
Nyckelläror: Mose 7:18 
”Herren kallade sitt folk SION” 

Profeten Enok upprättade Sion bland sitt folk, som var av ett hjärta och ett sinne, levde i rättfärdighet och inte 
hade några fattiga bland sig (se Mose 7:18). Herren önskar att vi upprättar Sion i vår tid. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

     
 

Visa bilder som liknar de ovanstående och förklara följande information.  

De högsta träden i världen finns i norra Kalifornien i USA. Amerikanska sekvojaträd kan bli mer än 2 000 år 
gamla, över 92 meter höga och väga mer än 460 ton. Det är särskilt imponerande eftersom rötterna på en 
amerikansk sekvoja bara går ca 1–2 meter ner i marken. 

Även om amerikansk sekvoja har ett ytligt rotsystem så sprider de ut sig över mer än 100 meter och slingrar 
in sig i andra träds rötter. Den här sammanflätningen gör att amerikansk sekvoja kan stå fast i flera hundra år 
i starka vindar och översvämningar (se Richard H. Winkel, ”Ett nätverk av vänner”, Liahona, aug. 2003, s. 32–
33). 

• Hur kan våra upplevelser med människorna i våra liv jämföras med hur den amerikanska sekvojan 
växer och förblir stark? 

I likhet med amerikansk sekvoja, som förlitar sig på varandra för att vara starka, har vi många möjligheter att 
stärkas av andra under vår tid på jorden. 

• Vilka människor kan ni förlita er på för att få styrka? 

Visa en bild av hur Enok och hans folk tas upp till himlen. 



 

Enoks folk är ett exempel på människor som fann styrka av varandra i rättfärdighet. Ni kanske minns att 
dessa människor togs upp till himlen när de hade upprättat en stad och ett Sions folk (se Mose 7:19–21).  

Läs Mose 7:18 för att gå igenom varför Herren kallade sitt folk Sion. 

• Vilken sanning kan vi lära oss från Mose 7:18? 

I Mose 7:18 lär vi oss att Herren kallar sitt folk för Sion när de är av ett hjärta och ett sinne, lever rättfärdigt 
och tar hand om varandra.  

• På vilket sätt exemplifierade Frälsaren det som kännetecknade Sion under sitt liv? 

• Hur kan umgänge med andra människor hjälpa er utveckla och stärka dessa kännetecken? 

När du har bett en elev läsa följande citat av Joseph Smith kan du be eleverna 
diskutera följande frågor med en partner eller i en mindre grupp.  

Läs följande uttalande av profeten Joseph Smith (1805–1844): 

Vårt största ändamål bör vara att bygga Sion. (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], 
s. 184) 

• Varför tror ni att uppbyggandet av Sion bör vara ”vårt största ändamål” eller mål? 

• Vilka ansträngningar har ni gjort för att bygga upp Sion? 

• Vilka effekter har dessa ansträngningar haft på era relationer med varandra, och på era relationer 
med Herren?  

Om det skulle vara till nytta för eleverna att få ytterligare förståelse för hur man 
bygger upp Sion kan du återge uttalandet av äldste D. Todd Christofferson som finns i 
avsnittet Kommentarer och bakgrundsinformation.  

Öva på tillämpning 

Följande aktivitet är avsedd att hjälpa eleverna gå igenom principerna för 
förvärvande av andlig insikt och förbereda sig för tillämpningsövningen. Visa följande 
quiz eller ge den till eleverna på ett utdelningsblad. 



Gå igenom de tre principerna för att förvärva andlig insikt i era exemplar av Grundmaterial om nyckelläror. 
Para ihop meningen med rätt princip för att förvärva andlig insikt. 

 

1. Genom att lära oss känna igen och undvika otillförlitliga källor 
kan vi skydda oss från vilseledande information och från dem som 
strävar efter att förgöra vår tro 

2. I vår stävan efter att fördjupa vår kunskap och reda ut sådant 
som bekymrar oss, är det viktigt att vi förlitar oss på det 
vittnesbörd vi redan har om Jesus Kristus, återställelsen av hans 
evangelium och hans ordinerade profeters lärdomar. 

3. Vi söker den Helige Andens hjälp för att kunna se saker och ting 
på Herrens sätt. 

A. Handla i tro. 

B. Granska lärosatser och frågor 
utifrån ett evigt perspektiv. 

C. Sök ytterligare kunskap genom 
gudagivna källor. 

 

Återge följande situation för eleverna och be dem öva sig på att använda principerna 
för att förvärva andlig insikt som hjälp i den här situationen. 

Den senaste tiden har Tim känt sig irriterad på sina föräldrar och syskon. Ibland talar han ovänligt till dem 
och är ofta ovillig att delta i familjeaktiviteter.  

En dag i kyrkan lär sig Tim om när Enoks folk upprättade Sion. Tims lärare i söndagsskolan ber klassen 
fundera på hur de kan göra sina hem mer lika Sion.  

När Tim funderar på den frågan inser han att han har dragit sig undan familjen och är ledsen för den osämja 
han har orsakat. Han vill göra ändringar så att hans hem kan bli mer som Sion. 

Handla i tro 

• Vilka tre till fem handlingar kan Tim utföra som gör hans hem mer som Sion? Förklara varför ni 
väljer dessa. 

• Hur förhåller sig de handlingar ni väljer till ett av kännetecknen i Mose 7:18, nämligen att 1) vara av 
ett hjärta och ett sinne, 2) leva i rättfärdighet och 3) ta hand om varandra? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Hur kan Tim närma sig sin utmaning med ett evigt perspektiv? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Tim vill få en bättre förståelse för hur och varför han ska sträva efter att bygga upp Sion i sitt hem. 

• Hur kan Mose 7:18 hjälpa Tim? 

• Vilka andra skriftställen, citat från kyrkans ledare, psalmtexter eller andra källor kan han studera? 

Andra skriftställen som Tim kan använda är: 2 Moseboken 20:12; Mosiah 4:14–15; 
Mosiah 18:21; 3 Nephi 11:29–30; Läran och förbunden 97:21 

När eleverna har diskuterat klart ber du några frivilliga återge sina svar för klassen. 
Se till att något som rör alla tre principer för att förvärva andlig insikt återges.  

Fundera på hur ni kan hjälpa era familjer att 1) vara av ett hjärta och ett sinne, 2) leva i rättfärdighet och 3) 
bry sig om varandra på ett mer effektivt sätt.  

• Hur kan ni göra era hem mer som Sion den här veckan? 



Skriv elevernas förslag på tavlan. Elevernas förslag kan vara att skriva ett 
uppskattande brev till en familjemedlem, utföra tjänande, fullgöra ansvar i hushållet 
utan att klaga, tillbringa mer kvalitetstid med familjen eller att aktivt delta i familjens 
skriftstudier eller bön. 

Be eleverna skriva vad de vill göra i sina studiedagböcker. Efter ett par minuter kan 
du be några frivilliga elever berätta för klassen vad de tänker göra. Det kan vara bra 
att be eleverna berätta för en klasskamrat om sina planer. Eleverna kan följa upp med 
varandra inom ett par dagar och sedan igen efter en vecka för att se hur planerna 
fungerade.  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Du kan dela upp eleverna i par eller mindre grupper för följande aktivitet där de får 
välja handgester som representerar Mose 7:18. Låt eleverna veta att de inte behöver 
olika handgester för varje ord, och uppmuntra dem att använda gester som är i 
enlighet med ämnets heliga natur.  

När eleverna är klara låter du dem använda sina handgester för att upprepa 
hänvisningen och nyckelfrasen tre gånger.  

Om det finns tid så kan du be några frivilliga visa sina handgester för klassen. 

Repetera skriftstället 
 

Använd följande repetitionsaktivitet av nyckelläror under en lektion som undervisas i 
närtid.  

Ge eleverna en kopia av följande quiz, eller sätt upp quizet så att eleverna kan se det.  

Ge dem tid att para ihop nyckelfraserna med rätt hänvisning genom att skriva in rätt 
siffra i tomrummet. Facit: 1-e; 2-d; 3-b; 4-c; 5-a. 

1. _____ ”Herren kallade sitt folk SION, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne.”  A. Abraham 
3:22–23 

2. _____ ”Därför ska en man … hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” B. Mose 1:39 

3. _____ ”Detta är mitt verk och min härlighet – att åstadkomma odödlighet och 
evigt liv för människan.” 

C. 1 Moseboken 
1:26–27 

4. _____ ”Gud skapade människan till sin avbild.”  D. 1 Moseboken 
2:24 

5. _____ Som andar ”organiserades [vi] innan världen var till”. E. Mose 7:18 

 



Kommentarer och bakgrundsinformation 

Vad är Sion? 

Det finns otaliga betydelser för ordet Sion i skrifterna. Sion kan syfta på Herrens förbundsfolk som är ”DE 
RENHJÄRTADE” (L&F 97:21), samt på kyrkan och dess stavar (se L&F 82:14) eller på särskilda geografiska 
platser, som de sista dagarnas Nya Jerusalem (se TA 1:10). För mer information om Sion, se ”Zion” (Gospel 
Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org). 

Uppbyggandet av Sion 

Profeten Joseph Smith (1805–1844) sa: 

Uppbyggandet av Sion är en sak som har intresserat Guds folk i varje tidsålder. Det är ett ämne som 
profeter, präster och kungar har stannat inför med särskild glädje och fröjd. De har sett framåt med 
glädjefull förväntan till den dag vi lever i, och eldade av himmelsk och fröjdefull förväntan har de sjungit 
och skrivit och profeterat om denna vår dag, men de har gått bort utan att ha sett den. Vi är det 
gynnade folk som Gud har utvalt att förverkliga de sista dagarnas härlighet. (Kyrkans presidenters 
lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 184) 

Att bli ett Sions folk 

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: 

Sion är Sion tack vare invånarnas karaktär, egenskaper och trofasthet. Kom ihåg att ”Herren kallade sitt 
folk SION, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne och levde i rättfärdighet, och det fanns inga fattiga 
bland dem” (Mose 7:18). Om vi ska kunna etablera Sion i våra hem, våra grenar, församlingar och stavar 
måste vi nå upp till denna norm. Vi måste 1) vara av ett hjärta och ett sinne, 2) enskilt och kollektivt bli 
ett heligt folk, samt 3) sörja för de fattiga och behövande så väl att vi får bort fattigdomen bland oss. Vi 
kan inte vänta tills Sion kommer för att detta ska ske – Sion kommer endast när detta sker. (D. Todd 
Christofferson, ”Kom till Sion”, Liahona, nov. 2008, s. 38) 

 


