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Nyckellära: Jesaja 29:13–14 
Evangeliets återställelse är ett underbart och förunderligt verk.  

Herren profeterade om återställelsen av hans evangelium i de sista dagarna. Genom profeten Jesajas ord lovade 
Herren att denna återställelse skulle vara underbar och förunderlig.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Föreställ er att ni levde i början av 1800-talet precis innan Herren återställde sitt evangelium till jorden. 

• Vilka andliga välsignelser skulle ni ha saknat i era liv vid den tiden? 

Äldste Jeffrey R. Holland besvarade föregående fråga under sitt generalkonferenstal i 
april 2020 som hette ”Med fullkomligt klart hopp”. Du kan läsa det här talet när du 
förbereder dig för lektionen.  

Föreställ er nu att ni hade välsignelsen att motta evangeliet kort efter att återställelsen ägde rum.  

• Vilka få ord eller uttryck skulle ni ha använt för att beskriva Jesu Kristi återställda evangelium efter 
att ha levt en tid utan det? 

Läs Jesaja 29:13–14 och titta efter de ord som Herren använde genom Jesaja för att beskriva återställelsen 
tusentals år innan den inleddes. 

• Vilka sanningar hittar ni i Herrens ord om Jesu Kristi evangeliums återställelse? 

En sanning vi kan lära oss i Herrens beskrivning i Jesaja 29:13–14 är att Jesu Kristi evangeliums 
återställelse är underbar och förunderlig.   

Du kan be eleverna göra en lista i sina studiedagböcker över sina svar på följande 
fråga. Om eleverna behöver hjälp att komma på exempel kan du använda några av 
citaten som finns i avsnittet ”Kommentarer och bakgrundsinformation” i slutet av 
lektionen. 

• Vilka välsignelser gjorde Jesus Kristus möjliga genom sitt evangeliums återställelse? Skriv ner minst 
tre. 

• Varför kan dessa välsignelser beskrivas som underbara och förunderliga? 

Låt eleverna förklara vad de skrev i sina studiedagböcker och på vilket sätt de tycker 
att dessa exempel är en del av Guds underbara och förunderliga verk.  

Det finns många sätt på vilka återställelsen är underbar och förunderlig. I den här delen av lektionen kommer 
ni att lära er om ett av dessa exempel: Mormons boks framkomst. 

President Russell M. Nelson återgav några sätt på vilka Mormons boks framkomst kan anses vara underbar 
och förunderlig: 

Jag är fascinerad av att Joseph Smith – en outbildad ung man från den amerikanska landsbygden – 
kunde ha översatt [Mormons bok]. Detta osannolika scenario relaterar till Jesajas fantastiska profetia: 
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”Se, därför ska jag än en gång göra underbara ting med detta folk, underbara och förunderliga.” (Jes. 
29:14.) … 

Detta verk i de sista dagarna är sannerligen just detta. Tänk på hur kort tid det tog för Joseph att 
översätta Mormons bok. Mellan april och juni 1828 översatte Joseph de 116 sidor som Martin Harris 
senare förlorade. Joseph började översätta igen tisdagen den 7 april 1829, med Oliver Cowdery som 
skrivare. Manuskriptet färdigställdes åttiofem dagar senare, den 30 juni samma år. Men han tillbringade 
förstås inte hela den tiden med att arbeta på översättningen. … Konservativt uppskattat hade profeten 
och hans skrivare högst sextiofem dagar på sig att översätta boken, som i sin nuvarande utgåva 
innehåller 531 sidor. … Det innebär att i genomsnitt åtta sidor översattes per dag. Tänk på det när du 
översätter en bok, eller när du planerar din läsning av Mormons bok. (Russell M. Nelson, ”A Treasured 
Testament”, Ensign, juli 1993, s. 61–62) 

• Hur kan Mormons boks framkomst anses vara underbar och förunderlig? 

• När har dina studier av Mormons bok och tillämpningen av dess lärdomar hjälpt dig komma närmare 
Jesus Kristus? 

Öva på tillämpning  

I den här tillämpningsövningen får ni möjligheten att bemöta en situation med hjälp av principerna för att 
förvärva andlig insikt samt läran ni har studerat i den här lektionen. Kom ihåg att principerna för att förvärva 
andlig insikt som vi fokuserar på i seminariet är: 

• Handla i tro. 

• Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv. 

• Sök ytterligare kunskap i gudagivna källor. 

För en repetition av dessa principer kan ni läsa en eller två meningar om varje princip i stycke 4–12 i 
avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror.  

Använd följande video och frågor för att hjälpa eleverna öva sig på att tillämpa de 
idéer de har studerat i den här lektionen.  

En alternativ tillämpningsövning finns i avsnittet ”Kompletterande övningar” i slutet 
av den här lektionen. 

  

•  

   

    

•  

•  

•  

  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Commented [AN1]: Jag hittar videon på Google men det 

går inte att se den ens på engelska och jag hittar inte att den 

finns översatt till svenska. 
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Överst på ett papper skriver du skriftställehänvisningen och nyckelfrasen: ”Jesaja 29:13–14: Evangeliets 
återställelse är ett underbart och förunderligt verk.” Vik ner översta delen så att du inte kan se det du skrev 
och försök skriva det ur minnet. Skriv så mycket du kan och vik sedan upp papperet och fortsätt skriva. Vik 
ner översta delen igen så att bägge meningarna täcks och försök skriva det igen ur minnet. Upprepa detta fem 
gånger eller tills du kan skriva det helt ur minnet.  

Vik upp papperet och ha det i din studiedagbok så att du kan repetera vid ett senare tillfälle. 

Repetera skriftstället 

Repetera hänvisningen och nyckelfrasen för det här nyckelskriftstället under en nära 
förestående lektion. 

Ta fram det vikta papperet som ni använde för att memorera hänvisningen och nyckelfrasen för Jesaja 29:13–
14. Med papperet nedvikt så att ni inte kan se det ni skrev tidigare försöker ni skriva hänvisningen och frasen 
ur minnet. Om ni inte kan göra det viker ni upp papperet och fortsätter skriva dem. Fortsätt vika och skriva 
tills ni kan göra det ur minnet. 

 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Evangeliets återställelse är ett underbart och förunderligt verk. 

President Russell M. Nelson gav en viktig insikt om innebörden av uttrycket ”underbara och förunderliga” 
(Jes. 29:14). 

Den hebreiska texten av Gamla testamentet som uttrycket översattes från använder ordet pele, vilket 
betyder ”underverk”. En korrekt översättning av ”underbar och förunderlig” skulle därför också kunna 
vara ett ”mirakulöst underverk”. (Russell M. Nelson, ”A Treasured Testament”, Ensign, juli 1993, s. 61) 

Evangeliets återställelse är underbar och pågående 

President Henry B. Eyring i första presidentskapet återgav följande upplevelse av den inspirerade gradvisa 
och pågående återställelsen av Jesu Kristi evangelium. 

När jag tjänade i presiderande biskopsrådet för många år sedan fick jag ansvaret att övervaka den grupp 
som utvecklade det vi gav namnet FamilySearch. … 

Med bön, flit och personliga uppoffringar från personer med stor kapacitet utfördes uppgiften. Det kom 
steg för steg. Den första uppgiften var att göra FamilySearch användarvänligt för dem som inte var vana 
vid datorer. Fler förändringar kom och jag vet att de fortsätter komma, för närhelst vi löser ett inspirerat 
problem öppnar vi dörren för ytterligare uppenbarelse för framsteg som är minst lika viktiga men som 
ännu inte har setts. Även i dag håller FamilySearch på att bli det Herren behöver för en del av 
återställelsen – och inte bara för att undvika dubblerade förrättningar. 

Herren lät oss göra förbättringar för att hjälpa andra bekanta sig med och älska sina förfäder, och utföra 
deras tempelförrättningar. Nu, vilket Herren säkert visste skulle ske, blir ungdomar datamentorer för 
sina föräldrar och församlingsmedlemmar. Alla har funnit stor glädje i detta tjänande. 

Elias ande förändrar hjärtat hos unga och gamla, barn och föräldrar, barnbarn och far- och 
morföräldrar. … 
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Herren såg allt i förväg. Han planerade för det, stegvis, så som han gjort med andra förändringar i sin 
kyrka. Han har upprest och förberett trofasta människor som väljer att göra svåra saker väl. Han har 
alltid varit kärleksfullt tålmodig genom att hjälpa oss att lära oss ”rad på rad, bud på bud, lite här och lite 
där” [2 Ne. 28:30]. Han står fast vid tidsplanen och ordningsföljden för sina avsikter, men ser till att 
uppoffringar ofta för med sig välsignelser som vi inte förutsåg. (Henry B. Eyring, ” Han går framför oss”, 
Liahona, maj 2020, s. 68) 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum förklarade det mirakulösa verk som Herren utför genom 
den snabba ökningen av tempelbyggande runt hela jorden och de språk som begåvningen kan erbjudas på. 

I dag, år 2020, har vi 168 tempel i verksamhet. Ytterligare 49 tempel är under uppförande eller har 
tillkännagetts. Herrens hus håller på att byggas på ”havets öar” [2 Ne. 29:7] och i länder och på platser 
där många tidigare ansåg det osannolikt att det skulle vara berättigat att uppföra ett tempel. 

Begåvningsceremonin erbjuds för närvarande på 88 språk och kommer att tillgängliggöras på många fler 
språk allteftersom tempel byggs för att välsigna ännu fler av Guds barn. Under de kommande 15 åren 
kommer antalet språk på vilka tempelförrättningar erbjuds sannolikt att fördubblas. (David A. Bednar, 
”Låt bygga detta hus åt mitt namn”, Liahona, maj 2020, s. 86) 

 

Kompletterande övningar 

Återställelsens framtida välsignelser 

Under sitt generalkonferenstal vid 200-årsjubileet av den första synen, uttryckte äldste Jeffrey R. Holland i de 
tolv apostlarnas kvorum sin tacksamhet för de stora välsignelser som han har fått tack vare återställelsen. 
Han uttryckte även sin förtröstan på framtiden och de välsignelser vi ännu inte har tagit emot. 

Jag vittnar om att framtiden kommer att vara lika fylld av underverk och stora välsignelser som det 
förgångna har varit. Vi har all anledning att hoppas på välsignelser som är ännu större än de vi redan 
fått, för detta är den Allsmäktige Gudens verk. (Jeffrey R. Holland, ”Med fullkomligt klart hopp”, 
Liahona, maj 2020, s. 83–84) 

• Vad får ni för tankar om eller känslor inför det här vittnesbördet om framtiden av äldste Holland? 

Alternativ tillämpningsövning 

Du kan använda följande situation som ett alternativ till en video i lektionen. 

Du har sökt efter möjligheter att prata om Jesu Kristi evangelium. En morgon på bussen sätter sig någon 
bredvid dig och frågar hur du mår. Du lägger ner telefonen och besvarar främlingens hälsning genom att 
svara: ”Jag mår toppen! Jag läste just Mormons bok. Har du läst den?” Främlingens svar är snabbt och ganska 
sårande. ”Åh, jag vet allt om den boken! Jag kan bara inte tro att den kommer från Gud. Änglar som pratar 
med en bondpojke i skogen? Guldplåtar? Jag tror bara inte att Gud jobbar på det sättet.” 

Skriv ett svar som riktar sig till tanken att Mormons boks framkomst låter för otrolig. Som en del av era svar 
kan ni besvara var och en av följande frågor: 

• Hur kan er förståelse av Jesaja 29:13–14 och dess nyckelfras, Evangeliets återställelse är ”underbar 
och förunderlig” hjälpa er svara?   
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• Hur kan det vara till hjälp att se de mirakulösa händelserna kring framkomsten av Mormons bok ur 
ett evigt perspektiv? 

• Vad kan ni uppmana er nya vän att göra för att upptäcka sanningen om Jesu Kristi återställda 
evangelium?  

 

 


