
  

Nyckellära: Psaltaren 24:3–4 
”Vem får komma in i hans helgedom?” 

Genom psalmisten undervisade Herren oss om att bli rena så att vi kan förbereda oss för att komma in i hans 
tempel och, så småningom, hans närhet. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Du kan be några elever berätta hur de svarar på följande fråga för en kamrat så att 
alla får en chans att svara. 

• När kände ni senast att ni var väldigt leriga eller smutsiga? 

Du kan visa en bild av ett tempel och helt kort diskutera templets renhet och skönhet 
innan du ställer följande fråga. 

Fundera på varför ni skulle älska att vara i Herrens hus. Hur skulle det kännas att vara där just nu? 

• Hur skulle det kännas om ni fick en inbjudan att komma in i templet när ni var väldigt leriga eller 
smutsiga? 

Psaltaren är en samling med heliga sånger, dikter och böner. Utöver att prisa Gud kan många av texterna i 
Psaltaren ge insikt i vår relation till Gud och hur vi kan komma närmare honom. 

Läs Psaltaren 24:3–4 och sök efter hur lärdomarna i de här verserna relaterar till att vara i templet. 
”HERRENS berg” och ”hans helgedom” (vers 3) kan handla både om templet och Herrens närhet. 

• Vilka sanningar kan vi lära oss av Psaltaren 24:3–4? 

Eleverna kan använda andra ord för att ge uttryck för följande sanning. Om de gör det 
kan det vara bra att använda elevernas ordval i stället för lektionens ordval. Genom 
att göra det bekräftar du eleverna och hjälper dem att fortsätta närma sig sanningen. 

En sanning som ni kanske har hittat i Psaltaren 24:3–4 är att när vi har oskyldiga händer och ett rent 
hjärta så kan vi dyrka vår himmelske Fader och Jesus Kristus i templet och så småningom vistas i 
deras närhet. 

Du kan skriva den sanningen på tavlan så att eleverna kan hänvisa till den när de 
genomför följande aktivitet. 

För följande aktivitet kan du be eleverna arbeta i par. Varje elev kan skriva ner en 
definition och sedan återge den för sin kamrat. Om eleverna har svårt för att skriva en 
definition kan du hjälpa dem. 

Föreställ er att ni skriver ett inlägg i Handledning för skriftstudier under rubrikerna ”oskyldiga händer” och 
”ett rent hjärta”. 

Skriv en eller två meningar långa definitioner för varje uttryck i era studiedagböcker. Ni kan ta hjälp av 
skrifterna för att komma på en definition. (Mosiah 5:2 kan till exempel användas för att definiera innebörden 
av ”ett rent hjärta”.) 



  

• Varför tror ni att oskyldiga händer och ett rent hjärta krävs för att komma in i templet och vistas i 
Herrens närhet? 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum förklarade hur vi kan ha oskyldiga händer och ett rent 
hjärta: 

Ni kan titta på videon av det här talet, ”Oskyldiga händer och rent hjärta” [Clean Hands and a Pure Heart] på 
ChurchofJesusChrist.org, från 07:48–08:54 eller läsa följande citat: 

Lägg märke till att både oskyldiga händer och rent hjärta krävs för att man ska få gå upp på Herrens berg 
och träda in i hans helgedom. 

Vi får oskyldiga händer i en process som består i att vi avkläder oss den naturliga människan samt 
genom Frälsarens försoning övervinner synd och dåligt inflytande i vårt liv. Vårt hjärta renas när vi får 
hans stärkande kraft att göra gott och bli bättre. Alla våra värdiga önskningar och goda gärningar, hur 
nödvändiga de än må vara, kan aldrig ge oss oskyldiga händer och rent hjärta. Det är Frälsarens 
försoning som ger oss den både renande och återlösande kraft som hjälper oss att övervinna synd och 
den helgande och stärkande kraft som hjälper oss att bli bättre än vi någonsin skulle kunna bli genom 
att enbart förlita oss på vår egen kraft. (David A. Bednar, ”Oskyldiga händer och rent hjärta”, Liahona, 
nov. 2007, s. 82) 

• Vad lär ni er om Frälsarens roll i att vi har oskyldiga händer och ett rent hjärta av äldste Bednars 
uttalande? 

Du kan visa en bild av Frälsaren medan eleverna skriver i sina studiedagböcker. 

• Hur skulle det vara att möta Frälsaren om ni visste att ni var lika oskyldiga och rena som han? 

• Hur förbereder ni er för att vara oskyldiga och rena när ni möter Frälsaren igen? 

Öva på tillämpning 

Gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt. Om eleverna behöver påminnas 
om principerna kan du leda dem till stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror. 

• Vilka är principerna för att förvärva andlig insikt som vi har diskuterat i seminariet? 

• Vilka upplevelser har ni haft där en eller flera av dessa principer har hjälpt er? 

• Vad lärde ni er om principerna för att förvärva andlig insikt? 

Fundera på hur ni kan använda det ni har lärt er och tillämpa er kunskap och erfarenhet av dessa principer i 
följande situation: 

David känner förväntan inför att besöka templet och förbereder sig för sin tempelrekommendationsintervju. 
När han går igenom frågorna innan intervjun stannar han upp vid en av dem och inser att han inte har 
efterlevt den normen. David vill besöka templet för att komma närmare Kristus men är osäker på om han bör 
ta upp problemet när han pratar med sin biskop. 

Del 1. Den här delen kommer att fokusera på att använda gudagivna källor. 

Ägna några minuter åt att söka efter källor som ni tror kan hjälpa David. Ni kan använda skrifterna, appen 
Evangeliebiblioteket eller JesuKristiKyrka.org. Hitta något som kan hjälpa David förstå varför han behöver 
vara oskyldig och ren för att inträda i Herrens hus. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2007/10/clean-hands-and-a-pure-heart?lang=eng


  

Medan eleverna söker igenom gudagivna källor kan det vara bra att hjälpa dem, ge 
förslag och beröm. 

Återge åtminstone ett skriftställe, citat eller en annan källa ni har hittat som kan hjälpa David. 

När eleverna har haft tillräckligt med tid ber du flera av dem berätta för klassen om 
källorna de har hittat. Efter varje svar ber du de övriga klassdeltagarna diskutera hur 
de tycker att den källan kan hjälpa David. 

Del 2. Den här delen fokuserar på att granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv och att handla 
i tro. 

Uppmuntra eleverna att använda det de lärde sig i Psaltaren 24:3–4 och de gudagivna 
källor de hittade medan de diskuterar följande frågor. Visa de här frågorna på tavlan. 

• Vilka eviga sanningar känner ni till om vår himmelske Fader och Jesus Kristus som kan hjälpa David 
förbereda sig för att inträda i templet? 

• Hur kan ni använda dessa sanningar om vår himmelske Fader och Jesus Kristus samt Psaltaren 24:3–
4 för att uppmana David att handla i tro medan han förbereder sig för att inträda i templet? 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Att vädja till flera sinnen kan göra det lättare för eleverna att minnas ord och uttryck. 
Hjälp eleverna välja lämpliga handgester eller tecken som påminner dem om de 
viktiga orden i det här nyckelskriftstället och nyckelfrasen. 

Välj några enkla handgester eller tecken som hjälper dig minnas nyckelfrasen i Psaltaren 24:3–4: ”Vem får 
komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta.” Öva sedan på att upprepa 
nyckelskriftstället och nyckelfrasen genom att bara använda handgester eller tecken. 

Repetitionsaktivitet  

Under en lektion inom den närmaste framtiden kan du låta eleverna öva sig på sina 
handgester som påminnelse om skriftställehänvisningen och nyckelfrasen. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Värdig att inträda i templet 

President Russell M. Nelson undervisade om att vara värdig att inträda i templet: 

Jag [vill] nu tala till våra ungdomar. Vi uppmanar er att göra er värdiga en tempelrekommendation med 
begränsad användning. Ni får bara sådana frågor som är tillämpliga på er i er förberedelse för 
förrättningarna ställföreträdande dop och konfirmation. Vi är mycket tacksamma för er värdighet och 
villighet att delta i denna heliga tempeltjänst. Vi tackar er! 

För att bli värdig att komma in i Herrens hus krävs en hel del personlig andlig förberedelse. Men med 
Guds hjälp är ingenting omöjligt. I vissa avseenden är det lättare att bygga ett tempel än att bygga upp 



  

ett folk som är redo för ett tempel. Personlig värdighet innebär att man i sinne och hjärta är fullkomligt 
omvänd till att vara mer som Herren, att vara en ärlig medborgare, att vara ett bättre exempel och att 
vara en heligare person. (Russell M. Nelson, ”Avslutande ord”, Liahona, nov. 2019, s. 121–122) 

Vilken är biskopens roll i att hjälpa medlemmarna förbereda sig för att vara värdiga att besöka 
templet? 

Biskopen är skyldig att ställa frågor om vår värdighet. Denna intervju är av stort värde för dig som 
medlem av kyrkan, för den ger dig tillfälle att tillsammans med en ordinerad Herrens tjänare rannsaka 
din kurs i livet. Om det finns något som har gått snett i ditt liv kan biskopen hjälpa dig att rätta till det. 
Genom att rådgöra med den allmänne domaren i Israel får du tillfälle att tillkännage din värdighet eller 
får hjälp att bli värdig att med Herrens godkännande komma till templet. (Förbered dig för det heliga 
templet [häfte, 2003],s. 3) 

Hur tar vi hand om våra misstag? 

Äldste C. Scott Grow i de sjuttios kvorum talade om hur vi kan avgöra om en handling bör bekännas för 
biskopen: 

De flesta av misstagen som görs kan lösas genom personlig bön och uppriktig omvändelse. Några 
misstag, särskilt de som rör omoral, kräver bekännelse för biskopen innan du kan få Herrens förlåtelse. 

När du tänker på misstagen du har gjort kanske du känner dig skyldig, orolig, olycklig eller förtvivlad. Om 
du har några av de här känslorna behöver du förmodligen prata med din biskop om de misstagen. (C. 
Scott Grow, ”Varför och vad behöver jag bekänna för min biskop?” Liahona, okt. 2013, s. 59) 

 

Vad begär Herren att vi bekänner för en biskop som en del av omvändelseprocessen? 

Allvarliga synder, sådana som moraliska överträdelser, övergrepp mot familjemedlemmar, samröre med 
avfällingsgrupper eller sådan verksamhet eller allvarliga brott mot landets lagar, måste bekännas för 
biskopen eller grenspresidenten. … Om deras samvete, det vill säga Kristi ljus som ges till varje 
människa, får dem att undra över om de ska ta upp en viss sak med biskopen eller grenspresidenten, 
bör de förmodligen göra det. (Undervisning från höjden: Förberedande tempelseminarium, 
lärarhandledning [2003] s. 10) 


