
Nyckellära: Amos 3:7 
Gud uppenbarar sina hemligheter för sina profeter  

Medan Gamla testamentets profet Amos varnade sitt folk vittnade han om vikten av profeter. En av de viktigaste 
rollerna som profeter har är att tala på Herrens vägnar.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

• Vilken är den kallaste temperaturen ni har klarat av? 

• Hur kunde ni klara av det? 

Visa äldste Andersens uttalande och fundera på om ni ska diskutera några av följande 
frågor i klassen.  

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum använde sig av kallt väder som liknelse när han lärde:  

För att förankra våra själar vid Herren Jesus Kristus måste vi lyssna på dem som han sänder. När vi följer 
profeten i en kaotisk värld är det som att på en iskall dag svepas in i en varm och skön filt. (Neil L. 
Andersen, ”Guds profet,”, Liahona, maj. 2018, s. 26) 

• Vad tycker ni om i liknelsen om att följa profeten som äldste Andersen använde i det här citatet? 

Under Amos tid i Gamla testamentet var folket i Israel och de angränsande länderna mycket ogudaktiga och 
hade förkastat många av Herrens profeter. Gud kallade Amos som profet (se Amos 7:14–15) och befallde 
honom att varna israeliterna att omvända sig så att de skulle kunna undvika att förgöras. 

Läs Amos 3:7 och sök efter vad Gud sa att han alltid kommer att göra genom sina profeter. 

• Vad tror ni att det menas med att Gud ”uppenbara[r] sin hemlighet för sina tjänare profeterna”?  

Se till att eleverna förstår något liknande detta: Herren uppenbarar sanningar som 
annars skulle vara okända genom sina profeter. 

• Kan ni ge några exempel på sanningar som Gud har uppenbarat genom sina profeter i vår 
tidsutdelning? 

• När har ni känt att en profet talade Guds ord till er? 

Äldste Neil L. Andersen lärde följande om sin egen erfarenhet av att följa profeter: 

I mitt personliga liv har jag upptäckt att när jag under bön studerar Guds profets ord och noggrant, med 
tålamod, andligen inrättar min vilja efter hans inspirerade lärdomar, ökar alltid min tro på Herren Jesus 
Kristus. Om vi väljer att åsidosätta hans maningar och tycker oss veta bättre, blir vår tro lidande och vårt 
eviga perspektiv fördunklas. Jag lovar er att om ni förblir fast beslutna att följa profeten kommer er tro 
på Frälsaren att växa. … 

En profet står inte mellan dig och Frälsaren. Han står snarare bredvid dig och visar vägen till Frälsaren. 
En profets största ansvar och dyrbaraste gåva till oss är hans stabila vittnesbörd, hans säkra vetskap om 
att Jesus är Kristus. (Neil L. Andersen, ”Guds profet”, s. 26–27) 



• Vilka ord eller formuleringar i äldste Andersens uttalande lade ni märke till? 

• Hur kan ansträngningen att lyssna till och följa profeten stärka er tro på Jesus Kristus? 

Vittna om att vi har profeter och apostlar på jorden i dag som har kallats av Gud och 
som har myndighet att tala Guds ord. Uppmana eleverna att alltid vara 
uppmärksamma på profeternas och apostlarnas ord och att tillämpa dem i sina liv. 

Öva på tillämpning 

Gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt. Om eleverna behöver påminnas 
om principerna kan du leda dem till stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror. 

• Vilka är principerna för att förvärva andlig insikt som vi har diskuterat i seminariet? 

Ta er tid att fundera på och skriva ner ett exempel, antingen från era egna liv eller ur skrifterna, på när en 
princip för att förvärva andlig insikt var till hjälp. 

Låt några frivilliga berätta vad de skrev. Återge sedan följande situation för klassen. 

Ivans familj har tittat på varje generalkonferens sedan de gick med i kyrkan för tre år sedan. 
Generalkonferensen äger rum om en vecka igen och Ivan vet att hans föräldrar förväntar sig att han ska titta 
på den med familjen. Ju äldre han har blivit, desto mer upptagen har Ivan blivit av skola, arbete och sina 
vänner. Med allt som händer i hans liv har det blivit svårare att se värdet i att ägna så mycket tid åt att lyssna 
på det profeter, apostlar och andra ledare i kyrkan har att säga. Livets press och nöjen gör det svårt för 
honom att vilja sitta och titta på generalkonferensen med sin familj när han hellre skulle göra de saker som 
han tycker är viktigare. 

Använd sanningarna i Amos 3:7 och principerna för att förvärva andlig insikt för att hjälpa Ivan med den här 
situationen. Följande frågor kan användas som vägledning. 

Du kan visa följande frågor och be eleverna diskutera dem med en kamrat eller i en 
mindre grupp.  

Handla i tro  

• Vad skulle ni uppmana Ivan att göra den kommande veckan som kan hjälpa honom få en mer positiv 
inställning till att titta på generalkonferensen? 

• Vilka upplevelser har ni haft gällande generalkonferensen som kan vara bra för Ivan att höra om? 
 
Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv  

• Hur kan ni hjälpa Ivan se generalkonferensen som något mer än något han bara gör för att hans 
familj gör det?  

• Vad skulle kunna hjälpa Ivan förstå vikten av generalkonferensen, trots allt annat som händer i hans 
liv?  

• Hur kan generalkonferensen vara till välsignelse för honom i de här aktiviteterna hellre än att 
distrahera honom från dem? 

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor  



• Vilka skriftställen eller citat av kyrkans ledare kan hjälpa Ivan?  

Eleverna bör nämna andra nyckelskriftställen som Amos 3:7; Läran och förbunden 
1:38; och Läran och förbunden 21:4–6. Om de inte gör det gör du dem 
uppmärksamma på dem. Några av citaten som finns i avsnittet ”Kommentarer och 
bakgrundsinformation” kan också vara till hjälp.  

Om eleverna diskuterade dessa frågor med en kamrat eller i en mindre grupp kan du 
be frivilliga berätta lite för klassen vad de pratade om.  

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen 

Dela upp klassen i grupper om tre eller fyra. Ge varje grupp ett exemplar av följande 
nyckelfras som har skrivits på ett papper, klippts i delar och blandats: Amos 3:7 / 
”HERREN GUD / … uppenbara[r] sin hemlighet / för sina tjänare / profeterna.”  

Be varje grupp att lägga bitarna till hänvisningen och nyckelfrasen i rätt ordning och 
repetera nyckelfrasen flera gånger.  

Repetera skriftstället 

Repetera det här under en lektion i närtid. 

Visa hänvisningen och nyckelfrasen för Amos 3:7 med några saknade ord, i stil med 
följande:  

”HERREN _____ … uppenbara[r] sin ____ för ______ tjänare ______.” 

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

Kommentarer och bakgrundsinformation 

Hur kan jag välsignas av att studera lärdomar från generalkonferensen? 

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: 

Det finns en skatt av himmelsk vägledning i generalkonferensens budskap som väntar på att ni ska 
upptäcka den. Provet för oss alla är hur vi låter oss påverkas av det vi hör, det vi läser och det och vi 
känner. (Neil L. Andersen, ”Herrens röst”, Liahona, nov. 2017, s. 125) 

President Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet har sagt: 

Sedan världens begynnelse har Gud upprest profeter som talar himlens vilja till folket för just deras tid. 
Det är vårt ansvar att lyssna på och sedan tillämpa budskapen som Herren ger oss. 



Vår barmhärtige och kärleksfulle himmelske Fader har inte glömt och kommer inte att glömma sina 
barn. Idag liksom förr har han utnämnt apostlar och profeter. Han fortsätter att uppenbara sitt ord för 
dem. 

Vilken underbar förmån det är att få höra Guds budskap till var och en av oss under 
generalkonferensen! Låt oss förbereda oss väl för den stora välsignelsen att få gudomlig vägledning av 
hans utvalda tjänare. (Dieter F. Uchtdorf, ”Generalkonferensen – en speciell välsignelse”, Liahona, sep. 
2011, s. 5) 

Hur kan jag förbereda mig för att ta emot uppenbarelse när jag deltar i generalkonferensen? 

President Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet gav följande löfte: 

När du förbereder dig för generalkonferensen inbjuder jag dig att begrunda vilka frågor som du behöver 
få svar på. Du kan till exempel längta efter att få vägledning av Herren i fråga om de utmaningar du står 
inför. 

Svaren på dina böner kan komma direkt från ett visst tal eller från en viss mening. Andra gånger kan 
svaren komma genom till synes orelaterade ord, meningar eller sånger. Ett hjärta fyllt av tacksamhet för 
livets välsignelser och en uppriktig önskan att höra och följa råden banar vägen för personlig 
uppenbarelse. (Dieter F. Uchtdorf, ”Generalkonferensen – en speciell välsignelse”, Liahona, sep. 2011, 
s. 4) 

 

Kompletterande övning 

Varför har vi profeter? 

För att hjälpa er förstå vikten av profeter och den roll de spelar i Guds plan kan ni titta på videon ”Varför har 
vi profeter?” [Why Do We Have Prophets] (1:36) som finns på ChurchofJesusChrist.org.  

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2015-01-1090-why-do-we-have-prophets?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/media/video/2015-01-1090-why-do-we-have-prophets?lang=eng

