels folk

(se Jes 18:2, 7). I de sista dagarna kommer Israel att välja
rättfärdighet och insamlas (se Jes 49:5–6, 11–12, 22; 51:11;
52:8; 54:7, 14).

• Jesus Kristus är vår Frälsare och Förespråkare hos Fadern.
När han genomförde försoningen led han hela människo-
släktets smärtor och synder och övervann döden genom
sin uppståndelse. Försoningen ger oss möjlighet att uppnå
evigt liv genom frälsningsplanen (se Jes 53; se även
Mosiah 3:7–11; Alma 7:11–12).

• Människan kan inte till fullo förstå den Allsmäktiges
tankar och avsikter. Därför måste vi utöva tro och förlita
oss på Herrens visdom och råd (se Jes 55:8–9).

• Lyder vi fastelagen får vi kraft att övervinna synden,
ta emot uppenbarelser och är till hjälp för de fattiga 
(se Jes 58:3–12).

• Att helga sabbatsdagen för med sig lycka och framgång
(se Jes 58:13–14; se även L&F 59:9–16).

• Synd fjärmar oss från Gud, men tack vare Jesu Kristi
offer kan vi omvända oss och återvända till hans närhet
(se Jes 59).

• Vid sin andra ankomst kommer Herren att förgöra de
ogudaktiga, rädda de rättfärdiga och inleda tusenårs-
riket (se Jes 63:4–6; 64:1–3; 65:17–25; 66:15–23; se även
L&F 101:25–31).

Lektionsförslag
Gamla testamentet media – presentation 22, ”Vad tjänar
det till att vi fastar?”, belyser fastans fördelar med hjälp

av en nutida berättelse (se Gamla testamentet videohandledning
för undervisningsförslag).

Jesaja 49–54. Till följd av ogudaktighet skingrades det
forna Israels folk. I de sista dagarna kommer Israel att
omfatta rättfärdighet och insamlas. (20–25 min)

Inbjud en elev att citera den tionde trosartikeln. Läs Jesaja
18:2, 7 och fråga:

• Vad har Jesajas uttalande för samband med den tionde
trosartikeln?

• Varför skingrades Israel? (Se 1 Nephi 21:1.)

• Om Israel skingrades till följd av ogudaktighet, vad krävs
då för att de ska insamlas?

Skriv upp följande skriftställen på tavlan. Låt eleverna
läsa dem och finna ord och beskrivningar som har att göra
med insamlingen.

• Jesaja 49:5–6 (föra tillbaka, samlas, upprätta, föra tillbaka
de bevarade)

• Jesaja 49:11–12 (jämna vägar, fjärran ifrån)

• Jesaja 51:11 (friköpta vända tillbaka, komma)

• Jesaja 52:8 (vända tillbaka)

• Jesaja 54:14 (bli befäst)

Fråga eleverna:

• Vad har dessa ord och beskrivningar att göra med att bli
rättfärdig, och med den bokstavliga insamlingen?

• Vad jämförs Sion med i Jesaja 54:2–3? (Ett tält.)

• Vilken symbol används i dessa verser till att stötta Sions
tält? (Tältpluggar; ”stavar” i Kung Jakobs bibel.)

Kopiera följande bild eller rita den på tavlan för att åskåd-
liggöra Jesaja 54:2–3.

Ställ följande frågor till eleverna och skriv upp deras svar
på tavlan:

• På vilket sätt är tältet en symbol för Israels insamling?

• Vad kan vi göra nu för att hjälpa till med denna insam-
ling? (Vi kan till exempel leva enligt evangeliets principer,
vara goda exempel, sprida evangeliets budskap till våra
vänner som inte är medlemmar och förbereda oss för att
verka som missionärer.)

Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley:

”Det finns så många ungdomar utan mål som hamnar
på den tragiska väg som droger, gängliv och omoral
utgör, med allt vad det för med sig av sjukdomar och
problem. Det finns änkor som längtar efter vänliga
röster och den ivriga omtanke som vittnar om kärlek.
Det finns de som en gång var varma i tron, men vars
tro har kallnat. Många av dem vill komma tillbaka men 

Jesaja 48–66
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Jesaja 53 (Nyckelskriftställe: Jes 53:3–5).
Jesus Kristus är vår Frälsare och vår

Förespråkare hos Fadern. När han genomförde förso-
ningen led han hela människosläktets smärtor och
synder och övervann döden genom sin uppståndelse.
Försoningen ger oss möjlighet att uppnå evigt liv
genom frälsningsplanen. (30–40 min)

Låt eleverna föreställa sig att de tagits till fånga av ett
fientligt och ogudaktigt folk och att de blivit dömda till
döden. Fråga:

• Hur skulle era sista ord lyda?

• Vad tror man i allmänhet om någons sista ord? 
(De uppenbarar vad som är viktigt för den personen.)

Förklara för eleverna att kort innan profeten Abinadi
i Mormons bok dödades av den onde kung Noah och hans
präster, citerade han hela Jesaja 53 (se Mosiah 14).

Låt eleverna göra uppgift A till Jesaja 53 i elevhandled-
ningen. Låt dem berätta vad hos Frälsaren som gjorde störst
intryck på dem när de gjorde denna uppgift. Du vill kanske
också återge för dem en del av informationen i kommenta-
rerna till Jesaja 53 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 197–199).

Läs Jesaja 53:11–12; Romarbrevet 8:16–17 och Läran och
förbunden 76:92–95. Fråga eleverna:

• Vad mottog Jesus efter allt han genomlidit i jordelivet?

• Vem är han villig att dela allt detta med?

Klassen kan sjunga eller läsa orden i en eller flera psalmer
som återspeglar andan och budskapet i Jesaja 53, till exempel
”Oändlig är kärleken” (Psalmer, nr 125), ”O visdom stor,
o kärleks nåd” (Psalmer, nr 124) eller ”Jesus, krubbans barn en
gång” (Psalmer, nr 127). Återge följande uttalande av äldste
Neal A Maxwell:

”Den förunderliga och underbara försoningen var den
viktigaste handlingen i mänsklighetens historia. Förso-
ningen var den springande punkten för allt som till slut
har någon betydelse” (se Nordstjärnan, generalkonfe-
rensnumret 1985, s 66).

S  M  T  W  TH  F  S

vet inte riktigt hur. De behöver vänliga händer som
sträcks ut åt dem. Med lite ansträngning kan många av
dem föras tillbaka för att på nytt få mätta sig vid
Herrens bord.

Mina bröder och systrar, jag hoppas, jag ber att var och
en av oss . . . ska bestämma sig för att söka upp dem
som behöver hjälp och befinner sig i förtvivlade och
svåra omständigheter och kärleksfullt lyfta upp dem
i kyrkans famn, där starka händer och ömmande
hjärtan kommer att värma dem, trösta dem, bistå dem
och leda dem på vägen till ett lyckligt och produktivt
liv” (se Nordstjärnan, jan 1997, s 83).

Berätta om dina känslor för Frälsaren och hans offer.
Låt även de elever som så önskar få kortfattat uttrycka
sina känslor.

Jesaja 55:1–7. Alla som kommer till Kristus får förlåtelse,
lycka och frid. (15–20 min)

Håll upp ett glas vatten och en bit bröd. Låt eleverna läsa
Jesaja 55:1–3 och söka efter sambandet mellan dessa verser
och vatten och bröd. (Förklara att orden hör på i vers 1 också
kan återges med ”kom”.) Be dem läsa Johannes 4:13–14 och
6:47–51 och ta reda på vem vattnet och brödet representerar.
Fråga: Varför är bröd och vatten bra symboler för Frälsaren?

Läs Läran och förbunden 89:14. Fråga eleverna:

• Vad är ”livets stödjestav” enligt detta skriftställe?

• Vad görs bröd av?

• Om vi behöver bröd och vatten för att kunna leva, vad lär
de oss då, som symboler för Kristus, om källan till andligt
liv?

Återge följande uttalande av president Ezra Taft Benson vid
avslutningen av en generalkonferens:

Låt eleverna söka igenom Jesaja 55:3–7 och göra två listor –
den ena över hur vi kommer till Herren och den andra
över vilka välsignelser vi får genom att komma till honom.
Ge dem tid att berätta vad de fann. Låt dem läsa Matteus
11:28–30, Mosiah 26:30 och Moroni 10:32–33 och ta reda på
vilka ytterligare välsignelser de får som kommer till Kristus.

Jesaja 55:8–9 (Nyckelskriftställe). Vi kan inte till
fullo förstå den Allsmäktiges tankar och avsikter.

Därför måste vi utöva tro och förlita oss på Herrens
visdom och råd. (15–20 min)

Före lektionen gör du en hinderbana som går genom stols-
rader och bänkar i klassrummet. Placera böcker eller andra
hinder på banan. Bind för ögonen på en av eleverna och
utse en annan elev att muntligt leda honom eller henne längs
hinderbanan.

Låt eleverna läsa Jesaja 55:8–9 och söka efter vad hinder-
banan har för samband med dessa verser. Fråga:

• Varför var det den seende eleven som bäst visste vilken
väg eleven med förbundna ögon skulle gå?

• Hur kan vi jämföra detta med Guds förmåga att se och
vår egen?

”Må vi alla bege oss till våra hem med en förnyad
hängivenhet mot kyrkans heliga uppgift som förts
fram på ett sådant vackert sätt under dessa konferens-
sessioner – att ’inbjuda alla att komma till Kristus’
(L&F 20:59)” (Nordstjärnan, jul 1988, s 76).

Jesaja
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• Visste eleven med förbundna ögon alltid varför personen
som ledde honom förde honom i en viss riktning eller
vilka faror han undgick?

• Varför följde eleven med förbundna ögon direktiven från
den som kunde se?

• Vad har dessa frågor för samband med vårt förhållande
till Herren?

Låt eleverna på nytt läsa Jesaja 55:8–9 och markera verserna
i sina skrifter.

För att illustrera skillnaden mellan Guds vägar och männis-
kors vägar gör du följande översikt på tavlan:

Låt eleverna fylla i översikten med Guds och människors råd
för lycka, framgång och tillbedjan. När ni är klara frågar du:

• Vad skulle hända om en person med förbundna ögon
leddes längs hinderbanan av någon som inte heller
kunde se?

• Hur kan detta liknas vid konsekvenserna av att följa en
människas oinspirerade råd?

• Vad händer om vi följer Guds råd?

• Hur känns det att veta att vi följer en Gud som ser och
vet allt?

Låt eleverna berätta om något tillfälle då de inte ville följa
en förälders eller kyrkoledares råd, men senare upptäckte att
det rådet var det allra bästa.

Jesaja 58:3–14. Lyder vi fastelagen får vi kraft att
övervinna synden, ta emot uppenbarelser och är till hjälp
för de fattiga. Att helga sabbatsdagen skänker oss lycka
och framgång. (20–25 min)

Om möjligt ber du en av elevernas prästadömsledare att
komma till klassen för att besvara frågor om fasta och hel-
gande av sabbatsdagen. Ge honom nedanstående lista med
frågor och tala om för honom att eleverna kanske också har
andra frågor. Inbjud honom att bära vittnesbörd om dessa
principer. (Var noga med att planera i förväg så att han får
tid att förbereda sig).

• Ungefär hur länge ska man normalt fasta?

• Är det tillåtet att dricka vatten medan man fastar?

• Hur ofta bör man fasta?

Guds väg Människors väg

Lycka

Framgång

Tillbedjan

• Vad bör man fasta för?

• Hur mycket bör man betala i fasteoffer? Hur ofta?

• Bör man fasta om man är sjuk?

• Vid vilken ålder bör barn börja fasta?

• Vad bör man göra om man blir på dåligt humör av att
fasta?

• Vad är det för skillnad på att fasta och bara vara hungrig?

• Vilka är några bra sätt att helga sabbatsdagen?

• Vad bör jag göra om min arbetsgivare vill att jag ska arbeta
på sabbatsdagen?

• Är det rätt att göra läxorna på sabbatsdagen?

• Varför ger oss inte kyrkan helt enkelt en lista över sådant
som vi kan och inte kan göra på sabbatsdagen?

Om ingen prästadömsledare kan besöka klassen, besvarar
du själv frågorna. Evangeliets principer (31110 180), kapitlen
24–25, är ett utmärkt hjälpmedel. Läs gärna för eleverna
avsnittet i Vägledning för de unga (s 32–33) om lämpligt upp-
förande på sabbatsdagen.

Läs Jesaja 58:3–14 och skriv upp och diskutera de välsig-
nelser som Herren lovat dem som uppriktigt lyder fastelagen
och helgar sabbaten. Jämför dessa verser med vad Herren
uppenbarade om sabbatsdagen i Läran och förbunden
59:9–14. Uppmuntra eleverna att öka sin andlighet genom
att lyda dessa evangelieprinciper.

Jesaja 59. Synden skiljer oss från Gud, men tack
vare försoningen kan vi omvända oss och återvända till
hans närhet. (25–30 min)

Låt eleverna läsa Romarbrevet 8:35–39 och ta reda på vilken
fråga Paulus ställde. (Vem kan skilja oss från Guds kärlek?)
Låt dem läsa Jesaja 59:1–2 och ta reda på vad som kan skilja
oss från honom. Hjälp eleverna förstå att Guds kärlek till
oss är lika beständig som Paulus sade, men att våra synder
hindrar oss från att åtnjuta välsignelserna av denna kärlek
(se även L&F 95:12). Använd gärna illustrationen i Jesaja 59
i elevhandledningen till att förklara denna tanke.

I Jesaja 59:3, 7 använde sig Jesaja av ett minnesvärt sätt att
påtala för folket att de helt och hållet hade vänt sig till
synden. Han nämnde delar av kroppen som både bokstavliga
och symboliska exempel på hur de överträdde Guds lagar.
Det var därför de hade fjärmat sig från Herren. Låt eleverna
fastställa vilka slags synder som Jesaja förknippade med
vart och ett av följande: händer, fingrar, läppar, tunga, fötter
och tankar. Fråga dem hur de tror att Herren skulle använda
detta exempel om han beskrev en rättfärdig person.

Hjälp eleverna inse att om det inte vore för försoningen
skulle inte ens vårt allra bästa uppförande kunna frälsa oss.
Gör följande översikt på tavlan eller ge eleverna en kopia
av den. Skriv in skriftställehänvisningarna, men inte den
övriga texten.

Jesaja 48–66
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Låt eleverna läsa Jesaja 59 och söka efter vad översikten kan
ha att göra med vår återkomst till Guds närhet. Hjälp dem
rubricera avsnitten under tiden som de läser. Läs 2 Nephi
25:23 tillsammans med klassen och förklara på vad sätt det
skriftstället utgör en bra sammanfattning av Jesaja 59. Be dem
korshänvisa till 2 Nephi 25:23 i marginalen till Jesaja 59:1–2.

Guds närhet

Jesaja 59:2–15 Jesaja 59:16–20

S 
Y
N
D

F
Ö
R
S
O
N
I
N
G
E
N

Omvändelse
Jesaja 59:20

Andlig död

Jesaja 60–66. Insikt om händelserna i de sista
dagarna, Kristi andra ankomst och tusenårsriket hjälper
oss att förbereda oss för dessa storslagna händelser.
(25–35 min)

Rita upp tre kolumner på skrivtavlan och kalla dem Sista
dagarna, Kristi andra ankomst och Tusenårsriket. Förklara för
eleverna att de i dag ska studera avsnitt i Jesaja som under-
visar oss om dessa tre händelser. Dela upp klassen i tre
grupper och tilldela varje grupp en av händelserna och föl-
jande skriftställen:

• Sista dagarna. Jesaja 60:1–15, 22; 65:2–16

• Kristi andra ankomst. Jesaja 63:1–6, 15–16; 64; 66:14–18

• Tusenårsriket. Jesaja 60:16–21; 65:17–25

Låt varje grupp rapportera vad de har lärt sig om den hän-
delse de fick. Be dem vara uppmärksamma på vad som
enligt skrifterna kommer att hända med de rättfärdiga och
de ogudaktiga.

Fråga eleverna vad vi kan göra för att bereda oss för dessa
storslagna händelser. Använd sådant i kommentarerna till
Jesaja 60–66 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 206–210) som du tror kan vara till hjälp. Låt eleverna
berätta hur de upplever att leva i en tid då några av profe-
tiorna om dessa händelser håller på att gå i uppfyllelse.

Jesaja
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JEREMIA
Jeremia var en levit från Anatot, en stad belägen några kilo-
meter nordöst om Jerusalem i Benjamins stams område. Han
verkade som profet från kung Josias till kung Sidkias rege-
ringstid – i ungefär fyrtio år. Han var samtida med profeter
som Habackuk, Sefanja, Lehi och andra (se översikten
”Kungar och profeter i Israel och Juda”, s 219–222). Jeremia
både förutsade och levde under den tid då Juda erövrades av
babylonierna. Jeremias bok är den längsta boken i Bibeln.

Författaren Sydney B Sperry, som är medlem i kyrkan, skrev:
”Jeremia . . . fastställde att avgudadyrkan . . . samt hedniska
religiösa sedvänjor frodades bland hans folk. Hedniska
avgudar stod i templet [Jer 32:34], barn offrades åt Baal och
Molok (7:31; 19:5; 32:35) och speciellt Baal åkallades som den
vanliga hednaguden . . . Denna urartade form av tillbedjan
åtföljdes naturligtvis av all slags omoral och orättfärdighet,
vilka profeten ständigt vittnade mot. Man glömde de fattiga.
Jeremia var omgiven av nästan totalt avfall” (The Voice of
Israel’s Prophets [1952], s 153).

Jeremia liksom Mormon kallades att verka bland
människor som det fanns föga hopp om eftersom de vägrade
att omvända sig. ”Därför säger Herren så: Se, jag skall låta
en olycka drabba dem, som de inte skall kunna komma
undan, och när de då ropar till mig skall jag inte höra dem”
(Jer 11:11; se även Mormon 2:15).

Allteftersom världen tilltar i ogudaktighet och Kristi andra
ankomst närmar sig, innehåller vår tids profetior ett liknande
budskap: Följ profeten, omvänd er eller gå under (se Upp
9:20–21; 16:9, 11; L&F 1:11–16; 43:22–27).

Profeterna Lehi och Nephi i Mormons bok hade tillgång till
den del av Jeremias profetior som stod på mässingsplåtarna
(se 1 Nephi 1:4; 5:13).

Inledning
I Jeremia 1–19 lade profeten grunden till de profetiska och
historiska kapitel som följde. Dessa första kapitel berättar om
Jeremias kallelse och förberedelser och om hans brännmärk-
ning av Israels ogudaktighet.

Jeremia hade inte bara att kämpa mot upproriska människor
utan också mot många falska profeter som öppet motsatte sig
Herrens ord. När ni läser dessa kapitel, lägg då märke till hur
Jeremia ständigt försökte rädda sitt folk, trots att han visste
att de inte skulle omvända sig. Fundera över vad vi kan lära
oss av hans oförskräckta kamp (jämför med Mormon 3:12).

Jeremia 1–19

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vi bodde hos vår himmelske Fader innan vi föddes. Han

förutordinerade många till att utföra särskilda uppgifter
på jorden (se Jer 1:4–5; se även Alma 13:3; L&F 138:53–56;
Abraham 3:22–23).

• Herren stöder sina tjänare, även om människorna
förkastar dem (se Jer 1:6–10, 17–19; 15:15–21; 20:7–13;
26:12–15, 24; se även Jes 54:17; L&F 109:24–29).

• Vi straffas ofta såväl av som för våra synder (se Jer 2:19).

• De som överger Herren för världslig visdom och världs-
liga nöjen kommer att finna att deras egen visdom inte
kan rädda dem och att deras synder kommer att fördöma
dem (se Jer 2:13–19).

• Ju längre vi fortsätter att synda, desto svårare blir det att
omvända sig. De som framhärdar i sina synder kan mista
förmågan att omvända sig (se Jer 11:1–11, 21–23; 13:23;
14:10–12; se även Helaman 13:38; L&F 101:7).

• Herren välsignar och gynnar dem som helgar sabbats-
dagen (se Jer 17:21–27).

Lektionsförslag
Jeremia 1:1–11. Vår himmelske Fader ordinerade Jeremia
till profet i det förjordiska livet. (20–25 min)

Skriv Jerusalem – cirka 600 f Kr på tavlan. Därunder skriver du
Lehi och _____________ . Låt eleverna läsa 1 Nephi 1:4. Fråga
dem vad Nephi skrev om hur många profeter som fanns
i Jerusalem på Lehis tid. Be dem läsa 1 Nephi 7:14 och ta reda
på vilken profet Nephi namnger där. Skriv Jeremia på den
tomma raden.

Låt eleverna läsa Jeremia 1:5 och berätta vad de lär sig där
om Jeremias kallelse till profet. Fråga:

• Vem kallade honom till profet?

• När kallades han?

Tala om för eleverna att de flesta människor inte vet att vi
fanns till innan vi kom till jorden. Läs följande uttalande av
profeten Joseph Smith:

Fråga eleverna hur de kan få reda på vad de har blivit förut-
ordinerade till. (De kan till exempel leva värdigt, läsa sin
patriarkaliska välsignelse, fasta, be och få en fars välsignelse.)

”Varje man, som har en kallelse att predika till världens
invånare, blev ordinerad till denna kallelse i det Stora
rådet i himmelen, innan världen var till. Jag antager, att
jag ordinerades till detta ämbete i det rådet” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 316).
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Låt eleverna föreställa sig att någon har fått en missions-
kallelse, men tvekar att tacka ja till den eftersom han eller
hon känner sig otillräcklig på något av följande sätt:

• Jag känner inte till skrifterna så väl.

• Jag är fortfarande för ung för att ge mig av hemifrån.

• Jag kan inte uttrycka mig särskilt väl – jag skulle inte
veta vad jag skulle säga.

• Jag är folkskygg.

Låt eleverna läsa Jeremia 1:6 och ta reda på vad Jeremia
kände inför kallelsen till profet. Fråga dem om de kan
komma på några andra profeter eller ledare i kyrkan som
också har sagt att de kände sig otillräckliga när de blev
kallade. Läs verserna 7–10 och diskutera följande:

• Vad sade Herren för att lugna Jeremia?

• Vad lär vi oss av dessa verser om Herrens profeter?
(Se kommentaren till Jer 1:6–10 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 235.)

Be eleverna fundera över hur de kände sig när de fick
någon kallelse eller uppgift i kyrkan. Fråga: Tror ni att
Herren känner oss lika väl som han kände Jeremia?

Hjälp eleverna inse att man inte behöver kallas till profet
för att känna sig överväldigad och otillräcklig. Vi bör fatta
mod vid tanken på att Herren har lovat att stödja och hjälpa
alla dem som han kallar att verka i sitt rike. På prästadöms-
mötet vid en av kyrkans generalkonferenser sade president
Thomas S Monson:

Jeremia 1–19. De som överger Herren för världslig
visdom och världsliga nöjen kommer att finna att

deras egen visdom inte kan rädda dem och att deras
synder kommer att fördöma dem. (35–50 min)

Ta med dig en hink eller tillbringare av plast med ett antal
hål i. Häll i lite vatten och visa eleverna hur den läcker.
Fråga: Om vattnet symboliserar Jesu Kristi evangelium och
hinken eller tillbringaren symboliserar vårt liv, vad tror ni
då att hålen symboliserar? Låt eleverna läsa Jeremia 2:13 och
ta reda på i vilket avseende människorna på Jeremias tid
liknade en läckande brunn. Tala om för dem att den brunn
som åsyftas här var en underjordisk cistern som huggits ut
i berget och användes till att lagra regn- eller källvatten.
En cistern frambringar inget vatten, och en läckande cistern
kan inte ens behålla det vatten som kommer från himlen.

Äldste Marion D Hanks sade om dessa usla brunnar:

S  M  T  W  TH  F  S

”Om det finns bröder inom hörhåll för min röst som
känner sig oförberedda eller till och med oförmögna att
ta emot en kallelse att tjäna, att uppoffra, att välsigna
andras liv, bör de minnas sanningen: ’Den Gud kallar,
förbereder han.’ Han som lägger märke till en sparv
som faller till marken, kommer inte att lämna tjänarens
behov obeaktade” (Nordstjärnan, jul 1987, s 38).

Läs Jeremia 2:14–23 och fråga:

• Vilka var några av de synder som fick dessa människor
att påminna om usla brunnar?

• Hur tror ni att Herrens folk kunde ha blivit så ogudaktigt
att de inte kunde hålla något av evangeliets levande
vatten?

Gör följande översikt på tavlan och be att eleverna går
igenom hänvisningarna och tar reda på vad grupperna har
gemensamt:

• Kananeer – 1 Nephi 17:33–35

• Ogudaktiga människor på Noas tid – Moses 8:17, 20

• Nephiter – Mormon 2:8, 12–15

• Jarediter – Ether 15:6

• Ammonihahiter – Alma 15:15

Låt eleverna läsa 2 Nephi 26:11 och Ether 2:9–10. Fråga när
Herren avlägsnar en grupp människor från jorden.

Hjälp eleverna inse att Juda folk hade mognat i orättfär-
dighet. Kapitlen 2–35 i Jeremia innehåller profetens var-
ningar till dem att de måste omvända sig eller gå under.
Välj några eller samtliga av följande avsnitt och låt eleverna
ta reda på vad Jeremia varnade Juda för: Jeremia 2:5–8;
3:1–11; 5:1–8, 23–31; 6:10–15; 7:1–31; 9:1–9; 10:1–14; 17:19–27.

Läs dessa skriftställen och gör en förteckning över några
av de synder som folket begick. Diskutera varför de inte
omvände sig (se kommentarerna till Jer 2–19 i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 236).

Hjälp eleverna jämföra Jeremias tid med vår egen genom att
diskutera följande frågor:

• Hur påminner synderna i vår tid om synderna på
Jeremias tid?

• Tror ni att dagens profeter och apostlar varnar oss på
samma sätt som Jeremia varnade sitt folk? Varför eller
varför inte?

• Vad har profeterna nyligen varnat oss för i sina konferen-
stal eller i kyrkans tidskrifter?

• Hur blir människor så insnärjda i synd att det inte längre
är möjligt för dem att omvända sig? (Se kommentarerna
till Jer 13:22–27 och Jer 15:1–14 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 240.)

Uppmuntra eleverna att täta eventuella läckor som kan
tömma dem på andligt vatten, genom att omvända sig från
sina synder och lyssna till vår profets varningar.

”De ting vi skapar för att de ska inta Guds plats i vårt
liv håller i sanning inget vattnet. I den utsträckning vi
sålunda vägrar att ta emot det ’levande vattnet’, går
vi miste om den glädje vi kunde ha fått” (Conference
Report, apr 1972, s 127; eller Ensign, jul 1972, s 105).

Jeremia
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Jeremia 14–26. Satan sänder falska profeter för att leda
folket bort från de sanna profeterna. (40–50 min)

Töm ett ägg före lektionen genom att sticka hål i båda
ändarna och blåsa ut innehållet så att endast det tomma
skalet återstår.

Visa ett helt ägg och det tomma ägget för klassen. Dölj
hålen med fingrarna. Fråga dem om de kan se någon
skillnad på äggen. Knacka av äggen och framhåll att skill-
naden ligger inuti.

Skriv på tavlan ulv i fårakläder. Fråga eleverna:

• Vad tror ni att det betyder?

• Vad har det för samband med de två äggen?

Låt eleverna läsa Matteus 7:15 och ta reda på vilka som enligt
Frälsaren var klädda som får men i sitt inre var rovlystna
vargar.

Jeremia konfronterades ofta med falska profeter. Skriv av
följande översikt på tavlan eller dela ut kopior av den till
eleverna. Ta med skriftställena men utelämna svaren. Låt
eleverna gå igenom hänvisningarna och söka efter skill-
naden mellan sanna och falska profeter.

Jeremia 1:5–9 De är kallade av Herren.

Jeremia 18:7–10 De säger att omvändelse och rättfärdigt
leverne är enda vägen till trygghet.

Jeremia 24:9–10; De profeterar om sanningen, 
2 Nephi 9:40 även om den smärtar.

Jeremia 23:1–2, 11–13 De fördömer falska profeter och präster och
predikar mot synden.

Jeremia 20:4–6; 25:8–12 Deras profetior går i uppfyllelse.

Kännetecken på sanna profeter

5 Mosebok 18:20; De är inte utsända av Herren.
Jeremia 14:14; 23:16

Jesaja 30:8–10; De profeterar lögner och säger 
Jeremia 23:25–27, 32 vad folket vill höra.

Jermia 23:14 De lever otuktigt.

Jeremia 14:13 De ger falska löften om trygghet och fred.

Klagovisorna 2:14 De predikar inte mot synden.

Jeremia 26:8–9, 11 De försöker döda de sanna profeterna.

Kännetecken på falska profeter

Fråga eleverna varför det är fel av dem som inte har sänts
ut av Gud att påstå att de talar i hans namn. Låt dem läsa
igenom 5 Mosebok 13:5 och Jeremia 14:15–16, 23:9–40, och
skriva upp vad Herren sade om falska profeter.

Låt gärna dina elever läsa om konfrontationen mellan
Jeremia och den falske profeten Hananja i Jeremia 28, vilket
är ett bra exempel på Herren inställning till falska profeter
(se även L&F 121:11–24). Diskutera hur vi kan skydda oss
mot eventuella falska profeter i vår tid som vill förstöra vår
tro på Gud.

Jeremia 16:16 (Nyckelskriftställe). De missionärer
som Herren kallar i dag är några av de ”fiskare”

och ”jägare” som Jeremia profeterade om. (15–20 min)

Skriv orden fiskare och jägare på tavlan. Be eleverna att för-
klara vad de gör, vilka förberedelser och vilken utrustning
som är nödvändiga och vad som krävs av dem i fråga om
arbetsinsats, tid och koncentration.

Skriv ordet missionärer på tavlan och dra streck från fiskare
och jägare till missionärer. Läs Jeremia 16:16 och fråga:

• På vilka sätt kan missionsarbete jämföras med att fiska
och jaga?

• Vilka färdigheter behöver missionärer för att kunna finna,
undervisa, döpa och behålla sina undersökare?

Om möjligt bjuder du in en hemvänd missionär att komma
och berätta om sina upplevelser när han eller hon sökte efter
dem som söker efter sanningen. Dela gärna ut en kopia av
följande uttalanden till var och en av eleverna och diskutera
dem i klassen.

Äldste LeGrand Richards, som var medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, sade:

Äldste L Tom Perry, en apostel, sade:

”Kravet på ett växande antal heltidsmissionärer är
större än någonsin tidigare. Och på nytt utfärdar vi kal-
lelsen till varje värdig ung man att lyssna till profetens
röst och verka som heltidsmissionär. Vi ber er biskopar
och grenspresidenter se till att varje värdig och duglig
ung man får tillfälle att gå ut på missionsfältet . . .

”Var finner man dessa fiskare och jägare som vi läser
om i Jeremias storslagna profetia? De är denna kyrkas
missionärer, och deras föregångare ända från det att
profeten Joseph Smith tog emot sanningen och sände
budbärare att sprida den i världen. Sålunda har de
gått ut, har de fiskat och jagat och insamlat dem från
höjderna och bergen och stenklyftorna” (Conference
Report, apr 1971, s 143 eller Ensign, jun 1971, s 99).

Jeremia 1–19
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President Howard W Hunter sade:

President Gordon B Hinckley sade:

”Nu skulle jag vilja säga något till biskopar och stavs-
presidenter om missionsarbete. Det är en känslig fråga.
Det tycks bli en allt vanligare inställning i kyrkan att
alla unga kvinnor, liksom de unga männen, ska gå på
mission. Vi behöver en del unga kvinnor. De utför ett
fantastiskt arbete. De kan komma in i hem som äldster
inte kan komma in i . . .

Första presidentskapet och de tolvs råd är eniga om att
säga till våra unga systrar att de inte är skyldiga att gå
på mission. Jag hoppas att jag kan säga det jag har att
säga på ett sätt som inte sårar någon. Unga kvinnor bör
inte känna att de har en plikt som är jämförbar med
de unga männens. En del har en mycket stark önskan
att gå. Om så är fallet bör de rådgöra med sin biskop
och med sina föräldrar. Om viljan kvarstår vet bis-
kopen vad han ska göra” (Nordstjärnan, jan 1998, s 57).

”Gång på gång under sin jordiska verksamhet utfär-
dade vår Herre en kallelse som var både en inbjudan
och en uppfordran. Till Petrus och Andreas sade
Kristus: ’Följen mig, så skall jag göra eder till männis-
kofiskare’ (Matt 4:19). Vårt arbete är att frälsa själar, att
inbjuda människor att komma till Kristus, att föra dem
ned i dopets bad, så att de kan fortsätta längs den väg
som leder till evigt liv. Denna värld behöver Jesu Kristi
evangelium. Evangeliet visar den enda vägen för
världen att någonsin uppnå fred. Som Jesu Kristi efter-
följare söker vi utvidga kretsen av kärlek och förståelse
bland jordens folk. Tidigare profeter har lärt oss att
varje ung man som har förmåga och är värdig bör
utföra en heltidsmission. Jag betonar i dag detta behov.
Vi har också stort behov av kunniga, mogna par som
kan verka på missionsfältet. Jesus sade till sina lär-
jungar: ’Skörden är mycken, men arbetarna äro få.
Bedjen fördenskull skördens Herre, att han sänder
ut arbetare till sin skörd’ (Luk 10:2)” (Nordstjärnan,
jan 1995, s 88).

President Kimball sade följande om unga kvinnors
mission: ’Många unga kvinnor har en önskan att gå på
heltidsmission. Också de är välkomna i Herrens tjänst.
Ansvaret åvilar inte dem på samma sätt som äldsterna,
men de kommer att få stora välsignelser för sitt osjäl-
viska offer. Herren gläder sig åt deras villighet att
föra själar till honom’ (President Kimball Speaks Out
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1981], s 30)” (Nord-
stjärnan, jul 1992, 24–25).

Inledning
Jeremia 20–29 innehåller Jeremias förmaningar och ord till
sitt folk, som stod inför fångenskap i Babel (se 2 Kung 24–25).
Men Jeremia profeterade inte bara om de ogudaktigas fall.
Han såg Frälsarens ankomst och återställelsen av hans kyrka
i de sista dagarna (se Jer 23). Liksom andra profeter i Gamla
testamentet (till exempel Jesaja, Hesekiel, Lehi, Hosea, Amos,
Mika och Sakarja) såg Jeremia att det skingrade Israel en dag
skulle insamlas, att Juda skulle återvända till sitt arveland
och att Israel en dag skulle bli en stor nation.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Sanna profeter säger vad vi bör veta, men inte alltid vad

vi vill veta (se Jer 21:1–7).

• Herrens ord går alltid i uppfyllelse (se Jer 28; 29:24–32;
se även Jer 32:26–27; 36–37; 38:6–13; 39:15–18;
L&F 1:37–38; 3:1–3).

• De som helhjärtat söker Herren kommer att finna honom
(se Jer 29:13).

• Falska profeter träder fram för att bekämpa sanna pro-
feter (se Jer 28–29).

Lektionsförslag
Jeremia 20–21. Sanna profeter säger det som Herren
befaller dem att säga. (15–20 min)

Tala om för eleverna att profeten säger det som vi bör veta,
men inte alltid det som vi vill veta. Fråga dem vad det
innebär och på vad sätt det är sant. Be dem nämna några
råd som profeten har gett, men som somliga inte vill veta
av eller tycker är svåra eller besvärliga att lyda.

Förklara att det Herren vill att människorna ska höra ibland
leder till svårigheter för profeten. Låt eleverna läsa Jeremia
20:1–2 och ta reda på vad som hände Jeremia till följd av
att han profeterade om att Juda skulle föras i fångenskap till
Babel (se kommentaren till Jer 20:1–6 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 245). Låt eleverna läsa Jeremia
20:3–6 och fråga:

• Fick straffet Jeremia att ta tillbaka sin profetia och säga
det som folket ville höra? (Ett exempel på vad folket i Juda
ville höra finns i Jer 28:1–4.) Varför inte?

• Varför ändrade Jeremia Pashurs namn till Magor-Miss-
abib? Vad betyder det? (Se kommentaren till Jer 20:1–6
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 245.)

Jeremia 20–29
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Låt eleverna läsa Jeremia 21:1–7 och ta reda på vad kung
Sidkia ville att Jeremia skulle göra och hur Herren genom
Jeremia besvarade Sidkias fråga. Fråga:

• Varför kunde inte Jeremia säga det som folket ville höra?

• Varför säger inte den levande profeten endast det som
vi vill höra?

President Ezra Taft Benson sade:

Jeremia 23–29. Liksom det forntida Israel måste vi 
vara i stånd att skilja mellan sanna och falska profeter.
(20–25 min)

Fråga eleverna hur de tror vi kan undgå att bli bedragna av
falska profeter. Visa en bild av vår nuvarande profet och
fråga eleverna hur vi kan vara säkra på att han är Herrens
utvalde profet.

Tala om för eleverna att på Jeremias tid fanns det också
falska profeter som predikade för folket. Läs Jeremia 23:9–34
tillsammans eleverna och diskutera följande frågor:

• Vad gjorde dessa falska profeter och präster för fel?
(Se v 9–17, 24–32.)

• Vad kännetecknar en sann profet enligt Herren? 
(Se v 18, 21–22, 28; se även kommentaren till Jer 23 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 253.)

• Vad skulle dessa falska profeter råka ut för? (Se v 12, 15,
33–34.)

Läs följande uttalande av profeten Joseph Smith och fråga
eleverna vad de kan lära sig av det:

För att åskådliggöra detta uttalande låter du eleverna nog-
grant läsa igenom Jeremia 27:6–14, 19–22 och ta reda på vad
Jeremia profeterade om Juda och Babel. Be dem läsa Jeremia
28:1–4, 10–11 och ta reda på vad det var för falsk profet som
var motståndare till Jeremia och vad han hade för budskap.

Läs Jeremia 28:5–9, 13–17 tillsammans med dina elever och
diskutera vad Jeremia svarade Hananja, och vad Herren

”Då en människa säger sig profetera och befaller män-
niskorna att lyda hans läror måste han antingen vara
en sann profet eller en falsk sådan. Falska profeter
uppstå alltid för att vara motståndare till sanna, och de
försöka profetera så nära sanningen, att de vilseleda
nästan t. o. m. själva de utvalda” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 315–316).

”Hur vi tar emot den levande profetens ord, när han
berättar för oss vad vi behöver veta, men helst inte
skulle vilja höra, är ett prov på vår trofasthet”
(”Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”,
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], s 28).

gjorde med denna falska profet. Hjälp dem förstå att Jeremias
svar i vers 6 inte innebär att han samtyckte. ”Amen. Må
Herren göra så” kan ha varit ironiskt menat, eller varit ett
uttryck för en önskan att människorna skulle omvända sig
och på så sätt kunna få dessa välsignelser. Fråga:

• Vad var enligt Jeremia ett bevis på en sann profet? 
(Se v 9; se även 5 Mos 18:20–22.)

• Vad kan vi göra för att undgå att vilseledas av falska
profeter i vår tid?

Bär vittnesbörd om hur lydnad mot buden kan hjälpa oss att
undgå att bli bedragna av falska profeter. Återge följande
budskap av äldste Gordon B Hinckley, dåvarande apostel:

Inledning
Herren lovade att han skulle återställa Israel och Juda i de
sista dagarna. Jeremia blev befalld att skriva ner dessa löften
(se Jer 30:1–3). Sök under ert studium av Jeremia 30–33
efter vilken roll Abrahams förbund och Efraims stam spelar
i denna återställelse eller insamling.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• I de sista dagarna kommer Efraims stam att insamlas

först, den stam som hade förstfödslorätten. Den har
ansvaret att hjälpa till med insamlingen av Israels övriga
hus och därigenom hjälpa Herren att uppfylla sitt eviga
förbund (se Jer 31:1–14, 18–21, 31–34; 32:36–41).

• Under tusenårsriket kommer alla människor att lyda
evangeliet och känna Herren (se Jer 31:31–34; 32:36–41).

Jeremia 30–33

”Hur tacksamma borde vi inte vara, mina bröder och
systrar, hur tacksamma är vi inte för en profet som
råder oss med gudomliga visdomsord, då vi vandrar
på vår livsstig i denna krångliga och svåra tid. Den
fasta förvissning vi bär i våra hjärtan, denna överty-
gelse om att Gud kungör sin vilja för sina barn genom
sina erkända tjänare, är den verkliga grunden för vår
tro och verksamhet. Vi har antingen en profet eller
också har vi inget, och eftersom vi har en profet har
vi allting” (Nordstjärnan, apr 1974, s 164).

Jeremia 30–33

181

05–34589 180 SW S. 151_227  15.03.2012  15:47 Uhr  Seite 181



Lektionsförslag
Jeremia 30–33. Jeremia profeterade om många
underbara händelser som skulle äga rum i de sista

dagarna. (55–65 min)

Be eleverna dra sig till minnes det senaste idrottsevene-
manget på orten och diskutera varför en del gladde sig åt det,
medan andra fann det deprimerande. Fråga:

• Varför har människor olika uppfattning om samma hän-
delse?

• Vilka andra händelser eller tidpunkter kan anses vara bra
eller dåliga beroende på ens perspektiv?

• Tycker ni att Kristi andra ankomst är något att glädja sig
åt? Eller är det en tragisk händelse?

Tala om för eleverna att de i dag ska studera några av de
profetior som Jeremia uttalade om de sista dagarna och
tusenårsriket.

Större delen av Jeremias profetior handlar om Juda stams
undergång och fångenskap i Babel och skildrar också
den förödelse som ska äga rum i de sista dagarna. Men
Jeremia profeterade även om många underbara och positiva
händelser i de sista dagarna, som hjälper oss att förstå
varför Kristi andra ankomst blir något att glädjas åt för de
rättfärdiga.

Jeremias profetior kan indelas i ett flertal kategorier.
Skriv upp följande tre kategorier på tavlan. Läs skriftställena
tillsammans med eleverna och diskutera varje kategori.
Använd följande material allt efter behov.

1. Israel och Juda ska insamlas och bo i trygghet i sina
egna länder.

• Jeremia 30:3, 8–11, 17–18. Profetian att Israel och Juda
skulle återvända från fångenskapen uppfylls på mer
än ett sätt. Den syftar på hur Herren inspirerade kung
Koresh att tillåta judarna att återvända till Jerusalem
efter sjuttio års fångenskap i Babel (se Esra 1:1–2). Den
handlar också om att judarna skulle återfå sitt hemland
i de sista dagarna och på de förlorade stammarnas åter-
komst från ”nordanlanden” (se L&F 133:11–35).

• Jeremia 31:1–20. Herren vittnar i dessa verser ofta om
att han själv ska leda insamlingen av Israel och Juda
(se v 1–4, 8–11). Herren kallar ”väktare . . . på Efraims
berg” – stavspresidenter, biskopar, missionärer, hemlä-
rare och andra – att hjälpa till med att vaka över och
insamla hans barn (v 6; se även Hes 3:16–21). Viktigast
bland dessa väktare är de sista dagarnas profeter,
som har tagit emot nycklarna till Israels insamling
(se L&F 110:11).

Dessa väktare ska samla in ”de som finns kvar av
Israel” från ”landet i norr” och från ”jordens yttersta
hörn” (Jer 31:8; se även L&F 133:26). Det ”gråtande”
och det ”bedjande” som det talas om i Jeremia 31:9
kan komma av att de insett att deras lidanden under

S  M  T  W  TH  F  S

seklernas gång varit en följd av att de förkastade
Jesus Kristus (se Jer 50:4; Sak 12:10). Jämför detta sör-
jande med deras glädje och fröjd som lyssnat till profe-
terna och som ”skall komma och jubla på Sions höjd”
(se Jer 31:12–14).

Efraim, den stam som innehar förstfödslorätten, spelar
en viktig roll i denna insamling (se Jer 31:9, 18–20;
se även 5 Mos 33:13–17; L&F 133:26–34).

• Jeremia 33:16. När Herren insamlar Juda och Israel
kommer de att bo i trygghet i sina länder (se även Jer
23:5–6). Detta kan syfta både på skydd mot fiender
och mot syndens följder.

2. Juda och Israel kommer att ta emot Jesus Kristus som sin
Herre och Frälsare.

• Jeremia 30:8–9; 33:15. Äldste Bruce R McConkie skrev
följande om dessa verser:

• Jeremia 32:37–42. I dessa verser profeterar Jeremia att
Juda inte bara ska återvända till sitt utlovade land utan
också till den sanna kyrkan, och att Herren ska ”sluta
ett evigt förbund med dem” (v 40). Även om många
judar har blivit medlemmar i kyrkan, och många säkert
kommer att bli medlemmar i framtiden, har detta löfte
ännu inte helt gått i uppfyllelse (se 3 Nephi 20:29–46;
21). Äldste Bruce R McConkie skrev:

3. Under tusenårsriket kommer människorna att känna
Herren och ha hans lag skriven i sitt hjärta.

• Jeremia 31:31–34. Att känna Herren innebär att förstå
och lyda Guds lagar och förordningar och att ledas av
den Helige Anden. Profeten Joseph Smith lärde:

”Rannsaka uppenbarelserna, som vi utgiva, och be
eder Himmelske Fader i hans Sons, Jesu Kristi, namn
att uppenbara sanningen för er, och om ni göra detta 

”Omvändelsen av judarna i stor skala, deras återgång
till sanningen som nation, är något som följer på
Messias andra ankomst. De som uthärdar denna dag
kommer att i djupaste smärta, i största trångmål, att
fråga: ’Vad är det för sår i dina händer och fötter? Då
skola de förnimma, att jag är Herren, ty jag skall säga
till dem: Dessa äro de sår varmed jag sårades i mina
vänners hus. Jag är den som lyftes upp. Jag är Jesus
som korsfästes. Jag är Guds Son’ (L&F 45:51–52; Sak
12:8–14; 13:6)” (Mormon Doctrine, 722–723).

”Att telningen av Davids släkt är Kristus står helt klart.
Vi ser nu att han också kallas för David, att han är den
nye David, som ska regera för evigt på sin forntida
förfaders tron” (The Promised Messiah, s 193; se även
Jes11:1; Jer 23:5–8).

Jeremia
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Även om vi redan här kan känna Gud, tycks det som
om den fullständiga uppfyllelsen av dessa verser
ska äga rum under tusenårsriket, när Herren person-
ligen kommer att bo bland oss (se L&F 84:96–100).
President Joseph Fielding Smith sade följande om
Jeremia 31:31–34:

Inledning
Jeremia 34–52 är fortsättningen på Jeremias profetior mot
Juda och dess ledare, för vilka han förföljdes och fängslades
(se Jer 34–38). Dessa profetior gick i uppfyllelse när babyloni-
erna erövrade Jerusalem. Många judar fördes bort i fången-
skap till Babel, medan andra lyckades fly till Egypten och tog
med sig Jeremia dit (se kapitlen 39–45).

Jeremia profeterade, liksom andra israelitiska profeter gjort,
om de hednafolk som omgav Israel. Han inledde med en pro-
fetia om Egypten i väster, Egypten (se Jer 46) och fortsatte
sedan österut och profeterade om Israels närmaste grannar
(se Jer 47–49). Han avslutade med profetior om Babel i öster
(se Jer 50–51). Egypten och Babel var de riken som kämpade
om herraväldet över Jerusalem på Jeremias tid.

Jeremias bok avslutas med detaljer rörande Jerusalems fall
och förstöring (se Jer 52).

Jeremia 34–52

”För att denna profetia ska gå i uppfyllelse måste
många medlemmar i kyrkan omvända sig och visa
större flit när det gäller studier i skrifterna, bön och
lydnad mot evangeliets lagar och befallningar. Om de
försummar att göra detta, kommer de att utestängas
från Herrens åsyn på den stora dag då han nedstiger
som herrarnas Herre och kungarnas Kung för att
inta sin plats och sätta sig på sin tron för att regera”
(Conference Report, okt 1963, s 21–22).

med tanken endast på hans härlighet utan att tvivla,
skall han svara eder genom sin helige Andes makt. Ni
skola då veta av eder själva och inte av någon annan.
Då bero ni inte av människor för kunskapen om Gud,
och det finns ej heller rum för spekulationer. Nej, ty när
människan mottager kunskap av honom, som skapade
henne, så vet hon, hur han skall frälsa dem” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 13).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herrens uppenbarelser till sina profeter förbereder

dem som vill höra och blir till välsignelse för dem 
(se Jer 42–44).

• Herren tar emot de botfärdiga men straffar de
upproriska, oavsett släkttillhörighet och nationalitet 
(se Jer 46:1–2, 27–28; 47:1; 48:1–2, 47; 49:1–8, 23–39;
50:1–3, 17–19, 33–34; 51:5).

Lektionsförslag
Jeremia 34–52. Herren uppenbarar framtiden för sina
profeter till förberedelse och välsignelse för dem som
vill höra. (40–60 min)

Fråga eleverna om de någonsin har hört talas om någon som
sökt råd beträffande framtiden hos spåkvinnor, spiritister,
astrologer eller liknande. Fråga:

• Vad har Herren sagt om detta? (Se 5 Mos 18:10–14.)

• Vilka hjälpmedel har Herren gett oss som är överlägsna
all sådan falsk rådsökning? (Bön, studier i skrifterna,
patriarkaliska välsignelser och profeterna.)

Berätta för eleverna att några av Jeremias profetior förutsade
händelser som låg så långt i framtiden att många människor
inte levde tillräckligt länge för att kunna se dem gå i uppfyl-
lelse. Men många av hans profetior gick i uppfyllelse under
hans livstid. Eftersom profetior är ett uttryck för Guds för-
handskännedom kan vi förlita oss på att de alla kommer att
gå i uppfyllelse.

Låt eleverna läsa Jeremia 34:1–3; 37:1–10 och 38:17–23 och
skriva upp vad som enligt Jeremia skulle hända med Jeru-
salem och dess ledare. Berätta för eleverna hur kung Jojakim
reagerade på Jeremias profetior (se Jer 36:1–7, 14–16, 20–26).
Läs Jeremia 36:28–32 och fråga vad Herren sade att Jeremia
skulle göra.

Läs Jeremia 37:1–2, 15–21; 38:1–6 tillsammans med dina
elever och be dem skriva upp hur kung Sidkia och hans
furstar reagerade på Jeremias profetior. Fråga:

• Vad lär oss dessa verser om Jeremia och om profeter 
i allmänhet?

• Vilka prövningar och svårigheter tror ni att nutida profeter
utsätts för när de utför Herrens verk? (Ett exempel finns
i Läran och förbunden 122.)

De flesta människorna förkastade Jeremias råd och förma-
ningar. Läs Jeremia 39:1–9 (och eventuellt Jer 52) tillsammans
med dina elever och gå igenom vad som hände med Jeru-
salem och kung Sidkia. Fråga: Hur lång tid tog det innan det
som Jeremia profeterade om ägde rum?

Uppmuntra eleverna att fundera över hur de beslut de
fattar eller kommer att fatta påverkar vad som händer dem
senare i livet.

Jeremia 34–52
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Berätta för eleverna att mitt i denna tragedi inträffade någon-
ting positivt. Be dem läsa Jeremia 38:7–13 och ta reda på
vem som kom till Jeremias räddning när han hungrade
i brunnen. Låt dem läsa Jeremia 39:15–18 och jämföra det
som hände hovmannen Ebed-Melek, som trodde på profeten,
med det som hände kung Sidkia, som förkastade profeten
(se Apg 10:34–35). Förklara att Mormons bok säger att inte
alla av Sidkias söner dödades när Jerusalem föll (se Omni
1:14; Helaman 8:21).

Berätta för eleverna att även efter Jerusalems fall hade män-
niskorna svårt att följa profetens råd. Skriv följande frågor
på tavlan eller på ett utdelningsblad:

• Vad ville Johanan och de andra att Jeremia skulle göra?

• Vad lovade de Jeremia och Herren så att det skulle gå
dem väl?

• Vad sade Herren till dem genom Jeremia?

• Hur reagerade de på detta råd?

• Hur hamnade Jeremia i Egypten?

Läs Jeremia 42:1–43:7 tillsammans med dina elever och
be dem räcka upp handen när de hör svaret på någon av
frågorna på tavlan. Be någon av eleverna besvara den.

Fråga eleverna:

• Varför tror ni att människor ber Herren om råd och sedan
inte lyder dem?

• Vad kan hända dem som medvetet låter bli att lyda
Herrens råd?

Låt eleverna läsa Jeremia 44:21–30 och ta reda på om förutsä-
gelserna om dessa upproriska judar stämde.

Låt eleverna skriva ett eller två korta avsnitt om vad de har
lärt sig om Jeremia och vikten av att följa profeten. (Märk:
Om tiden tillåter det, kan ni studera hela kapitel 44 tillsam-
mans. Detta kapitel är ett bra exempel på hur människor
bortförklarar sin olydnad.)

Jeremia 49:7–39. Herren tar emot de botfärdiga men
straffar de upproriska, oavsett släkttillhörighet och
nationalitet. (20–30 min)

Fråga eleverna:

• Om inte pengar eller språkkunskaper utgjorde något
hinder, vilket land skulle ni då helst av allt vilja resa till?

• Finns det länder som ni tror det skulle vara bäst att
undvika? Varför?

• Hur får vi kunskap om andra länder?

Berätta för eleverna att de ska få lära sig om flera av länderna
på Jeremias tid, se hur rättfärdiga människorna i dessa
länder var, och ta reda på vad Jeremia profeterade om dem.

Ge olika grupper följande skriftställen, i vilka det nämns
välkända platser på Jeremias tid:

• Jeremia 46:1–13 (Egypten)

• Jeremia 47 (Filisteernas land)

• Jeremia 48:1–16 (Moab)

• Jeremia 49:7–22 (Edom)

• Jeremia 49:23–27 (Damaskus)

• Jeremia 49:30–33 (Hasor)

• Jeremia 49:34–39 (Elam)

• Jeremia 50:1–14 (Babel)

Om möjligt ger du varje grupp en aktuell världskarta, eller
kan du hänga upp en stor världskarta på tavlan.

Låt varje grupp läsa sitt skriftställe och ta reda på vilken
plats som nämns i dessa verser. Om en bibelkarta är till-
gänglig, kan de försöka finna platsen på kartan. Låt dem
finna motsvarande plats på en aktuell världskarta och
besvara följande frågor:

• Var profetian om dessa folk positiv eller negativ?

• Vad skulle drabba dem enligt Jeremias profetior?

• Framgår det av skriftstället om dessa människor var
ogudaktiga eller rättfärdiga?

Be en medlem i varje grupp berätta för de andra vad de
kom fram till. Be dem berätta vilket land som Jeremia profe-
terade om i skriftstället och peka ut det på den aktuella
världskartan. Berätta för eleverna att alla profetiorna gick
i uppfyllelse.

Tillämpa denna lektion på vår tid genom att diskutera
hur världen ser ut i dag. Fråga eleverna:

• På vilket sätt kan en hel nation bli välsignad?

• På vilket sätt är missionsarbetets utbredning och place-
ringen av tempel ett vittnesbörd om att Herren strävar
efter att välsigna alla folk på jorden?

• Är alla folk lika angelägna om att ta emot hans
välsignelser?

• Vad kan vi göra för att bidra till att evangeliet sprids
runtom i världen?

Jeremia
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KLAGOVISORNA

Inledning
I det forntida Juda var det vanligt att skriva och sjunga
klagovisor om avlidna släktingar och vänner. Jeremia skrev
sådana visor om sitt älskade Jerusalem. De uttrycker hans
sorg över att den heliga staden hade förstörts. Den hebreiska
titeln på boken är eikhah eller ”Hur . . .!” i bokens första vers:
”Hur övergiven sitter hon inte . . .” (Klag 1:1; se även 2:1; 4:1).
Denna titel uttrycker en blandning av chock och förtvivlan
över Jerusalems öde. Nästan varje annan profetisk bok i
Gamla testamentet innehåller klagovisor, men Klagovisorna
är den enda bok som är helt och hållet skriven i denna litte-
rära form.

Poesi används i många kulturer till att uttrycka djupa
känslor, och hela Klagovisorna är omsorgsfullt uppbyggd
poesi. Kapitlen 1–2 och 4 bildar ett akrostikon (dikt där versra-
dernas begynnelsebokstäver bildar ett språkligt uttryck).
Dessa kapitel består av tjugotvå verser som var och en inleds
med en av de tjugotvå bokstäverna i det hebreiska alfabetet,
i alfabetisk ordning. Ellis T Rasmussen skrev: ”Det alfabe-
tiska akrostikonet är delvis till för att förmedla intrycket att
dikten täcker hela spektret av de känslor som dikten handlar
om” (A Latter-day Saint Commentary on the Old Testament
[1993], s 577–578).

Kapitel 3 har sextiosex verser (tre gånger tjugotvå) och är
också ett akrostikon. I detta kapitel inleds de tre första ver-
serna med den första bokstaven i det hebreiska alfabetet, de
tre nästa med den andra bokstaven och så vidare. Kapitel 5
har tjugotvå verser men är inte något akrostikon.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Enbart medlemskap i kyrkan frälser oss inte. 

Vi måste också vara trofasta och hängivna (se Klag 1:1–8,
16–22; 2:1–7).

• Herren och hans profeter har förbarmande och medli-
dande med syndare och hjälper dem gärna att omvända
sig (se Klag 3:22–26, 31–32, 40, 58; 5:21; se även 2 Petr 3:9;
Alma 34:15–18).

Lektionsförslag
Klagovisorna 1–2. Enbart medlemskap i kyrkan frälser
oss inte. Vi måste vi också vara trofasta och hängivna.
(20–30 min)

Skriv Klagovisorna på tavlan och återge informationen i inled-
ningen till Klagovisorna och hjälp eleverna förstå skälet till
att boken har fått detta namn.

Klagovisorna 1–5
Låt eleverna söka igenom Klagovisorna 1:1–8, 12–20 och ta
reda på orsakerna till Jerusalems förstöring. Skriv upp dessa
på tavlan. Påminn eleverna om att många judar trodde att
eftersom de hade templet och moselagen skulle Herren
aldrig låta Jerusalem bli erövrat. Falska profeter profeterade
till och med att Jerusalem var utom fara (se Jer 28:1–4, 15–17).

Läs Klagovisorna 2:1–7 och diskutera vad som hände med
templet. Ställ följande eller liknande frågor:

• Vilket skydd gav templet Jerusalem och judarna?

• Vad ansåg Herren om templet när folket var så ogudak-
tigt? (Se kommentarerna till Klag 1:12–22 och 2:1–10
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 250).

• Vilka heliga byggnader och heliga förordningar har
Herren gett oss i vår tid?

• Tror ni att tempel kan skydda oss, om vi på grund av
ovärdighet inte äger tillträde till dem?

• Vad är viktigare för Herren än byggnader och ritualer,
till och med heliga sådana? (Se 1 Sam 15:22–23.)

• Vilket beskydd har Herren lovat oss om vi är rättfärdiga
mitt i mörker? (Se L&F 45:66–71.)

Bär vittnesbörd för eleverna om hur rättfärdigt medlemskap
i kyrkan kan skydda och stödja oss under svåra tider.
Vi måste skaffa oss ett starkt vittnesbörd och vara hängivna
för att få allt det som Herren har lovat.

Klagovisorna 1–5. Herren och hans profeter har
förbarmande och medlidande med syndare och hjälper
dem gärna att omvända sig. (20–25 min)

Be eleverna tänka på något tillfälle när de kände sig mycket
sorgsna. Skriv upp tänkbara orsaker till att vi kan känna
oss sorgsna. Läs tillsammans Matteus 23:37–39; MB Jakob
5:40–42; Läran och förbunden 76:25–27 och Moses 7:28–29,
32–33 och skriv upp varför Herren ibland är sorgsen.

Profeter är ömsinta. Låt eleverna läsa MB Jakob 1:19–2:3;
Mormon 6:16–22; 1 Nephi 8:37 och Moses 7:41. Diskutera hur
dessa profeter kände sig och varför. Fråga:

• Varför tror ni att de var mer sorgsna än arga, trots att
folket ibland förkastade dem och försökte döda dem?

• Vad önskar sig vår profet när det gäller oss?

Påminn eleverna om att Jeremia predikade omvändelse,
men att folket inte omvände sig och att Jerusalem därför för-
stördes. Efter denna tragiska händelse skrev han Klagovi-
sorna. Fråga vad Jeremia kan ha känt när han skrev Klagovi-
sorna (se inledningen till ”Den babyloniska fångenskapen”
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 245). Låt varje
elev välja ut och läsa ett kapitel i Klagovisorna samt välja en
eller flera verser som kanske bäst uttrycker Jeremias sorg-
senhet och varför han kände sig så. Låt flera av eleverna
berätta vad de kommer fram till. Läs Matteus 23:33–38 och
diskutera på vad sätt Jeremias känslor påminde om dem
som Frälsaren gav uttryck åt.
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Hesekiel fördes till Babel omkring 587 f Kr, när kung Jojakin
avsattes av Nebukadnessar och fördes i fångenskap
(se 2 Kung 24:6–16). Det var i Babel Hesekiel kallades till
profet och att verka bland dem som befann sig i fångenskap
(se Hes 1:1–3). År 587 f Kr förstördes Jerusalem av babylo-
nierna, som förde bort större delen av dess invånare till
Babel (se Hes 24:21–27; 2 Kung 25). Hesekiel fortsatte att pro-
fetera bland de landsflyktiga i åtminstone elva år efter det
(se Hes 29:17).

Genom profeten Hesekiel gav Herren det motsträviga Israel
ett varningens, domens och barmhärtighetens budskap
som inte lämnade någon i tvivel om hans vrede eller önskan
att de skulle omvända sig. Hesekiels bok lär oss att Gud har
makten och vill att alla hans barn ska komma till honom.
Boken innehåller minst sextiofem hänvisningar (med några
smärre variationer) till uttrycket ”ni skall inse att jag är
Herren”. Här följer en översikt över Hesekiel:

1. Inledning: Hesekiels kallelse och uppdrag (se Hes 1–3)

2. Profetior mot Juda och Jerusalem som kulminerar 
i Jerusalems fall och fångenskapen i Babel (se Hes 4–24)

3. Profetior mot de omgivande nationerna, till exempel
Ammon, Moab, Edom, Filistéen, Tyrus, Sidon och Egypten
(se Hes 25–32)

4. Profetior om att Israel ska återupprättas innan Frälsaren
återkommer till jorden (se Hes 33–39)

5. Syner av ett framtida tempel i Jerusalem och av guds-
dyrkan däri (se Hes 40–48)

Inledning
Hesekiel 1–3 är en uppteckning av en syn som profeten såg.
Samtidigt som Jeremia predikade för Jerusalems invånare
om den nära förestående undergången, predikade Hesekiel
samma budskap i Babel och sade till judarna att om de inte
bättrade sig skulle de förgås.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Prästadömsledare, i synnerhet profeterna, är ett slags

väktare. De vakar över och varnar folket för annalkande
faror (se Hes 3:17–21; 33:1–9; se även MB Jakob 1:19–2:11).

Hesekiel 1–3

Lektionsförslag
Hesekiel 3:17–21. Våra prästadömsledare är ett slags
väktare. De skyddar dem som de betjänar genom att vaka
över dem och varna dem för annalkande faror. (35–45 min)

Be eleverna föreställa sig att de bor i en forntida stad omgiven
av en stor mur. Fråga:

• Vad är det viktigaste syftet med muren?

• På vad sätt är muren ett skydd?

• Skulle muren ge ett ännu bättre skydd om den hade ett
vakttorn med en väktare i tornet hela tiden?

• Vilka egenskaper skulle ni vilja att väktaren hade?
(Till exempel: Vakenhet, god syn, kraftig röst, förmåga att
kunna uttrycka sig tydligt och god omdömesförmåga.
Skriv upp flera av dessa egenskaper på tavlan.)

Låt eleverna läsa Hesekiel 3:16–17 och fastställa vem Herren
hade utsett som väktare åt sig. Läs Hesekiel 1:1–3; 2:1–8 och
3:4–11 och ta reda på hur han kallades och några av hans egen-
skaper. Låt eleverna läsa Hesekiel 3:18–21 och diskutera vilket
ansvar Hesekiel hade som väktare för Israels hus genom att
ställa följande eller liknande frågor:

• Vad säger Herren i vers 18 att Hesekiel ska säga till folket?

• Vad skulle enligt Herren hända med Hesekiel om han inte
varnade folket?
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• Vad skulle enligt Herren i verserna 19–21 hända med
Hesekiel om han varnade dem, men de inte ville lyssna?

• Vad skulle enligt Herren hända med folket? (Se även
MB Jakob 1:19–2:11.)

Uppmuntra eleverna att under sitt studium av Hesekiel
söka efter sätt som profeten fullgjorde sina uppdrag från
Herren på.

Läs Läran och förbunden 1:4, 17, 19–28, 32–33, 37–38 tillsam-
mans med dina elever. Läs och diskutera följande frågor
(se även kommentaren till Hes 3:17–21 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 267):

• Vilka är Herrens väktare i vår tid? (Se v 4.)

• Vad ska vi varna människorna för?

• Vad händer oss om vi underlåter att varna andra
människor?

• Vad händer om de inte lyssnar på varningen?

• Vilka var de första väktarna i denna tidsutdelning?
(Se v 17.)

• Vad vill Herren att evangeliets budskap ska leda till
i dessa sista dagar? (Se v 19–28, 32–33.)

• Skulle budskapet vara annorlunda om det var Herren
själv som talade till oss? (Se v 37–38.)

Fråga:

• Var profeten Joseph Smith en bra väktare, med tanke på
vad ni vet om hans liv?

• Vad säger Läran och förbunden 135:3 om hur väl profeten
Joseph utförde sin kallelse?

Bär vittnesbörd om att den nuvarande profeten är vår
väktare i dag. Be eleverna fundera över vad profeten har
varnat oss för, samt över hur väl de lyder hans ord.

Gå igenom den nuvarande profetens senaste tal vid en gene-
ralkonferens och skriv upp vad han har uppmanat oss att
göra. Läs på nytt Läran och förbunden 1:14 och uppmuntra
eleverna att alltid följa profetens råd.

Inledning
Hesekiel var begåvad med ett skarpt intellekt, stor kunskap
och en överväldigande kärlek till Gud och sitt folk. Hans
tydliga ord när det gällde Jerusalem, judarna och de omgi-
vande nationerna grusade alla förhoppningar om att Jeru-
salem skulle klara sig. Deras fångenskap var en följd av Guds
domar mot de ogudaktiga (se denna handlednings inledning
till Hesekiel, s 186). Lägg märke till, när ni studerar Hesekiel
4–32, hur Hesekiel försökte övertyga judarna om deras fruk-
tansvärda situation.

Hesekiel 4–32

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren (Jehova) inspirerar profeter att använda sig av

liknelser, allegorier och andra symboler när de undervisar
om evangeliets principer (se Hes 4; 5:1–5; 15; 16:6–34).

• Herren har makt att förgöra de ogudaktiga och rädda de
rättfärdiga (se Hes 9; 25:6–7, 15–17; 26:1–6; 28:21–22;
29:1–16).

• Vi straffas för våra egna synder och välsignas för vår
rättfärdighet (se Hes 18; se även andra trosartikeln).

Lektionsförslag
Hesekiel 4–18. Herren inspirerar profeter att använda
sig av liknelser, allegorier och andra symboler när de
undervisar om evangeliets principer. Hesekiel använde
sig av symbolik för att på ett effektivt sätt förmedla
Guds budskap till folket. (25–35 min)

Visa två frukter för eleverna, en mogen och en omogen.
Låt eleverna läsa 1 Nephi 17:36–43 och fråga:

• Vilket samband har dessa verser med frukterna?

• Vad menar Herren med att ett folk är ”moget” i orättfär-
dighet”? (Se även 2 Nephi 28:16; Alma 10:19.)

• När, enligt årsangivelsen längst ner på sidan i Mormons
bok, gjorde Nephi uttalandet i 1 Nephi 17:36–43?
(591 f Kr.)

Hesekiel inledde sin verksamhet omkring 598 f Kr. Fråga
eleverna vilket budskap de tror Hesekiel hade till ett folk
som mognat i orättfärdighet och stod inför sin undergång.
Hjälp dem inse att Hesekiels profetior huvudsakligen hand-
lade om Jerusalems förstöring och Juda fångenskap.

Tala om för dina elever att Hesekiel inspirerades att använda
sig av ovanliga liknelser och symboler när han undervisade
sitt folk. Dela upp eleverna i sex grupper och ge varje grupp
ett kapitel i Hesekiel 5–8; 13 och 15. Ge dem tio till femton
minuter att finna de liknelser, jämförelser och symboler som
används i respektive kapitel, de synder judarna hängav sig åt
och de straff de skulle drabbas av på grund av dessa synder.
Låt dem vid behov få del av material ur kommentarerna till
Hesekiel 5–15 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 269–272). Låt varje grupp berätta vad de lärt sig.

Läs Läran och förbunden 1:38; 18:33–36 och 85:6 och skriv
upp några sätt som Gud talar till oss på. Läs Läran och för-
bunden 88:88–92 och fråga:

• Vilka slags röster använder sig Herren av i de sista
dagarna?

• Vilka av dessa röster hör vi i dag?

• Varför tar Gud ibland till hårdare metoder för att få män-
niskorna att lyssna till vad han vill säga? (Hans barn vill
inte lyssna till skrifterna, hans tjänare eller Andens röst.)

• Hur påminner dessa röster om de röster som Herren
använde sig av på Hesekiels tid för att varna Israel?

Hesekiel 4–32
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Uppmuntra eleverna att alltid lyda Guds röst, så att de kan
bevaras från de ogudaktigas domar. Låt gärna en elev läsa
följande uttalande av president Gordon B Hinckley:

Hesekiel 18. Vi har friheten att välj gott eller ont, oavsett
vad vår omgivning väljer, och vi hålls ansvariga för våra
val. (15–20 min)

Fråga eleverna vad följande påståenden har gemensamt.
Hjälp dem inse att de alla handlar om det felaktiga anta-
gandet att vår andlighet bestäms av andra människors beslut.

• Gud bryr sig inte om mig. Tänk bara på vilken för-
skräcklig uppväxt jag hade.

• Jag hyser inga förhoppningar om att kunna gifta mig
i templet. Ingen av mina föräldrar är aktiv i kyrkan.

• Jag känner mig inte värdig att be. Alla i min familj röker
och dricker.

• Jag behöver inte oroa mig för min frälsning. Min släkt har
varit medlemmar i kyrkan i många generationer.

Läs Hesekiel 18:1–2 och fråga:

• Vilket samband har detta ordspråk med de fyra
påståendena?

• Finns det människor som känner på detta sätt i vår tid?

• Vilken trosartikel kan vara till tröst för någon som känner
på detta sätt? (Andra trosartikeln.)

Läs följande uttalande av äldste Boyd K Packer som hjälp
för eleverna att förstå Hesekiel 18:1–2:

”Jag känner en far som var ’född av goda föräldrar’
och var en ryktbar person i den akademiska världen.
Han var till namnet aktiv i kyrkan och tvistade aldrig
öppet om kyrkans lära. Han skickade i väg sina söner
på mission, åtminstone några av dem. Men det fanns
en del i kyrkans lära som han tyckte var under sin
värdighet.

”Nu, mina bröder och systrar, har tiden kommit då vi
måste stå rakryggade, höja blicken och utvidga vårt
förstånd till en större insikt om denna Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heligas storslagna tusenåriga mission.
Detta är en tid att vara stark. Det är dags att gå framåt
utan tvekan, väl medvetna om avsikten med och
omfattningen och betydelsen av vår uppgift. Det är
dags att göra det som är rätt oavsett följderna. Det är
dags att hålla buden. Det är dags att nå ut med vän-
lighet och kärlek till dem som är olyckliga och till dem
som vandrar i mörker och smärta. Det är dags att i alla
våra relationer vara hänsynsfulla och goda, anständiga
och hövliga mot varandra. Med andra ord – att bli mer
kristuslika” (se Nordstjärnan, jul 1995, s 72).

Låt eleverna läsa Hesekiel 18:4–22 och tala om hur Hesekiel
skulle ha kunnat reagera på sådana påståenden. Läs följande
uttalande av äldste Bruce R McConkie:

Hjälp dina elever inse att varken föräldrars synder eller rätt-
färdighet är avgörande för barnens ställning i Guds ögon.
Inte heller är det avgörande för vad barnen kan uträtta här
på jorden. Alla människor kan framåtskrida och bli som sin
himmelske Fader är, oavsett jordiskt arv eller bakgrund.
Fråga: På vad sätt är Abrahams liv exempel på denna
princip? (Se Abraham 1:5.) President Ezra Taft Benson, dåva-
rande president i de tolv apostlarnas kvorum, förklarade
hur detta kan ske:

Inledning
I och med att Jerusalems förstöring hade blivit en tragisk rea-
litet, riktade Hesekiel sin uppmärksamhet mot framtiden och

Hesekiel 33–48

”Herren arbetar inifrån och ut. Världen arbetar utifrån
och in. Världen vill ta bort människorna ur slummen.
Kristus tar bort slummen ur människorna, och sedan
tar de sig själva ur slummen. Världen vill forma män-
niskorna genom att förändra deras omgivning. Kristus
förändrar människorna, som sedan förändrar sin
omgivning. Världen vill forma det mänskliga bete-
endet, men Kristus kan förändra människans natur”
(Nordstjärnan, nr 2, 1986, s 5).

”Det egna ansvaret för våra synder utgör själva
grunden i frälsningsplanen. Varje människa är ansvarig
för sina egna synder, inte för andra människors. Män-
niskor döms för sina gärningar i köttet, inte för vad
andra människor gör. Människan måste arbeta på sin
egen frälsning, inte på andra människors frälsning.
Detta är vad frälsningsplanen handlar om – varje män-
niska döms i enlighet med sina egna gärningar, och
varje människa tilldelas sin egen plats i de riken som
förberetts” (A New Witness for the Articles of Faith, s 100).

Hans familj har bott på olika ställen i världen, flera
av dem innehar framstående positioner inom sina
respektive gebit. Nu är inte en enda av dem aktiv
i kyrkan. I hans barns och barnbarns liv ser vi uppfyl-
lelsen av profetian om att ’fäderna har ätit sura druvor
och barnens tänder blir ömma av dem’ (Jer 31:29).
Faderns dårskap ledde in dem på den vägen” (Teach
Ye Diligently, s 181).

Hesekiel
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gav i sina profetior ett hoppingivande budskap om Israels
återlösning i de sista dagarna. Här följer några av dessa
händelser i de sista dagarna:

• Fåren (Israels hus) ska insamlas och enas under den sanne
herden (se Hes 34)

• Det skingrade Israel ska insamlas (se Hes 36)

• Alla Israels stammar ska enas (se Hes 37)

• Bibeln och Mormons bok ska bli ett (se Hes 37:15–20)

• Tusenårsriket (se Hes 37:21–27)

• Slaget vid Harmagedon och Jesu Kristi andra ankomst
(se Hes 38–39)

• Ett nytt tempel ska byggas i Jerusalem (se Hes 40–48)

Hans profetior om ett nytt tempel i kapitlen 40–48 är av
särskilt intresse eftersom de handlar om återuppbyggandet
av templet och tjänandet däri.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Kyrkans ledare har ett gudagivet ansvar att undervisa oss

om sanningen och att varna oss när vi fel (se Hes 33:1–9;
34:1–10; se även Hes 3:15–21; MB Jakob 1:18–19).

• Gud är långmodig. Gång på gång ger han människorna
möjlighet att omvända sig innan han låter rättvisan ha
sin gång, och till och med då erbjuder han dem hopp och
kärlek (se Hes 33:10–19; se även Hes 6:1–7; 7:1–15;
12:21–25).

• Till följd av Jesu Kristi uppståndelse kommer hela
människosläktet att uppstå med en fullkomlig fysisk
kropp (se Hes 37:1–14; se även Alma 11:43–44).

• Bibeln och Mormons bok vittnar tillsammans om
Jesus Kristus (se Hes 37:16–19).

• Den strid mellan gott och ont som började i den förjor-
diska världen når sin kulmen i ett stort krig i det heliga
landet (se Hes 38–39; se även Sak 12:9–10).

• Herren befaller sitt folk att bygga tempel (se Hes 40–47;
se även 2 Mos 25:8; 1 Kung 6:11–14; 2 Nephi 5:16;
L&F 124:39; 127:4).

Lektionsförslag
Hesekiel 33–48. Gud är långmodig. Gång på gång ger
han människorna möjlighet att omvända sig innan han
låter rättvisan ha sin gång, och till och med då erbjuder
han dem hopp och kärlek. (30–40 min)

Fråga eleverna:

• Har ni någonsin blivit ovänligt kritiserade eller tillrätta-
visade?

• Hur kändes det?

• Fick ni lust att göra bättre ifrån er? Varför eller varför inte?

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 121:41–44 och söka
efter hur vi bör tillrättavisa dem som gör fel. Sammanfatta på
tavlan vad Herren sade i dessa verser. Din sammanfattning
kan innehålla följande:

• Skarpt = otvetydigt

• Bestraffande = i den vänliga avsikten att rätta till ett fel

• Därefter visande större kärlek

Förklara att Herren var tålmodig mot judarna i många år.
När de vägrade att omvända sig blev det nödvändigt med en
skarpare tillrättavisning. Herren tillät att babylonierna bese-
grade dem och förde bort dem i fångenskap och att de för-
störde Jerusalem och templet (se 2 Kung 25). Fråga eleverna:

• Vad bör, enligt det mönster som uppenbaras av Herren
i Läran och förbunden 121, hända efter en sådan skarp
tillrättavisning?

• Visade Herren större kärlek efteråt?

Dela ut en kopia av följande översikt till eleverna eller rita
upp den på tavlan. Lämna kolumnen ”Välsignelser i de sista
dagarna” tom och låt eleverna, enskilt eller i grupper, läsa
skriftställena och fylla i de utlovade välsignelserna.

Problem Hoppingivande  Utlovade välsig-
budskap nelser i de 

sista dagarna 
för Israel

Israel skingrades Hesekiel 11:16–20; Israel skulle insamlas 
14:22–23; 20:33–44; 
34:13; 36:24

Israel var hårdhjärtat Hesekiel 11:18–20; Herren skulle ge Israel
och upproriskt 36:26–27 ett nytt hjärta och en

ny ande.

Folket dog Hesekiel 37:1–14 De skulle uppstå
(också en symbol för
Israels återställelse).

Israel och Juda Hesekiel 37:15–22 De skulle bli ett i 
delades Herrens hand (också

en symbol för att
skrifterna tillsammans
utgör en helhet).

Israel var belägrat Hesekiel 38:14–16; Herren skulle besegra  
39:1–7; Sakarja 12:9 Gog och Magog. Alla

som strider mot Sion
skulle förgöras.

Templet förstördes Hesekiel 47:1–12 De sista dagarnas
tempel skulle ge löftet
om evigt liv.

Prästerna och leviterna Hesekiel 44:10–24 Sanna präster ska lära 
var moraliskt fördärvade folket att skilja mellan

heligt och profant.

Hesekiel 33–48
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För att hjälpa dina elever att tillämpa dessa principer läser du
och samtalar med eleverna om följande uttalanden av äldste
Neal A Maxwell:

Hesekiel 33:11–19. Ibland är det svårare att omvända sig
från synder eftersom vi inte kan återställa det som tagits.
(5–10 min)

Skriv på tavlan Varför är äktenskapsbrott värre än stöld och mord
värre än äktenskapsbrott? Låt eleverna läsa Hesekiel 18:27 och
33:19 och sammanfatta vad Hesekiel sade om omvändelse.
Be dem läsa Hesekiel 33:15–16 och ta reda på vad vi måste
göra, förutom att vända oss bort från synden och göra det
som är rätt (se även 2 Mos 22:12). Fråga:

• Hur hjälper oss insikten om vad som krävs för gottgörelse
att besvara frågan på tavlan?

• Hur gottgör man en cykelstöld?

Återge för eleverna uttalandet av äldste Spencer W Kimball,
dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum, 
i kommentaren till Hesekiel 33:12–19 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki (s 281).

Hesekiel 34:1–10. Kyrkans ledare har ett gudagivet
ansvar att undervisa oss om sanningen och att varna
oss när vi gör fel. Om de inte gör allt de kan för att
frälsa vår himmelske Faders barn, måste de stå till
svars inför honom. (10–15 min)

Fråga eleverna varför de tror att kyrkans ledare ständigt
påminner oss om vad vi bör och inte bör göra. Låt eleverna
läsa Hesekiel 34:1–10 och söka efter en orsak till att profeten
och andra ledare ska påminna oss om vad som är rätt. Återge

”Kan vi med tanke på våra ofullkomligheter förvänta
oss att bli lik honom, om vi inte kan lära oss att ta emot
och tillämpa välbehövlig tillrättavisning . . .? Hur
viktigt är det inte att kunna ta emot tillrättavisning”
(Even As I Am [1982], s 63).

”Genom tuktan får vi möjlighet att förbättra oss. Även
om vi inte välkomnar tuktan, varken förkastar vi den
eller misstycker till den. Tuktan kan förekomma såväl
i privatlivet som i offentligheten. Oavsett var den före-
kommer utgör den vanligtvis en stor prövning för vårt
jag. Det är ett svårt slag för oss att bli demaskerade just
när vi maskerat oss och försöker visa oss som någon-
ting vi inte är. Älskar vi ljuset tillräckligt för att glädja
oss – även när det visar sig att vi har fel, när vi trodde
att andra hade fel? Kan vi ta emot en tillrättavisning
när det andra säger är riktigt, men kanske klumpigt
eller okänsligt uttryckt – eller rentav sägs av felaktiga
motiv? Är vi villiga att sitta kvar i livets skola medan
våra klasskamrater går vidare – tills vi lärt oss vissa
läxor? Vår Rektor tvekar inte att låta oss göra det, om
det är nödvändigt” (We Will Prove Them Herewith, s 118).

gärna delar av uttalandet av president Spencer W Kimball
i kommentaren till Hesekiel 34:1–10 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki (s 282; se även MB Jakob 1:18–19).

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 88:81 och fråga dem
vad som sägs där om vårt individuella ansvar.

Hesekiel 37:1–14. Till följd av Jesu Kristi uppståndelse
kommer hela människosläktet uppstå med en fullkomlig
fysisk kropp. (15–20 min)

Visa eleverna ett par utslitna skor. Fråga: Hur skulle ni
känna det om skorna representerade ert liv? Skriv på tavlan:
Allting försämras, slits ut eller dör. Fråga:

• Hur känns det att förlora någonting ni värdesätter eller
någon ni älskar?

• Hur skulle det vara att leva i en värld där ingenting slits
ut eller dör?

Tal om för eleverna att Herren har förberett en sådan värld åt
oss. Läs Hesekiel 37:1–14 tillsammans och diskuterade vad
Herren visade Hesekiel. Fråga: Vad betyder det för er att veta
att ni och dem ni älskar kommer att uppstå? Diskutera några
av eller samtliga följande frågor och skriftställen och hjälp
eleverna förstå vad uppståndelsen innebär:

• Vad får vi för kropp när vi har uppstått? Hur ser vi ut?
(Se Alma 11:43–45; L&F 88:27–32.)

• Kommer vi någonsin att dö igen? Vad avgör om vi blir
lyckliga efter uppståndelsen? (Se Alma 41:1–7.)

• Vem möjliggjorde uppståndelsen? (Se 1 Kor 15:22–23;
2 Nephi 9:10–13.)

• På vilket sätt gäller denna återställelse eller upp-
ståndelse Israel?

Bär vittnesbörd om att uppståndelsen är verklig och bok-
stavlig. Hjälp eleverna inse att vår lycka efter uppståndelsen
beror på vår trofasthet. Försäkra dem om att de allesammans,
med Herrens hjälp, kan bli värdig det celestiala riket.

Hesekiel 37 (Nyckelskriftställe: Hes
37:15–17). Bibeln och Mormons bok vittnar

tillsammans om Jesus Kristus. Med dem kan vi,
genom att förkunna återställelsens budskap, hjälpa till
att uppfylla Herrens löfte om att återställa Israels hus.
(30–40 min)

Märk: Gå gärna genom kommentarerna till Hesekiel 37:1–14;
37:15–20 och 37:15–17 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki (s 283–84).

Visa eleverna en sked och be dem nämna dess olika
användningsområden. Förklara att det finns många bilder
i skrifterna som används till att förmedla mer än en bety-
delse, och att de i dag ska studera några av dessa bilder.

Gå igenom profetiorna om Israels skingring (se tillägg 
D och J i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki,
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s 115–118, 311–316). Förklara att när Hesekiel i en syn såg sitt
folks fortsatta undergång och skingring, överväldigades han
av sorg och frågade om Herren tänkte ”helt och hållet göra
slut” på Israel (se Hes 11:13). Låt eleverna läsa Hesekiel
11:16–20 och söka efter svar på följande frågor (skriv upp
deras svar på tavlan):

• Vad lovade Herren Hesekiel i vers 17 att han skulle göra?
(Att han skulle föra Israels folk tillbaka till sina länder.)

• Vilka två välsignelser skulle han enligt vers 19 ge dem?
(Ett enat hjärta och en ny ande.)

• Vad skulle folket enligt vers 20 göra med dessa välsig-
nelser? (Vandra efter hans stadgar och hålla hans bud
[”förordningar” enligt Kung Jakobs bibel, ö a].)

Förklara att Herren i Hesekiel 37 talade om för Hesekiel
hur dessa löften skulle gå i uppfyllelse. Berätta för eleverna
att detta kapitel också innehåller två exempel på hur en pro-
fetia kan ha mer än en betydelse. Låt en elev läsa Hesekiel
37:1–10 och fråga sedan klassen vad som beskrivs i dessa
verser. (De dödas uppståndelse.) Be en annan elev läsa
Hesekiel 37:11–14, fråga sedan: Vad representerar dessa upp-
ståndna människor? (Hela Israels hus.) Berätta för dem att
eftersom Israels hus inte är de enda som kommer att uppstå
har Hesekiels syn ännu en innebörd. Fråga:

• Vart fördes de efter att symboliskt ha kommit upp ur
sina gravar? (Till sitt eget land.)

• Vad sade Herren att han skulle ge dem? (Sin Ande.)

Gå igenom listan över Herrens löften om insamlingen på
tavlan och lägg märke till likheter. Fråga eleverna vilken
ytterligare innebörd de har funnit i Hesekiels syn. (Israels
insamling.)

Visa två trästavar för eleverna. På den ena skriver du Juda
och på den andra Efraim. Låt en elev läsa Hesekiel 37:15–17
och fråga sedan: Vad skulle skrivas på dessa trästavar?
Vad skulle göras med dem? Förklara att det ord som över-
satts med ”trästav” i vissa översättningar är översatt med
”trätavlor” (se kommentaren till Hes 37:15–17 i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 283–284). Fråga:

• Vad menas med Juda trästav? (Bibeln.)

• Vad menas med Efraims trästav? (Mormons bok.)

• Vad skulle de bli? (Ett.)

Korshänvisa Hesekiel 37:15–17 till 2 Nephi 3:12 och ta fram
orsaken till att dessa trästavar måste förenas. Fråga eleverna:

• Vilka fem välsignelser får Guds folk enligt 2 Nephi 3:12
genom att dessa två böcker sammanförs? (Falska läror
vederläggs, strid biläggs, fred stiftas, Israel får i de sista
dagarna kunskap om sina förfäder, Israel bibringas i de
sista dagarna kunskap om Herrens förbund.)

• Hur förverkligas detta genom att Mormons bok förenas
med Bibeln?

Läs följande uttalande av äldste Boyd K Packer:

Förklara att i likhet med Hesekiels syn om uppståndelsen
har profetian om trästavarna mer än en innebörd. Påminn
dem om att Israel efter Salomos regeringstid delades upp
i två riken. Sydriket styrdes av Juda hus, medan nordriket
styrdes av Efraims hus. Låt eleverna läsa Hesekiel 37:19–23
och finna efter en annan tolkning av trästavarna. Fråga: Vad
uppenbarade Herren för Hesekiel? (Efraim och Juda skulle
en dag förenas till ett rike.) Låt eleverna läsa Hesekiel
37:24–26. Fråga:

• Vem tror ni kommer att bli kung över Israels förenade
folk? (Jesus Kristus.)

• Varför tror ni att han här kallas för David? (Kristus är
ättling till David.)

• Hur länge kommer Efraim och Juda att bo tillsammans?

• Vilken roll spelar Mormons bok i uppfyllelsen av
denna profetia?

• Vad kan vi göra för att hjälpa till att förverkliga det?

Uppmuntra eleverna att göra sin del genom att föra ut det
återställda evangeliets budskap till det kringspridda Israel.
Påpeka gärna att det inte var förrän Mormons bok hade över-
satts som profeten Joseph Smith fick nycklarna till Israels
insamling (se L&F 110:11).

Hesekiel 38–39. Den strid mellan gott och ont som
började i den förjordiska världen når sin kulmen i ett
stort krig i det heliga landet. (35–45 min)

Märk: Gå gärna igenom kommentarerna till Hesekiel 38–39
och tillägg I i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 284–285, 291–295).

Visa eleverna en kalender som innehåller namnen på
veckans dagar, men inga datumangivelser, och en klocka
utan timvisare. Låt dem läsa Matteus 24:36–37 och fråga
vilket samband föremålen har med Frälsarens andra
ankomst. Tala om för dem att Hesekiel profeterade om den
stora sista striden i Harmagedon som skulle äga rum före
Kristi andra ankomst.

”Hesekiels profetia är nu uppfylld.

Allteftersom åren går kommer dessa skrifter att ge oss
framtida generationer trofasta kristna som känner
Herren Jesus Kristus och är benägna att lyda hans vilja.

. . . I deras händer läggs nu Josefs och Juda stavar. De
kommer att utveckla en evangelisk insikt utöver den
som deras föregångare kunde uppnå. De får vittnes-
bördet att Jesus är Kristus och blir skickliga i att vittna
om honom och försvara honom” (Nordstjärnan, jan
1983, s 101).

Hesekiel 33–48
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Gör utdelningsblad med följande översikt, eller använd
skrivtavlan. Dela upp klassen i grupper och tilldela varje
grupp ett eller flera av ämnena i kolumnen ”Tema” och be
dem studera dessa och därefter redogöra för dem.

Om det återstår några frågor efter gruppernas redogörelser,
besvarar du dem med hjälp av skrifterna. Hjälp eleverna inse
att ett rättfärdigt leverne är den bästa förberedelsen för de
sista dagarna och Frälsarens andra ankomst. Läs Läran och
förbunden 115:5–6 och uppmuntra eleverna att hålla sina
förbund och göra allt de kan för att hjälpa till med att stärka
sina stavar, församlingar, grenar och hem.

Hesekiel 40–48. Herren har alltid befallt sitt folk att
bygga tempel. Hesekiel såg i en syn det tempel som
skulle byggas i Jerusalem. (50–60 min)

Visa en bild av ett tempel och fråga eleverna på vad sätt
tempel förmedlar hoppingivande budskap. Låt eleverna
läsa Hesekiel 37:25–28. Fråga:

• Vad syftar orden helgedom och boning i dessa verser på?
(Ett tempel.)

Tema Hesekiels Skriftställen 
profetia som styrker

En stor armé samlas Hesekiel 38:1–7 Joel 1:1–6; Uppen-
under Gog. barelseboken 9:16 

Gogs här marscherar  Hesekiel 38:8–16 Joel 2:1–9; Sakarja 
mot Israel i de sista   14:1–3; Uppenbarelse-
dagarna. boken 9:7–11, 16–19

En stor jordbävning Hesekiel 38:17–20 Sakarja 14:1–4; Uppen- 
åtföljer kriget. barelseboken 16:18–20

Kriget sprider sig till  Hesekiel 38:21–23 Jeremia 25:31–32; 
samtliga nationer och  Jesaja 3:25–26; 13:11, 
åtföljs av pest, blod, 15–16; Sakarja 
slagregn och hagel. 14:12–13; Uppen- 

barelseboken 16:21;
L&F 29:15–19; 87:6

Herren strider för Israel Hesekiel 39:1–7 Jesaja 66:15–16; 
och sänder eld över Psaltaren 11:5–6; 
Gogs här.  110:6; 118:10;

Sakarja 12:1–9

Israel kommer att  Hesekiel 39:8–16 Jesaja 34:1–3; 
tillbringa sju månader Jeremia 25:33
med att begrava de 
döda och sju år med 
att bränna vapen.

Det blir en Herrens Hesekiel 39:17–21 Uppenbarelseboken 
måltid. 19:17–18; L&F 29:20

Israel återställs till Hesekiel 39:22–29 Jeremia 46:27–28; 
förbundet och bor i Joel 2:12–20
trygghet i sitt land. 

• Var kommer detta tempel att byggas?

• När kommer detta att äga rum? (Se kommentaren till
Hes 37:26–28 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 284.)

Förklara att Hesekiel 40–48 innehåller en syn av ett stort
tempel som ska byggas i Jerusalem i de sista dagarna och
som för med sig hopp och välsignelser åt Israels hus. Välj ut
några verser från Hesekiel 40–42 med detaljer om templet.
Fråga eleverna:

• Varför tror ni att Herren så i detalj visade Hesekiel templet
och dess förgårdar?

• Finns det ett Herrens tempel i Jerusalem i dag?

Låt eleverna läsa Hesekiel 43:1–9 och tala om vad männis-
korna måste göra innan Herren kan komma till sitt tempel.
Jämför med Läran och förbunden 97:10–17 och ta reda på
vad Herren har uppenbarat om detta ämne i vår tid.

Låt eleverna föreställa sig att de besöker templet eller, om de
redan varit där, tänka på hur det var där. Be dem sedan
besvara följande frågor:

• Hur känns det att se templet?

• Vad står det på utsidan av varje tempel? (”Helgat åt
Herren – Herrens hus”.)

• På vilket sätt beskriver dessa ord templen?

• Varför är det så viktigt att alla som har en önskan att
komma in i templet bedöms värdiga därtill?

Låt eleverna läsa Hesekiel 44:6–9. Diskutera de allmänna
kraven för att anses värdig att besöka templet. Fråga: Varför
har det betydelse vem som tillåts gå in i templet? (Se L&F
97:15–17). Märk: Bjud gärna in biskopen när ni talar om de
frågor som ställs vid tempelintervjuer.

Förklara att det finns välsignelser som är reserverade för dem
som värdigt kommer till templet (se L&F 109:10–15, 21–28).
Berätta för eleverna att Hesekiels beskrivning av templet är

Ugn Det allra 
heligaste Ugn

Prästernas
rum Helgedom

Altare

Inre förgård

N

Yttre förgård

Kök
(i alla fyra 

hörnen)

Prästernas
rum

Hesekiel
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rik på symboler. Be dem läsa Hesekiel 47:1–2 och fråga vad
som kommer att rinna fram under templet. Korshänvisa
till och läs Johannes 4:10–14. Fråga vad detta vatten symboli-
serar. Vatten ska också bokstavligen rinna fram under
templet. Profeten Joseph Smith sade:

Läs Hesekiel 47:8–9 och fråga:

• Vad händer med allting som vattnet vidrör?

• Hur påminner detta om Jesu Kristi inflytande i vårt liv?

Bär vittnesbörd om att vi kan uppleva Frälsarens inflytande
i templet. Låt eleverna läsa Hesekiel 47:3–5 och ta reda på
hur högt vattnet räckte. (Till vristen, till knäna, till höfterna
och därefter måste man simma i det.) Fråga:

”Juda måste återvända. Jerusalem måste bliva återupp-
byggt och likaså templet, och vatten komma ut från
under templet och Döda havets vatten renas” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 246).

• Vad kan det betyda att Jesu Kristi inflytande räcker oss
upp till anklarna?

• Vilken skillnad blir det om hans inflytande räcker oss
upp till knäna eller att vi ”simmar” i det?

• Hur kan dessa välsignelser påverka ert liv?

• Hur kan de påverka kyrkan?

Återge följande uttalande av president Howard W Hunter:

”Jag inbjuder de sista dagars heliga att se på Herrens
tempel som en stor symbol för ert medlemskap.
Det är mitt hjärtas djupaste önskan att alla medlemmar
i kyrkan blir värdiga att gå in i templet. Det skulle
behaga Herren om alla vuxna medlemmar vore
värdiga och hade en giltig tempelrekommendation.
De saker som vi måste göra och inte får göra för att
vara värdiga en tempelrekommendation är samma
saker som garanterar att vi blir lyckliga både som
individer och familjer” (Nordstjärnan, jan 1995, s 7).

Hesekiel 33–48
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Inledning
Daniels bok är ytterligare en uppteckning över vad som
hände en profet som tjänade Juda under fångenskapen
i Babel. I strid med Herrens råd till profeten Jeremia hade
judarna vänt sig till Egypten för att bli fria från babylonierna
(se Jer 27:12–13; 37:7–8). Babylonierna besegrade, under
Nebukadnessar regering, egyptierna vid Karkemish omkring
605 f Kr. Denna seger utgjorde början till slutet för det egyp-
tiska riket som världsmakt (se Jer 46:2; 2 Kung 24:7). Nebu-
kadnessar plundrade Jerusalem omkring 597 f Kr och förde
många soldater, konstnärer och adelsfamiljer, däribland
Daniel, som fångar till Babel (se 2 Kung 24:8–14; Dan 1:1–6).
De judar som stannade kvar gjorde uppror på nytt, och
omkring 587 f Kr återvände Nebukadnessar, förstörde Jeru-
salem och förde bort många av dem till Babel (se 2 Kung 25).

Daniels bok visar hur man lever enligt evangeliet även när
ens omgivning inte gör det, eller när ens omständigheter
gör det svårare att leva efter evangeliet. Den profeterar också
om Guds rike ska segra över alla andra makter och riken i
världen. Ett viktigt tema i boken är att Gud har all makt över
hela jorden, både över enskilda och över nationer (se även
inledningen till Daniel i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 297).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Lyder vi Herrens befallningar får vi både timliga och

andliga välsignelser (se Dan 1:8–21; 2:16–28; 3:17–28;
4:18–27; 5:11–12; 6:10–28; 9:1–20).

• Profeter kan förutsäga framtiden och tyda tecken och
drömmar (se Dan 2:28–45; 4:19–26; 5:25–28; 7–8; 9:21–27;
10:5–12:4).

• Det krävs stort moraliskt mod för att alltid välja det rätta
(se Dan 3; 6).

• Kyrkan är Guds rike som upprättats på jorden i de sista
dagarna. Detta rike kommer att växa och uppfylla jorden
(se Dan 2:28–45; 7–8; 11; 12:1–3; se även L&F 65:1–6).

Daniel 1–12
Lektionsförslag
Daniel 1. Lyder vi Herrens befallningar får vi både timliga
och andliga välsignelser. (15–20 min)

Visa eleverna bilden ”Daniel vägrar äta och dricka av
kungens mat” (Dan 1:3–21; Evangeliet i bild, nr 114). Läs till-
sammans Daniel 1:1–7 och fråga:

• Varför befann sig Daniel och hans vänner i Babel?

• Varför sändes de till Nebukadnessars palats?

Låt eleverna läsa verserna 8–13. Fråga:

• Vad bad Daniel den förste hovmarskalken om?

• Varför var Daniels begäran modig?

• Varför ville inte Daniel och hans vänner äta den mat som
kungen bjöd på?

Hjälp dina elever inse att det var Daniels kärlek till Herren
som gjorde att han vägrade äta sådant som var förbjudet
(se kommentaren till Dan 1:8 i Gamla testamentet: 1 Konunga-
boken – Malaki, s 297–298). Läs Läran och förbunden 89:5,
8–14 och fråga:

DANIEL
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• Vilket samband finns det mellan dessa verser och berät-
telsen om Daniel?

• Vad skulle Daniel ha vägrat inta om han levat i vår tid?

• Hur kan Daniels upplevelse hjälpa er, när ni utsätts för
påtryckningar att göra avkall på era normer?

Låt eleverna läsa Daniel 1:14–20 och avgöra vilken nytta
Daniel och hans vänner hade av att lyda Gud hellre än
kungen. Jämför dessa välsignelser med de löften som Herren
har gett dem som lyder visdomsordet i dag (se L&F 89:1–4,
18–21). Återge följande råd av äldste Boyd K Packer:

Berätta gärna för eleverna hur lydnad mot Herrens bud,
i synnerhet mot visdomsordet, har gjort dig känsligare för
den Helige Andens maningar.

Daniel 1; 3; 6. Det krävs stort moraliskt mod för
att alltid välja det rätta. (55–65 min)

Visa följande tre bilder: ”Daniel vägrar äta och dricka av
kungens mat” (Daniel 1:3–21; Evangeliet i bild, nr 114), ”De tre
männen i den brinnande ugnen” (Daniel 3:20–30; Evangeliet
i bild, nr 116) och ”Daniel i lejongropen” (Daniel 6:11–24;
Evangeliet i bild, nr 117). Fråga eleverna vad dessa tre hän-
delser har gemensamt. Tala om för dem att de får tillfälle att
besvara frågan mot slutet av lektionen.

Fyll en glasburk (på ungefär en liter) till hälften med ris
eller vete. Placera en liten lätt boll (exempelvis en bordtennis-
boll) i burken och skruva på locket. Fråga eleverna om de
någonsin har känt sig som om de höll på att begravas under
problem och svårigheter. Håll upp burken och vänd snabbt
upp och ner på den, så att bollen hamnar underst och täcks
av riset eller vetet. Tala om för dem att de i dag ska få lära sig
om några unga män som också skulle ha kunnat känt sig
”begravna”.

S  M  T  W  TH  F  S

”Jag har lärt mig att inspiration kommer mer som en
känsla än som ett ljud.

Ni unga, se till att ni förblir i ett sådant tillstånd att ni
kan reagera på inspiration.

Jag har också lärt mig att ett grundläggande syfte med
Visdomsordet har att göra med uppenbarelse.

Ända från det ni är små, lär vi er att undvika te, kaffe,
sprit, tobak, narkotika och allt annat som kan skada
hälsan . . .

Om de som är ’påverkade’ av narkotika eller alkohol
inte ens kan lyssna till vanligt tal, hur ska de då kunna
reagera på andliga uppmaningar som rör deras ömtåli-
gaste känslor?

Hur värdefullt Visdomsordet än må vara som hälsolag,
kan det vara mycket mer värdefullt för er andligen än
fysiskt” (Nordstjärnan, maj 1980, s 31).

Gå igenom Daniel 1:1–7 och samtala med dina elever om vad
de skulle tyckt om att föras bort i fångenskap till ett annat
land. Läs Alma 36:3 och fråga vad Herren lovade de trofasta.
Låt dina elever noggrant läsa igenom Daniel 1:8–20 och
berätta vad Herren gjorde för att infria detta löfte till Daniel
och hans vänner. När ni diskuterar dessa unga mäns lydnad
och hur Herren välsignade dem för deras trofasthet, skaka då
på burken och visa eleverna hur bollen, liksom Daniel och
hans vänner, höjer sig.

Läs tillsammans Daniel 3:1–18. Låt eleverna uttrycka ver-
serna 17–18 med egna ord. Fråga: Vad säger dessa verser om
de unga männens egenskaper? Vänd på burken och skaka
den så att bollen hamnar överst medan ni diskuterar ver-
serna. Låt en elev berätta vad som sedan hände i berättelsen
eller läs tillsammans verserna 19–27. Fråga eleverna:

• Om ni hade befunnit er i en liknande situation, hur svårt
skulle det då ha varit för er att fatta rätt beslut?

• Vad hjälper oss att fatta rätt beslut i vår tid?

• Skulle vägran att dyrka en falsk gud ha varit värd de tre
männens liv, om Herren inte hade räddat dem från eldslå-
gorna? Varför? (Se Alma 14:8–11; 60:13; se även kommen-
tarerna till Dan 3:1–18 and 3:19–23 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 299–300).

Fråga eleverna vilka slags ”brinnande ugnar” de ställs inför,
när de väljer att inte följa vår tids världsliga mode och sed-
vänjor. Skriv gärna upp svaren på tavlan. Lägg märke till att
de tre männen inte var ensamma i sin prövning (se v 25).
Läs Läran och förbunden 20:77 och diskutera orden ”att de
alltid må hava hans Ande hos sig”. Hjälp eleverna inse att vi,
liksom de tre männen i den brinnande ugnen, inte behöver
vara ensamma.

Läs Daniel 6 genom att tilldela elever rollerna som berättare,
representant för de avundsjuka furstarna och satraperna
samt kung Darejaves och Daniel. Efter att ha läst igenom
verserna 1–10 frågar du eleverna:

• Vad bestämde sig Daniel för att göra som stred mot
kungens lag? (Se kommentaren till Dan 6:10 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 303.)

• Varför tror ni detta kan ha varit ett svårt beslut?

• Vad anser ni om dem som kan fatta rätt beslut under
sådana svåra omständigheter?

Läs färdigt kapitlet. Läs 1 Nephi 1:20 och Alma 30:60 och
fråga eleverna på vilka människor i Daniel 6 och hur princi-
perna i dessa skriftställen kan tillämpas.

Rikta elevernas uppmärksamhet på de tre bilder du satt upp
och fråga igen vad dessa berättelser har gemensamt. Läs än
en gång löftet i Alma 36:3 (se även Mosiah 23:21–22; Alma
37:37) och vittna om att om vi sätter Herren främst i vårt liv
kommer hans kraft att bistå oss när vi har det svårt.

Ett annat sätt att behandla skriftställeblocket är att
jämföra Daniels och hans vänners upplevelser med Josefs
i 1 Mosebok 37; 39–41.

Daniel 1–12
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Daniel 2:1–23. Det sätt på vilket Daniel sökte tyda
Nebukadnessars dröm visar hur vi bör söka Herrens
hjälp i vårt liv. (15–20 min)

Märk: Daniels bok innehåller ett flertal drömmar och syner.
I denna handledning behandlas endast Nebukadnessars
dröm utförligt. Några av dessa syner förklaras delvis i kom-
mentarerna i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki
(s 304–309). Men tänk på att mycket av innebörden inte ens
uppenbarades för Daniel (se Dan 12:4, 8–9). Profeten Joseph
Smith lärde att ”när Gud giver en syn om en avbild eller ett
djur av något slag, håller han sig alltid själv ansvarig att giva
en uppenbarelse eller uttydning av meningen därav, eljest
äro vi icke ansvariga för vad vi tro därom” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 250). Inrikta er på de syner som kan förstås
med hjälp av skrifterna och profetiska kommentarer.

Berätta för dina elever att du drömde något i natt, och att du
vill att de ska beskriva drömmen för dig och tala om vad den
betyder. Fråga dem hur de skulle känna sig och vad de skulle
göra om de visste att de skulle bli dödade om de svarade
fel. Berätta för dem att Daniel befann sig i en sådan situation
i Daniel 2.

Sammanfatta och läs utvalda verser i Daniel 2:1–13 och hjälp
eleverna förstå redogörelsen. Låt eleverna noggrant läsa
igenom verserna 14–23 och ta reda på vad Daniel gjorde
för att lösa de problem som han och de andra ställdes inför.
Medan eleverna läser gör du följande översikt på tavlan,
men utelämnar orden:

När du fyller i orden i översikten låter du eleverna berätta
hur Daniel sökte Herrens hjälp. Hjälp dem inse på vad sätt
detta ger oss ett mönster för hur vi ska söka svar på våra
problem. Diskutera varje del och varför den är lika viktigt
för oss som den var för Daniel.

Daniel 2; 4–5; 7–12. Herren ger sina profeter och siare
förmågan att förutsäga framtiden och tyda tecken och
drömmar. (30–40 min)

Rita upp ett flertal vägskyltar på tavlan. Välj ord från språk
som dina elever inte är bekanta med och skriv ett ord i varje
skylt: gevaar (holländska), Gefahr (tyska), peligro (spanska),
perigo (portugisiska). Fråga eleverna om någon av dem kan
tyda dessa ord. (De betyder alla ”fara”.) Fråga: Varför skulle
det vara viktigt att förstå betydelsen av dessa skyltar om ni
såg dem på en okänd väg? Fråga:

• Vem har rätt att tolka skrifterna för kyrkan i vår tid?

Problem Ta initiativet
Söka 

hjälp hos
trofasta 
vänner

Uppriktig
bön Svar Uppskattning

• Vilket samband finns det mellan en profets förmåga att
tolka skrifterna och exemplet med vägskyltarna?

Läs följande skriftställen tillsammans med eleverna: Daniel
2:47; 4:4–5, 8–9, 18; 5:10–12. Fråga varför människorna ofta
bad Daniel tyda drömmar. (De visste att han hade fått för-
mågan av Gud att förstå dem.) Hjälp dem inse att Herren
också har välsignat oss med profeter som i likhet med Daniel
har profetians ande att tolka sin tids händelser och ge lämp-
liga råd. Eftersom han uppenbarar sin vilja för sin profet kan
vi tryggt följa profeten. Återge följande uttalande ur ett till-
kännagivande som första presidentskapet och de tolv apost-
larnas kvorum gav 1980:

Påminn eleverna om Daniels förmåga att tyda Nebukadnes-
sars dröm (se lektionsförslaget till Dan 2:1–23). Läs Daniel
2:27–28 tillsammans och fråga: Vilken princip undervisade
Daniel kungen om i fråga om drömtydning?

Läs och diskutera kortfattat med eleverna följande
tre exempel på Daniels drömmar eller syner angående
framtiden:

• En syn om Guds framtida rike på jorden (se Dan 7:13–14;
se även lektionsförslaget till Dan 7:9–14)

• En syn om Messias ankomst till Jerusalem (se Dan 9:25)

• En syn om skillnaden mellan de ogudaktiga och de
rättfärdiga i de sista dagarna (se Dan 12:10)

Läs 1 Nephi 22:2 och fråga eleverna hur det kunde komma
sig att Daniel kände till framtida händelser. Be dem tyst läsa
Mosiah 8:17. Inbjud en eller två elever att berätta vad de
lärt sig om siare i denna vers. Hjälp dem inse att en del av
Daniels drömmar handlade om de sista dagarna. Daniel
skrev ner dessa uppenbarelser för att de skulle bevaras till
vår tid. Berätta för dina elever att även andra forntida pro-
feter än Daniel såg vår tid och skrev ner sina heliga upple-
velser. Dessa nedskrivna uppenbarelser kallas för helig
skrift, som vi nu har och kan studera. Profetians gåva gör
det möjligt för oss att läsa skrifterna och veta att de gäller
för oss.

Skriv på tavlan något som vår nuvarande profet undervisade
om vid den senaste generalkonferensen (se lektionsförslaget
till Hes 3:17–21 (s 186–187). Låt eleverna fundera över vilka
råd de har svårast att lyda, och uppmuntra dem att förlita sig
på vår profets kunskap och att redan i dag börja leva efter
dessa råd.

”Vi vittnar om att profetians och uppenbarelsens ande
finns ibland oss. ’Vi tror allt vad Gud har uppenbarat,
allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu
kommer att uppenbara många stora och viktiga ting
angående sitt rike’ (Trosart 1:9). Himlarna är inte till-
slutna. Gud fortsätter att tala till sina barn genom en
profet som fått kraft att förkunna hans ord, i dag
liksom i forna dagar” (Nordstjärnan, okt 1980, s 99).

Daniel
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Daniel 2:28–45 (Nyckelskriftställe: Dan 2:44–45).
Kyrkan är Guds rike som upprättats på jorden i de

sista dagarna. Detta rike kommer att växa och uppfylla
jorden. (25–30 min)

Skriv på tavlan guld, silver, koppar, järn, lera, sten och berg.
Låt eleverna läsa Daniel 2:31–35 och be dem rita en bild av
drömmen (en streckgubbe duger) och skriva in ovanstående
ord på figurens delar.

Läs Daniels tydning tillsammans med eleverna (v 36–45) och
diskutera på vad sätt den har gått i uppfyllelse (se kommen-
tarerna till Dan 2:31–45 och 2:44–45 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 298–299). Under tiden som ni
diskuterar uttydningen av drömmen, låter du eleverna skriva
in vilka riken som kroppens delar representerar. Ta följande
bild till hjälp:

Diskutera hur kyrkan återställdes genom profeten Joseph
Smith ”i de kungarnas dagar” (Dan 2:44). Fråga eleverna:

• Hur påminner kyrkans tillväxt – från sex medlemmar 1830
till miljontals medlemmar i dag – om stenen i kungens
dröm?

• Vad innebär det att stenen ”revs loss från berget, men inte
genom människohänder” (Dan 2:45)? (Stenen eller Guds
rike är inte skapat av människor; se även L&F 65:2.)

• Vad innebär det att riket ”aldrig i evighet skall förstöras”
eller ”överlämnas till något annat folk” (Dan 2:44)?
(En dag ska det inte längre finnas några riken som skapats
av människor. Endast Guds rike varar för evigt.)

RIKEN SOM REPRESENTERAS

Huvud av fint guld
Det babyloniska väldet

Bröst och armar av silver
Det persiska väldet

Buk och höfter av koppar
Det grekiska väldet

Ben av järn
Romarriket

Fötter och tår av järn och lera
Riken som uppstod 
efter romarrikets fall

Nebukadnessars dröm

Återge följande uttalande av president Gordon B Hinckley
om hur vi personligen kan hjälpa till att förverkliga denna
dröm:

Fråga eleverna vad de kan göra för att lyda president
Hinckleys råd att ”föra detta verk framåt över hela världen”.

Daniel 7:9–14. Före sin andra ankomst kommer
Jesus Kristus att återvända till Adam-ondi-Ahman. 
(25–30 min)

Visa en bild på dalen Adam-ondi-Ahman eller skriv upp
namnet på tavlan. Fråga eleverna om de vet var Adam-ondi-
Ahman ligger (se L&F 116:1). Låt dem läsa Läran och för-
bunden 107:53–57 och berätta vad som för länge sedan hände
där. Tala om för dem att Daniel förutsåg att en viktig fram-
tida händelse skulle äga rum där. Med hjälp av uppenba-
relser i de sista dagarna kan vi lära oss mer om hans profetia.

Läs Daniel 7:9–14 tillsammans med dina elever och be dem
beskriva vad som kommer att hända vid det stora rådet
i Adam-ondi-Ahman (se kommentarerna till Dan 7:9–14;
7:13–14 och 7:14 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki,
s 305–306). Fråga: Hur många människor kommer att vara
närvarande? (Se v 10.)

Läs Läran och förbunden 27:5–13, som beskriver ett sakra-
mentsmöte som Kristus kommer att hålla i de sista dagarna.
Äldste Bruce R McConkie skrev att detta möte ”kommer att
ingå i det stora rådet i Adam-ondi-Ahman” (The Millennial
Messiah, s 587). Fråga eleverna:

• Vad kommer att hända vid detta råd och vilka kommer
att vara där?

• Vilka fler kommer att vara där enligt Läran och
förbunden 27:14?

• På vilket sätt kommer detta möte att skilja sig från ett
vanligt sakramentsmöte?

Återge för eleverna president Joseph Fielding Smiths beskriv-
ning av detta möte i kommentaren till Daniel 7:13–14 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 305). Fråga:

• Vad kommer att vara annorlunda på jorden när Frälsaren
regerar?

• Hur kan vi bli bättre – hur kan vi förbättra vår inställning
och vårt uppförande?

”Mina bröder och systrar överallt, jag uppmanar er att
på nytt bekräfta er tro, att föra detta verk framåt över
hela världen. Du kan göra det starkare genom det sätt
på vilket du lever. Låt evangeliet bli ditt svärd och din
sköld. Var och en av oss är en del av det största verket
på jorden. Dess lärdomar kom genom uppenbarelse.
Dess prästadöme kom genom gudomlig förläning.
Ytterligare ett vittne har tillfogats Herrens Jesu Kristi
vittnesbörd. Det är bokstavligen den lilla stenen
i Daniels dröm, ’den utan händer lösrivna stenen skall
rulla fram och uppfylla hela världen’ (L&F 65:2)”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 72).

Daniel 1–12
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Daniel 9:1–19. Daniels vädjan till Herren på sitt folks
vägnar utgör ett exempel på rättfärdig bön. (15–20 min)

Fråga eleverna vad de efter att ha läst om Daniel anser om
hans förmåga att kommunicera med Gud. Läs Daniel 9:1–6,
9–11, 16, 19 tillsammans och skriv upp de delar av Daniels
bön som hjälper oss att göra våra böner mer effektiva
(se kommentaren till Dan 9:1–19 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 307). Framhåll att Daniel fick
svar på sin bön (se v 20–27).

Återge för eleverna vad president Ezra Taft Benson sade
om bönen:

Låt eleverna berätta vad de har lärt sig, antingen genom
dagens lektion eller personliga upplevelser, om hur våra
böner kan bli mer effektiva.

”När ni ber – när ni samtalar med er himmelske Fader
– tar ni då upp era problem med honom? Gör ni
honom förtrogen med era känslor, era tvivel, er osä-
kerhet, era glädjeämnen, era innersta önskningar – eller
ber vi vanemässigt med samma ord och uttryck?
Begrundar ni verkligen vad det är ni vill säga? Tar ni er
tid att lyssna till Andens maningar? Svar på bön
kommer oftast genom en stilla röst som kan urskiljas
genom våra djupaste och innersta känslor. Jag kan för-
säkra er att ni kan veta vad Gud har för planer för er,
om ni tar er tid att be och lyssna” (”To ’the Rising
Generation’”, New Era, jun 1986, s 8).

Daniel
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HOSEA

Inledning
Hosea inleder den del av Gamla testamentet (Hosea till
Malaki) som ibland kallas de ”mindre profeterna”. De kallas
”mindre” därför att deras böcker är mycket kortare än
Jesajas, Jeremias och Hesekiels böcker.

Hosea var samtida med Jesaja, Mika och Amos. Han verkade
under en nedgångstid (cirka 755 till 715 f Kr) med minskat
välstånd, en tid då de inhemska upproren ökade i antal och
främmande nationer anföll. Israels rike gick i förbund med
hedniska nationer, vilket gjorde det mer lättpåverkat för
deras seder och bruk. Israel förföll till avgudadyrkan, där-
ibland omoraliska riter.

Liksom andra profeter i Gamla testamentet förmedlade
Hosea sitt budskap med hjälp av metaforer. Sök under era
studier i Hosea hur profeten med äktenskapsförbundets
symbolik fördömde Israel för att hon genom avgudadyrkan
hade brutit sitt förbund med Gud. Hosea vittnade om Guds
kärlek till sitt folk och hans villighet att förlåta och inte
”skilja” sig från dem om de återvände till honom.

Sök också efter följande fyra grundteman i Hoseas budskap:

• Israels avgudadyrkan

• Israels andra synder

• Israels nära förestående fångenskap

• Israels insamling och återlösning i de sista dagarna

För ytterligare information, se inledningen till Hosea i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 105).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Att bryta heliga förbund för med sig Guds domar 

(se Hos 2:6–13; 4:1–6; 5:1–7; 7:12–13; 8:7–8; 9:7–12).

• Herren älskar sina barn och tar emot och förlåter dem som
kommer till honom (se Hos 2:14–23; 6:1–3; 14).

• Guds rättvisa och barmhärtighet är bevis för hans kärlek
till sina barn (se Hos 1–14).

Hosea 1–14
Lektionsförslag

Hosea 1–3. Herren hjälper oss att omvända oss och
förlåter oss när vi gör det. (25–30 min)

Sätt upp ett fotografi av ett brudpar (dock inget par som
eleverna känner; hämta bilden ur en tidning eller tidskrift).
Fråga eleverna:

• Varför är äktenskapet så viktigt?

• Vilka egenskaper vill ni att den ni gifter er med ska ha?

• Vad har Herren uppenbarat om äktenskapets betydelse?
(Se L&F 131:1–4.)

• Vilka löften har han gett dem som gifter sig i templet
och förblir värdiga? (Se L&F 132:19–20.)

Kalla bruden och brudgummen på bilden för ”Gomer” och
”Hosea”. Berätta för eleverna att Herren använde profeten
Hosea och äktenskapsförbundets symbolik till att undervisa
Israels folk om heligheten i de förbund som de ingått med
honom. Läs Hosea 1:1–2 tillsammans med dina elever och
fråga: Om Hosea representerar Herren och Gomer represen-
terar Israel, vad är då budskapet i Hoseas första kapitel?

Låt eleverna läsa Hosea 1:3–11 och skriva upp namnen på
barnen. Diskutera vad deras namn betyder och vad Herren
sade till Israel (se kommentaren till Hos 1:4–11 i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 107–108). Kalla bruden
”Israel” och brudgummen ”Herren” och be eleverna tala om
vilket samband dessa namn har med Gomer och Hosea.

Låt eleverna läsa Hosea 2:1–5 och diskutera varför dyrkandet
av falska gudar förde med sig svåra domar över Israel. Fråga:

• Vad ansåg Herren om Israels trolöshet enligt dessa verser?

• Tror ni att Herren blir lika sorgsen om vi är trolösa?

Läs Hosea 2:6–13 och skriv upp vilka straff Herren utmätte
på grund av Israels trolöshet. Läs verserna 14–23 och skriv
upp vad Herren lovade Israel om hon omvände sig och
återvände till honom.

Läs Hosea 3:1–3. Förklara att Herren i kapitel 1 befallde
Hosea att (symboliskt) gifta sig med en kvinna som hade
begått en sexuell synd, och han lydde. I kapitel 2 var hon
otrogen mot Hosea och Herren jämförde hennes trolöshet
med Israels avfall, beskrev hennes straff och lovade att hon
kunde få förlåtelse och komma tillbaka. I kapitel 3 befallde
Herren Hosea att återlösa sin hustru från träldomen, och
därför köpte han henne för femton siklar silver.

Läs Hosea 3:4–5 och fråga:

• Hur påminner det som Hosea gjorde för Gomer om
vad Herren gör för Israel och alla sina barn? (Se kommen-
taren till Hos 3:2 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 108.)

S  M  T  W  TH  F  S
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• Vad lär oss detta om Herrens villighet att älska och
återlösa oss?

Ge varje elev en bild av Frälsaren, eller sätt upp en stor bild
av honom längst fram i klassrummet. Be eleverna titta
på bilden samtidigt som du läser upp följande skriftställen:
Hosea 2:14–15, 19–20; 3:2–3; 6:6; 13:14 och 14:1–9. Fråga:

• Hur känner ni när hör dessa ord?

• Vad känner Frälsaren för er?

Låt eleverna bära vittnesbörd om Kristus för varandra.
Du kan också läsa eller sjunga ”Oändlig är kärleken”
(Psalmer, nr 125).

Hosea 1–3. Det symboliska förhållandet mellan
Hosea och Gomer visar att Herren älskar sina barn, och
att han håller fast vid de förbund han ingår med dem.
(20–25 min)

För att eleverna bättre ska förstå berättelsen om Hosea och
Gomer låter du dem göra uppgifterna A och B till Hosea 1–3
i elevhandledningen.

Hosea
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JOEL 

Inledning
Profeten Joel levde troligen någon gång mellan 850 till 740 f
Kr, men dessa angivelser är osäkra (se ”Kungar och pro-
feter i Israel och Juda”, s 219). Vi vet att Joel sändes till
Juda södra rike med budskapet att de skulle omvända sig
eller förgås. Joel beskriver också händelser i vår tid, och
det budskap han förmedlade till judarna i forna dagar gäller
även oss (se inledningen till Joel i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 85).

Sök under era studier i Joel efter lärdomar som kan hjälpa
er att förbereda er för de storslagna händelserna i de sista
dagarna.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Fruktansvärda krig, ödeläggelser och naturkatastrofer

kommer att förgöra dem som är mogna i orättfärdighet
före och vid Jesu Kristi andra ankomst (se Joel 1; 2:1–11,
28–32; 3:1–16).

• Vi måste vända oss till Herren under våra förberedelser
oss för hans andra ankomst (se Joel 1:13–15, 19; 2:12–18, 32;
se även L&F 133:10–19).

• De rättfärdiga får stora andliga och materiella välsignelser
under och efter ödeläggelserna i samband med Kristi
andra ankomst (se Joel 2:28–32; 3:15–21).

Joel 1–3
Lektionsförslag

Gamla testamentet media – presentation 24, ”Kristi
andra ankomst”, visar med hjälp av två analogier hur

viktigt det är att förbereda sig för Kristi andra ankomst
(se Gamla testamentet videohandledning för undervisnings-
förslag).

Joel 1–3. Joel såg de dagar som föregår Jesu Kristi
andra ankomst och gav råd om hur vi ska förbereda
oss för dem. (20–25 min)

Berätta för eleverna att när Moroni uppenbarade sig för pro-
feten Joseph Smith citerade han Joel 2:28–32 och sade att
”detta ännu ej gått i fullbordan, men snart skulle” (J S 2:41).
Be dem läsa Joel 2:28–32 och fråga hur de känner inför
Jesu Kristi andra ankomst och de händelser som föregår den.
Läs Joel 2:11. Tala om för eleverna att ordet stor troligen syftar
på hur viktig Kristi andra ankomst är, men händelsen kan
vara både glädjande och skrämmande.

Låt eleverna söka i Joel 2–3 efter hur man kan förbereda sig
för de stora händelserna i de sista dagarna (se till exempel
Joel 2:12–13; 3:16–21). Läs Läran och förbunden 38:30 för ele-
verna och diskutera vad det kan innebära att vara beredd vid
Kristi andra ankomst. Om ni har tid kan ni jämföra Joel 2–3
med Läran och förbunden 43:17–30 och 45:39–59.

Ställ följande eller liknande frågor och hjälp eleverna förstå
hur de kan tillämpa det Joel predikade om:

• Vilken del av den slutliga striden mellan gott och ont
utkämpas redan nu? (Se L&F 76:25–30.)

• Hur liknar denna strid slaget vid Harmagedon?

• Vilka är hjältarna i detta krig?

• Vilka är offren?

• Bör vi vara på offensiven eller på defensiven i detta krig?
(Se Ef 6:10–18.)

• Hur hjälper Joel oss att bättre förbereda oss för detta krig?
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Inledning
Amos kallades till profet under en tid av relativt välstånd
i Israel och Juda och måste predika om förintelse för olydiga
och för avgudadyrkare. Amos är en väl strukturerad och
välformulerad sammanställning av profetens lärdomar.
Hans budskap var huvudsakligen riktat till Israels nordrike
(se Amos 2:6–9:15), men han profeterade också mot Juda
och de avgudadyrkande nationer som omgav dem (se Amos
1:3–2:5).

För ytterligare information, se inledningen till Amos i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 91).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Guds domar drabbar de ogudaktiga (se Amos 1–2).

• Herren verkar alltid genom profeter när han vill uppen-
bara sin vilja och varna sitt folk (se Amos 3:7; 7:1–9, 14–17).

• Herren använder sig ibland av krig, hungersnöd, pest eller
andra katastrofer för att förmå sina barn att omvända sig
och återvända till honom (se Amos 3:9–15; 4; 6; 8; 9:1–10).

Lektionsförslag
Amos 1–3. Herren utgöt sina domar över Juda och Israel
i forna dagar av samma anledning som han varnade för
straffdomar i dessa sista dagar. (20–25 min)

Före lektionen klipper du ut åtta cirka tio cm2 stora pappers-
lappar. På sju av dem skriver du namnen på följande natio-
ner: Syrien (Damaskus), Filistéen (Gaza), Fenicien (Tyrus),
Edom, Ammon, Moab och Juda. Bränn kanterna på varje
papperslapp. Den åttonde papperslappen bränner du upp.
Lägg askan i ett litet glas och förse det med en etikett som
det står ”Israel” på.

Visa eleverna lapparna med brända kanter och fråga: Anta
att en profet visade dig dessa lappar, vad skulle de då sym-
bolisera? Visa glaset som det står ”Israel” på och fråga vad
det kan betyda i jämförelse med de andra lapparna.

Låt eleverna noggrant läsa igenom Amos 1:3–2:5 och ta reda
på vad Herren sade genom profeten Amos som förklarar
de brända lapparna. Har du tillgång till en bibelkarta visar
du var dessa nationer är belägna. Fråga eleverna om det
fanns olika skäl till att Juda och hednafolken skulle straffas.
(För ytterligare hjälp, se kommentarerna till Amos 1–2
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 91–92.)

Amos 1–9
Berätta för eleverna att slutet av Amos bok innehåller en pro-
fetia om Israels framtid. (Håll upp glaset.) Läs Amos 2:6–16
och 3:1–2, 9–15 tillsammans med eleverna och be dem finna
några av skälen till att Herren straffade Israel (se kommen-
taren till Amos 2:4–16 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 92). Fråga:

• På vad sätt är detta glas en bra symbol för vad som enligt
profetiorna skulle hända Israel?

• Hur får vi sann kunskap?

• När ingår vi förbund med vår himmelske Fader i våra
dagar?

Låt eleverna läsa Läran och förbunden 82:3, 10 och diskutera
hur det som Herren sade i dessa verser påminner om det
han sade till det forntida Israel.

Amos 3:3–8 (Nyckelskriftställe: Amos 3:7). Herren
uppenbarar sin vilja för sina profeter, som sedan

förkunnar den för folket. (10–15 min)

Berätta för eleverna att ni ska göra en frågelek. Ställ fem eller
sex frågor där det självklara svaret är ”nej”. Till exempel:
Svarar ni i telefonen när det inte ringer? eller ”Köper ni
kattmat om ni inte har katt?” Ställ frågor som är relevanta
för orten där ni bor.

Fråga eleverna vad alla dessa frågor har gemensamt.
(Svaret på dem alla är ”nej”.) Tala om för dem att Amos
ställde liknande frågor till sitt folk. Läs Amos 3:3–6 och för-
klara att Amos ställde sju retoriska frågor med självklara
svar. Lägg märke till att Joseph Smith i sin översättning av
Bibeln ändrade innebörden i den sista frågan i vers 5. Hans
översättning lyder: ”Händer det en olycka i en stad utan
att HERREN känner till det?”

Be eleverna läsa och markera Amos 3:7. Fråga sedan:

• Vilket samband finns det mellan Amos 3:7 och
föregående frågor?

• Vad sade Amos om profeter som också är självklart?

• Vilken annan självklar sanning om profeter lär vi oss
av vers 8?

Hjälp eleverna inse att de sju uppenbara frågorna leder till
Herrens slutsats, som är lika uppenbar: Herren uppenbarar
alltid sin vilja för sina profeter, innan han gör någonting
här på jorden.

Amos lade till ytterligare två frågor i vers 8 som också har
självklara svar. En profet förmedlar det budskap som
Herren ger honom, lika säkert som att ett lejons rytande
inger fruktan. Amos outtalade fråga kanske löd: Kommer
människor som är rädda för lejonet att ha tillräckligt
med kunskap för att vara rädda för Herrens domar? Israel
vägrade att lyssna och omvända sig och måste därför ta
konsekvenserna.

AMOS
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Tala om för eleverna att när Herren talar låter inte profeten
bli att förmedla detta budskap till folket. Äldste Mark E
Petersen, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
sade:

Märk: De övriga lektionsförslagen rörande Amos inriktar
sig på några ytterligare uppenbara sanningar som Amos ville
att hans folk skulle förstå. Använd något eller samtliga av
förslagen för att hjälpa dina elever inse hur välstrukturerad
Amos bok är.

Amos 4–5. Vi får hjälp med våra problem när vi
återvänder till Herren och söker hans råd. (10–15 min)

Låt eleverna söka upp och stryka under orden ”har ni inte
vänt om till mig” i Amos 4 (v 6, 8–11) och de ord i kapitel 5
som råder människorna att söka Herren och få leva (se v 4,
14). Hjälp dem upptäcka att Amos försökte undervisa sitt
folk om att de skulle återgå till att lyda Herrens råd och
befallningar och därmed kunna lösa sina problem, men de
vägrade att göra det.

Låt eleverna lista några av de problem på tavlan som sam-
hället står inför i vår tid. Fråga: Vilka av dessa problem
kan lösas genom att människorna åter börjar lyda Herrens
befallningar och råd?

Amos 5:21–27. Herren önskar inre rättfärdighet, inte yttre
stoltserande med religiositet. (10–15 min)

Ta på dig en teaterkostym eller förklädnad och fråga eleverna
vad det är för skillnad på det du tycks vara på ytan och
det du verkligen är innerst inne. Låt dem läsa Amos 5:21–27.
Fråga:

”När det inte finns några profeter, finns ingen
gudomlig ledning, och utan sådan ledning vandrar
folket i mörker.

Det är ett osvikligt tecken på den sanna kyrkan att den
har gudomligt valda, levande profeter som leder den,
män som mottager ständig uppenbarelse från Gud och
vars upptecknade verk blir nya skrifter” (Nordstjärnan,
okt 1978, s 109).

• På vad sätt påminner en förklädnad om det Israel gjorde?

• Vilken sanning försökte Amos undervisa om? 
(Se kommentaren till Amos 5:4–27 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 94.)

• Nämn några exempel på hur människor kan göra samma
misstag i dag.

• Vad anser Herren om dem som låtsas vara Kristi lärjungar
men som i själva verket inte är det? (Se Matt 6:1–6;
7:21–27.)

Amos 8. När det råder brist på Herrens ord lider
människorna andligen lika mycket som de lider
kroppsligen vid hungersnöd. (10–15 min)

Ta med dig en mogen frukt till lektionen. Läs 1 Nephi 17:35,
43 och diskutera på vad sätt Israels barn hade blivit ”mogna
i orättfärdighet” (se lektionsförslaget till Hes 4–18, s 187–188).
Läs Amos 8 tillsammans med dina elever och hjälp dem finna
Amos budskap (se avsnittet om Amos 8:1–9 i kommentaren
till Amos 7–9 i Gamla testament: 1 Konungaboken – Malaki,
s 95). Diskutera följande frågor:

• På vad sätt liknade Israel en korg med mogen frukt?

• Vilka synder nämns i Amos 8:4–6?

• Vad skulle straffet bli enligt Herren? (Se v 9–14.)

• Vad finns det för bevis i dag på att det i en stor del av
världen råder hunger efter att ”höra Herrens ord”?
(Se L&F 123:12–13.)

Amos 9:8–15. Herren lovade att förlåta och insamla
sitt folk. (10–15 min)

Låt eleverna läsa Amos 9:8–10 och berätta vad Amos profete-
rade om för Israel som redan har gått i uppfyllelse. Läs Amos
9:11–15 och fråga vad som ännu inte helt har uppfyllts. Läs
och diskutera de välsignelser som Herren lovade Israel om
de omvände sig och återvände till honom. Fråga eleverna på
vilket sätt de löften som gavs till Israel gäller även för oss
(se avsnittet om Amos 9:1–6 i kommentaren till Amos 7–9
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 95).

Amos 1–9
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Inledning
Namnet Obadja betyder ”Jehovas tjänare (eller tillbedjare)”
och var ett vanligt namn på Gamla testamentets tid. Ingen-
ting är känt om profeten Obadjas personliga historia förutom
vad som finns upptecknat i den bok som bär hans namn.
Obadja skrev om den ödeläggelse som skulle drabba Edom
till följd av deras grymhet mot Juda, och hade också för-
månen att i en syn få se Israels frälsning och andra viktiga
händelser i de sista dagarna. Hans bok är den kortaste av
samtliga böcker i Gamla testamentet.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Högmod och ogudaktighet leder till undergång 

(se Ob 1:1–16; se även L&F 64:24).

• Vi kan främja frälsningsplanen genom att utföra tempel-
tjänst för döda (se Ob 1:21; se även L&F 128:11–18).

Lektionsförslag
Obadja 1. Vi bör inte bara verka för att frälsa oss själva
utan också vår omgivning. (25–35 min)

Rita en byggnad på tavlan som svävar i luften eller häng
upp en bild av en byggnad så att den inte rör vid golvet.
Kalla byggnaden 1 Nephi 8:26–28 och be eleverna berätta vad
de känner till om denna byggnad. Låt dem läsa 1 Nephi
11:35–36 och tala om vad byggnaden representerar och vad
som slutligen hände med den.

Berätta för eleverna att Obadja skrev om en sådan plats.
Låt dem läsa Obadja 1:1–9 och tala om på vilket sätt Edom
liknade denna stora och rymliga byggnad. Diskutera likhe-
terna och återge informationen som finns i kommentarerna
till Obadja 1:1 och 1:3–9 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki (s 258).

Låt eleverna läsa Obadja 1:10–14 och fråga:

Obadja 1
• Vad gjorde människorna i Edom som påminde om vad

människorna i den stora och rymliga byggnaden gjorde?
(Se kommentaren till Ob 1:10–15 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 258.)

• Varför gjorde de så mot varandra?

• Hur påminner det öde som människorna i Edom enligt
verserna 15–16 drabbades av om deras öde som befanns
sig i den stora och rymliga byggnaden?

• Finns det människor i vår tid som påminner om männis-
korna i den stora och rymliga byggnaden?

• Finns det någon risk för att kyrkans medlemmar ska bli
som människorna i byggnaden?

• Lever människorna i byggnaden farligt?

Visa bilder av ett tempel och en missionär. Läs Obadja
1:16–21 tillsammans med eleverna och fråga dem vad tempel
och missionärer har att göra med att bli frälsare på Sions berg
(se kommentaren till Ob 1:16–21 och ”Frälsare på Sions berg”
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 258–259).

Tala om för eleverna att sanna hjältar räddar människor som
har råkat illa ut. Läs Läran och förbunden 4 och 15:6. Fråga:

• Varför är det viktigt att försöka rädda människor som
befinner sig i den stora och rymliga byggnaden?

• Vad kan vi göra för att rädda dem?

Läs Obadja 1:17, 21 och fråga:

• Vad kallar Obadja dem som hjälper till med denna
räddningsinsats?

• Hur skulle det kännas att veta att ni samarbetar med
Frälsaren om att återlösa någon?

Bär vittnesbörd om hur vårt missionsarbete för levande, och
vårt arbete för döda i Herrens tempel, bidrar till att Obadjas
profetia går i uppfyllelse. Fråga eleverna:

• Vad är det för skillnad på människor som värdigt besöker
templet och dem som går in i den stora och rymliga
byggnaden?

• Vad krävs för att få komma in i dessa olika byggnader?

• Vilka är några av de välsignelser vi får om vi väljer att
gå in i templet?

Föreslå att eleverna försöker finna en släkting för vilken inget
arbete gjorts i templet, och att de blir en frälsare för denna
person genom att skicka in hans eller hennes namn till
templet. Föreslå att de om möjligt själva låter döpa sig för
denna släkting.

OBADJA
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JONA

Inledning
Namnet Jona betyder ”duva”. Han var son till Amittaj och
kom från Gat-Hahefer i territoriet Sebulon, fem kilometer
nordöst om Nasaret (se Jona 1:1; 2 Kung 14:25). Jona profete-
rade om att Jerobeam II skulle återställa Israels ursprungliga
gränser efter många år i ofrihet under Damaskus (cirka 788 f
Kr) (se 2 Kung 14:25). Men han är mest känd för sin mission
till folket i Nineve och för att ha slukats av en stor fisk.

Jona vittnade om Herrens rättvisa mot folket i Nineve, och
hans bön i fiskens buk är ett rörande vittnesbörd om Herrens
barmhärtighet. Precis som i Abrahams och Isaks fall, är hän-
delserna i Jonas liv ett kraftfullt vittnesbörd om Jesus Kristus.
Frälsaren syftade på sin egen död, begravning och uppstån-
delse, när han talade om ”profeten Jonas tecken”, och
varnade sin tids människor för att folket i Nineve, som
trodde på Jonas varning, skulle träda upp som vittnen mot
dem (se Matt 12:39–41; Luk 11:29–30).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vi kan inte gömma oss för Herren (se Jona 1; 2:9–10; 3:1–5;

se även Moses 4:13–25).

• Med Herrens hjälp kan en rättfärdig person utföra under-
verk (se Jona 3; 4:11; se även Alma 23:4–5).

• Gud älskar alla sina barn och vill att de ska bli frälsta
(se Jona 3:10; 4; se även Luk 15:1–7, 25–32; L&F 18:10–13;
123:12).

Lektionsförslag
Jona 1–4. Varje duglig ung man bör vara värdig och
villig att verka som heltidsmissionär. Värdiga unga

kvinnor kan om de önskar verka som missionär. Dessa
unga män och kvinnor har förmånen att runtom i världen
få undervisa vår himmelske Faders barn om Jesu Kristi
evangelium. (40–50 min)

Gör en missionskallelse till varje elev. Gör varje kallelse per-
sonlig med elevens namn och mission. Ge eleverna mission-
skallelsen när de kommer in i klassrummet. Be dem berätta
vilka missioner de har kommit till och vad de känner inför
sina kallelser. Fråga:

• Vilka skäl kan man ha att vara ängslig inför en mission?

S  M  T  W  TH  F  S

Jona 1–4
• Vad bör vi ha för inställning, när Herren kallar oss att

tjäna?

Läs eller sjung ”Kanhända ej uppå stormigt hav” 
(Psalmer, nr 178).

Berätta för eleverna att de i dag ska få lära sig om en profet
som inte ville bege sig dit han var kallad. Låt dem läsa
Jona 1:1–2. Fråga:

• Vem var profeten och vart skulle han bege sig enligt
kallelsen?

• Varför oroades Jona vid tanken på att verka som missionär
i en stad som Nineve? (Se inledningen till Jona i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 99.)

Låt eleverna läsa Jona 1:3. Fråga:

• Hur reagerade Jona på sin kallelse?

• Varför tror ni att Jona begav sig till Tarsis i stället för till
Nineve?

Visa med hjälp av följande karta vart Jona var på väg.
Se även kommentaren till Jona 1:2–3 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki (s 100).

Läs tillsammans med eleverna Jona 1:4–3:10 och diskutera
följande frågor:

• Vad hände med Jona när han försökte slippa undan sin
mission till Nineve?

• Varför tror ni att Herren inte lät Jona drunkna?

• Hur använde Frälsaren sig av Jonas upplevelse av den
”stora fisken”? (Se Matt 12:38–40; 16:1–4.)

• Hur reagerade människorna i Nineve på Jonas predikan?

• Vad lär oss denna berättelse om vår himmelske Faders
kärlek till sina barn och hans hopp om dem? (Se kommen-
taren till Jona 3:5–9 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 101.)

• Vad lär oss berättelsen om vad vi kan hoppas på, när det
gäller våra nära och kära som har gått vilse?

Tarsis?

Medelhavet Jafo

Nineve

Gath-Hahefer
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Låt eleverna läsa Jona 4:1–3. Fråga:

• Varför blev Jona arg när Herren förskonade Nineve?

• Varför besvärades Jona av Nineves omvändelse?

Läs Jona 4:4–9 tillsammans med eleverna och diskutera vad
Herren lärde Jona som visar att han älskar alla sina barn.
Fråga:

• Har ni någon gång varit rädda för att resa till ett folk som
ni inte känner?

• Eftersom Herren älskar alla sina barn, hur kan vi då också
lära oss att älska dem?

• Om vi blir sant omvända till evangeliet, hur påverkar
det då vår önskan att dela med oss av det till andra?
(Se Mosiah 27:32–28:4.)

Skriv Nutida ricinbuskar på tavlan. Fråga eleverna:

• Varför sörjde Jona mer över ricinbusken än över männis-
korna i Nineve?

• Vad ville Herren undervisa Jona om med hjälp av ricin-
busken när det gällde Jonas inställning till människorna i
Nineve?

• Hur påminner detta om människor i dag som är mer måna
om världsliga angelägenheter och egna behov än om att
frälsa dem som saknar evangeliet?

Låt eleverna göra en lista med tänkbara ”nutida ricinbuskar”
som ibland hindrar oss från att tjäna vår himmelske Faders
barn (till exempel att det inte passar just då eller andra
ursäkter och distraherande faktorer). Låt dem läsa Jona
4:10–11. Fråga:

• Varför var Herren villig att visa barmhärtighet mot folket
i Nineve? (Se 2 Nephi 26:33; Alma 26:37.)

• Vad menas med att de inte kunde ”skilja mellan höger
och vänster”? (Se kommentaren till Jona 4:1–11 i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 102.)

Jona
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MIKA

Inledning
Mika är en förkortning av namnet Mikajah, som betyder
”Vem är lik Jehova?”. ”Liksom namnen på några av de andra
profeterna och patriarkerna är [namnet Mika] passande för
denne mans livsverk, som profetiskt på olika sätt visade att
ingen är lik Honom och att alla bör sträva efter att vandra på
hans vägar. Ingen annan makt är som hans makt och ingen
kung är som denne Kung” (Ellis T Rasmussen, A Latter-day
Saint Commentary on the Old Testament, s 664).

Mika bodde i en liten stad i södra Juda (se Mika 1:1, 14; Jer
26:18) och profeterade då Jotam, Ahas och Hiskia var kungar,
vilket var ungefär 740 till 697 f Kr (se Mika 1:1; se även
”Kungar och profeter i Israel och Juda”, s 219–222). Det kan
ha varit Mikas uppväxt i en småstad som ger hans skrifter
en vardaglig grundton som visar lyhördhet för de mindre
lyckligt lottade. Han var samtida med Jesaja.

Mikas budskap skiftar mellan varningar för kommande
domar och löften om framtida återlösning. I kapitel 1–3 för-
kunnar Mika domar mot Israel (Samaria) och Juda (Jerusa-
lem). Men i kapitel 4–7 profeterar han om insamlingen i de
sista dagarna och återlösningen av Israels hus. Mika är den
ende av Gamla testamentets profeter som profeterade
att Messias skulle födas i Betlehem (se Mika 5:2).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Ledare bör tjäna folket och inte själviska intressen 

(se Mika 3; se även Matt 20:25–28; Mosiah 2:12–19).

• I templen undervisar Herren oss om sina vägar och vi
ingår där förbund att vandra på hans stigar (se Mika 4:1–2;
se även L&F 109:11–16).

• Trots Herrens domar över de ogudaktiga kommer han att
trösta och hela dem om de omvänder sig (se Mika 4:6–7;
7:8–9, 18–20).

Lektionsförslag
Mika 1–7. De ogudaktiga blir straffade, men om de
omvänder sig tröstas och helas de av Herren. 
(40–50 min)

Rita två stora tavelramar på tavlan. Den ena kallar du Före
och den andra Efter. Håll upp en bok och fråga eleverna:

• Har det hänt att ni läst sista sidan i en bok först?

• Fördärvade det berättelsen?

• Vad vinner man på att läsa sista sidan först?

Mika 1–7
Låt eleverna läsa Mika 7:18–20 och se vad Mika
profeterade om i slutet av sin bok. Skriv upp löftena på
tavlan i Efter-ramen.

Be eleverna att med ord skapa en bild av hur det var i Israel
på Mikas tid. Ge följande hänvisningar till grupper eller
enskilda och låt dem söka efter ledtrådar: Mika 1:2–9; 2:1–2,
9–11; 3:2, 5, 9–12; 6:12–16; 7:1–6. Skriv upp vad de kommer
fram till i Före-ramen på tavlan.

Följande övning hjälper eleverna att förstå när tiden är inne
för Israel att få de utlovade välsignelserna. Läs tillsammans
med dina elever följande fem skriftställen. Efter varje hänvis-
ning finns en beskrivning av en sinnebild som används
i skriftstället. Teckna sinnebilden eller skriv in beskrivningen
i Efter-ramen och ställ åtföljande frågor.

1. Mika 2:12–13 (ett får som bryter sig igenom fållan).
Hur kan denna bild representera ett Israel i de sista
dagarna som består av ett stort antal medlemmar
i kyrkan? Vilket löfte till Abraham uppfylls härigenom?
(Se Abraham 2:9–11.)

2. Mika 4:1–2 (ett tempel på ett berg). Hur hjälper oss tempel
att föra ut evangeliet till alla världens folk? (Se Jes 2:1–4.)

3. Mika 4:12–13 (horn av järn och klövar av koppar). Vem
föreställer denna bild? Hur mäktigt är det sentida Israel?
(Se L&F 35:13; 133:59.)

4. Mika 5:7 (en regnskur på gräs.) På vilka sätt kommer det
sentida Israel att ha ett positivt inflytande på utvecklingen
i världen?

5. Mika 5:8 (ett lejon som skingrar fårhjordar). Hur låter
denna bild oss ana att ingenting kan hejda Guds rike i de
sista dagarna?

Läs följande uttalande av profeten Joseph Smith:

Diskutera på vad sätt evangeliet sprids över jorden och vilka
barriärer som måste övervinnas för att Mikas profetia ska
uppfyllas. Fråga eleverna vad de kan göra för att de utlovade
välsignelserna till Israel i de sista dagarna ska förverkligas.

Låt eleverna läsa följande hänvisningar och ta reda på vad de
har gemensamt: 3 Nephi 16:15; 20:13–17; 21:12–21; Mormon
5:22–24; Läran och förbunden 87:5. Be dem läsa Mika 5:8–15
och fråga vad i övrigt dessa skriftställen har gemensamt.
(De antingen citerar eller är ett eko av dessa verser i Mika.)

”Våra missionärer går ut till olika nationer . . . san-
ningens standar har upprests. Ingen gudlös hand kan
hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbel-
hopar må samlas, arméer må förena sig, förtalet må
nedsvärta, men Guds sanning skall gå fram kraftfullt,
ädelt och oförskräckt, tills den genomträngt varje kon-
tinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och
ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts och den
store Jehova säger att verket är fullbordat” (History of
the Church, del 4, s 540).
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Inledning
Nahum var samtida med Sefanja, Habackuk och Jeremia
(se ”Kungar och profeter i Israel och Juda”, s 221). Han profe-
terade i Juda någon gång mellan 663 och 612 f Kr. Hela hans
upptecknade budskap innehåller profetior om Nineves
undergång, Assyriens huvudstad. Dessa profetior är en sin-
nebild av de ogudaktigas förgörelse i de sista dagarna.

Mer än ett hundra år tidigare hade invånarna i Nineve
genom profeten Jona uppmanats att omvända sig, vilket de
också gjorde och därmed skonades (se Jona 3). Men under
Nahum verksamhetstid hade Nineve på nytt hemfallit åt
ogudaktighet och denna gång skulle de inte undkomma
Herrens domar.

Assyrierna erövrade Israels nordrike omkring 721 f Kr och
förde bort dess invånare i fångenskap (se Tillägg D i Gamla
testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 115–118). Från den
tiden utgjorde assyrierna också ett ständigt hot mot Judas
möjligheter att överleva. Nahums profetia om assyriernas
undergång, skriven på vers, måste ha varit en källa till hopp
och tröst för Juda rike. Namnet Nahum betyder ”tröstare”.
Hans löfte var att Jehova en dag skulle ”trösta” Israel.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Herren förgör endast de ogudaktiga efter att ha varnat

dem. Kyrkans medlemmar har ansvaret att hjälpa till
att varna alla Guds barn (se Nah 1:1–7; se även Jona 3;
L&F 88:81–82).

Lektionsförslag
Nahum 1–3. Det räcker inte att ha varit trofast i det för-
flutna. Vi måste trofast hålla ut intill slutet. Herren förgör
endast de ogudaktiga efter att ha varnat dem. (35–45 min)

Ge varje elev ett papper med en teckning av en gravsten.
Be dem göra en inskrift på stenen, skriva något som de vill
ska stå på den egna gravstenen. Be eleverna berätta vad de

Nahum 1–3
skrev och diskutera varför de vill att människor ska minnas
dem på det sättet. Be dem läsa Alma 48:11–13, 17 och disku-
tera hur vårt sätt att leva påverkar vad andra kommer att
minnas av oss. Läs Läran och förbunden 14:7 och 101:35–38
och fråga:

• Om vi trofast håller ut intill slutet, vilken inverkan tror ni
det har på hur man kommer att minnas oss?

• Hur går det för den som var olydig i ungdomen men
senare omvände sig och blev trofast? (Se Alma 36:6–24.)

• Hur går det för den som i början var trofast men inte
höll ut? (Se L&F 40:1–3.)

Berätta för eleverna att de i dag ska få lära sig om en stad
som profeten Nahum skrev en gravskrift för – innan den
förstördes.

Fråga eleverna vad de känner till om assyrierna och deras
huvudstad Nineve (se Tillägg D i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 115–118). Gå igenom vad som
hände med Nineve i Jona 3 (se kommentaren till Jona 3:5–9
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 101). Fråga:
Vilket slags gravskrift kunde ha skrivits för Nineve vid
denna tidpunkt?

Låt eleverna läsa Nahum 3:1–5 och berätta hur det var i
Nineve mer än ett hundra år senare. Fråga: Vilken slags grav-
skrift skulle ha varit passande för Nineve på Nahums tid?
Tala om för dem att Nahum 3:7–19 kan kallas Nahums grav-
skrift för Nineve och att den skrevs innan staden förstördes.
Låt eleverna läsa dessa verser och välja en vers som de tycker
skulle vara en lämplig inskrift på Nineves gravsten.

Låt eleverna korshänvisa Nahum 1:1–7 och Alma 46:8. Fråga:

• Hur hjälper oss dessa verser att förstå varför Herren straf-
fade Nineve? (Den stad som han förskonade på Jonas tid
glömde snart bort Herren och återgick till sitt tidigare
ogudaktiga leverne.)

• På vad sätt liknar vi dem som bodde i Nineve, om vi också
försjunker i ogudaktighet?

Läs Nahum 1:8–10 och jämför dessa verser med Malaki 4:1.
Fråga eleverna vilken annan händelse Nahum skildrade
när han beskrev Nineves fall. (Kristi andra ankomst.) Hjälp
dem förstå att de flesta av Gamla testamentets profetior är
”dualitiska” till sin karaktär, det vill säga kan syfta både på
något nära förestående och något som ligger långt i fram-
tiden (se kommentaren till Nah 1:2–10 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 219). Fråga: Vad kan var och en av
oss göra för att hjälpa andra få kunskap om och leva enligt
sanningen?

NAHUM 
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HABACKUK

Inledning
Det mesta man känner till om Habackuk är hämtat från hans
skrifter. Habackuk var samtida med Jeremia och Lehi och
bodde troligen i Jerusalem (se ”Kungar och profeter i Israel
och Juda”, s 221). Han profeterade någon gång före den
första deportationen av judar till Babel omkring 597 f Kr
(se Hab 1:6).

Habackuks bok är unik. De flesta profetiska böcker inne-
håller ett varningens budskap från Herren till sina barn, men
denna bok är en uppteckning av Habackuks egna samtal
med Herren. När ni studerar denna uppteckning, sök då efter
de två ting som Habackuk oroade sig över (se Hab 1:2–4
och 1:12–2:1) och de svar han fick (se Hab 1:5–11 och 2:2–20).
Lägg också märke till den vackra lovsång som Habackuk
avslutar sin bok med (se Hab 3).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Trots att även de trofasta har svårt att förstå Herrens alla

vägar, har Herren lovat att uppenbara sina hemligheter för
dem som flitigt söker honom (se Hab 1–3; se även Jes
55:8–9; 1 Nephi 10:17–19; L&F 76:1–10).

• Herren kommer att straffa de ogudaktiga när hans egen
tid är inne och på sitt eget sätt (se Hab 1:1–11).

• Herren låter ibland de ogudaktiga antingen straffa eller
förgöra varandra (se Hab 1:5–11; se även Mormon 4:5).

• Herren förväntar sig att hans förbundsfolk ska leva i
enlighet med det ljus som de har fått (se Hab 1:12–2:20).

Lektionsförslag
Habackuk 1–3. Även om vi har svårt att förstå alla hans
vägar, har Herren lovat att uppenbara sina hemligheter
för dem som flitigt söker honom. (25–35 min)

Fråga eleverna:

• Om ni inte vet vad ett ord betyder, vart vänder ni er då?

• Vart vänder ni er om ni är sjuka?

Habackuk 1–3
• Vart skulle ni vända er för att för att få veta varför de

ogudaktiga ibland lyckas, medan däremot de rättfärdiga
får lida?

• Är det lämpligt att ställa frågor till Herren?

Låt eleverna läsa 1 Mosebok 25:22; 2 Mosebok 3:11; Job 3:11
och Läran och förbunden 121:1–3 och ta reda på vad dessa
skriftställen har gemensamt. Diskutera vad profeterna och
andra har gjort, när de ställts inför svåra prövningar och
behövt hjälp och insikt av Herren. Läs och diskutera Jakobs
brev 1:5.

Berätta för eleverna att Habackuk levde under en tid då de
flesta av judarna var ogudaktiga. Låt dem läsa Habackuk
1:1–4. Fråga:

• Vilken fråga ställde Habackuk till Herren?

• Varför tycks det ibland som om de ogudaktiga förblir
ostraffade och till och med lyckas, medan de gör livet
svårt för dem som försöker vara rättfärdiga?

Läs Habackuk 1:5–11 tillsammans med dina elever och disku-
tera Herrens svar på Habackuks fråga (se kommentaren till
Hab 1:2–4 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 227).
Fråga:

• Händer det att ogudaktiga undgår att bli straffade?
(Se även 3 Nephi 27:11; L&F 121:7–22.)

• Hur kan Herrens svar vara till hjälp för dem som ställer
samma fråga i vår tid?

Herrens svar väckte en annan fråga i Habackuks sinne. Låt
eleverna läsa Habackuk 1:12–17 och söka efter Habackuks
andra fråga. Ta kommentarerna till Habackuk 1:5–17 och
2 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 227) till hjälp
när du diskuterar följande frågor med eleverna:

• Varför låter Herren ibland de ogudaktiga plåga de
rättfärdiga? (Se även L&F 122.)

• Varför förväntar han sig att sitt folk ska hålla buden
och förbunden bättre än de som inte har fått lika mycket
sanning? (Se även Luk 12:47–48; L&F 82:3.)

Fråga eleverna hur det känns att veta att Herren besvarade
frågorna som Habackuk ställde. Uppmuntra dem att vända
sig till Herren och till de levande profeternas ord när de
söker efter svar på sina egna frågor.

När Herren svarar oss eller ger oss välsignelser bör vi tacka
honom. Läs Läran och förbunden 59:7, 21 och fråga eleverna
vad Herren önskar av dem som han välsignar. Läs Habackuk
3:17–19 och fråga på vilket sätt dessa verser är ett uttryck
för tacksamhet. Uppmuntra eleverna att tacka Gud när han
välsignar dem och när han ger dem insikt. Försäkra dem om
att han har makt över sina skapelser, även om vi inte förstår
alla hans vägar.
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Inledning
Sefanja var samtida med Jeremia, Lehi och Nahum och pro-
feterade under kung Josias regeringstid, omkring 639 till
608 f Kr. Han kan ha varit ättling till kung Hiskia (se kom-
mentaren till Sef 1:1 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 223). Sefanjas budskap till Juda och de omgivande
nationerna var att de till följd av ogudaktighet skulle drabbas
av gudomlig vedergällning. Han uppmanade folket: ”Sök
Herren . . . sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni
beskyddade på Herrens vredes dag” (Sef 2:3). Det var ett
budskap som lämpade sig just för Sefanja, vars namn betyder
”Herren gömmer” eller ”Herren beskyddar”.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Vid Kristi andra ankomst kommer de ogudaktiga att

förgöras (se Sef 1:3–18; 2:4–15; 3:2–8) och de rättfärdiga
räddas (se Sef 2:3, 5–9; 3:9–20).

• Vår rättfärdighet gör oss beredda att uthärda de kata-
strofer som föregår Kristi andra ankomst 
(se Sef 2:1–3, 9; 3:7).

Lektionsförslag
Sefanja 1–3. Att leva rättfärdigt är bästa sättet att bereda
oss för Kristi andra ankomst. (20–25 min)

Skriv följande fråga på tavlan: Vilka kommer att förgöras vid
Kristi andra ankomst? Låt eleverna svara. Om de säger att det
är de ogudaktiga, frågar du dem vilka detta inbegriper,
eftersom alla syndar och även de som räddas vid Kristi andra

Sefanja 1–3
ankomst är ofullkomliga. Be dem läsa Sefanja 1:3–18; 2:4–15
och 3:2–4, 8, 11 och lista de synder som enligt profeten
Sefanja skulle leda till folkets undergång. Här följer några
tänkbara svar:

• Avgudadyrkan (se 1:4–5)

• Vända sig bort från Herren (se 1:6)

• Inte söka Herren (se 1:6)

• Högmod (se 1:8, 14; 2:10; 3:11)

• Våld (se 1:9)

• Lögn (se 1:9)

• Förlita sig på rikedom (se 1:11, 18)

• Overksamhet (se 1:12)

• Angrepp på Israel (se 2:4–15)

• Olydnad (se 3:2)

• Förvränga Guds lagar (se 3:4)

Tala om för eleverna att Sefanja kom med förslag på hur man
undgår att förgöras vid Kristi andra ankomst. Låt dem läsa
Sefanja 2:1–3 och sammanfatta profetens råd. Fråga: Vad tror
ni Sefanja försökte betona genom att upprepa ordet innan?

Bär vittnesbörd om betydelsen av att förbereda sig innan
Herren kommer tillbaka. Läs följande uttalande av Neal A
Maxwell, dåvarande utbildningschef för kyrkan:

Om tiden tillåter så välj ut några verser i Sefanja 3 som
visar vilka välsignelser de får som lever under tusenårsriket
(se kommentaren till Sef 3:8–20 i Gamla testamentet: 
1 Konungaboken – Malaki, s 224).

”Alla medlemmar i kyrkan måste acceptera Kristi
återkomst i majestät och kraft innan denna händelse
inträffar, ty, som C S Lewis uttryckte saken, det hjälper
människorna föga att böja knä när det inte längre
är möjligt att stå upp, ty när ’pjäsens författare träder
in på scenen är dramat slut’” (”Q&A”, New Era,
jan 1971, s 9).

SEFANJA
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HAGGAI

Inledning
Haggais profetia riktar sig till de judar som återvände från
den babyloniska fångenskapen i samband med kung Koreshs
påbud cirka 537 f Kr (se Esra 1:1–8). Haggai var samtida med
Esra, Nehemja och Sakarja.

Judarna började återuppbygga templet men upphörde snart
till följd av motstånd och förföljelser (se Esra 4; se även
Tillägg J och kommentaren till Esra 4:1–10 i Gamla testamentet:
1 Konungaboken – Malaki, s 311–316, 320–321). Haggais pro-
fetia, som uttalades cirka 520 f Kr, uppmuntrade judarna att
förnya sina ansträngningar att återuppbygga templet, trots
det motstånd de mötte, så att de skulle få de välsignelser som
Herren utlovat (se även Esra 5:1; 6:14).

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Templets förbund och förordningar är nödvändiga i vår

himmelske Faders frälsningsplan för människosläktet
(se Hagg 1; 2:7–9; se även L&F 128:11–19; 132:7–19).

• Herren kräver att de som tar del av templets förordningar
är värdiga (se Hagg 2:10–19).

Lektionsförslag
Haggai 1–2. Templets förbund och förordningar är
nödvändiga i vår himmelske Faders frälsningsplan för
sina barn. (15–25 min)

Skriv på tavlan Alla vägar bär till __________ . Fråga eleverna
vad de tycker ska stå på den tomma raden. Förklara att de
i dag ska få lära sig ett viktigt sätt att avsluta denna mening.

Läs Haggai 1:1–14 tillsammans med eleverna och diskutera
följande frågor:

• Varför upphörde judarna med att bygga templet 
i Jerusalem? (Se v 2–6.)

• Var det enligt Herren fattigdomen och förföljelserna som
var orsaken till att de misslyckades med att återuppbygga
templet, eller var fattigdomen och förföljelserna en följd
av detta? (Se v 7–11.)

• Vad lovade Herren de trofasta om de återuppbyggde
templet trots att de var fattiga? (Se v 13.)

• Varför tror ni att templet var så viktigt?

Haggai 1–2
Jämför Herrens undervisning i Haggai med hans undervis-
ning om tempel till det nutida Israel i Läran och förbunden
95; 109:1–5 och 124:31–55. Återge följande uttalande av äldste
Boyd K Packer till kyrkans ledare:

Avsluta meningen på tavlan genom att skriva dit templet,
och be eleverna förklara på vad sätt alla vägar bär till
templet. Visa en bild av det tempel som ligger närmast er
eller en bild av något annat tempel i vår tid. Fråga eleverna
vad det är för skillnad mellan tempel och lokala möteshus.
Förvissa dig om att eleverna förstår att templet är den plats
som Gud avskilt åt oss att ta emot de förordningar som är
nödvändiga för vår frälsning.

Fundera på att inbjuda en eller flera elever som har varit
i templet och döpt sig för döda, eller beseglats till sina
föräldrar, och be dem berätta om sina upplevelser och bära
vittnesbörd om varför tempel är viktiga. (Uppmana dem
att inte tala om de ceremonier eller förordningar som äger
rum i templet.)

Haggai 2:10–19. Herren kräver av oss att vi ska vara
värdiga att delta i templets förordningar. (10–15 min)

Ställ följande frågor till eleverna:

• Hur långt är ett maratonlopp?

• Skulle ni vilja springa ett maratonlopp i morgon?

• Vad skulle kunna hindra er från att delta?

• Vad skulle ni vilja göra innan ni springer ett sådant lopp?

”Ni undrar kanske hur ni ska kunna fullgöra kyrkans
uppgift i era medlemmars liv . . . President Kimballs
uttalande om kyrkans uppgift säger hur det ska gå till:

Vi ska ’förkunna Herren Jesu Kristi evangelium för
varje nation, släkt, tungomål och folk, för att förbereda
dem att bli medlemmar i kyrkan genom dopets och
konfirmationens förordningar’.

Vi ska ’fullkomna de heliga genom att förbereda dem
att ta emot evangeliets förordningar och att genom
undervisning och disciplin uppnå upphöjelse’.

Vi ska ’återlösa de döda genom att utföra evangeliets
ställföreträdande förordningar för dem som har levat
på jorden’.

Vi ska åvägabringa odödlighet och evigt liv för män-
niskan genom att koncentrera oss på de förordningar
och förbund som står i samband med dem . . .

Vi gör klokt i att se till att alla vägar bär till templet inom
kyrkans alla organisationer. För det är i dessa som vi
i allt förbereds att bli berättigade att inträda i Herrens
närhet” (seminarium för regionrepresentanter, 3 apr
1987, s 4–5; kursiveringen i det sista stycket är tillagd).
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• Vilka förberedelser är nödvändiga för att springa ett
maratonlopp?

• Vilka förberedelser är nödvändiga för att inträda
i templet?

Låt eleverna läsa Haggai 2:10–19 (se även kommentaren till
Hagg 2:10–19 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki,

s 326). Hjälp dem förstå att ett tempelbesök inte helgar någon
som är ovärdig och att den som ovärdigt besöker templet
vanhelgar Herrens hus. Låt dem läsa Läran och förbunden
110:7–8 och diskutera varför värdighet krävs för menings-
fylld tempeltjänst.

Haggai
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SAKARJA

Inledning
Sakarja var samtida med Haggai och vände sig också till de
judar som återvände från den babyloniska fångenskapen.
Namnet Sakarja betyder ”Herren (Jehova) minns”. Sakarja
uppmuntrade Israel att omvända sig och återuppbygga
templet (se Sak 1:1–17; se även Esra 5:1–2; 6:14 och denna
handlednings inledning till Haggai, s 211).

Sakarja innehåller målande profetior om Kristi jordiska
verksamhet (se Sak 9:9–12; 11:10–14) liksom om händelser
i de sista dagarna, till exempel Israels insamling, den sista
stora striden och Kristi andra ankomst (se Sak 3:8–9; 10:6–12;
12–14). Ett flertal av de budskap som Sakarja mottog av
Herren kom i form av syner (se kapitel 1–6). Många av sinne-
bilderna i dem har inte tolkats av forntida eller nutida pro-
feter och därför är innebörden osäker.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Frälsarens liv och verksamhet förutsågs av Sakarja och

andra forntida profeter (se Sak 3; 6:10–15; 9:9, 11–12;
11:12–13; 13:6–7; se även MB Jakob 7:11).

• Mitt under striden i Harmagedon ska Kristus återvända
till Jerusalem och rädda judarna från undergång. De får
veta att han är Frälsaren, att han korsfästes, och de
kommer att ta emot honom som sin Messias och Konung
(se Sak 12:3–10; 13:6, 9; 14:1–5, 9; se även L&F 45:42–53).

Lektionsförslag
Sakarja 1–14. Sakarjas profetior innehåller många
detaljer om Frälsarens jordiska verksamhet och andra
ankomst. (20–25 min)

Ge varje elev en kopia av följande översikt, men lämna
kolumnen ”Profetior om Frälsaren” tom.

Hänvisning Profetior om Frälsaren

Sakarja 2:4–5, 10–13 Kristus ska bo hos sitt folk (se Upp 22:1–5).

Sakarja 3; 6:10–15 Josua är en sinnebild för den store 
Översteprästen (se Hebr 3:1).

Sakarja 3:8–9; 6:12 Jesus är den telning som ska sona för oss 
(se Jer 23:5–6).

Sakarja 1–14

Låt eleverna i små grupper eller som klass läsa skriftställena
och fylla i kolumnen ”Profetior om Frälsaren”. Diskutera
deras svar. Använd skriftställena inom parentes i kolumnen
”Profetior” för att hjälpa eleverna förstå när profetiorna
uppfylldes eller kommer att uppfyllas.

Håll upp en smutsig trasa och fråga:

• Tror ni det är möjligt att få den här trasan ren igen?

• Vad krävs för att trasan ska bli ren?

• Vad måste vi göra för att bli renade från synd?

Låt eleverna slå upp Sakarja 3. Diskutera följande frågor:

• Vad såg Sakarja att Satan gjorde enligt vers 1?
(Satan betyder bland annat ”anklagare”.)

• Vad hade översteprästen Josua på sig? (Se vers 3;
lägg märke till att detta inte är den Josua som
efterträdde Mose.)

• Vad tror ni att vers 4 beskriver?

• Genom vilken kraft blir vi renade eller får rena kläder?

• Vad säger vers 7 om vad Herren förväntar sig av oss?

• Vem är telningen i vers 8?

• Varför kommer han? (Se vers 9; se även Jer 23:5–6.)

Hjälp eleverna inse att tack vare Jesu Kristi ankomst är
kraften att övervinna världens synder tillgänglig för oss alla.
Det är en kraft som bemöter Satans beskyllningar och gör oss
rena, om vi söker den på Herrens sätt. Om vi gör det som
Herren ber oss att göra, kan han genom sin försoning ta vår
”missgärning från” oss (se Sak 3:4).

Håll upp den smutsiga trasan och en ren trasa. Bär vittnes-
börd om Frälsarens förmåga att rena oss.

Hänvisning Profetior om Frälsaren

Sakarja 9:9 Jesus kommer segerrikt att rida in som kung i
Jerusalem på en åsna (se Matt 21:1–11).

Sakarja 9:11–12 Fångar kommer att släppas ut ur hålan 
(se L&F 138:32–35).

Sakarja 11:12–13 Frälsaren kommer att förrådas för trettio
silvermynt (se Matt 26:14–16; 27:3–10).

Sakarja 13:6 Judarna kommer att fråga Jesus om såren 
i hans händer (se L&F 45:51–53).

Sakarja 13:7 Herden blir slagen och fåren skingrade 
(se Matt 26:31).

Sakarja 14:1–15 Herren uppenbarar sig och räddar judarna
i Jerusalem (se L&F 45:47–50).
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Sakarja 12–14. Sakarja innehåller viktiga upplysningar
om Jesu Kristi andra ankomst. (35–50 min)

Skriv ordet Harmagedon på tavlan och be eleverna berätta
vad de vet om denna plats. Fråga:

• Hur känner ni er när ni tänker på händelserna i de sista
dagarna och på Kristi andra ankomst?

• Vilka är några av de händelser som måste inträffa innan
Frälsaren kommer tillbaka?

Skriv upp några av dessa händelser på tavlan. Evangeliet
kommer till exempel att predikas för varje nation 
(se L&F 133:37) och falska profeter kommer att uppenbara
sig och bedra många (se Matt 24:24–27).

Berätta för eleverna att profeten Sakarja såg och beskrev
många av de händelser som har samband med Kristi andra
ankomst. Förklara att han vid ett flertal tillfällen i Sakarja
12–14 använde uttrycket ”på den dagen” för att ange vilka
händelser som skulle gå i uppfyllelse i de sista dagarna.
Låt eleverna dela upp sig i små grupper och noggrant söka
igenom varje kapitel efter detta uttryck. Låt dem göra en
lista på ett papper över varje händelse som Sakarja beskrev
och ange skriftstället (Märk: Inte alla händelser börjar med
”på den dagen”.) Vad de kommer fram till kan se ut på
ungefär följande sätt:

Händelse Profetior om de sista dagarna

12:2–3 Jerusalem trotsar belägringen.

12:4 Hennes fiender bestraffas med vanvett.

12:5–7 Stamfurstarna i Juda är som eld.

12:8 De svagaste i Juda är som David.

12:9 Jerusalems fiender utrotas.

12:10–11 Judarna känner igen Jesus ”som de har 
genomborrat”.

Sakarja

214

Ytterligare upplysningar finner du i tillägg I i Gamla testa-
mentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 291–295).

Läs Sakarja 13:6 och Läran och förbunden 45:48–53 och
133:17–20 för ytterligare upplysningar om Frälsarens fram-
trädande på Oljeberget. Fråga eleverna om vi ska frukta
Jesu Kristi andra ankomst. Läs 1 Nephi 22:16–17 och förklara
att så länge som vi är rättfärdiga behöver vi inte frukta
(se även L&F 38:29–30). Ge flera elever möjlighet att uttrycka
sina känslor för vad de har lärt sig av Sakarja om Kristi
andra ankomst.

Händelse Profetior om de sista dagarna

13:1 En källa öppnas till rening för folket.

13:2–5 Avgudarna utrotas och falska profeter finns inte mer.

13:6 Judarna ser Kristi sår.

13:7–9 Herden blir slagen och två tredjedelar av folket dör.

14:1–2 Alla nationer samlas mot Jerusalem.

14:3 Herren strider för Jerusalem.

14:4–5 Kristus står på Oljeberget som delas mitt itu.

14:6–7 Ett märkligt ljus visar sig.

14:8 Levande vatten utgår från Jerusalem.

14:9–11 Herren är kung; Israel lever i fred.

14:12–15 En plåga förgör Israels fiender.

14:16–19 Alla nationer dyrkar i Jerusalem.

14:20–21 På bjällror och grytor står det ”Helgad åt Herren”.
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MALAKI

Inledning
Namnet Malaki betyder ”min budbärare”, ett passande namn
för en profet. Malaki profeterade för Juda efter profeterna
Haggai och Sakarja och kan ha varit samtida med Nehemja.
Hans bok skrevs ungefär fyra hundra år före Kristi födelse
(se inledningen till Malaki och kommentaren till Mal 1:1
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki, s 351).

Malaki tillrättavisade folket för deras bristande tro på
Herrens löften. Han talade om återställelsen av prästadömets
beseglande makt, om äktenskap, skilsmässa, tionde och offer-
gåvor. Han profeterade också om en budbärare som skulle
föregå Frälsarens andra ankomst. En stor del av Malakis pro-
fetior är tillämpliga på de sista dagarna. Var uppmärksam
på dessa profetior när ni studerar denna bok.

Några viktiga evangelieprinciper 
att söka efter
• Äktenskapets förbund är allvarligt och heligt och ska inte

brytas (se Mal 2:11–16; se även L&F 131:1–4; 132:15–19).

• Tionde är att lämna tillbaka till Gud det som tillhör
honom. Om vi inte betalar vårt tionde och ger offergåvor,
stjäl vi från Gud och berövar oss själva de utlovade välsig-
nelserna (se Mal 3:8–12; se även 3 Mos 27:30–32).

• Den beseglande myndighet som Elia återställde gör det
möjligt för familjer att beseglas tillsammans för evigheten.
Utan detta skulle jorden slås med förbannelse och öde-
läggas vid Herrens ankomst (se Mal 4:5–6; se även L&F 2;
110:13–16; 128:17–18; 138:46–48).

Lektionsförslag
Malaki 3 (Nyckelskriftställe: Mal 3:8–10). Om vi
betalar vårt tionde och ger offergåvor, välsignar

Herren oss både andligt och timligt. (20–30 min)

Visa eleverna en tidningsartikel som handlar om stöld. Fråga
dem om de någonsin har blivit bestulna och hur de då kände
sig. Fråga: Hur tror ni att det är att leva i ett samhälle där det
inte finns någon kriminalitet? Berätta för eleverna att Malaki
talade om en sådan tid. Läs Malaki 3:1–6 och 4:1–2 tillsam-
mans och fråga vad som kommer att hända vid Kristi andra
ankomst som gör att kriminaliteten försvinner.

Hänvisa återigen till tidningsartikeln om stöld och fråga
eleverna:

Malaki 1–4
• Hur skulle det kännas om artikeln handlade om er och om

att ni hade ertappats på bar gärning med att stjäla?

• Hur skulle era föräldrar känna sig?

• Hur skulle det kännas om det ni stulet tillhörde Gud?

• Går det att stjäla från Gud?

Läs Malaki 3:8–9 och fråga eleverna varför underlåtenhet att
betala tionde och ge offergåvor är att stjäla från Gud (se kom-
mentaren till Mal 3:7–9 i Gamla testamentet: 1 Konungaboken –
Malaki, s 353–354). Läs Läran och förbunden 64:23–24 och
diskutera varför tiondelagen är ett så viktigt bud. Återge föl-
jande uttalande av äldste Dallin H Oaks:

Fråga eleverna:

• På vilket annat sätt än genom tiondet sade Malaki att
folket i Juda stal från Gud? (Genom att inte ge offergåvor;
se Mal 3:8.)

• Vilka offergåvor ombeds vi att ge Herren i vår tid?

Visa eleverna ett donationskvitto och diskutera hur fasteoffer
och missionärsfonder används. (Fasteoffer används till att
hjälpa de fattiga, missionärsfonder till att hjälpa missionärer
runtom i världen som annars inte skulle kunna åka på
mission, och donationer till humanitära ändamål bidrar till
genomförandet av olika humanitära projekt i världen.)

Låt eleverna läsa Malaki 3:10–12 och tala om vad Herren
lovat dem som ärligt betalar tionde och ger offergåvor.
Återge följande uttalande av äldste Ezra Taft Benson,
dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum:

Låt eleverna korshänvisa Malaki 3:8–10 och Läran och
förbunden 64:23. Diskutera vilken ytterligare välsignelse som
Herren lovat dem som betalar ett ärligt tionde. (De kommer
inte att brinna vid hans ankomst.)

”Att lyda tiondelagen medför timliga välsignelser.
Men Herrens största välsignelser är trots allt av andlig
natur. Detta är kanske den djupare innebörden av
dessa ord: ’Jag . . . kommer att öppna för er himlens
välsignelser och låta välsignelse strömma ut över er i
rikt mått’ (Mal 3:10). Framlidne äldste Melvin J Ballard,
en apostel, sade att ’Herren har lovat att ta hand om
den man eller kvinna som betalar sitt ärliga tionde,
[men] han lovar inte att göra dem rika, inte i materiellt
hänseende. Herrens största välsignelser är andliga,
inte materiella’ (Crusader for Righteousness, s 124)”
(The Teachings of Ezra Taft Benson, s 472–473).

”Tiondelagen visar att vi accepterar offerlagen. Den
förbereder oss också för helgelselagen och det celestiala
rikets andra högre lagar” (Nordstjärnan, jul 1994, s 35).
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Malaki 1–4. Om vi är förberedda för Jesu Kristi
andra ankomst behöver vi inte frukta. (25–45 min)

Låt eleverna föreställa sig att det är deras första dag i en viss
klass i skolan. Läraren förklarar vilka uppgifter som ska
göras för att eleverna ska få sitt slutbetyg, men säger inte när
dessa uppgifter ska vara gjorda. Läraren säger bara att de ska
vara klara någon gång under terminen. Eleverna kommer att
ha tillräckligt med tid att göra samtliga uppgifter, men en
dag kommer läraren oanmält att be om att få in dessa upp-
gifter. De elever som då har gjort allesammans blir godkända
och får sitt slutbetyg. De som inte gjort dem får underkänt
och inget slutbetyg.

Ställ följande frågor till eleverna:

• När skulle ni börja arbeta på uppgifterna?

• Skulle ni skjuta upp dem till slutet av terminen?

• Hur skulle det kännas att komma till klassen varje dag
om ni var färdiga med uppgifterna?

• Hur skulle det kännas om ni inte var färdiga med dem?

• När er lärare ger er ett datum för en skrivning, när börjar
ni då vanligtvis förbereda er för den?

• Varför skjuter somliga upp läxläsningen till sista stund?

Låt eleverna läsa Matteus 24:36–42 och fråga:

• På vilket sätt påminner dessa verser om situationen som
just beskrivits?

• Varför tror ni att Herren inte talar om för oss exakt när
han kommer?

• Vad vill han att vi ska göra varje dag?

S  M  T  W  TH  F  S

Malaki

216

Om du inte redan använt dig av lektionsförslaget till Sakarja
12–14 (s 00[214]), är detta ett bra tillfälle att använda det.
Annars går du igenom med eleverna de händelser som leder
fram till Kristi andra ankomst. När eleverna väl har fått insikt
om vilka stora ödeläggelser som enligt profetiorna ska äga
rum i de sista dagarna, ber du dem slå upp Malaki 3:2 och
besvarar den fråga som ställs där: ”Vem kan uthärda den dag
då han kommer?”

Låt eleverna läsa Malaki 3–4 och söka efter svaren på
följande frågor:

• Vad ska vi enligt Malaki göra för att förbereda oss för
Kristi andra ankomst?

• Vad sade han att vi inte skulle göra, för då skulle vi inte
vara beredda?

Diskutera elevernas svar. Använd upplysningarna i kom-
mentarerna till Malaki 3–4 i Gamla testamentet: 1 Konunga-
boken – Malaki (s 352–356) till att hjälpa eleverna förstå vad
de läser.

Läs Malaki 4:5 tillsammans med klassen. Fråga eleverna:

• Vad tror ni att Herren menade när han kallade sin andra
ankomst en stor och fruktansvärd dag?

• Bör vi frukta Kristi andra ankomst? (Se L&F 38:30.)

Uppmuntra eleverna att försöka komma på hur de bättre kan
förbereda sig för Kristi andra ankomst och att börja göra det.

Malaki 4:5–6 (Nyckelskriftställe). Herren lovade att
sända Elia före sin andra ankomst, för att ”vända

fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras
fäder”. (15–20 min)

Låt eleverna slå upp det nyckelskriftställe som talar om för
oss vad vår himmelske Faders ”verk” är (Moses 1:39). Efter
att ha läst denna vers talar du om för eleverna vad profeten
Malaki sade om vad Gud gör för att förvissa sig om att hans
verk genomförs.

Läs Malaki 4:5–6 tillsammans med eleverna och fråga dem
vem Elia är. Lägg märke till att dessa verser också finns
i kyrkans andra standardverk (se 3 Nephi 25:5–6; L&F 2;
Joseph Smith 2:36–39). Ta kommentaren till Malaki 4:5–6
i Gamla testamentet: 1 Konungaboken – Malaki (s 355–356) till
hjälp när ni diskuterar följande frågor:

• Varför skulle Elia sändas och inte någon annan profet?
(Enligt president Joseph Fielding Smith var ”Elia den siste
profeten i forna Israel som innehade prästadömets fullhet,
det vill säga, den sista av profeterna som var iklädd full-
heten av den beseglande kraften. De profeter som kom
efter honom hade inte denna fullhet” [Frälsningens lära,
del 3, s 127]).

• Vad skulle Elia föra med sig? (Se även L&F 110:13–16.)
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• Vad innebär det att barnens hjärtan ska vändas till sina
fäder?

• Vad skulle hända om inte Elia sändes? (Se även L&F 2:2–3;
128:15, 17–18; Joseph Smith 2:39.)

• Väntar vi fortfarande på att Elia ska komma, eller har han
redan kommit? (Se L&F 110:13.)

Bär vittnesbörd om att den beseglande kraft som Herren
lovat sända genom Elias hand har återställts. Uppmuntra
eleverna att sträva efter att vara värdiga en tempelrekom-
mendation och att ta varje tillfälle i akt att vara ”frälsare på
Sions berg” (se Ob 1:21) genom att släktforska och komma
till templet.

Malaki 1–4
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ETT TILLKÄNNAGIVANDE 
FÖR VÄRLDEN

FÖRSTA PRESIDENTSKAPET OCH DE TOLV APOSTLARNAS RÅD 
I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA

I, FÖRSTA PRESIDENTSKAPET och de tolv
apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mel-
lan man och kvinna är instiftat av Gud och att
familjen har en central roll i Skaparens plan för sina
barns eviga bestämmelse.

ALLA MÄNNISKOR – män och kvinnor – är ska-
pade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn,
en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar
och har som sådan gudomliga egenskaper och
förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvän-
digt för den enskildes förjordiska, jordiska och
eviga identitet och uppgift.

I FÖRUTTILLVARON kände och dyrkade dessa
söner och döttrar Gud som sin evige Fader
och antog hans plan, enligt vilken hans barn kunde
få en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för
att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå sin
gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt
liv. Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör
att familjebanden fortsätter bortom graven. Heliga
förordningar och förbund i heliga tempel gör det
möjligt för enskilda personer att återvända till
Guds närhet, och för familjer att vara tillsammans
för evigt.

DET FÖRSTA BUD som Gud gav Adam och Eva
gällde deras möjlighet att som man och hustru bli
föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud till sina barn
att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller.
Vi förkunnar vidare att Gud har befallt att den
heliga fortplantningsförmågan endast skall använ-
das mellan man och kvinna, lagligt vigda som man
och hustru.

VI TILLKÄNNAGER att det sätt varpå människo-
liv skapas har bestämts av Gud. Vi bekräftar livets
helgd och dess betydelse i Guds eviga plan.

MAN OCH HUSTRU har ett högtidligt ansvar att
älska och vårda sig om varandra och sina barn.

”Barn är en Herrens gåva” (Psaltaren 127:3). Föräl-
drar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i
kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska
och andliga behov, att lära dem älska och tjäna
varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga
medborgare var än de bor. Män och hustrur –
mödrar och fäder – kommer att stå till svars inför
Gud för hur de uppfyller dessa plikter.

FAMILJEN är instiftad av Gud. Äktenskap mellan
man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga
plan. Barn har rätt att födas inom äktenskapets
ram, och att fostras av en far och en mor som ärar
sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Stör-
sta förutsättningarna för lycka i familjelivet finns
då det byggs på Herrens Jesu Kristi lärdomar.
Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och
bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse,
förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och
sund rekreation. Enligt gudomlig plan skall fadern
presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet
och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin
familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvård-
nad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern
skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar.
Handikapp, död eller andra omständigheter kan
göra det nödvändigt med individuella anpassning-
ar. Släktingar bör vid behov ge hjälp och stöd.

VI VARNAR dem som bryter mot kyskhetsbudet,
som förgriper sig på maka eller barn, eller som
underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot famil-
jen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför
Gud. Vi varnar vidare för att familjens upplösning
kommer att frambringa de stora olyckor över en-
skilda människor, samhällen och nationer som
förutsagts av forntida och nutida profeter.

VI UPPMANAR ansvariga samhällsmedborgare,
regeringar och myndigheter överallt att verka
aktivt för att bevara och stärka familjen som sam-
hällets grundläggande enhet.

FAMILJEN

Detta tillkännagivande upplästes av president Gordon B. Hinckley, som en del av hans budskap 

vid Hjälpföreningens allmänna möte 23 september 1995 i Salt Lake City, Utah.

V
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Joel?

Jerobeam I:  Regerade i tjugotvå år (ca 930–909 f Kr).
Herren utsåg Jerobeam till kung över de tio norra stammarna,
men denne höll inte buden utan hemföll åt avgudadyrkan,
ett mönster som nästan alla Israels kungar skulle komma att
följa (se 1 Kung 12:25–14:20).

Nadab: Regerade i två år (ca 909–908 f Kr). Nadab,
Jerobeams son, fortsatte att begå samma synder som sin far.
Han mördades av Basha (se 1 Kung 15:25–31).

Basha: Regerade i tjugofyra år (ca 908–886 f Kr). Basha
erövrade tronen genom att mörda Nadab och döda alla
Jerobeams efterkommande. Han begick samma synder
som Jerobeam, och profeten Jehu förutsade att Bashas hus
skulle förgöras på samma sätt som denne hade låtit förgöra
Jeroboams hus (se 1 Kung 15:32–16:7).

Ela: Regerade i två år (ca 886–885 f Kr). Ela, Bashas son,
dödades av sin tjänare Simri. Simri dödade sedan alla som
tillhörde Bashas hus och uppfyllde därigenom Jehus profetia
(se 1 Kung 16:8–14).

Simri: Regerade i sju dagar (ca 885 f Kr). Militären
revolterade mot Simri, som därefter begick självmord 
(se 1 Kung 16:9–20).

Omri (ca 885–874 f Kr) och Tibni (ca 885–880 f Kr): Omri
och Tibni kämpade om makten i fyra år. Tibni dog och Omri
blev kung. Omri grundade staden Samaria och gjorde den till
sin huvudstad. Han regerade i ytterligare tolv år, ogudaktigare
än sina föregångare (se 1 Kung 16:16–28).

Ahab: Regerade i tjugotvå år (ca 874–853 f Kr). Ahab, Omris
son, anses vara nordrikets ogudaktigaste kung. Han gifte
sig med Isebel, en avgudadyrkande sidonitisk prinsessa som
främjade dyrkan av Baal och förföljde dem som dyrkade
Jehova. Hon försökte döda profeten Elia. Elia profeterade om
Ahabs och Isebels död (se 1 Kung 16:29–22:40; 2 Krön 18).

Ahasja: Regerade i två år (ca 853–852 f Kr). Ahasja
fortsatte i sin far Ahabs ogudaktiga fotspår (se 1 Kung
22:51–2 Kung 1:18).

Joram: Regerade i tolv år (ca 852–841 f Kr). Även om han
inte var lika ogudaktig som sin far och farfar, begick Joram
samma synder som Jerobeam (se 2 Kung 3:1–8:15).

Kungar och profeter i Israel och Juda

ISRAELS KUNGARISRAELS KUNGAR

Jedaj
Asarja

Jahasiel

Ahia

Sem
aja

Elieser

Obadja?
Elia

Jehu
M

ika

Elisa

H
anani

JUDA KUNGARJUDA KUNGAR

KUNGARNA I ISRAELS
FÖRENADE RIKE

Saul
David

Salomo
cirka 1050–930 f Kr

PROFETERNA
Israel Båda Juda

Rehabeam: Regerade i sjutton år (ca 930–913 f Kr).
Rehabeam, Salomos son, var ibland lydig mot Herren och
ibland följde han de ogudaktiga sedvänjorna i omgivande
länder. Detta ledde till att Sisak, farao i Egypten, invaderade
Juda och plundrade templet (se 1 Kung 12:1–24; 14:21–31;
2 Krön 10:1–12:16).

Abiam: Regerade i tre år (ca 913–910 f Kr). Abiam, även
kallad Abia, var son till Rehabeam. Han begick samma synder
som sin far (se 1 Kung 15:1–8; 2 Krön 13).

Asa: Regerade i fyrtio år (ca 910–869 f Kr). Asa var son
till Abiam och ”gjorde det som var rätt i Herrens ögon”
(1 Kung 15:11). Han åstadkom reformer i avsikt att utrota
avgudadyrkan i landet. Han stärkte också krigsmakten och
besegrade Israel och etiopierna när de angrep (se 1 Kung
15:9–24; 2 Krön 14–16).

Josafat: Regerade i tjugofem år (ca 872–848 f Kr). Josafat
regerade i tre år tillsammans med sin far Asa och fem år med
sin son Joram. Han regerade klokt och rättfärdigt, förutom
att han allierade sig med Ahab och Ahasja i Israel. Detta kan
ha lett till hans sons beklagliga äktenskap med Ahabs dotter
(se 1 Kung 22:41–50; 2 Krön 17:1–21:3).

Joram: Regerade i åtta år (ca 853–841 f Kr). Joram var
inte rättfärdig som sin far Josafat. Han mördade sina bröder,
gifte sig med Atalja, dotter till Isebel och Ahab, och regerade
i ogudaktighet (se 2 Kung 8:16–24; 2 Krön 21).

Ahasja: Regerade i ett år (ca 841 f Kr). Ahasja dödades
av Jehu, som också dödade Joram, Israels kung (se 2 Kung
8:25–29; 9:27–29; 2 Krön 22:1–9).
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Elisa

Sakarja
Jesaja

Jona

Am
os

Oded
H

osea

PROFETERNA
Israel Båda Juda

Drottning Atalja: Regerade i sju år (ca 841–835 f Kr).
Atalja var mor till Ahasja och dotter till Ahab och Isebel. Efter
Ahasjas död gjorde hon anspråk på tronen efter att ha dödat
”hela kungasläkten” (2 Kung 11:1) förutom en sonson, Joas,
som hade gömts undan. Hon främjade Baalsdyrkan och blev
avrättad (se 2 Kung 11; 2 Krön 22:10–23:21).

Joas: Regerade i fyrtio år (ca 835–796 f Kr). Joseba, Ahasjas
syster, räddade spädbarnet Joas från sin mordiska farmor
Atalja. Hon och hennes make, prästen Jojada, gömde Joas
i templet i sex år. Jojada ledde ett uppror när Joas var sju
år och satte honom på tronen och lät döda Atalja. Joas gjorde
slut på Baalsdyrkan och reparerade templet (se 2 Kung 12;
2 Krön 24).

Amasja: Regerade i tjugonio år (ca 796–767 f Kr). Amasja,
Joas son, var delvis trofast och delvis dåraktig. Han besegrade
Edom genom att lyssna till en profets varning, men deltog
senare i avgudadyrkan och förödmjukades av Joas, Israels
kung. Hans son Asarja samregerade med honom under sina
sista tjugofyra år. Amasja mördades i landsflykt (se 2 Kung
14:1–22; 2 Krön 25).

Asarja eller Ussia: Regerade i femtiotvå år (ca 792–740 f Kr).
Ussia var kraftfull i militärt hänseende men andligt svag. Han
stärkte Juda gentemot grannländerna men gjorde inte slut på
avgudadyrkan i riket. Han drabbades av spetälska och under
sina sista tio år regerade han tillsammans med sin son Jotam
(se 2 Kung 15:1–7; 2 Krön 26).

Jotam: Regerade i sexton år (ca 750–732 f Kr). Jotam var
en bra administratör men i likhet med fadern gjorde han inte
slut på avgudadyrkan i Juda. Han regerade tillsammans
med sin son Ahas under de fyra sista åren av sin regeringstid
(se 2 Kung 15:32–38; 2 Krön 27).

Ahas: Regerade i sexton år (ca 735–715 f Kr). Stick i stäv med
profeten Jesajas råd allierade sig Ahas med Assyrien. Han
förledde Juda till avgudadyrkan och offrade till och med sina
egna söner i elden (se 2 Kung 16; 2 Krön 28).

JUDA KUNGARJUDA KUNGAR fortsättningISRAELS KUNGARISRAELS KUNGAR fortsättning

Jehu: Regerade i tjugoåtta år (ca 841–814 f Kr). Jehu smordes
av en profet till kung i Israel och till att förgöra Ahabs hus. Han
gjorde slut på dyrkan av Baal men förstörde inte Jerobeams
guldkalvar (se 2 Kung 9:1–10:36).

Joahas: Regerade i sjutton år (ca 814–798 f Kr). Joahas
återinförde dyrkan av Baal, som hans far Jehu hade försökt göra
slut på (se 2 Kung 13:1–9).

Joas: Regerade i sexton år (ca 798–782 f Kr). Joas begick
samma synder som sin far Joahas (se 2 Kung 13:10–25).

Jerobeam II: Regerade i fyrtioett år (ca 793–753 3 f Kr).-
Jerobeam regerade tillsammans med sin far Joas i tolv år.
Han var inte rättfärdig men var en kraftfull kung som Herren
använde sig av till att besegra Israels fiender och ge folket
en sista chans att omvända sig (se 2 Kung 14:23–29).

Sakarja: Regerade i sex månader (ca 753 f Kr). Sakarja,
Jerobeams son, mördades av Sallum (se 2 Kung 15:8–12).

Sallum: Regerade i en månad (ca751 f Kr). Sallum dödades av
Menahem (se 2 Kung 15:10–15).

Menahem: Regerade i tio år (ca 752–742 f Kr). Menahem
mördade Sallum för att erövra tronen. Han tvingade folket att
betala höga skatter till Assyrien (se 2 Kung 15:14–22).

Pekaja: Regerade i två år (ca 742–740 f Kr). Pekaja,
Menahems son, dödades av Pekaja i en militärkupp 
(se 2 Kung 15:23–26).

Peka: Regerade i tjugo år (ca 752–732 f Kr). Peka började
under Menahems regeringstid att regera i ett rivaliserande rike
öster om Jordanfloden. Vid en andra assyrisk invasion fördes
många israeliter bort i fångenskap (se 2 Kung 15:27–31).

M
ika
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Slutet för Israel, norra riket

Den assyriska fångenskapen
”Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt
dem från sitt ansikte, så att endast Juda stam blev kvar”
(2 Kung 17:18).

Stora havet

Arabiska öknen

Babel

Medien

Assyrien

EGYPTEN Röda

havet

Samarien

Hosea: Regerade i nio år (ca 732–722 f Kr). Vid tiden för
Hoseas styre var det oundvikligt att Israel skulle hamna i fång-
enskap. Samaria intogs av assyrierna omkring 721 f Kr och
större delen av invånarna fördes bort. Därefter skingrades de
och blev ”de tio förlorade stammarna” (se 2 Kung 17:1–34).

JUDA KUNGARJUDA KUNGAR fortsättningISRAELS KUNGARISRAELS KUNGAR fortsättning

Jesaja
Nahum

Sefanja

H
ulda (profetissa)

Lehi
Lehi

M
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M
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PROFETERNA
Israel Båda Juda

Hiskia: Regerade i tjugonio år (ca 715–686 f Kr). Hiskia, Ahas
son, var en av de rättfärdigaste kungarna i Juda. Han gjorde
slut på avgudadyrkan, renade templet och fick folket att på
nytt börja dyrka Jehova. På grund av hans trofasthet avvärjde
Herren en assyrisk invasion och förlängde Hiskias liv med
femton år. Det var under denna tid som hans son Manasse
föddes (se 2 Kung 18–20; 2 Krön 29–32; Jes 36–39).

Manasse: Regerade i femtiofem år (ca 697–642 f Kr), därav
elva år tillsammans med sin far Hiskia. I 2 Kungaboken 21
beskrivs Manasse som ogudaktigare än de amoreer som
israeliterna hade förgjort. Han upphävde allt det goda som
hans far hade genomfört. Han drev igenom avgudadyrkan
och dödade Jehovas profeter. Han offrade också sina egna
barn åt falska gudar (se 2 Kung 21:1–18; 2 Krön 33:1–20).

Amon: Regerade i två år (ca 642–640 f Kr). Amon begick
samma synder som sin far Manasse och dödades av sina
tjänare (se 2 Kung 21:19–26; 2 Krön 33:21–25).

Josia: Regerade i trettioett år (ca 640–609 f Kr). Josia,
som besteg tronen vid åtta års ålder, tillskrivs genomförandet
av de mest omfattande religiösa reformerna i den judiska
historien. Moselagen upptäcktes på nytt och lärdes ut till
folket. Olyckligtvis dödades Josia i ett fälttåg mot egyptierna
och hans reformer blev inte bestående (se 2 Kung
22:1–23:30; 2 Krön 34–35).

Joahas: Regerade i tre månader (ca 609 f Kr). Farao avsatte
Joahas och satte Joahas bror Eljakim på tronen (se 2 Kung
23:31–33; 2 Krön 36:1–4).

Jojakim eller Eljakim: Regerade i elva år (ca 609–598 f Kr).
Farao ändrade Eljakims namn till Jojakim. Jojakim förkastade
vid upprepade tillfällen profeten Jeremias råd och försökte
döda honom. Han dödades efter att ha gjort uppror mot Babel
(se 2 Kung 23:34–24:7; 2 Krön 36:5–8).

Jojakin: Regerade i tre månader (ca 598–597 f Kr).
Jojakin och många andra fördes bort i fångenskap till Babel
(se 2 Kung 2:8–17; 2 Krön 36:9–10).

Jerem
ia

Daniel
H

abackuk
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Daniel
Jerem

ia H
esekiel

Kung Koresh tillät judarna att åter-
vända till Jerusalem ca 537 f Kr.
Haggai, Sakarja och Malaki var
profeter i Juda efter deras återkomst.

PROFETERNA
Israel Båda Juda

Juda, södra rikets, landsflykt

Den babyloniska fångenskapen
”Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel åt plundrare?
Har inte Herren gjort det, han som vi syndat mot? Ty de ville
inte vandra på hans vägar och inte höra på hans undervis-
ning” (Jes 42:24).

Stora havet

Arabiska öknen

Babel

Medien

Assyrien

EGYPTEN Röda

havet

Samarien

Sidkia eller Mattanja: Regerade i elva år (ca 597–586 f Kr).
Sidkia avvisade också profeten Jeremias råd om att
underkasta sig Babel. Han allierade sig med Egypten, vilket
föranledde Babel att förgöra Jerusalem och föra bort judarna
i fångenskap till Babel (se 2 Kung 24:18–25:21; 2 Krön
36:11–21).

Lehi

222
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Det universum vi känner till
40 000 000 000 ljusår i diameter

Den närmaste anhopningen av galaxer
150 000 000 ljusår i diameter

Miljontals galaxer

Vintergatan
100 000 ljusår i diameter

Hundratals miljarder stjärnor
Vårt solsystem

0,000063 ljusår i diameter
Det tar solljuset över 5 timmar 

att nå Pluto.

Vår jord
12 756 kilometer i diameter
0,000016 ljusår från solen

Det tar solljuset 8 minuter att nå oss.

Ett ljusår är den sträcka ljuset tillryggalägger
på ett år med en hastighet av omkring
300 000 kilometer i sekunden, vilket är
ungefär 950 miljarder mil.

Vår galax och dess 
närmaste grannar

4 000 000 ljusår i diameter
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