
Nyckellära: 1 Moseboken 2:24 
Äktenskapet är instiftat av Gud 

I Edens lustgård förenade Gud Adam och Eva i äktenskap. Han befallde dem att föda barn och att vara eniga som 
jämlika makar.  

Diskussion om samkönade äktenskap och dragning till 
samma kön. Att diskutera samkönade äktenskap och 
dragning till samma kön kräver stor lyhördhet. Vissa av dina 
elever kan ha närstående i samkönade relationer eller kanske 
själva dras till personer av samma kön. Om din klass 
diskuterar dessa ämnen ser du till att diskussionen sker i en 
anda av vänlighet, empati och artighet. För mer information 
om vad kyrkan lär om samkönade äktenskap och dragning till 
personer av samma kön, se 
ChurchofJesusChrist.org/topics/gay. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran  

Föreställ er att ni har en vän som inte vill gifta sig eftersom han tycker att han skulle kunna göra mycket mer i 
livet utan fru eller familj.  

• Vad skulle ni säga till honom? 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt följande: 

En av de största uppgifterna i vår tid … är att hjälpa människor förstå äktenskapets sanna innebörd och 
syfte. (David A. Bednar, The Divine Pattern of Eternal Marriage, Ensign, sep. 2020, s. 41) 

• Varför tror ni att det är en av vår tids största uppgifter att hjälpa människor förstå äktenskapets 
sanna innebörd och syfte? 

Den här lektionen fokuserar på denna viktiga sanning: Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av 
Gud. Ordet instifta betyder att beordra, att stadga eller att påbjuda i kraft av överordnad auktoritet. 

Visa upp den här sanningen för eleverna och diskutera sedan följande fråga.  

Den här delen av lektionen kan leda till en diskussion om samkönade äktenskap eller 
dragning till personer av samma kön. Hjälp klassdiskussionen behålla fokus genom att 
använda citaten i den här lektionen. Ytterligare citat finns i avsnittet Kommentarer 
och bakgrundsinformation. 

• På vilka sätt attackeras den här sanningen i världen i dag? 

Den här sanningen lärs också ut i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”.  

Be eleverna markera följande citat i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” som 
finns längst bak i deras studiedagböcker. Eleverna hittar även det här dokumentet i 



appen Evangeliebiblioteket. Du kan ta med fler exemplar till dem som inte har tillgång 
till tillkännagivandet om familjen.  

Vi, första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar 
högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll 
i Skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, 
JesuKristiKyrka.org) 

Herrens norm för äktenskapet har funnits sedan Adam och Eva skapades, när Herren förenade dem som man 
och hustru i Edens lustgård (se 1 Mos. 2:24).    

För att få en djupare förståelse av den här sanningen kan ni läsa Läran och förbunden 49:15–17 och stycke 
8.1 i Grundmaterial om nyckelläror. När ni läser kan ni söka efter ord eller uttryck som beskriver varför 
äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud. 

Be eleverna tyst läsa skriftställena och uppmuntra dem att markera ord och uttryck 
som känns betydelsefulla. Olika elever eller grupper av elever kan också få till uppgift 
att läsa varje skriftställe. Diskutera sedan följande fråga med klassen.  

Skriv gärna elevernas svar på tavlan.  

• Vad har ni lärt er av dessa skriftställen om varför äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av 
Gud?  

President Dallin H. Oaks i första presidentskapet och äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum 
förklarade några av orsakerna till varför äktenskapet mellan en man och en kvinna är nödvändigt för vår 
himmelske Faders plan: 

Du kan dela ut följande citat av president Oaks och äldste Bednar och följande fråga 
till en elev innan lektionen. Eleven kan komma förberedd att ge sitt svar under den 
här lektionsdelen.  

Dessa citat kan även läsas högt och diskuteras med klassen. 

President Dallin H. Oaks: 

”Vår teologi börjar med himmelska föräldrar. Vår största längtan är att bli lika dem.” (Dallin H. Oaks, 
”Avfall och återställelse”, Nordstjärnan, juli 1995, s. 88) 

Äldste David A. Bednar: 

Skäl 1: Manliga och kvinnliga andar kompletterar och fullkomnar varandra, och män och kvinnor är 
därför avsedda att tillsammans utvecklas mot upphöjelse. … Den unika kombinationen av andlig, fysisk, 
psykisk och känslomässig förmåga hos man och kvinna behövdes för att genomföra lycksalighetsplanen. 
Ensamma kan varken man eller kvinna uppfylla ändamålet med sin skapelse. … 

Skäl 2: Enligt den gudomliga planen behövs både mannen och kvinnan för att skaffa barn till jorden och 
skapa den bästa miljön för barnens fostran och vård. … Äktenskapet mellan man och kvinna [är] den 



kanal genom vilken andar bör komma från föruttillvaron. (David A. Bednar, ”Äktenskapet är väsentligt 
för Guds eviga plan”, Liahona, juni 2006, s. 51, 52) 

• Vad har ni lärt er av president Oaks och äldste Bednar som hjälper er få en bättre förståelse för varför 
äktenskap mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud? 

• Hur kan äktenskap hjälpa oss bli mer som våra himmelska föräldrar? 

Öva på tillämpning  

Du kan kort gå igenom principerna för förvärvande av andlig insikt och avgöra om 
eleverna behöver en snabb uppdatering av vad de är och hur de används. Visa de här 
principerna på tavlan: 

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

Du kan be eleverna att antingen arbeta enskilt, i par eller i mindre grupper och 
därefter rita eller välja en evangeliebild eller enkel symbol som de anser bäst 
representerar en av dessa principer. Be eleverna visa vad de har gjort och varför de 
valde eller skapade det på just det sättet.  

Återge följande situation för klassen. Åskådliggör situationen och de påföljande 
frågorna så att eleverna kan se dem. Dela sedan upp klassen i mindre grupper för att 
svara på frågorna.  

En dag vid lunchtid diskuterar Jasmine och hennes vän Reyna vad de tycker om äktenskap. Under samtalet 
överraskas Reyna av att Jasmine tror att äktenskap bara bör vara mellan en man och en kvinna. Reyna frågar: 
”Varför är kyrkan emot samkönade äktenskap? Borde inte alla som älskar varandra kunna få gifta sig?” 

Handla i tro 

• Hur kan Jasmine ge ett kärleksfullt svar på Reynas fråga på ett sätt som visar hennes tro på Jesus 
Kristus och frälsningsplanen? 

• Vad kan någon som har frågor om samkönade äktenskap göra för att visa att de är villiga att handla i 
tro? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Varför är det viktigt att se den här frågan med frälsningsplanen i åtanke? 

• Vad har ni studerat i dag som kan vara till hjälp för att besvara frågor om samkönade äktenskap?  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

• Vilka andra gudagivna källor kan hjälpa er få en bättre förståelse av att äktenskap mellan en man och 
en kvinna är instiftat av Gud? Skriv ner minst två. 

När eleverna har diskuterat klart ber du några frivilliga att berätta vad de svarade. Ge 
olika elever möjligheter att berätta om insikter som rör varje princip för att förvärva 
andlig insikt. 



Begrunda under bön om det finns någon som Herren vill att ni ska berätta för om det ni har lärt er i dag. Se till 
att vara lyhörd när ni berättar om kyrkans syn på samkönade äktenskap. Lägg märke till följande citat av 
president Dallin H. Oaks i första presidentskapet: 

När samkönat äktenskap legaliserades i USA förkunnade därför Första presidentskapet: ”Jesu Kristi 
evangelium lär oss att älska och behandla alla människor med vänlighet och artighet – även om vi har 
olika åsikter. Vi vill framhålla att de som drar nytta av lagar eller domstolsbeslut som auktoriserar 
samkönade äktenskap inte ska behandlas respektlöst” [”Response to the Supreme Court Decision 
Legalizing Same-Sex Marriage in the United States”, bilaga till brev från första presidentskapet, 29 juni 
2015]. (Dallin H. Oaks, ”Två stora bud”, Liahona, nov. 2019, s. 75) 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen  

Ge eleverna 15 sekunder att läsa och memorera skriftställehänvisningen 
1 Moseboken 2:24 och nyckelfrasen.  

Be sedan eleverna stänga sina skrifter och ge dem en stund att skriva ner 
skriftställehänvisningen och nyckelfrasen ur minnet i sina studiedagböcker.  

Be sedan eleverna att gå till 1 Moseboken 2:24 igen och ge dem ytterligare 
15 sekunder att memorera skriftställehänvisningen och nyckelfrasen om de behöver 
det.  

Be sedan eleverna stänga sina skrifter igen och skriva ner skriftställehänvisningen 
och nyckelfrasen ur minnet.  

Be slutligen eleverna återge skriftställehänvisningen och nyckelfrasen ur minnet 
tillsammans med en partner. 

Repetera skriftstället 

Gör den här repetitionsaktiviteten under en lektion i närtid. 

Skriv följande på tavlan och be eleverna se om de kan fylla i tomrummen: 

1 Moseboken _:__: Därför ska en___ … hålla ____ till sin ____, och ____ ska ____ ____ kött. 

Upprepa skriftställehänvisningen och nyckelfrasen vid behov. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Förbli trofast i svåra omständigheter 

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum talade tröstens ord till dem som inte har ideala 
omständigheter gällande sina familj under sin livstid.  

Att tillkännage grundläggande sanningar om äktenskapet och familjen är inte att förbise eller förringa 
uppoffringars och framgångars betydelse för dem som i dag inte lever så. Några av er förnekas 



äktenskapets välsignelse på grund av till exempel brist på värdiga kandidater, dragning till samma kön, 
fysiska eller mentala funktionshinder eller helt enkelt rädslan att misslyckas som, åtminstone för 
stunden, överskuggar tron. Eller ni har kanske gift er, men äktenskapet tog slut och ni lämnades 
ensamma att klara av vad två knappt klarar tillsammans. Några av er som är gifta kan inte få barn trots 
överväldigande önskan och vädjande böner. 

Trots allt har alla gåvor. Alla har talanger, alla kan bidra till att utveckla den gudomliga planen i varje 
generation. Mycket som är bra och viktigt – ja, ibland till och med allt som behövs just nu – kan uppnås 
under mindre idealiska omständigheter. Så många av er gör ert allra bästa. Och när ni som bär de 
tyngsta bördorna här på jorden står upp och försvarar Guds plan att upphöja sina barn, är vi alla redo att 
stödja er. Vi vittnar med tillförsikt om att Jesu Kristi försoning har förutsetts och till slut ska uppväga alla 
försakelser och förluster för dem som vänder sig till honom. Ingen är förutbestämd att få mindre än allt 
vad Fadern har för sina barn. (D. Todd Christofferson, ”Varför gifta sig? Varför bilda familj?”, Liahona, 
maj 2015, s. 52) 

Skillnad mellan dragning till samma kön och homosexuella handlingar 

Kyrkan skiljer mellan dragning till personer av samma kön och homosexuella handlingar. Människor som 
upplever dragning till personer av samma kön eller identifierar sig som gay, lesbiska eller bisexuella kan 
ingå och hålla förbund med Gud samt delta i kyrkan fullständigt och värdigt. Att identifiera sig som gay, 
lesbisk eller bisexuell eller uppleva dragning till samma kön är ingen synd och hindrar en inte att delta i 
kyrkan, inneha ämbeten eller besöka templet. (”Same-Sex Attraction”, Gospel Topics, 
topics.ChurchofJesusChrist.org) 

Äktenskapets gudomliga sanning 

President Russell M. Nelson har undervisat om den eviga naturen hos äktenskapet mellan en man och en 
kvinna: 

Vårt uppdrag som apostlar är att inte lära ut något annat än sanning. Det uppdraget ger oss inte 
myndighet att ändra på gudomliga lagar. … Sanningen är … den att i begynnelsen – i begynnelsen – 
instiftades äktenskapets av Gud! Och än i dag definieras det av honom som en förening mellan man och 
kvinna. Gud har inte ändrat sin definition av äktenskapet. (Russell M. Nelson, ”The Love and Laws of 
God” [andakt vid Brigham Young University, 17 sep. 2019], s. 3–4, speeches.byu.edu)  


