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Nyckellära: Jesaja 58:6–7 
Välsignelserna av en sann fasta 

Jesaja tillkännagav israeliternas synder och hyckleri och betonade deras olydnad till Herrens fastelag. Han 
tillrättavisade deras falska dyrkan och undervisade om några av syftena med fasta och om specifika välsignelser 
som kommer av en uppriktig fasta.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Du kan demonstrera följande situation för att hjälpa eleverna bedöma vad de vet om 
Herrens fastelag. Om det behövs kan du hänvisa eleverna till ”Fasta” i Handledning för 
skriftstudier eller ”Fasta och fasteoffer” i Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om 
evangeliet ([2004], s. 38–41).  

Två elever kan ombes spela upp situationen framför klassen. Alternativt kan eleverna 
delas in i par för att göra ett rollspel, vilket gör det möjligt för fler att delta aktivt. 
Oavsett vilken metod du använder bör du hjälpa alla elever reflektera över sin 
förståelse och erfarenhet av och sina frågor om fasta.  

Föreställ dig att du har en kompis som inte delar din tro som sover över hos dig första helgen i månaden. 
Under middagen kommer ämnet om fastesöndagen upp och din familj pratar om förslag eller behov som de 
känner till och ska inkludera i sin fasta. Efter måltiden frågar din vän om att fasta, undrar vad det är, varför 
man fastar och hur ofta man måste göra det.  

• Hur skulle du svara din vän? 

Reflektera över dina erfarenheter av fasta och frågor som du kan ha om Herrens fastelag. Sök inspiration från 
den Helige Anden medan du studerar lektionen i jakt på svar. 

Profeten Jesaja undervisade om några av syftena med fasta och om några specifika välsignelser som kommer 
av en uppriktig fasta. Läs Jesaja 58:6–7 och sök efter Jesajas lärdomar om fastans välsignelser och syften. 
Markera gärna det här nyckelskriftstället på ett sådant sätt att det är lätt att hitta. 

• Vad lägger du särskilt märke till i Jesajas lärdomar om fasta?  

I följande tabell finns uttryck som Jesaja använde för att förklara fastans välsignelser och syften. Välj ett av 
dessa uttryck som du vill förstå bättre och studera det. Slå upp ord du inte känner till. Du kan även läsa de 
angivna korshänvisningarna. Öva sedan på att skriva den här specifika välsignelsen eller syftet med fasta med 
egna ord.  

Du kan visa följande tabell eller göra den som utdelningsblad till eleverna. Ytterligare 
hjälp finns i avsnittet ”Kommentarer och bakgrundsinformation”.  

 

Välsignelser av och syften med 
fasta i Jesaja 58:6–7 

Hur skulle du förklara det här med egna ord? 

”lossa orättfärdiga bojor”  
(se även 2 Ne. 1:13) 
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”lös okets band … bryt sönder alla 
ok”  
(se även Mosiah 23:12–13) 

 

”släpp de förtryckte fria” (se även 
Mosiah 27:28–29) 

 

”dela ditt bröd med den hungrige, 
ge de fattiga och hemlösa en 
boning, klä den nakne när du ser 
honom och dra dig inte undan för 
den som är ditt kött och blod” (se 
även Mal. 3:8, 10; Alma 34:28; 
L&F 104:18) 

 

Låt eleverna undervisa varandra genom att berätta vad de har lärt sig. Du kan be dem 
göra anteckningar i marginalerna i sina skrifter eller elektroniskt i appen 
Evangeliebiblioteket för att förtydliga dessa uttryck i Jesaja 58:6–7. 

• Vilken princip kan vi lära oss av Jesajas lärdomar, med egna ord? 

Ett sätt för eleverna att uttrycka den här principen med egna ord är att fasta hjälper 
oss omvända oss och bli förlåtna för våra synder och skänker mat och kläder till 
de hungriga och nakna. 

• På vilka sätt tror ni att Herrens fastelag kan lära oss om vår himmelske Fader och Jesus Kristus eller 
föra oss närmare dem? 

• Vad finns det för likheter mellan vår fasta för andra och det Frälsaren gör för oss? Hur kan 
regelbunden fasta hjälpa oss bli mer som han? 

Öva på tillämpning 

Gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt genom att be eleverna välja en av 
de specifika principerna och studera den: ”Handla i tro”, ”granska lärosatser och 
frågor utifrån ett evigt perspektiv” och ”sök ytterligare kunskap genom gudagivna 
källor”. Låt dem gå igenom sin valda princip i Grundmaterial om nyckelläror och sedan 
rita eller skapa en bild med hjälp av symboler som kan användas för att förklara för 
någon vad den principen är. Hjälp eleverna använda sin tid klokt genom att ge dem en 
tidsgräns för att studera och förbereda sin visuella framställning.  

Be några elever återge sin framställning och förklara hur den representerar deras 
valda princip. 

Föreställ er att ni är Sierra i följande situation: 

Sierra uppmanades nyligen av sina föräldrar att börja lyda fastelagen genom att vara utan mat och dryck 
under två måltider. Sierra tror på principen fasta men har stora förbehåll gällande den eftersom hon tycker 
att det skulle vara för jobbigt för henne.  

Handla i tro 
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• Om ni var Sierra, vad skulle ni kunna göra för att visa Herren att ni handlar i tro för att komma över 
era reservationer?  

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Vad känner ni till om de välsignelser och syften som Herren ger för sin fastelag? Hur skulle det kunna 
hjälpa er, i den här situationen, att förstå hans syften? 

• Hur kan sanningarna som lärs ut i Jesaja 58:6–7 hjälpa er se fastan på det sätt som Herren ser den?  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Tänk på andra gudagivna källor som kan hjälpa er i den här situationen, förutom Jesaja 58:6–7. Använd en av 
dessa resurser för att söka hjälp och fundera på hur ni kan tillämpa det ni hittar.  

• Vilka fler gudagivna källor använde ni?  

• Vad lärde ni er av dessa källor som kan hjälpa er i den här situationen?  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen  

Skriv skriftställehänvisningen och orden i nyckelfrasen – Jesaja 58:6–7: Välsignelserna 
av en äkta fasta – på tavlan i omkastad ordning. Be en elev skriva orden i rätt ordning 
samt rätt skriftställehänvisning och låt klassen hjälpa till. Be sedan eleverna arbeta 
enskilt på att memorera dem. 

Repetera skriftstället 

Låt eleverna repetera den här skriftställehänvisningen och nyckelfrasen under en 
lektion i närtid. Här är ett möjligt sätt att göra det på: 

Visa hänvisningen och nyckelfrasen för Jesaja 58:6–7 med några saknade ord, i stil 
med följande:  

Jesaja ___:__–__ Välsignelserna _____ _____ en sann __________ 

Du kan skriva fler än en version av det här, där olika ord saknas som eleverna kan 
fylla i. När eleverna har övat på det här några gånger kan du be dem försöka skriva 
eller återge hela skriftställehänvisningen och nyckelfrasen helt ur minnet. 

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Vad är fasteoffer? 

Äldste L. Tom Perry (1922–2015) i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om fasta och fasteoffer: 

Ju längre jag lever, desto mera imponerad blir jag över Herrens system att ha omsorg om de fattiga 
och behövande. Helt säkert skulle ingen människa kunna tänka ut ett så enkelt och ända så 
djupsinnigt sätt att tillfredsställa mänskliga behov – att tillväxa andligt och timligt genom periodisk 
fasta och sedan att donera den summa som sparats genom att man har avstått från sina måltider, åt 
biskopen som använder den till att fylla de fattigas, de sjukas och de betrycktas behov, deras behov 
som behöver hjälp och stöd på sin väg genom livet. (L. Tom Perry, ”Fastelagen”, Nordstjärnan, 
rapport från den 156:e halvårskonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, nr 6 1986, 
s. 29) 
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Var kan jag få veta mer om fasta och fasteoffer? 

För att hitta ytterligare hjälp i skrifterna, vittnesbörd från enskilda och profetiska uttalanden kan du gå till 
följande resurser som alla finns på JesuKristiKyrka.org respektive ChurchofJesusChrist.org. 

• ”Fasta och fasteoffer” i Stå fast i din tro. 

• ”Tionde och offergåvor” i Vägledning för de unga (häfte, 2011) 

• ”Fasting and Fast Offerings” [Fasta och fasteoffer] i Gospel Topics 

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/fasting-and-fast-offerings?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/for-the-strength-of-youth/tithes-and-offerings?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/fasting-and-fast-offerings?lang=eng

