
Nyckellära: 1 Moseboken 39:9 
”Hur skulle jag då kunna göra något så ont?” 

När Josef frestades av Potifars hustru motstod han henne och gav uttryck för den sexuella syndens allvarliga 
natur. Hans exempel visar vikten av lydnad till Herrens kyskhetslag.  

Att hantera känsliga ämnen. Den här lektionen kommer att 
fokusera på lydnad till Herrens kyskhetslag. Eftersom det är 
positivt när föräldrar och barn diskuterar känsliga ämnen med 
varandra kan du informera föräldrarna om den här 
lektionsämnet i god tid. Det kommer att ge föräldrarna 
möjligheten att diskutera dessa sanningar med sina barn 
hemma antingen innan eller efter den här lektionen. 

Förslag på övningar 

Kunskap om läran 

Föreställ er att en vän ställer följande frågor. Fundera på hur bekväma ni skulle känna er med att svara. 

Följande frågor är avsedda att hjälpa eleverna göra en självutvärdering av sin 
förståelse av kyskhetslagen. Du kan skriva följande frågor på tavlan, men ägna ingen 
tid åt att diskutera dem vid den här tidpunkten under lektionen.  

• Vad menas med kyskhetslagen?  

• Varför bryr Gud sig om vi är sexuellt rena? 

Berättelsen om Josef som flydde frestelsen i form av Potifars hustru i 1 Moseboken 39:1–12 illustrerar vikten 
av att lyda Herrens kyskhetslag. 

Visa upp en bild av Josef tillsammans med Potifars hustru. Om eleverna inte vet vad 
som hände i berättelsen så kan du läsa 1 Moseboken 39:1–12 med dem. 

• Vad minns ni av dessa verser om vad Josef gjorde för att motstå frestelsen? 

Läs 1 Moseboken 39:9 och leta efter den fråga som Josef ställde när han ställdes inför frestelsen att begå 
sexuell synd. Om ni inte redan har gjort det, kan ni markera den här frågan på ett sådant sätt att den skiljer 
såg från resten av versen.  

En sanning vi kan lära oss av 1 Moseboken 39:9 är att sexuell omoral är en synd mot Gud. 

Sexuell omoral hänvisar till all olämplig sexuell aktivitet och benämns ibland som att bryta mot 
kyskhetslagen.  

• På vilka sätt ser ni Satan försöka fresta ungdomar och vuxna i dag att bryta eller förvränga Herrens 
kyskhetslag? 

Se till att eleverna har ett exemplar av Vägledning för de unga (2011), vilken återfinns 
i appen Evangeliebiblioteket. Ge dem några minuter till att studera avsnittet ”Sexuell 
renhet”, antingen på egen hand eller tillsammans i klassen.  



För att få en bättre förståelse för Herrens kyskhetslag kan ni studera avsnittet ”Sexuell renhet” i Vägledning 
för de unga (2011). När ni studerar, sök då efter detaljer som kan hjälpa er besvara följande frågor som 
förekom i början av lektionen. 

När eleverna har studerat avsnittet ”Sexuell renhet” i Vägledning för de unga 
använder ni följande frågor för att diskutera vad eleverna lärde sig och vilka frågor de 
fortfarande har. 

• Vad menas med kyskhetslagen?  

• Varför bryr Gud sig om vi är sexuellt rena? 

• Vilka frågor har ni fortfarande om Herrens kyskhetslag? 

Om det uppstår utförliga frågor funderar du på hur du kan hjälpa eleverna hitta svar 
på egen hand. Var redo att leda eleverna till deras föräldrar, kyrkans ledare eller 
andra hjälpsamma källor såsom Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet 
(2004) eller JesuKristiKyrka.org. Vissa elever kanske har begått sexuell synd. Fundera 
på hur du kan bemöta deras behov på ett lyhört sätt. Påminn eleverna om att de kan 
omvända sig för att få förlåtelse, finna frid och glädjas åt evangeliets fullständiga 
välsignelser. Frälsaren kan hjälpa – han är ”mäktig att frälsa och rena [oss] från all 
orättfärdighet” (Alma 7:14). 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum talade om Frälsarens makt att förlåta. När ni läser 
följande ord av äldste Bednar, fundera på vad som kan vara till bäst hjälp för någon som har problem med 
sexuell synd.  

Några av er som hör detta budskap behöver omvända sig från sexuella eller andra synder. Frälsaren 
kallas ofta för den store läkaren. … Från Frälsarens försoning flödar den lindrande salva som kan hela 
våra andliga sår och ta bort skuldkänslor. Denna salva kan emellertid bara appliceras genom principerna 
tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse och ständig lydnad. Resultatet av uppriktig omvändelse är 
samvetsfrid, tröst och andlig läkedom och förnyelse.   

Er biskop eller grenspresident är den andlige läkarassistent som är bemyndigad att hjälpa er att 
omvända er och tillfriskna. (David A. Bednar, ”Vi tror på att vara kyska”, Liahona, maj 2013, s. 44) 

• Vad lägger ni särskilt märke till i äldste Bednars ord? 

• Vad skulle ni vilja att någon som kämpar med sexuell synd visste och mindes om Frälsaren? 

Öva på tillämpning 

Ta en stund för att gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt med eleverna. 
Ett sätt att göra det kan vara att be en elev läsa en mening från en av principerna för 
att förvärva andlig insikt och be klassen urskilja rätt princip. Upprepa den här 
övningen flera gånger med olika elever för att hjälpa dem bekanta sig med varje 
princip. 

Dela ut följande utdelningsblad. Bestäm dig för om det vore bäst att arbeta på 
utdelningsbladet tillsammans med klassen eller låta eleverna gå igenom det på egen 



hand. Om eleverna gör det här på egen hand turas ni om att diskutera deras svar i 
klassen när de är klara.  

 

Situation 

”Jag hör ungdomar i min ålder prata om att dela nakna, oanständiga eller olämpliga bilder på sig själva 
eller andra på sina mobiler. Det märks att de inte tycker att det är något allvarligt. De tycker att det bara är 
en normal del av relationer med andra och att det bara är på kul.”  

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv 

• Vilka felaktiga antaganden kan personer ha som kan få dem att tycka att det här inte är något 
allvarligt?  

• Hur kan en förståelse för hur Gud känner för sexuell renhet påverka det slags medier ni tittar på 
och delar?  

Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor 

• Vad hjälper 1 Moseboken 39:9 er förstå om varför ni inte ska titta på eller dela olämpliga medier?  

• Vilka andra gudagivna källor kan ni använda för att hitta svar på andra frågor om kyskhetslagen? 

Handla i tro 

• Hur kan ni visa att ni handlar i tro om ni ombeds att dela olämpliga bilder av er själva eller andra? 

• Om ni ställs inför den här situationen, vad kan ni göra för att inbjuda Frälsarens hjälp och makt i 
era liv? 

 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen  

Nyckelfrasen för 1 Moseboken 39:9 är ”Hur skulle jag då kunna göra något så ont och 
synda mot Gud?”  

Skriv följande på tavlan 

 __Moseboken __:__ Hur _____ jag då kunna _____ något så_____ och _____ mot _____? 

Be eleverna fylla i tomrummen. När de har gjort det ber du dem turas om att upprepa 
frasen och hänvisningen fem gånger med en partner. När de har upprepat den fem 
gånger suddar du helt ut frasen och hänvisningen och låter dem upprepa övningen 
utan att kunna se hänvisningen eller frasen. 

Repetera skriftstället  

Gör den här repetitionsaktiviteten under en lektion i närtid. 

Be eleverna arbeta med en partner med hjälp av en aktivitet där ni fyller i 
tomrummen. Ge varje elev ett anteckningskort eller en självhäftande papperslapp. Be 
varje elev skriva ner hänvisningen och nyckelfrasen (1 Moseboken 39:9: Hur skulle 
jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud?) och ta bort valfria ord (och siffror 



från hänvisningen). Be dem sedan byta kort/lappar för att se om de kan minnas och 
upprepa frasen och hänvisningen genom att använda bara det kortet eller den lappen.  

Kommentarer och bakgrundsinformation 

1 Moseboken 39:1–9. Satans frestelser att bryta kyskhetslagen 

I världen i dag har Satan förlett många att tro att sexuell intimitet utanför äktenskapet är acceptabel. 
Men i Guds ögon är detta en allvarlig synd. Det är att missbruka den förmåga han gett oss att skapa liv. 
Profeten Alma lärde att sexuella synder är allvarligare än alla andra synder förutom mord eller att 
förneka den Helige Anden (se Alma 39:3–5). 

Ibland försöker man intala sig att sexuella relationer utanför äktenskapet är acceptabla om personerna 
älskar varandra. Detta är inte sant. Att bryta kyskhetslagen och uppmuntra någon annan att göra det, är 
inget uttryck för kärlek. Människor som älskar varandra bör aldrig äventyra varandras lycka och trygghet 
i utbyte mot tillfällig personlig tillfredsställelse. (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet 
[2004], s. 93) 

Omvändelse från synd 

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum betonade renandet som kan komma genom uppriktig 
omvändelse.  

När det gäller sådana allvarliga saker är det inte lätt att börja gå på omvändelsens väg och inte heller att 
smärtfritt färdas på den. Men världens Frälsare kommer att göra er sällskap på denna nödvändiga 
vandring. Han stärker er då ni sviktar. Han är ert ljus när det ser som mörkast ut. Han tar er hand och är 
ert hopp då hoppet tycks vara det enda ni har kvar. Hans medkänsla och barmhärtighet, med all sin 
renande och helande kraft, ges fritt till alla som i sanning vill ha fullständig förlåtelse och som tar de steg 
som leder fram till den. (Jeffrey R. Holland, ”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 92) 

Kompletterande övningar 

Frälsaren kan hjälpa oss efterleva kyskhetslagen 

När vår kärlek till Frälsaren ökar, ökar vår förmåga att göra det han vill att vi ska göra och bli det han vill att 
vi ska bli. Studera följande skriftställehänvisning och leta efter lärdomar som stärker er förståelse, önskan 
och hängivenhet att efterleva Guds lagar, inklusive kyskhetslagen.  

Jesaja 41:10 

1 Korintierbrevet 10:13 

Ether 12:27 

För att hjälpa eleverna fördjupa sin förståelse kan du låta dem besvara frågorna i 
mindre grupper eller par. Du kan visa upp dessa frågor så att eleverna kan hänvisa till 
dem. 

• Vad lär ni er från dessa verser som ni vill komma ihåg? 



• Vilka upplevelser har ni haft som har gett er styrkan att lyda Guds lagar? 

Videopresentation – ”Jag väljer att vara ren” 

Innan eller efter tillämpningsövningen kan du visa videon ”Jag väljer att vara ren” (4:19). I den här videon, 
som finns på JesuKristiKyrka.org, berättar flera tonåringar med olika trosuppfattningar vad de känner för 
sexuell renhet.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/video/mormon-messages-for-youth/2011-07-004-i-choose-to-be-pure?lang=swe

