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Nyckellära: Jeremia 1:4–5 
”Jag satte dig till profet för folken” 

Herren uppenbarade för Jeremia inte endast att han hade känt Jeremia i det förjordiska livet utan även att han 
hade förutordinerat honom till att bli profet. Att förstå läran om förutordination kan hjälpa oss stödja dem som 
Herren kallar att leda oss.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Sätt upp följande frågor så att eleverna kan se dem när de kommer in. Be dem besvara 
dessa frågor tillsammans med en kamrat eller i mindre grupper innan de berättar för 
klassen. 

• Hur kallas profeter? När kallas de? 

• Varför är det här viktigt att veta? 

I Jeremia 1 påminner Herren Jeremia om när och hur han kallades att bli profet och befaller honom sedan att 
predika omvändelse för de ogudaktiga människorna i Jerusalem.  

Jeremia 1:4–5 är ett nyckelskriftställe. Ni kan markera det tydligt så att ni kan gå tillbaka till det senare.  

Det här skriftstället innehåller några uttryck och ord som kan vara svåra att förstå. ”Innan jag formade dig i 
moderlivet” och ”innan du kom fram ur modersskötet” är meningar som hänvisar till vårt förjordiska liv, där 
vi levde som andar med våra himmelska föräldrar (se HFS, ”Föruttillvaron”, skrifterna.JesuKristiKyrka.org). 
Orden satte dig i Jeremia 1:5 hänvisar till förutordination, vilket är ”Guds ordination i föruttillvaron av sina 
tappra andebarn som skulle få vissa uppdrag under jordelivet” (HFS, ”Förutordination”, 
skrifterna.JesuKristiKyrka.org).  

Läs Jeremia 1:4–5 och markera ord och uttryck som hjälper er se sanningen att Herren känner och kallar 
profeter innan de föds till jordelivet. 

• Hur kan förståelsen av den här sanningen påverka en persons förtröstan på Herrens profeter? 

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum har gett ett nutida exempel på den sanning ni har lärt er 
i Jeremia 1:4–5: 

I stället för att läsa äldste Andersens ord kan ni titta på ”Guds profet” från tidskod 
02:10 till 03:25.  

Valet av en profet görs av Herren själv. Vi har inga kampanjer, debatter, spel för gallerierna, osämja, 
misstro, förvirring eller tumult. Även jag bekräftar att himlens kraft var med oss i det övre rummet i 
templet när vi i bön stod kring president Nelson och kände Herrens oförnekliga godkännande av honom. 

President Nelson utvaldes till att tjäna som Guds profet för länge sedan. Herrens ord till Jeremia gäller 
även president Nelson: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur 
modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” [Jeremia 1:5] För bara tre år sedan 
var äldste Nelson vid 90 års ålder på fjärde plats i senioritetsordningen, och två av de tre 
seniorapostlarna var yngre än han. Herren, som styr över liv och död, väljer sin profet. (Neil L. Andersen, 
”Guds profet,”, Liahona, maj 2018, s. 24) 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/jer/1.5?lang=eng#p5
https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2018-03-1070-neil-l-andersen?lang=eng
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• Vilka detaljer i äldste Andersens berättelse gjorde störst intryck på dig? Varför då? 

• Vad lär det här exemplet oss om Herrens kunskap och vägledning?  

Öva på tillämpning 

Använd följande quiz för att kort gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt. 
Facit till quizet är: 1) a; 2) c och 3) b. 

Försök besvara följande frågor utan att använda stycke 4–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror.  

1. Vilken princip beskrivs med det här uttalandet: ”Lita på Gud och [vänd er] till honom först genom 
uppriktig bön, … studera hans lärdomar och [lyd] hans bud”? 

a. Handla i tro 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

2. Vilken princip beskrivs med det här uttalandet: ”Satan är lögnernas fader och strävar efter att 
förvränga sanningen och övertyga oss att vända oss bort från Herren och hans utvalda tjänare”? 

a. Handla i tro 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

3. Vilken princip beskrivs med det här uttalandet: ”Vi har frälsningsplanen och Frälsarens lärdomar i 
åtanke när vi betraktar [frågor]”. 

a. Handla i tro 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

Öva på att använda principerna för förvärvande av andlig insikt samt den lära du studerade i dag i följande 
situation: 

Föreställ dig att du tittar på generalkonferensen med din familj och din vän Stella som nyligen blev medlem i 
kyrkan. Efter att kyrkans ledare har blivit understödda blir Stella nyfiken och frågar: ”Så, hur väljs profeten 
till sin position? Är det ett val där man kan rösta eller en kommitté som väljer vem som ska bli profet?” Stella 
blir överraskad när du förklarar att kyrkans ledare väljs genom inspiration och att senioraposteln är den som 
understöds som kyrkans president. Hon frågar: ”Tycker du inte att det borde finnas ett bättre sätt att se till att 
den bästa eller mest kvalificerade kandidaten väljs till att bli profet?” 

Stella behövde åka strax efter att hon ställde sin fråga, men du vill se till att den blir besvarad. Du minns att ni 
har diskuterat principer för att förvärva andlig insikt i seminariet, och du inser att det skulle kunna hjälpa 
Stella med hennes fråga om hon följde dessa principer.  

Om eleverna har svårigheter med att skriva kan du bara be dem besvara frågorna som 
anges nedan. 

Sök inspiration från den Helige Anden medan du skriver ett meddelande till Stella som kan hjälpa henne få 
svar på sin fråga. Ta med följande i ditt meddelande: 

• en kort förklaring av var och en av principerna för att förvärva andlig insikt och hur det kan hjälpa 
henne med hennes fråga om hon följer dessa principer 
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• en kort förklaring av hur läran i Jeremia 1:4–5 kan hjälpa henne med hennes fråga 

• en personlig upplevelse som du eller andra har haft där kallelsen av profeter och apostlar 
bekräftades av den Helige Anden. 

Du kan begrunda följande frågor medan du skriver: 

• Vad vet du personligen om vår himmelske Faders förkunskap om allting som kan uppmuntra Stella 
att handla i tro? 

• Vilka är Guds avsikter med att kalla profeter? Hur kan en förståelse för Guds syften hjälpa Stella se 
sin fråga ur ett evigt perspektiv? 

• Vilka andra gudagivna källor kan du uppmärksamma Stella på så att du kan hjälpa henne med hennes 
fråga? 

Be eleverna dela med sig av sina brev till klassen eller i par eller mindre grupper. Du 
kan avsluta genom att bära vittne om Herrens kallelse av profeter och apostlar. 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Ta er några minuter att rita en teckning som hjälper er komma ihåg Jeremia 1:4–5 och dess nyckelfras: ”Innan 
jag formade dig i moderlivet … satte [jag] dig till profet för folken.” Sätt upp teckningen på en plats där ni kan 
se och komma ihåg den eller ta en bild av den med era telefoner och hänvisa till den senare. När ni är klara 
med teckningen upprepar ni hänvisningen och nyckelfrasen flera gånger. 

Du kan be eleverna visa sina teckningar för varandra eller klassen och förklara hur 
teckningarna hjälper dem komma ihåg skriftställehänvisningen och nyckelfrasen.  

 

Repetera skriftstället 

Gör den här repetitionsaktiviteten under en lektion i närtid.  

Ta en stund för att komma ihåg teckningarna ni ritade för Jeremia 1:4–5 och dess nyckelfras. Vad minns ni? 
Upprepa skriftställehänvisningen och nyckelfrasen så gott ni kan.  

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Gäller läran om förutordination dem som inte är profeter? 

I föruttillvarons andevärld utsåg Gud vissa andar till vissa uppgifter under jordelivet. Detta kallas 
förutordination. 

Förutordination garanterar inte att den enskilde får vissa kallelser eller ansvar. Sådana möjligheter 
kommer i det här livet som resultat av ett rättfärdigt utövande av handlingsfriheten, liksom 
förutordinationen kom som ett resultat av rättfärdighet i föruttillvaron. … 

Läran om förutordination är tillämplig på alla medlemmar i kyrkan och inte bara på Frälsaren och hans 
profeter. Innan jorden skapades gavs trofasta kvinnor vissa ansvar, och trofasta män förutordinerades 
till vissa prästadömsplikter. Även om du inte minns den tiden, är det säkert att du gick med på att utföra 
viktiga uppgifter i Faderns tjänst. När du visar dig värdig kommer du att få tillfällen att genomföra de 
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uppdrag du då gavs. (”Förutordination”, Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 61–
62) 

 

 


