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Nyckellära: Jesaja 5:20 
”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont” 

Genom profeten Jesaja fördömde Herren de som kallar det onda gott och det goda ont. Vi kan skilja på gott och 
ont genom att förlita oss på Frälsarens lärdomar, den Helige Anden, levande profeter och andra gudagivna 
källor.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum berättade om en upplevelse som hans och hans fru Susan 
hade medan de iakttog två geparder i Afrika.  

Ni kan titta på videon av det här talet, ”Ständigt vakande i bön” på JesuKristiKyrka.org, från 02:04–06:24 eller 
läsa följande citat: 

Susan och jag tittade i ungefär två timmar på två geparder som förföljde en stor grupp topier, Afrikas 
vanligaste och mest utbredda antilopart. … 

Medan den ena geparden satt upprätt i gräset utan att röra sig, hukade sig den andra geparden nära 
marken och smög långsamt närmare de intet ont anande topiantiloperna. Sedan försvann den gepard 
som hade suttit upprätt ner i gräset i exakt samma ögonblick som den andra geparden satte sig upp. … 
Tålmodigt och stadigt arbetade de två geparderna som ett team för att säkra sin nästa måltid. … 

Så plötsligt, när geparderna verkade vara så nära att de kunde attackera, vände hela topiflocken och 
flydde. … 

Och vad gjorde geparderna då? Utan att förlora en sekund återupptog geparderna sitt alternerande 
mönster, med en gepard som tätt intill marken smög sig fram medan den andra geparden satt upprätt. 
Jaktmönstret fortsatte. De slutade inte. De vilade inte och tog inte rast. … 

Jag tycker att geparder är eleganta, attraktiva och intagande djur. En gepards gulaktiga till gråvita päls 
med svarta fläckar fungerar som en vacker förklädnad som gör djuret nästan osynligt när det smyger sig 
på sitt byte på den afrikanska slätten. 

På liknande sätt kan andligt farliga uppfattningar och handlingar ofta verka vara attraktiva, åtråvärda 
och njutbara. I dagens värld behöver därför var och en av oss vara medveten om det bedrägliga onda 
som låtsas vara gott. (David A. Bednar, ”Ständigt vakande i bön”, Liahona, nov. 2019, s. 32–33) 

• Hur skulle ni sammanfatta äldste Bednars lärdomar i en eller två meningar? 

• Vilka nuvarande exempel finns det på ”andligt farliga uppfattningar och handlingar” som kan ”verka 
vara attraktiva, åtråvärda och njutbara”? 

Skriv gärna elevernas svar på tavlan. De kanske behöver hjälp att hitta exempel, som 
alkohol- och drogmissbruk, samkönade äktenskap, abort och kulturella traditioner 
som strider mot Jesu Kristi lärdomar. 

Du kan be eleverna diskuterade följande fråga i par eller små grupper innan de 
berättar för klassen. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/22bednar?lang=eng


 

 2 

• Hur får världen dessa uppfattningar och handlingar att verka attraktiva, åtråvärda och njutbara? 

Läs Jesaja 5:20 och leta efter likheter mellan det Jesaja och äldste Bednar undervisar om. 

I exemplen ovan och Jesaja 5:20 ser vi att vi lever i en tid när många kallar ”det onda gott och det goda ont”. 

Eftersom vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska kunna skilja mellan gott och ont har han förberett 
och gett oss många pålitliga källor till sanning. 

Läs stycke 11 och 12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror och sök efter några av 
dessa källor till sanning. Ni kan markera sanningen som just nämndes i stycke 12.  

• Vad lärde ni er av de här meningarna som kan hjälpa er skilja mellan gott och ont i ert sökande efter 
sanning? 

Öva på tillämpning  

Att söka ytterligare insikt genom gudagivna källor är en av principerna för att förvärva andlig insikt. Gå helt 
kort igenom de två andra principerna för att förvärva andlig insikt: ”Handla i tro” och ”Granska lärosatser och 
frågor utifrån ett evigt perspektiv”. Om ni behöver hjälp att minnas vad dessa principer betyder kan ni gå 
igenom stycke 4–10 i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror.  

Följande situation handlar om ämnet abort, men den kan vid behov ändras eller 
anpassas för att ta itu med ett annat ämne. För ett exempel, se den alternativa 
tillämpningsövningen i delen ”Kompletterande övningar” i den här lektionen.  

Återge följande situation eller be en elev läsa den högt för klassen.  

Föreställ er följande situation: 

I en av Rakels klasser i skolan diskuterade man ämnet abort. Rakel hade alltid känt att abort var fel, så hon 
blev överraskad att höra hur många av hennes klasskamrater som tycktes vara positivt inställda till det. Rakel 
bestämde sig för att göra mer efterforskningar i ämnet efter skolan. Hon blev ledsen när hon insåg att tiotals 
miljoner människor runt jorden varje år väljer att avsluta sina graviditeter med en abort. När hon fortsatte 
sin efterforskning läste hon igenom mångas perspektiv som fick det att verka som att abort var något värt att 
hylla, medan de som motsatte sig det stämplades som trångsynta eller omedvetna om verkligheten. Efter sina 
studier undrade Rakel: ”Är det fel av mig att vara emot abort?” 

• Vad är era första tankar om Rakels fråga? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Rakel känner sig förvirrad över en del av det hon har lärt sig om abort. Hon känner Anden vägleda henne att 
studera det kyrkans ledare har sagt om det här ämnet hellre än att lita på världens åsikter. 

• Hur kan Rakel hitta lärdomar om abort i sina skrifter eller appen Evangeliebiblioteket? 

Du kan ge eleverna möjligheten att söka i sina skrifter eller appen 
Evangeliebiblioteket för att hitta ett skriftställe eller citat som rör abort. Det kan vara 
till hjälp att be några elever berätta vad de har hittat.  

När eleverna är klara läser du följande uttalande. Det kan vara bra att sätta upp det 
här citatet eller hjälpa eleverna hitta det i appen Evangeliebiblioteket.  

När Rakel letar efter gudagivna källor hittar hon följande citat i Allmän handbok för kyrkan: 
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Herren befallde: ”Du ska inte … dräpa eller göra något som är detta likt (L&F 59:6).” Kyrkan motsätter 
sig självvald abort som görs av personlig eller social bekvämlighet. Medlemmar får inte underkasta sig, 
utföra, ombesörja, ge sitt samtycke till, bekosta eller uppmuntra till abort. De enda möjliga undantagen 
är då 

• graviditeten uppkommit till följd av våldtäkt eller incest 

• en kompetent läkare fastställt att moderns liv eller hälsa är i fara 

• en kompetent läkare fastställt att fostret har så svåra defekter att det inte kommer att överleva 
efter födseln. 

Inte ens dessa undantag rättfärdigar automatiskt en abort. Abort är en mycket allvarlig sak och ska 
övervägas först efter det att de ansvariga personerna rådgjort med sin biskop och fått gudomlig 
bekräftelse genom bön. (”Abort”, Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 
38.6.1, JesuKristiKyrka.org) 

• Vad lärde ni er av det här uttalandet som kan besvara Rakels fråga? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

Du kan be eleverna diskutera följande frågor med en kompis eller i en mindre grupp.  

Hjälp Rakel tänka på sin fråga ur ett evigt perspektiv genom att besvara följande frågor. 

• Varför kan det vara bra att ha ett evigt perspektiv när man överväger om abort är rätt eller fel? 

• Vad vet ni om vår himmelske Faders frälsningsplan som kan påverka era tankar och åsikter om 
abort? 

Handla i tro 

Rakel är tacksam för att hon tog sig tid att studera några gudagivna källor och tänka på sina frågor ur ett evigt 
perspektiv. Nu känner hon sig säker på sin åsikt om abort, även om andra kanske inte håller med om den. Hon 
inser att det kan finnas nära förestående möjligheter för henne att förklara och försvara sin uppfattning om 
abort.  

Som en del av diskussionen av följande frågor kan du dela några av eller alla de citat 
som finns i avsnittet ”Kommentarer och bakgrundsinformation” i slutet av lektionen.  

• På vilka sätt kan Rakel handla i tro när andra ifrågasätter hennes syn på abort eller andra ämnen? 

• Hur kan man veta när att handla i tro innebär att försvara sina åsikter eller när det innebär att förbli 
tyst? 

Du kan fråga om eleverna har några fler frågor. Vittna om Herrens kärlek till dem och 
alla sina barn. Du kan också vittna om de välsignelser som kommer genom att söka 
tro och vägledning i gudagivna källor.  

Memorera nyckelfrasen  

Skriv följande skriftställehänvisning och nyckelfras på tavlan: Jesaja 5:20: ”Ve dem som 
kallar det onda gott och det goda ont.” 



 

 4 

När de har upprepat nyckelfrasen och skriftställehänvisningen flera gånger 
tillsammans suddar du ut flera ord på tavlan och låter eleverna försöka upprepa dem 
ur minnet. Fortsätt sudda ut ord tills eleverna kan återge skriftställehänvisningen och 
nyckelfrasen utan hjälp. 

Repetera skriftstället 

Använd följande aktivitet för att repetera skriftställehänvisningen och nyckelfrasen 
under en annan lektion inom den närmaste framtiden. 

Sätt upp skriftställehänvisningen och nyckelfrasen för Jesaja 5:20 med ord som fattas. 
Du kan skriva flera versioner där olika ord fattas så att eleverna kan fylla i dem. När 
eleverna har övat några gånger ber du dem försöka skriva eller återge hela 
skriftstället och nyckelfrasen ur minnet. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Stå upp för vår tro 

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om hur vi kan reagera när vår tro 
ifrågasätts. 

Med beundran för och som uppmuntran till alla som behöver vara ståndaktiga i dessa sista dagar säger 
jag till alla, och särskilt till kyrkans ungdomar, att om ni inte redan har behövt det, kommer ni en dag att 
kallas att försvara er tro eller till och med uthärda en del personliga skymfer bara för att ni är 
medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. I sådana fall krävs både mod och gott omdöme 
från er sida. … 

Var starka. Lev trofast efter evangeliet även om andra omkring er inte gör det. Försvara er tro på ett 
artigt sätt och med medkänsla, men försvara den. (Jeffrey R. Holland, ”Priset för och välsignelserna av 
ett lärjungeskap”, Liahona, maj 2014, s. 6–9) 

Herrens lära om abort 

President Russell M. Nelson delgav lärdomar som kan hjälpa oss få en bättre förståelse för varför Herren 
motsätter sig självvald abort.  

Som Guds söner och döttrar värdesätter vi livet som av gåva av honom. Hans eviga plan ger hans barn 
möjlighet att få en fysisk kropp, få jordiska erfarenheter och inse sin gudomliga bestämmelse som 
arvtagare till evigt liv. … 

Abort är ett krig mot dem som är försvarslösa och som inte har någon röst. Det är ett krig mot de ännu 
ofödda. Detta krig förs över hela världen. Samhällen som i allmänhet har beskyddat mänskligt liv 
godkänner nu lagar som tillåter denna metod. 

Detta har stor betydelse för oss eftersom Herren upprepade gånger har framfört följande gudomliga 
befallning: ”Du ska inte mörda” [2 Mos. 20:13]. Sedan tillade han: ”Eller göra något som är detta likt” 
[L&F 59:6]. … 
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Regler som människan skapat legaliserar nu det som har förbjudits av Gud från tidernas begynnelse! 
Mänskligt resonemang har förvridit och förvandlat absolut sanning till slagfärdiga slogans som främjar 
ett bruk som är så fullkomligt fel. (Russell M. Nelson, ”Abort: Ett angrepp mot de försvarslösa”, Liahona, 
okt. 2008, s. 14–16) 

Vad ska jag göra när ett ämne tas upp i skolan som strider mot evangeliets lärdomar, till exempel 
abort? 

Följande utdrag från en artikel i Liahona ger bra riktlinjer om när vi bör stå upp för vår tro och när vi bör 
förbli tysta.  

Det finns många sätt att svara – eller inte svara – beroende på situationen. Tänk först på vad som kan 
hända om du säger eller inte säger något. Om din tystnad kan få andra att tro att du håller med om 
något som du vet är fel, kan du på ett enkelt sätt låta de andra veta att du inte samtycker. Om du tror 
att det du säger bara leder till stridigheter så kan du vänta på ett annat tillfälle att säga något. Men om 
dina klasskamrater är respektfulla mot varandra och läraren ber alla att delta så kan du be om 
inspiration och sedan förklara vad du tror på. (”Frågor och svar: Vad ska jag göra när ett ämne kommer 
upp i skolan som strider mot evangeliets lärdomar, till exempel abort?”, Liahona, apr. 2014, s. 62) 

 

Kompletterande övningar 

Alternativ aktivitet för att öva på tillämpning 

Hänvisa eleverna till listan på andligt farliga uppfattningar och handlingar som ni 
skrev på tavlan.  

Välj en av de andligt farliga uppfattningarna eller handlingarna som ni tidigare har diskuterat, och föreställ er 
att ni har en vän som ifrågasätter varför kyrkan motsätter sig den uppfattningen eller handlingen.  

Hjälp eleverna använda principerna för att förvärva andlig insikt för att hantera sin 
väns bekymmer. För att göra det kan de använda några eller alla av följande förslag 
och frågor.  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Hitta med hjälp av skrifterna eller appen Evangeliebiblioteket ett skriftställe eller citat som kan skapa 
förståelse i ämnet ni valde.  

Ge eleverna tid och resurser att söka efter förtydligande information, men lägg inte 
för mycket lektionstid på den här aktiviteten.  

Be några elever berätta vad de har hittat och hur det förtydligar frågan. 

• Vad hittade ni som förtydligar er valda fråga? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Varför kan det vara bra att ha ett evigt perspektiv när ni begrundar den här frågan? 
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• Vad vet ni om vår himmelske Faders frälsningsplan som kan påverka era tankar och åsikter om 
frågan ni valde? 

Handla i tro 

• På vilka sätt kan ni handla i tro när andra ifrågasätter er tro om detta eller andra ämnen? 

• Hur kan ni uppmuntra andra att handla i tro när de ifrågasätter er tro eller kyrkans ståndpunkt i 
vissa frågor? 

 

 


