
Nyckellära: 2 Moseboken 20:3–17 
De tio budorden 

På berget Sinai uppenbarade Herren de tio budorden för Mose och Israels barn. Herrens budord ger oss 
vägledning och hjälper oss bli mer som han.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Följande liknelse återgiven av president Dallin H. Oaks i första presidentskapet kan hjälpa oss förstå de 
önskningar vår himmelske Fader har för oss, sina barn.  

Ni kan titta på videon av det här talet, ”Uppmaningen att bli något” [The Challenge to Become] på 
ChurchofJesusChrist.org, från 02:44–03:38 eller läsa följande citat: 

En rik far visste att om han gav sin förmögenhet till ett barn som ännu inte utvecklat den visdom och 
mognad som krävdes, skulle arvet förmodligen förspillas. Fadern sa till sitt barn: 

”Allt jag har vill jag ge dig – inte bara min förmögenhet, utan också min ställning och mitt rykte bland 
människor. Det som jag har kan jag lätt ge dig, men det som jag är måste du själv skaffa dig. Du 
kvalificerar dig för ditt arv genom att lära vad jag har lärt och genom att leva så som jag har levt. Jag ska 
ge dig lagarna och principerna genom vilka jag har förvärvat min visdom och ställning. Följ mitt exempel, 
lär så som jag har lärt, och du kommer att bli som jag är och allt vad jag har blir ditt.” (Dallin H. Oaks, 
”Uppmaningen att bli något”, Liahona, jan. 2001, s. 40) 

• Vad tror ni att president Oaks lär oss om vår himmelske Fader i den här liknelsen? 

Läs stycke 9.1 i Grundmaterial om nyckelläror, och titta efter ett av de sätt på vilka Gud hjälper oss att bli som 
han.  

• Hur kan vetskapen om Herrens syfte med buden ändra hur ni ser på dem? 

Du kan dela in eleverna i mindre grupper och låta dem göra en lista på så många bud 
de kan på en minut. Be dem sedan byta listor med en annan grupp och ge dem 
ytterligare 30 sekunder att lägga till på listan. Lämna sedan tillbaka listan till den 
ursprungliga gruppen. 

Det kanske mest välkända exemplet på bud är de tio budorden, vilka finns i 2 Moseboken 20:3–17. Herren 
uppenbarade dem för Mose och Israels barn på berget Sinai. 

Om eleverna gjorde en lista på bud kan du be dem hitta några av buden på listan som 
är en del av de tio budorden.  

De tio budorden återfinns i 2 Moseboken 20:3–17.  

Läs stycke 9.4 i Grundmaterial om nyckelläror, och titta efter syftet med de tio budorden.  

Ni kanske vill markera nyckeluttalandet ”De tio budorden är en mycket viktig del av evangeliet och är 
eviga principer som är nödvändiga för vår upphöjelse.” Upphöjelse är ”det högsta tillståndet av lycka och 
härlighet i det celestiala riket” (HFS, ”Upphöjelse”, skrifterna.JesuKristiKyrka.org).  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2000/10/the-challenge-to-become?lang=eng


Med de tio budordens syfte i åtanke, läs igenom 2 Moseboken 20:3–17 och fundera på hur vart och ett av de 
tio budorden är menat att hjälpa oss uppnå det högsta tillståndet av lycka och bli som vår himmelske Fader.  

Be eleverna att besvara följande frågor med ett av de tio budorden i åtanke. De kan 
använda dessa frågor för att tänka på andra bud också. 

• Hur kan att leva efter det här budet hjälpa någon bli som vår himmelske Fader? 

• När har ni känt er närmare eller mer som vår himmelske Fader och Jesus Kristus eftersom ni har följt 
det här budet? 

Öva på tillämpning 

För att hjälpa eleverna gå igenom principerna för förvärvande av andlig kunskap kan 
du skriva Handla … , Granska … , och Sök … på tavlan. Be eleverna fylla i varje princips 
ordalydelse och summera vad varje princip betyder med egna ord.  

Återge sedan följande situation för klassen.  

Jonas har några vänner som ibland ägnar sig år beteende som är emot Guds bud, till exempel genom att 
använda olämpligt språk, inte bry sig om sabbatsdagen och att fuska i sina hemläxor. Jonas tycker om sina 
vänner, men han har känt sig alltmer illa till mods i deras sällskap eftersom de tycks bry sig allt mindre om att 
respektera Jonas värderingar när han är med dem.  

En dag under lunchen sa Jonas vän Sebastian att han ville visa Jonas något på sin telefon. Jonas frågade: ”Är 
det något jag skulle vilja titta på?”  

När Sebastian hörde Jonas svar blev han arg och sa: ”Jag är trött på att du alltid dömer mig och våra andra 
vänner. Varför är en del av det vi gör så viktigt för dig? Tror du verkligen att Gud kommer att älska dig mindre 
om du har lite roligt ibland?” 

• Vad har ni för tankar om Jonas situation? 

Tänk på hur ni kan använda principerna för att förvärva andlig insikt och vad ni har studerat om buden under 
den här lektionen som kan hjälpa Jonas. 

Du kan visa frågorna som Sebastian ställde till Jonas i situationen samt följande 
diskussionsfrågor. Be sedan eleverna samarbeta i par eller mindre grupper för att 
besvara diskussionsfrågorna.  

Som alternativ till följande diskussionsfrågor kan du be eleverna skriva ett 
meddelande till Sebastian ur Jonas perspektiv. I meddelandet kan eleverna bemöta 
Sebastians funderingar genom att använda de tre principerna för att förvärva andlig 
insikt.  

Handla i tro 

• Vad kan göra det svårt för Jonas att göra det rätta i den här situationen? 

• Vilka trofasta åtgärder kan Jonas vidta som kan hjälpa honom? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Vad känner ni till om Herren och hans plan som kan göra det givande för Jonas att stå fast vid sina 
värderingar? 



En sak som kan hjälpa både Jonas och hans vänner är att urskilja falska antaganden i frågorna som ställs och 
omformulera frågorna med Herrens perspektiv i åtanke. 

• Vilka är några av de falska antagandena i Sebastians frågor? 

• Utifrån det ni vet om Herren, hur kan ni ändra Sebastians frågor så att de reflekterar ett mer korrekt 
och evigt perspektiv? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Hitta skriftställen eller citat från kyrkans ledare som Jonas kan använda för att hjälpa sina vänner få en bättre 
förståelse för varför han väljer att vara trofast mot Herren och hans bud.  

Förslag på skriftställen som ni kan använda är Mosiah 2:41 och Alma 41:10.  

• Vad hittade ni som kan vara till hjälp i Jonas situation? 

När eleverna har diskuterat klart ber du medlemmar i varje grupp berätta om sina 
insikter och svar. Se till att diskutera insikter som rör varje princip för att förvärva 
andlig insikt tillsammans i klassen.  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Hjälp eleverna komma på ett sätt att minnas skriftställehänvisningen och 
nyckelfrasen för 2 Moseboken 20:3–17: De tio budorden. 

Eftersom det här inte bör vara svårt för eleverna att komma ihåg kan ni även använda 
tiden till att gå igenom skriftställehänvisningarna och nyckelfraserna till några av de 
nyckelskriftställen som ni har studerat tidigare. 

Repetera skriftstället  

Under en kommande lektion kan du avsätta tid till att gå igenom den här och andra 
skriftställehänvisningar och nyckelfraser från några av Gamla testamentets 
nyckelskriftställen.  

Type equation here. 


