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Nyckellära: Hesekiel 37:15–17 
Mormons bok och Bibeln 

Herren instruerade profeten Hesekiel att skriva på två stavar och sätta ihop dem. Symboliskt representerar det 
föreningen av Bibeln och Mormons bok och föreningen av Efraim och Judas stammar. Mormons bok och Bibeln 
är tillsammans skrifter som vittnar om Jesus Kristus.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Visa följande uttalande av president Nelson och be eleverna fundera på hur de skulle 
besvara hans tre frågor. 

Under sitt generalkonferenstal i oktober 2017 uppmanade president Russell M. Nelson oss att tänka på 
följande tre frågor: 

Den första är: Hur skulle ditt liv vara utan Mormons bok? Den andra är: Vad skulle du inte veta? Och den 
tredje är: Vad skulle du inte ha? (Russell M. Nelson, ”Mormons bok: Hur skulle ditt liv vara utan den?” 
Liahona, nov. 2017, s. 61) 

När du har gett eleverna tid att tänka kan du be frivilliga att berättade vad de svarade. 
Det kan vara till hjälp att dela upp klassen i par eller mindre grupper för att berätta 
vad de svarade innan de diskuterar i klassen. 

Mormons bok är en helig bok med skrifter som tillsammans med Bibeln hjälper oss komma närmare Jesus 
Kristus. Gamla testamentet innehåller en profetia i Hesekiels bok som beskriver hur Mormons bok och Bibeln 
skulle användas tillsammans i de sista dagarna. 

Läs Hesekiel 37:15–17 och leta efter Hesekiels profetia. När du läser kan det vara till hjälp att förstå att ordet 
trästav i de här verserna syftar på skrivtavlor i trä som vanligen användes på Hesekiels tid. 

• Vad skulle enligt Hesekiel hända med de här två stavarna, eller böckerna? 

Hjälp eleverna förstå att Juda stav representerar Bibeln, som huvudsakligen skrevs av 
personer från Juda stam, och Efraims stav representerar Mormons bok, som 
huvudsakligen skapades av personer som tillhörde Josefs söner Efraims och Manasses 
stammar.  

Du skulle kunna hålla upp ett exemplar av Mormons bok och ett exemplar av Bibeln 
innan du ställer nästa fråga.  

• På vilka sätt är Bibeln och Mormons bok ”ett” i våra händer? 

I början av 1980-talet publicerade kyrkan nya utgåvor av skrifterna som innehöll fotnoter och andra 
hjälpmedel för skrifterna som ofta hänvisade Mormons bok och Bibeln till varandra. Kort efter att dessa nya 
utgåvor av skrifterna publicerades berättade president Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas 
kvorum följande: 
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Judas stav eller uppteckning – Gamla testamentet och Nya testamentet – och Efraims stav eller 
uppteckning – Mormons bok, vilken är ett ytterligare testamente om Jesus Kristus – sammanvävs nu 
på ett sådant sätt att man då man läser den ena dras till den andra. Då man lär av den ena får man 
upplysning genom den andra. De är i sanning ett i vår hand. Hesekiels profetia är nu fullbordad. 

Allteftersom åren går kommer dessa skrifter att ge oss framtida generationer av trofasta kristna som 
känner Herren Jesus Kristus och är benägna att lyda hans vilja. (Boyd K. Packer, ”Helig skrift”, 
Nordstjärnan, apr. 1983, s. 100–101)  

En sanning vi kan lära oss av Hesekiel 37:15–17 och president Packers uttalande är att Bibeln och Mormons 
bok förenas för att vittna om att Jesus Kristus är vår Frälsare. 

• Vilka skriftställen i Bibeln eller Mormons bok har stärkt era vittnesbörd om Jesus Kristus och hans 
evangelium? 

Du kan göra en lista av elevernas svar på de tidigare frågorna på tavlan. Uppmuntra 
eleverna att skriva dessa skriftställehänvisningar i sina studiedagböcker. Be eleverna 
berätta hur dessa skriftställen har hjälpt dem stärka sitt vittnesbörd om Jesus Kristus 
och hans evangelium.  

Öva på tillämpning 

Om det är nödvändigt kan du låta eleverna gå igenom principerna för att förvärva 
andlig insikt. Följande aktivitet är ett möjligt sätt att göra det på och kan göras i 
grupper av tre personer (varje person i gruppen tar en av principerna). 

Föreställ er att ni har fått uppmaningen att förklara de tre principerna för att förvärva andlig insikt för en 
grupp primärbarn i er församling eller gren. Om det är nödvändigt, gå igenom principerna för att förvärva 
andlig insikt i stycke 5–12 i Grundmaterial om nyckelläror. Förklara varje princip med två meningar eller 
mindre i era studiedagböcker.  

När eleverna är klara ber du klassens medlemmar berätta om sina förklaringar. 
Återge sedan följande situation. 

Shea har nyligen börjat få lektioner av heltidsmissionärerna. Han har tyckt om att lyssna på dem och tycker 
bra om budskapet de delar med sig av. Missionärerna undervisade honom nyligen om Mormons bok. Shea har 
alltid fått lära sig att Bibeln innehåller alla Guds ord och att det inte finns något behov av fler skrifter. Medan 
Shea inte vill misstro det missionärerna berättar för honom så undrar han ändå hur det kan vara sant med 
tanke på det han har fått lära sig. När missionärerna tar en paus för att fråga om han har några frågor undrar 
Shea: ”Varför behöver vi Mormons bok när vi redan har Bibeln?” 

Föreställ dig att du är en av heltidsmissionärerna som undervisar Shea. Använd de sanningar du har studerat 
i dag och principerna för att förvärva andlig insikt för att kunna hantera hans fråga. Följande frågor kan vara 
till hjälp. 

Efter att ha fått tid att fundera på sina svar på följande frågor kan några frivilliga 
ombes rollspela resten av den här situationen framför klassen.  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 
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• Hur skulle Hesekiel 37:15–17 kunna vara till hjälp i den här situationen? 

• Vilka andra skriftställen kan du dela med dig av till Shea för att hjälpa honom förstå att det kan finnas 
andra skrifter förutom Bibeln? 

Om eleverna behöver hjälp att besvara föregående fråga kan du uppmärksamma dem 
på de skriftställen som står under ämnet ”Mormons bok” i Handledning för 
skriftstudier. 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

För att hjälpa Shea se den här frågan ur ett evigt perspektiv kan du studera 2 Nephi 29:7, 10–11 och titta efter 
vad du kan lära dig om Herren. 

• Vad skulle du vilja att Shea förstår om Jesus Kristus som kan besvara hans fråga? 

Handla i tro 

• Vilka uppmaningar skulle du ge Shea som kan hjälpa honom hitta svar på sin fråga samt handla i tro? 

 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Ta med ett fysiskt exemplar av Bibeln och Mormons bok till lektionen. Skriv 
nyckelfrasen och skriftställehänvisningen på tavlan: Hesekiel 37:15–17: Bibeln och 
Mormons bok ”[ska bli] ett i din hand”. 

Be en elev komma fram och be honom eller henne hålla Bibeln och Mormons bok i 
varsin hand. Medan klassen upprepar nyckelfrasen ber du eleven lägga Bibeln och 
Mormons bok i samma hand. 

Upprepa det här några gånger tills eleverna har lärt sig skriftställehänvisningen och 
nyckelfrasen utantill.   

Repetera skriftstället 

Repetera skriftställehänvisningen och nyckelfrasen för det här nyckelskriftstället 
under en framtida lektion. Här är ett sätt att göra det på: 

Skriv skriftställehänvisningen och nyckelfrasen (Hesekiel 37:15–17: Bibeln och 
Mormons bok ”[ska bli] ett i din hand”) på tavlan och be klassen läsa dem högt.  

När eleverna är bekanta med både nyckelfrasen och skriftställehänvisningen suddar 
du ut flera ord och ber dem läsa upp dem igen. Fortsätt sudda ut ord och låt eleverna 
läsa upp nyckelfrasen och skriftställehänvisningen tills bara några ord står kvar på 
tavlan. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Hur fungerar Mormons bok och Bibeln tillsammans för att vittna om Jesus Kristus? 

President Russell M. Nelson har sagt: 



 

 4 

Bibeln och Mormons bok vittnar båda om Jesus Kristus. De lär att han är Guds Son, att han levde ett 
föredömligt liv, att han sonade för hela mänskligheten, att han dog på korset och uppstod som den 
uppståndne Herren. De lär att han är världens Frälsare. … 

Kärlek till Mormons bok ökar ens kärlek till Bibeln och omvänt. Återställelsens skrifter tävlar inte mot 
Bibeln, de står tillsammans med Bibeln. (Russell M. Nelson, ”Heliga skrifters vittnesbörd”, Liahona, nov. 
2007, s. 43) 

Tillkännagivandet om återställelsen ökar vår förståelse för vikten av Mormons bok. 

[Mormons bok] undervisar om livets syfte och förklarar Kristi lära, som är central i detta syfte. Som helig 
skrift tillsammans med Bibeln vittnar Mormons bok om att alla människor är söner och döttrar till en 
kärleksfull Fader i himlen, att han har en gudomlig plan för våra liv och att hans Son Jesus Kristus talar i 
dag likaväl som i forna dagar. (”Återställelsen av Jesu Kristi evangeliums fullhet: Ett tillkännagivande för 
världen vid 200-årsjubileet”, JesuKristiKyrka.org) 

 

Kompletterande övningar 

Varför behöver vi både Mormons bok och Bibeln? 

Äldste Tad R. Callister, tidigare i de sjuttio, använde en åskådningsundervisning för att visa fördelen med att 
ha både Mormons bok och Bibeln. Titta på ”Mormons bok – en bok från Gud” [The Book of Mormon—a Book 
from God] (1:59), som finns på ChurchofJesusChrist.org.  

Hur hjälper Mormons bok oss att komma närmare Jesus Kristus? 

Titta på videon ”Träffa McKay” [Meet McKay] (3:58), som finns på ChurchofJesusChrist.org, och lyssna efter 
hur McKay lärde känna Jesus Kristus som sin Frälsare genom att studera Mormons bok.  

Exempel på skriftställen i Bibeln och Mormons bok som hjälper till att förtydliga varandra  

Följande aktivitet kan användas när sanningen i fetstil i lektionen har identifierats.  

Välj två grupper skriftställen från följande alternativ. Skapa två kolumner i era studiedagböcker, en som heter 
”Bibeln” och en som heter ”Mormons bok”.  

Studera skriftstället i Bibeln först och sök efter sanningar som står i det. Skriv det ni hittar i rätt kolumn. 

Studera sedan skriftstället i Mormons bok. Gör anteckningar i den andra kolumnen om hur det kompletterar 
eller förtydligar det ni lärde er i Bibeln. 

Jesaja 53:3–5 / Alma 7:11–13 

Apostlagärningarna 10:34–35 / 2 Nephi 26:24–28, 33  

1 Korintierbrevet 15:20–22 / 2 Nephi 2:8, 18–25  

2 Korintierbrevet 12:7–10 / Ether 12:27 

https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2014-07-1020-the-book-of-mormon-a-book-from-god?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2013-07-0050-meet-mckay?lang=eng

