
Nyckellära: Daniel 2:44–45 
”Ett rike som aldrig i evighet ska gå under” 

Profeten Daniel tolkade kung Nebukadnessars dröm, som avslöjade att Gud i de sista dagarna skulle frambringa 
sitt evangelium och att det skulle fylla hela jorden.   

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Rita en tabell i likhet med följande på tavlan. Låt den vänstra kolumnen vara tom tills 
eleverna har besvarat den första frågan. 

 6 april 1830 1880 1930 1980 2020 

Kyrkans medlemmar 6 133 628 670 017 4 639 822 16 663 663 

Stavar 0 23 104 1 218 3 463 

Invigda tempel 0 1 7 19 168 

 

• Vad tror ni att de här siffrorna representerar? 

När du har gett eleverna en chans att svara slutför du tabellen genom att fylla i den 
vänstra kolumnen. 

• Vad tycker ni är speciellt med kyrkans tillväxt genom åren? 

• Hur tror ni att de här siffrorna kommer att se ut i framtiden? 

Du kan visa bilden Daniel uttyder Nebukadnessars dröm (Evangeliebilder [2008], nr 24) 
innan du förklarar följande information.  

Framkomsten och tillväxten av Frälsarens kyrka i de sista dagarna förutsågs för länge sedan av profeten 
Daniel. På Gamla testamentets tid hade den babyloniske kungen Nebukadnessar en dröm där han såg ”en sten 
[som] revs loss från berget, men inte av människohänder” (Dan. 2:45). Den här stenen växte i storlek tills den 
krossade en stor staty (se Daniel 2:34) och ”blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden” (Dan. 2:35). 
Bekymrad över sin dröm sökte Nebukadnessar upp Daniel så att han kunde tyda den.  

Läs Daniel 2:44–45 och sök efter Daniels tolkning av kungens dröm. 

• Vad lärde Daniel att stenen i drömmen representerade? 

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om det Guds rike som Daniel talade 
om i dessa verser: 

https://www.churchofjesuschrist.org/media/image/daniel-interprets-dream-834d6fd?lang=eng


När Daniel uttydde den babyloniske kungen Nebukadnessars dröm och lät honom veta ”vad som ska ske 
i kommande dagar” [Daniel 2:28], förkunnade han att ”himlens Gud [ska] upprätta ett rike som aldrig i 
evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut 
på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt” [Dan. 2:44]. Kyrkan är detta profeterade sista 
dagarnas rike, som inte skapats av människan utan upprättats av himlens Gud och rullar fram likt en 
sten som ”[rivits] loss från berget, men inte av människohänder”, för att uppfylla jorden [Dan. 2:45; se 
även v.35].  

Dess bestämmelse är att grunda Sion som förberedelse för Jesu Kristi återkomst och tusenåriga styre. 
(D. Todd Christofferson, ”Varför kyrkan?” Liahona, nov. 2015, s. 111) 

• Hur ser ni Daniels profetia uppfyllas i dag? 

När eleverna har besvarat den här frågan kan du visa videon ”Evangeliet ska gå 
framåt” [The Gospel Shall Roll Forth] (2:48), som finns på ChurchofJesusChrist.org.  

I vår tidsutdelning uttalade profeten Joseph Smith en lika uppseendeväckande profetia om kyrkans 
bestämmelse för en grupp prästadömsbärare i Kirtland i Ohio. 

President Wilford Woodruff (1807–1898), som var med på mötet, berättade senare: 

”[Från profeten] utgick ett kall … till alla prästadömsbärare att samlas i det lilla timrade skolhuset som 
de hade där. Det var ett litet hus, drygt 18 kvadratmeter. Men det rymde hela det prästadöme i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som fanns i Kirtland. … Profeten [sa]: ”Bröder, … jag vill säga er detta 
inför Herren, att ni inte vet mer om denna kyrka och detta rikes öde än en baby på sin mors knä. Ni 
förstår det inte.” Jag var ganska förvånad. Han sa: ”Det är bara en handfull prästadömsbärare här i kväll, 
men denna kyrka kommer att uppfylla Nord- och Sydamerika – den kommer att uppfylla jorden.” 
(Wilford Woodruff, i Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 136) 

• Vad hjälper kyrkans tillväxt, trots dess enkla början, er förstå om Frälsarens makt? 

• Vad kan ni göra för att hjälpa Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppfylla hela jorden och bestå 
för evigt? 

Öva på tillämpning 

Be eleverna repetera de tre principerna för att förvärva andlig insikt. Om det verkar 
som att de behöver repetera dessa principer mer grundligt kan du para ihop eleverna 
och be dem rollspela när de förklarar principerna för att förvärva andlig insikt för ett 
primärbarn. Be dem hänvisa till stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror om de behöver hjälp.  

Återge sedan följande situation. 

Jessica upptäcker att många personer i hennes skola och online säger negativa saker om kyrkan. Några av 
hennes närstående har till och med tappat sin tro och lämnat kyrkan. Dessutom har landet som Jessica bor i 
sett en minskning av människor som tror på Jesus Kristus eller som tillhör en religion. Jessica börjar undra 
om kyrkan ens kommer att finnas i framtiden. Den här tanken får henne att känna sig missmodig och orolig. 

Öva på att använda läran som undervisas i Daniel 2:44–45 och principerna för att förvärva andlig insikt för att 
hjälpa Jessica med hennes frågor. Följande frågor kan användas som vägledning: 

https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2018-07-0001-the-gospel-shall-roll-forth?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2018-07-0001-the-gospel-shall-roll-forth?lang=eng


Handla i tro 

• Medan Jessica kämpar med sina frågor, varför är det viktigt att hon fortsätter med personliga andliga 
vanor som att be, studera skrifterna och gå till kyrkan? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Vad vet ni om Frälsaren och hans förmåga att uppfylla sina löften som kan vara bra att Jessica 
kommer ihåg? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

• Vilka lärdomar i Daniel 2:44–45 kan hjälpa Jessica se bortom några av trenderna som hon lägger 
märke till?  

• Vilka människor tror ni att Jessica kan prata med i tillförsikt om sina frågor?  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Be eleverna göra följande i sina studiedagböcker. 

Skriv följande tre delar av nyckelskriftställehänvisningen och nyckelfrasen på olika rader på ett pappersark.  

Daniel 2:44–45 

Gud ska ”upprätta ett rike, 

som aldrig i evighet ska gå under.” 

Fokusera på en del åt gången och upprepa den om och om igen tills ni har lärt er den utantill. När ni har lärt 
er varje enskild del försöker ni återge alla delar i ordning utan att titta på papperet. 

 

Repetera skriftstället 

Repetera den här skriftställehänvisningen och nyckelfrasen (Daniel 2:44–45: Gud ska 
”upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under”) under en kommande lektion.  

För att göra det kan du be eleverna vända sig till sina studiedagböcker där de skrev 
upp de tidigare nämnda tre delarna. De kan upprepa processen med att lära sig varje 
del enskilt innan de försöker återge hela skriftställehänvisningen och nyckelfrasen 
utan att titta. 

Kommentarer och bakgrundsinformation  

Hur uppfylls Daniels profetia? 

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa: 

Mina bröder och systrar, inser ni vad vi har? Erkänner ni er plats i den mänskliga historiens stora drama? 
Detta är brännpunkten för allt som varit tidigare. Detta är återställelsens tid. Detta är återupprättandets 
dagar. … 

Århundradena har passerat. Den Allsmäktiges verk i de sista dagarna, om vilket de gamle talade, om 
vilket profeter och apostlar talat, har kommit. Det är här. … 



Må Gud välsigna oss med en känsla av vår plats i historien och, sedan vi fått denna känsla, i vårt behov 
av att stå rakt och vandra med beslutsamhet på ett sätt som anstår den Allrahögstes heliga. (Gordon B. 
Hinckley, ”Vid tidsåldrarnas middagshöjd”, Liahona, jan. 2000, s. 89–90) 

 

Hur kan vi hjälpa till att sprida evangeliet på platser där det ännu inte finns? 

Under en världsomfattande andakt för ungdomar gav president Russell M. Nelson följande inbjudan: 

Min … inbjudan är att du ska be dagligen att alla Guds barn ska kunna få Jesu Kristi evangeliums 
välsignelser. Du och jag lever för att se, och fortsätter att se, Israel insamlas med stor kraft. Och du kan 
vara en del av kraften bakom den insamlingen! (Russell M. Nelson och Wendy W. Nelson, ”Israels hopp” 
[världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018], tillägg till Liahona, s. 16, JesuKristiKyrka.org) 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2018/08-se/hope-of-israel?lang=eng

