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LEKTION 1

Introduktion till Nya
testamentet
Inledning

Nya testamentet är främst en uppteckning om Jesu Kristi
jordeliv, lärdomar och försoning, upprättandet av hans kyrka
och hans tidiga lärjungars verksamhet när han fortsatte leda
dem efter sin himmelsfärd. Lektionens är avsedd att
förbereda och motivera eleverna att studera Nya testamentet

genom att introducera två huvudteman i Jesu Kristi och hans
forna apostlars lärdomar: Frälsarens upprepade inbjudan att
komma till honom samt hans lärjungars ansvar att hjälpa
andra att göra detsamma.

Lektionsförslag
Nya testamentet hjälper oss att komma till Kristus
Före lektionen skriver du följande på tavlan: Vad finns det för tunga bördor som
ungdomar upplever i vår tid?
Ta med till lektionen en tom låda eller ryggsäck och tunga föremål att lägga i lådan
eller ryggsäcken, till exempel stenar eller böcker. Be en elev komma fram och hålla
den tomma lådan eller hänga på sig ryggsäcken. Be klassen besvara frågan på
tavlan och be en annan elev skriva upp elevernas svar på tavlan. Efter varje svar
lägger du en tung sak i lådan eller ryggsäcken tills den är full.
• Hur skulle du känna dig om du måste bära den bördan varje dag?
Be eleverna förklara utmaningar eller svårigheter som några av bördorna som
nämns på tavlan kan orsaka.
Förklara att Nya testamentet lär oss om Jesu Kristi verksamhet i dödligheten och
efter uppståndelsen, om hans undervisning, underverk, försoningsoffer och besök
hos den tidiga kyrkans lärjungar. I hela hans undervisning och samverkan med
andra finns en upprepad sanning som kan hjälpa oss med de bördor vi bär.
Förklara att i Matteus 11 finns ett exempel på det här viktiga temat som eleverna
ofta får se i sina studier av Nya testamentet det här året. Be en elev läsa Matteus
11:28 för klassen. Be klassen följa med i texten och titta efter Frälsarens uppmaning
till dem som bär på tunga bördor.
• Vad tror ni det innebär att arbeta och bära tunga bördor?
• Vad sa Frälsaren att vi måste göra för att få hans vila? (Skriv följande princip
med elevernas egna ord på tavlan: Om vi kommer till Jesus med våra bördor,
ger han oss vila.)
• Vad tror ni det innebär att komma till Jesus Kristus?
För att hjälpa eleverna förstå vad det innebär att komma till Kristus, låter du en elev
läsa upp Matteus 11:29–30 för klassen. Be eleverna följa med i texten och titta efter
Frälsarens uppmaning till dem som vill komma till honom.
• Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att komma till Kristus?
1
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L EKT I O N 1

Rita en bild av ett ok för oxar på tavlan, eller visa en bild av ett ok.
Förklara att ett ok är ett träredskap som
kopplar samman ett par oxar eller andra
djur och gör att de kan dra en last
tillsammans.
• Vad är syftet eller fördelen med ett
ok? (Fastän oket är en tyngd eller en
börda, låter det båda djuren förena
sina krafter och ökar därigenom deras kapacitet.)
• Vad tror ni det innebär att ta på sig Frälsarens ok?
Be en elev läsa följande ord för klasen av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum. Be eleverna vara uppmärksamma på hur vi kan ta på oss
Frälsarens ok och vilka välsignelser vi kan få genom det.
”Oket länkar djuren samman sida vid sida så att de kan gå tillsammans för att
utföra en uppgift.
Betänk Herrens personliga inbjudan att ’ta på er mitt ok’. Att ingå och hålla
heliga förbund länkar oss som med ett ok till Herren Jesus Kristus. Kort och gott
ber Frälsaren oss att lita på och dra tillsammans med honom, även om våra bästa
ansträngningar inte är jämbördiga med eller jämförbara med hans. När vi litar på
och bär vår börda tillsammans med honom under jordelivets färd är hans ok i sanning milt och
hans börda är lätt.
Vi är inte och behöver aldrig vara ensamma. Vi kan kämpa oss framåt i våra dagliga liv med
himmelsk hjälp. Genom Frälsarens försoning kan vi få förmåga och kraft utöver vår egen” (”Bära
sina bördor med lätthet”, Liahona, maj 2014, s. 88).

• Vad sammanlänkar oss, som ett ok, med Frälsaren Jesus Kristus?
• Vilka är enligt äldste Bednar välsignelserna av att vara sammanlänkad med
Frälsaren?
Påpeka att Frälsarens löfte om ”vila” i Matteus 11:28–29 inte nödvändigtvis betyder
att han alltid ska ta bort våra problem eller svårigheter. Ofta ger Frälsaren oss den
frid och styrka vi behöver för att övervinna våra prövningar, så att våra bördor blir
lättare. Om vi är trofasta genom jordelivets svårigheter, blir upphöjelse med Gud
den vila vi får (se L&F 84:23–24).
Uppmuntra till dagliga skriftstudier
Uppmana eleverna att avsätta tid varje dag för personliga studier av Nya testamentet. Du kan
hjälpa dem hålla reda på sina dagliga studier genom att förse dem ett lämpligt
uppföljningssystem (se lässcheman i appendix i den här boken). Ge också eleverna regelbundet
tillfälle att på lektionen berätta vad de lär sig och känner när de studerar skrifterna på egen
hand. Var noga med att inte genera eller avskräcka elever som har svårt att läsa skrifterna på
egen hand.
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LEKTION 1

Be eleverna fundera över hur Herren har gett dem vila när de har kommit till
honom. Be några elever berätta för klassen om sina upplevelser. Du kan också
berätta om några egna upplevelser.
Be eleverna sätta upp konkreta mål för hur de kan komma till Kristus under året,
när de studerar Nya testamentet. Uppmana dem att ta med som mål att studera
skrifterna varje dag och att läsa hela Nya testamentet i år.

Kristi lärjungar har ansvaret att hjälpa andra att komma till honom.
Be eleverna tänka på tillfällen i livet när de var ivriga och glada att berätta för någon
om en upplevelse de haft eller något de sett, läst eller hört. Be några elever berätta
vad de var ivriga och glada att berätta om för någon.
Förklara att Nya testamentet innehåller många exempel på människor som fick
styrka, undervisning eller välsignelser av Herren och sedan fick en önskan att
berätta för andra om honom. Be några elever turas om att läsa Johannes 1:37–42 för
klassen. Be klassen följa med i texten och se vad två av Johannes Döparens
lärjungar gjorde när de hade hört Jesu vittnesbörd.
• Vad fick Andreas veta om Jesus när han talade med honom?
• Vad gjorde Andreas när han fått veta att Jesus var Messias?
• Varför tror ni att han var så ivrig att berätta nyheten för sin bror Simon Petrus?
Sammanfatta Johannes 1:43–44 genom att berätta att Frälsaren uppmanade en
man som hette Filippus att bli hans lärjunge. Be en elev läsa upp Johannes 1:45–46.
Be klassen följa med och se vad Filippus gjorde när han förstod att Jesus var
Messias.
• Vad sa Filippus till Natanael om Jesus från Nasaret?
• Hur reagerade Natanael på Filippus vittnesbörd att Jesus var Messias?
• Vad var Filippus uppmaning till Natanael?
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: När vi kommer till Jesus Kristus …
• Med tanke på de här exemplen i Nya testamentet, vilken önskan har vi när vi
kommer till Jesus Kristus? (När eleverna svarar avslutar du meningen på tavlan
så att den framställer följande princip: När vi kommer till Jesus Kristus får vi
en större önskan att inbjuda andra att komma till honom.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen bättre ritar du medföljande bild
på tavlan:
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• Varför tror ni vi får en större önskan
att inbjuda andra att komma till
Kristus när kommer till
honom själva?
Förklara att president Henry B. Eyring i
första presidentskapet undervisade om
en stor välsignelse vi får när vi inbjuder
andra att komma till Jesus Kristus. Be
en elev läsa följande uttalande för
klassen:

”När du inbjuder människor att komma till Kristus av hela ditt hjärta så kommer
ditt hjärta att förändras. … Genom att hjälpa andra komma till honom upptäcker
du att du har kommit till honom själv” (”Kom till Kristus”, Liahona, mars
2008, s. 52).

• Vad kan hända i vårt liv när vi inbjuder andra att komma till Jesus Kristus?
Lägg till en pil i illustrationen på tavlan så att det liknar medföljande bild:
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• Varför tror ni att vi, genom att
inbjuda andra att komma till
Kristus, kan få hjälp att själva
komma närmare honom?
• Vem har inbjudit er att komma till
Frälsaren och hans evangelium?
Hur har ni blivit välsignade på
grund av det?
Uppmana eleverna att be och fundera
på vem de kan inbjuda att komma till
Kristus.
• Vad kan vi göra för att inbjuda andra
att komma till honom?
Förklara att när eleverna frågar vänner
och klasskamrater om de vill komma till
seminariet så är det ett sätt för dem att
inbjuda andra att ”komma och se” vem Jesus Kristus är och hur hans evangelium
kan berika deras liv.
Be en elev läsa Johannes 1:47–50 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Natanael upplevde när han mötte Frälsaren.
• Vad sa Frälsaren som fick Natanael att förkunna att Jesus vas Guds Son?
• Vad lovade Frälsaren Natanael eftersom han trodde, enligt vers 50?
Förklara att Natanael blev en av Jesu apostlar, tillsammans med Andreas, Petrus,
Filippus och andra. Eftersom de här apostlarna hörsammade uppmaningen att
komma till Jesus Kristus fick de bevittna mycket som var ”större än detta” (vers 50),
till exempel Jesu Kristi underverk och undervisning och hans uppståndelse och
himmelsfärd.
Avsluta med att vittna för eleverna att om de studerar Nya testamentet det här året
så får de förnimma Frälsarens ständiga vädjan att komma till honom. Om de
tillämpar lärosatserna och principerna de lär sig under det här året kommer de att
få hans hjälp med sina bördor och, liksom de forna apostlarna, fyllas av en önskan
att också hjälpa andra komma till honom.
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Frälsningsplanen
Inledning

President Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum
instruerade seminarielärare att ge en kort överblick över
frälsningsplanen i början av varje läsår:

Plan of Happiness” [tal till lärare i KUV, 10 aug. 1993],
si.lds.org; se även Teaching Seminary: Preservice Readings
[Church Educational System manual, 2004], s. 68–74).

”En kort överblick över ’planen för vår lycka’ … som, om den
ges i allra första början och sedan upprepas då och då,
kommer att vara av stort värde för era elever” (”The Great

Den här lektionen innehåller en kort överblick över
frälsningsplanen och fokuserar på den centrala roll som Jesus
Kristus och hans försoning har i den planen.

Lektionsförslag
Inbjud Anden genom effektfulla andliga inledningar
En kort överblick i början av lektionen kan hjälpa lärare och elever att känna Anden och
förbereda sig för att ta emot lärdom. En andlig inledning utgörs vanligen av en psalm, en bön
och ett tankekorn från skrifterna. Andliga inledningar ger alla mest när eleverna bär vittnesbörd
och berättar om känslor och insikter de fått under sina personliga skriftstudier. Fundera över hur
du kan planera andliga inledningar så att alla elever får tillfälle att delta under året.

Jesu Kristi roll i föruttillvaron
Som en del av er andliga inledning kan du uppmana klassen att sjunga första och
fjärde versen av ”Jag på Kristus tror” (Psalmer, nr. 81) eller någon annan psalm om
Frälsaren. Inled lektionen med att fråga:
• Hur skulle ni svara om någon frågade er varför Jesus Kristus är viktig för er?
Förklara för eleverna att de i dagens lektion får lära sig om Jesu Kristi roll i vår
himmelske Faders frälsningsplan. Uppmana dem att söka efter sanningar under
sina studier i dag som kan hjälpa dem stärka sin tro på Jesus Kristus.
Skriv av följande uppställning på tavlan. Du kan också dela ut den som ett
utdelningsblad för elever. (Om du delar ut utdelningsblad ber du eleverna
fylla i sin uppställning medan du fyller i uppställningen på tavlan.)

Jesus Kristus är det centrala i vår himmelske Faders
frälsningsplan.
Föruttillvaron
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LEKTION 2

Poängtera att vår himmelske Faders plan består av tre huvudstadier: 1) vårt liv i
föruttillvaron före vår fysiska födelse; 2) vårt liv i dödligheten på jorden och 3) vårt
liv efter döden som kommer efter vår fysiska död.
Be en elev läsa följande uttalande för klassen och be eleverna vara uppmärksamma
på vilka begränsningar vi upplevde i föruttillvaron.
”Vi levde som andebarn till vår Fader i himlen innan vi föddes till denna jord. Men vi var inte lika
vår himmelske Fader, inte heller kunde vi någonsin bli lika honom och åtnjuta alla de välsignelser
som han åtnjuter utan erfarenheten av att leva på jorden med en fysisk kropp.
Guds hela avsikt – hans verk och härlighet – är att göra det möjligt för var och en av oss att
åtnjuta alla hans välsignelser. Han har gjort upp en fullkomlig plan för att genomföra sin avsikt.
Vi förstod och accepterade den planen innan vi kom till jorden. …
För att kunna utvecklas och bli lika Gud var det nödvändigt för oss att få en kropp och bli
prövade på jorden” (Predika mitt evangelium: Vägledning för missionärer [2004], s. 48, 49).

• Vilka begränsningar upplevde vi i föruttillvaron?
Förklara att när vår himmelske Fader presenterade sin plan för vår lycka, fick vi veta
att planen skulle kräva en frälsare. Lucifer, ett av vår himmelske Faders andebarn,
gjorde uppror mot vår himmelske Faders plan. Han kom att bli känd som Satan, ett
hebreiskt ord som betyder ”motståndare”.
Be en elev läsa Mose 4:1–3 för klassen. Låt klassen följa med i texten och titta efter
vad Satan krävde av vår himmelske Fader.
• Vad krävde Satan av vår himmelske Fader?
• Vad sa vår himmelske Fader om Jesus Kristus, enligt vers 2?
• Vad utvaldes Jesus Kristus att göra? (När eleverna har svarat skriver du följande
sanning på tavlan under Föruttillvaron: Jesus Kristus utvaldes i föruttillvaron
till att bli mänsklighetens Frälsare.)
Förklara att när Jesus Kristus utvaldes att genomföra vår himmelske Faders
frälsningsplan, skapade han den här jorden där vi var och en kunde få en fysisk
kropp och få erfarenheter.
Be en elev läsa Hebreerbrevet 1:1–2 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vilken roll Jesus Kristus hade i jordens skapelse.
• Vilken roll hade Jesus Kristus i jordens skapelse? (Skriv följande lärosats på
tavlan under Föruttillvaron: Jesus Kristus skapade jorden under ledning av
vår himmelske Fader.)
Uppmana eleverna att tänka på jordens skönhet. Visa gärna en eller flera bilder
som visar jordens skönhet.
• Hur påverkas dina känslor för Jesus Kristus av vetskapen att han skapade den
här världen och miljontals andra som den här?
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Jesu Kristi roll i jordelivet
Förklara att vi upplever ytterligare begränsningar eller hinder under jordelivet som
hindrar oss från att bli som vår himmelske Fader och återvända till hans närhet. Be
en elev läsa följande uttalande för klassen och låt eleverna lyssna efter två hinder
som vi upplever under jordelivet:
”Under jordelivet lever vi i ett tillstånd där vi är underkastade både fysisk och andlig död. Gud
har en fullkomlig, förhärligad, odödlig kropp av kött och ben. För att bli lik Gud och återvända till
hans närhet måste vi också ha en fullkomlig, odödlig kropp av kött och ben. Men till följd av
Adams och Evas fall har var och en på jorden en ofullkomlig, jordisk kropp och kommer slutligen
att dö. Om det inte varit för Frälsaren Jesus Kristus, skulle döden gjort slut på allt hopp om en
framtida tillvaro med vår himmelske Fader.
Tillsammans med den fysiska döden utgör synden ett stort hinder för att bli lik vår himmelske
Fader och återvända till hans närhet. I vårt jordiska tillstånd ger vi ofta efter för frestelser, och vi
bryter mot Guds bud och syndar. … Även om det ibland tycks annorlunda, leder synd alltid till
olycka. Synd orsakar känslor av skuld och skam. På grund av våra synder kan vi inte återvända
för att bo hos vår himmelske Fader om vi inte först blir förlåtna och renade. …
På samma sätt som med den fysiska döden kan vi inte själva övervinna syndens följder” (Predika
mitt evangelium, s. 50).

Förklara att innan Jesus föddes till jorden visade sig en ängel för Josef i en dröm där
han fick veta att Maria väntade barn. Be en elev läsa Matteus 1:21 för klassen. Låt
eleverna följa med i texten och se vad ängeln förkunnade för Josef.
• Vad sa ängeln att Jesus skulle göra? (När eleverna har svarat skriver du följande
lärosats på tavlan under Jordelivet: Jesus Kristus kom för att frälsa oss från
våra synder.)
• Vad gjorde Jesus Kristus så att vi kunde bli frälsta från våra synder?
Visa bilderna Jesus ber i Jerusalem,
Korsfästelsen och Maria och den
uppståndne Kristus (Evangeliebilder
[2009], nr. 56, 57, 59; se även LDS.org).
Påminn eleverna om att Jesu Kristi
lidande, död och uppståndelse
tillsammans kallas för försoningen.
• Vad måste vi göra för att bli frälsta
från våra synder genom Jesu Kristi
försoning? (Se Apg. 2:38.)
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Jesu Kristi roll under livet
efter döden
Be eleverna tänka på någon som har
gått bort. Efter en stund frågar du:
• Med tanke på det ni vet om
frälsningsplanen, var är de som har
gått bort? (Vid döden inträder alla
människors andar i andevärlden.
För att hjälpa eleverna bättre förstå
det här kan du be en elev läsa Alma
40:11–14 för klassen.)
Visa bildenJesus begravs
(Evangeliebilder, nr. 58; se även
LDS.org). Be en elev läsa 1 Petrus
3:18–20; 4:6 för klassen. Fråga sedan:
• Vad gjorde Jesus Kristus omedelbart
efter sin död?
Be en elev läsa upp Läran och
förbunden 138:18–19, 30–32. Låt
klassen följa med i texten och se vad
Jesus Kristus gjorde för att evangeliet
skulle kunna predikas för alla i
andevärlden.
• Vad gjorde Jesus Kristus för att
evangeliet skulle kunna predikas för
alla i andevärlden?

Varför gråter du? © 2015 Simon Dewey. Använd med tillstånd av
Altus Fine Art, altusfineart.com

• Hur visar de här ansträngningarna
kärleken som vår himmelske Fader
och Jesus Kristus har till alla
människor?
Visa bilden av Maria och den
uppståndne Jesus Kristus
(Evangeliebilder, nr. 59; se även LDS.org)
och fråga klassen:
• Vad hände på den tredje dagen efter
Frälsarens död? (Han uppstod.)
• Vad innebär det att uppstå? (En
människas ande och fysiska kropp
återförenas för att aldrig mer skiljas
åt [se L&F 138:17].)
Be en elev läsa 1 Korinthierbrevet
15:20–22 för klassen. Låt klassen följa
med i texten och se hur Jesu Kristi
uppståndelse påverkar var och en av oss.

Kristi gravläggning, av Carl Heinrich Bloch. Med tillstånd av
Nationalhistoriska museet i Frederiksborgs slott i Hillerød, Danmark.
Kopiering förbjuden.
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• Hur påverkas vi av Jesu Kristi uppståndelse? (När eleverna har svarat skriver du
följande lärosats på tavlan under Livet efter döden: På grund av Jesu Kristi
uppståndelse kommer alla människor att uppstå.)
Be en elev läsa Uppenbarelseboken 20:12 för klassen. Fråga sedan:
• Vad kommer att hända med oss var och en efter vår uppståndelse?
Förklara att livets bok kan representera en människas tankar och gärningar under
det här livet liksom uppteckningen som förs i himlen över de rättfärdigas liv (se
Handledning för skriftstudier, ”Livets bok”). Betona att vi inte endast döms efter
våra gärningar utan också efter våra tankar, ord och önskningar (se Mosiah 4:30;
Alma 12:14; 41:3; L&F 137:9).
Föreslå gärna att eleverna skriver Johannes 5:22 i marginalen i sina skrifter nära
Uppenbarelseboken 20:12. Be eleverna läsa Johannes 5:22 tyst för sig själva och se
vem som kommer att döma oss.
• Vem kommer att döma oss? (När eleverna har svarat skriver du följande lärosats
på tavlan under Livet efter döden: Jesus Kristus kommer att döma hela
människosläktet.)
Påminn eleverna om att den yttersta avsikten med vår himmelske Faders plan är att
ge oss möjlighet att uppnå evigt liv, eller upphöjelse, vilket innebär att bli som vår
himmelske Fader och leva med honom för evigt i eviga familjer. Visa gärna en bild
av din familj och förklara varför det är så viktigt för dig att kunna leva med vår
himmelske Fader och din familj för evigt.
Be en elev läsa Matteus 3:16–17 för klassen. Be klassen följa med och se vad vi
måste göra för att få evigt liv.
• Vad måste vi göra för att få evigt liv? (Förklara att tro på den Enfödde Sonen
innebär att utöva tro på Jesus Kristus och leva enligt hans evangelium, vilket
bland annat innebär att ta emot templets förrättningar.)
• Hur skulle ni sammanfatta Johannes 3:16 som en princip? (När eleverna har
svarat skriver du följande princip på tavlan under Livet efter döden: Om vi
utövar tro på Jesus Kristus och lever enligt hans evangelium kan vi få
evigt liv.)
Påminn eleverna om frågan du ställde i början av lektionen: ”Hur skulle ni svara
om någon frågade er varför Jesus Kristus är viktig för er?” Be eleverna förklara hur
de kan vidareutveckla sina svar på den här frågan med tanke på vad de lärt sig idag.
Du kan också be några elever bära sitt vittnesbörd om Jesus Kristus och hans roll i
vår himmelske Faders plan. Du kan avsluta med att även dela med dig av ditt eget
vittnesbörd.
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Elevens roll
Inledning

Både den Helige Anden, läraren, och eleven har en viktig roll
i evangeliestudierna. Den här lektionen kan hjälpa eleverna
förstå var och en av de här rollerna så att de kan ha

framgång i sina studier. Du kan behöva gå igenom
principerna i den här lektionen regelbundet för att påminna
eleverna om deras ansvar i evangeliestudierna.

Lektionsförslag
Lärarens, elevens och den Helige Andens roller i evangeliestudierna
Be en elev läsa upp följande scenario:
En ung kvinna känner sig inspirerad och uppbyggd av att vara med på seminariet.
Hon känner den Helige Andens inflytande där och är tacksam för det som hon lär
sig. En annan ung kvinna är i samma seminarieklass. Men hon känner sig ofta
uttråkad och känner att hon inte får ut så mycket av kursen.
Främja en miljö av kärlek och respekt
När kursen börjar bör du söka efter sätt att främja en inlärningsmiljö av kärlek, respekt och
meningsfullhet. Hjälp eleverna att känna sig bekväma med varandra och med dig genom att ni
lär er varandras namn och lär känna varandras intressen, talanger, utmaningar och förmågor. Ett
sätt att främja den här typen av miljö är att uppmana eleverna att berätta för varandra om
upplevelser och insikter de fått under sina personliga skriftstudier.

• Vad kan det finnas för anledningar till att de här två unga kvinnorna har så olika
upplevelser av att gå i samma seminarieklass? (Möjliga svar kan till exempel
vara: Den första unga kvinnan kanske deltar mer aktivt i lektionen; den första
unga kvinnan kanske har haft fler andliga upplevelser i sina studier tidigare som
hon i de här studierna kan bygga vidare på; och den andra unga kvinnan
kanske är distraherad av andra saker.)
Uppmana eleverna att söka efter lärosatser och principer i dagens lektion som kan
hjälpa dem att fullgöra sin roll i seminariet och stärka sina vittnesbörd om Jesu
Kristi evangelium.
Förklara att tre individer har nödvändiga roller i evangeliestudierna i ett
sammanhang som seminariet: den Helige Anden, läraren och eleven.
Be en elev läsa Johannes 14:26 och en annan elev att läsa Johannes 16:13 för
klassen. Låt de andra eleverna följa med i texten och se vilka några av den Helige
Andens roller är.
• Vilka sanningar kan vi lära oss av de här verserna om den Helige Andens roller?
(Eleverna kan ge olika svar, men se till att de kommer fram till följande lärosats:
Den Helige Anden undervisar om sanning.)
• Hur kan vi veta när den Helige Anden undervisar oss om sanning? (Be gärna
eleverna läsa Läran och förbunden 8:2–3.)
11
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Be en elev läsa Läran och förbunden 50:13–14 för klassen. Låt eleverna följa med i
texten och se vilken roll läraren som undervisar om evangeliet har. Innan eleverna
börjar läsa förklarar du att de här verserna gavs till tidiga medlemmar i kyrkan som
hade ordinerats att undervisa om evangeliet.
• Vilken roll har läraren som undervisar om evangeliet? (Se även L&F 42:14.)
Be en elev läsa 2 Nephi 33:1 för klassen. Be klassen följa med i texten och se vad
den Helige Anden gör för oss när sanningen undervisas genom hans kraft.
• Vad gör den Helige Anden för oss enligt den här versen?
För att hjälpa eleverna förstå hur de ska inbjuda den Helige Anden att föra in
sanning i deras hjärta, ber du en elev läsa Läran och förbunden 88:118 för klassen.
Låt eleverna följa med i texten och se hur vi ska söka lärdom.
• Hur ska vi söka lärdom? (Genom studier och tro.)
Be en elev läsa följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum.
Låt klassen lyssna efter vad som kan hända när vi söker lärdom genom tro:
”En lärare kan förklara, visa, övertyga och vittna, och göra det med stor andlig
kraft och effektivitet. Men till sist är det så att innehållet i ett budskap och den
Helige Andens vittnesbörd endast tränger in i hjärtat om mottagaren tillåter det.
När vi söker efter kunskap genom tro öppnas vägen in ihjärtat” (”Sök efter
kunskap genom tro”, Liahona, sep. 2007, s. 17).

• Vilken princip kan vi lära oss av det här uttalandet om vad som händer om vi
söker lärdom genom tro? (Hjälp eleverna komma fram till följande princip: Om
vi söker lärdom genom tro, inbjuder vi den Helige Anden till vårt hjärta
att undervisa och vittna om sanning. Du kan skriva den här sanningen på
tavlan.)
Poängtera att tro inte är något passivt. Vi ger uttryck för vår tro genom handling.
• Vad tror ni det innebär att lära sig genom tro?
För att illustrera vad det innebär att lära sig genom tro ber du om en frivillig som
aldrig har spelat fotboll. (Du kan anpassa den här aktiviteten till en elev som aldrig
har spelat basketboll, spelat ett musikinstrument, jonglerat, knutit en slips och så
vidare.) Tala om för den frivillige att du avser att lära honom eller henne att spela
fotboll tillräckligt bra för att spela i ett fotbollslag. Fråga den frivillige om han eller
hon har tro på din förmåga att undervisa och på sin egen förmåga att lära sig.
Sedan förklarar du och visar hur man dribblar en fotboll, men låt inte den frivillige
försöka. Förklara hur man passar en fotboll. Visa sedan hur man gör genom att
passa bollen till den frivillige, men ta sedan tillbaka den istället för att låta den
frivillige försöka passa tillbaka den till dig. Visa på samma sätt hur ett inkast går till
efter att spelet avblåsts. Fråga sedan den frivillige:
• Hur förberedd känner du dig för att provspela för ett fotbollslag? Hur kommer
det sig?
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• Det hjälper kanske att lära sig om fotboll och se på när andra spelar, men vad
måste du göra om du vill utveckla de nödvändiga färdigheterna för att göra
karriär som fotbollsspelare?
• Vad kan det här ha att göra med att lära sig genom tro? (Att bara tro och lita på
att Anden kan undervisa oss är inte tillräckligt. För att få kunskap om Guds
sanningar måste vi också göra en ansträngning att lära oss och tillämpa det vi
lär oss.)
Be en elev läsa följande uttalande av äldste Bednar för klassen. Låt eleverna lyssna
efter vad han säger om att lära sig genom tro (kopiera gärna det här uttalandet till
eleverna och uppmana dem att markera det de hittar):
”Den som söker efter kunskap och väljer att handla i enlighet med sanna
principer öppnar sitt hjärta för den Helige Anden och inbjuder hans undervisning,
kraftfulla vittnesbörd och bekräftande vittne. Att lära sig genom tro kräver
andlig, mental och fysisk ansträngning och inte bara ett passivt mottagande. Det
är genom uppriktiga och ständiga trosinspirerade handlingar som vi visar vår
himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus att vi är villiga att lära och ta emot
undervisning från den Helige Anden. …
Inlärning genom tro kan inte överföras från lärare till elev genom föreläsning, uppvisning eller
experiment; i stället måste eleven själv utöva tro och handla för att själv få kunskapen” (”Sök
efter kunskap genom tro”, s. 20).

• Vad kan vi göra för andliga, mentala eller fysiska ansträngningar för att inbjuda
Anden att undervisa och vittna för oss om sanning?
Obs: Det här kan vara ett lämpligt tillfälle att läsa Läran och förbunden 88:122 och
samtala om vikten av ordning och respekt i klassen.
• Vilka attityder och beteenden kan hindra Anden från att undervisa oss om
sanning i en seminarieklass?
• Hur kan upplevelsen av seminariet för en elev som söker kunskap genom tro
skilja sig från en elevs upplevelse som inte gör det?
Be eleverna slå upp Matteus 4. Förklara att vi i aposteln Petrus upplevelse kan se ett
exempel på hur vi genom att söka kunskap genom tro inbjuder den Helige Anden
till vårt hjärta för att undervisa och vittna om sanning. Be en elev läsa Matteus
4:18–20 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se vad Frälsaren
uppmanade Petrus och Andreas att göra.
• Vad uppmanade Frälsaren Petrus och Andreas att göra?
• Hur var deras svar ett exempel på att söka kunskap genom tro?
Poängtera att Petrus val att följa Jesus Kristus gjorde att kan kunde vara med
Frälsaren under hela hans jordiska verksamhet. Genom att följa Frälsarens
uppmaning att följa honom fick Petrus förmånen att regelbundet höra Frälsaren
undervisa och att bevittna många underverk. På Frälsarens uppmaning gick Petrus
till och med på vatten (se Matt. 14:28–29).
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Förklara för eleverna att vid ett tillfälle ställde Jesus en fråga till sina lärjungar. Be en
elev läsa Matteus 16:13–14 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se vad
Jesus frågade.
• Vad frågade Jesus sina lärjungar?
• Vad svarade de?
Be en elev läsa Matteus 16:15–17 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se
hur Petrus besvarade Frälsarens nästa fråga.
• Hur svarade Petrus på Frälsarens fråga?
• Hur förklarade Frälsaren att Petrus tagit emot sin kunskap?
• Hur belyser Petrus upplevelse de sanningar som vi har kommit fram till i den
här lektionen?
Uppmana eleverna att svara på följande frågor i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker (skriv gärna de här frågorna på tavlan):
• När har du sökt lärdom genom tro? Hur fullgjorde den Helige Anden sin roll i
evangeliestudierna när du gjorde det här? (Uppmana gärna eleverna att fundera
över tidigare upplevelser de haft i sina studier när de försökt lära sig mer om
Jesus Kristus.)
Om eleverna känner sig bekväma med det, kan du uppmana några av dem att
berätta om de upplevelser de har skrivit om. Du kan också berätta om en egen
upplevelse och bära ditt vittnesbörd om sanningarna ni har pratat om.
Be eleverna tänka på en eller två saker de kan göra för att få kunskap genom tro
och inbjuda den Helige Anden till sitt hjärta för att undervisa och vittna om
sanning. Uppmana dem att skriva ner vad de tänker göra.
Avsluta med att läsa följande uttalande av president Thomas S. Monson:
”Ungdomar, jag ber er delta i seminariet. Studera skrifterna dagligen. Lyssna
noga på era lärare. Be om och tillämpa det ni lär er” (”Participate in Seminary”,
12 aug. 2011, seminary.lds.org).
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Att studera skrifterna
Inledning

Den här lektionen hjälper eleverna förstå vikten av att
dagligen studera skrifterna och läsa hela Nya testamentet

som en del av den här studiekursen. Eleverna kan också lära
sig sätt att förbättra sina skriftstudier.

Lektionsförslag
Behovet av effektiva dagliga skriftstudier
Uppmuntra eleverna att studera skrifterna varje dag
Det finns inte mycket som lärare gör som har ett mer kraftfullt och långvarigt gott inflytande på
eleverna än när de hjälper dem lära sig av och älska skrifterna, och studera dem varje dag. Lärare
kan vara föredömen i att studera skrifterna dagligen. De kan också hjälpa eleverna ta ansvar för
sina dagliga studier genom att använda ett lämpligt uppföljningssystem som mäter hur ofta och
mycket de studerar.

Ge varje elev ett exemplar av följande enkät. Uppmana eleverna att
fundera över påståendena och markera sina svar på skalan. Försäkra
eleverna om att du inte kommer att be dem rapportera sina svar.

Instämmer
inte

Håller delvis
inte med

Håller delvis
med

Instämmer

1. Skrifterna betyder
väldigt mycket
för mig.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Under de senaste
veckorna har jag
studerat skrifterna
dagligen.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Jag känner att
mina stunder av
skriftstudier är
meningsfulla.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Jag tillämpar
regelbundet det jag
lär mig i mina
skriftstudier.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

När eleverna fyllt i enkäten uppmanar du dem att under lektionen fundera över hur
de kan förbättra sina skriftstudier.
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Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Skrifterna innehåller Kristi ord och är en reservoar av levande vatten som vi har
nära tillgång till och från vilken vi kan dricka mycket och länge. …
Under våra normala göromål varje dag förlorar ni och jag en betydande mängd
vatten som utgör en så stor del av vår fysiska kropp. Vi blir törstiga som följd av
kroppscellernas behov av vatten, och vattnet i vår kropp måste fyllas på varje
dag. Uppriktigt sagt är det inte förnuftigt att bara fylla kroppen med vatten
ibland och låta den torka ut mellan gångerna. Detsamma gäller vår andlighet. Andlig törst är
behovet av levande vatten. Ett ständigt flöde av levande vatten är mycket fördelaktigare än att
bara ta en klunk då och då” (”En reservoar av levande vatten”, [KUV:s brasafton för unga vuxna,
4 feb. 2007], s. 1, 7 broadcast.lds.org).

• Vilken princip kan vi lära oss av äldste Bednar om vad vi kan få genom dagliga
skriftstudier? (Eleverna bör komma fram till en princip liknande den här:
Genom att studera skrifterna dagligen får vi det ”levande vatten” vi
behöver. Skriv den här principen på tavlan.)

Värdet av heliga skrifter i vår tid
För att hjälpa eleverna förstå värdet och vikten av skrifterna i vår tid kan du
gärna visa dem videon ”Vi har välsignats med skrifterna” (3:04) som finns
på LDS.org. I den här videon beskriver äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum den uppoffring som en man gjorde för att fler människor skulle
kunna läsa Bibeln. Om du visar videon kan du gärna pausa efter att äldste
Christofferson frågat: ”Vad förstod [de] som vi också behöver förstå?” (tidskod
1:56), för att fråga eleverna hur de skulle besvara den här frågan. Fortsätt sedan visa
videon. När videon är slut fortsätter du lektionen med stycket som börjar med
”Efter videon …”
Om du inte visar videon ber du fyra elever att komma fram och läsa följande delar
av ett tal av äldste Christofferson.

2010, s. 32).

1. ”Den 6 oktober 1536 leddes en ömklig figur ut från en fängelsehåla i Vilvoorde
slott nära Bryssel. Under nästan ett och ett halvt år hade mannen suttit isolerad i
en mörk och fuktig cell. Utanför slottets väggar bands nu fången fast vid en påle.
Han hann be högt en sista gång: ’Herre, öppna ögonen på konungen av England’,
och sedan ströps han. Omedelbart därefter brändes han på bål. Vem var mannen
och vad hade han gjort …?” (”Vi har välsignats med skrifterna”, Liahona, maj

2. ”Han hette William Tyndale och hans brott bestod i att ha översatt och gett ut Bibeln på
engelska. …
Under ett häftigt samtal med en präst som var emot att man gav allmänheten tillgång till
skrifterna lovade Tyndale: ’Om Gud bevarar mitt liv ska jag innan många år har gått se till att
pojken bakom plogen kan Bibeln bättre än du!’ …
William Tyndale var varken den förste eller siste som i många länder och på många språk fick
offra mycket, ibland till och med livet, för att föra Guds ord ut ur dunklet. … Vad visste de om
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skrifternas betydelse som vi också behöver känna till? Vad förstod människorna i 1500-talets
England, som betalade ett högt pris för och utstod stora personliga risker för att få tillgång till en
Bibel, som vi också behöver förstå?” (”Vi har välsignats med skrifterna”, s. 32).

Fråga klassen:
• Varför tror ni de här människor gjorde så stora uppoffringar för att få tillgång till
skrifterna?
Be den tredje läsaren att fortsätta läsa äldste Christoffersons ord.
3. ”På Tyndales tid var okunnigheten om skrifterna omfattande eftersom
människorna inte hade tillgång till Bibeln, särskilt på ett språk som de kunde
förstå. I dag är Bibeln och andra heliga skrifter lätt tillgängliga, men
okunnigheten om skrifterna ökar eftersom många inte öppnar böckerna. Därför
har de glömt sådant som deras mor- och farföräldrar visste” (”Vi har välsignats
med skrifterna”, s. 33–34).

Fråga klassen:
• Varför tror ni vissa människor i vår tid inte läser skrifterna som de borde?
Be den fjärde läsaren att fortsätta läsa äldste Christoffersons ord.
4. ”Tänk på vilken stor välsignelse det är att vi har Bibeln och ytterligare omkring
900 sidor helig skrift: Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara
pärlan. … Det är tydligt att Herren genom denna välsignelse låter oss förstå att
vårt behov av ständig tillgång till skrifterna är större än någonsin tidigare” (”Vi
har välsignats med skrifterna”, s. 35).

Efter videon (eller efter att den fjärde läsaren är färdig med att läsa äldste
Christoffersons ord), ber du eleverna förklara vad de tror att äldste Christofferson
säger om vårt behov av att studera skrifterna. När eleverna har svarat skriver du
följande sanning på tavlan: Vårt behov av skrifterna är större i dag än någonsin
tidigare.
• Varför tror ni att vårt behov av skrifterna är större i dag än någonsin tidigare?
För att hjälpa eleverna förstå hur vi kan ha nytta av att studera skrifterna i vår tid
förklarar du att aposteln Paulus skrev ett brev i vilket han beskrev några
förhållanden i världen i den sista tiden. Be en elev läsa 2 Timoteusbrevet 3:1–5, 13
för klassen. Be eleverna följa med i texten och söka efter några av de synder och
attityder som skulle vara utbredda i vår tid. (Uppmana gärna eleverna att titta på
fotnoter för att få hjälp med svåra ord och uttryck i de här verserna.)
• Vilka av de här synderna och attityderna i de här verserna har ni bevittnat i vårt
samhälle i dag?
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Be en elev läsa 2 Timoteusbrevet 3:14–17 för klassen. Låt eleverna titta efter hur vi
kan finna trygghet i de här oroliga tiderna.
• Hur kan vi finna trygghet i de här oroliga tiderna?
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: När vi studerar skrifterna kan vi få
…
• Vilka välsignelser finns tillgängliga för oss om vi studerar skrifterna och lever
efter deras lärdomar, enligt 2 Timoteusbrevet 3:15–17? (När eleverna svarat
fyller du i påståendet på tavlan så att det lyder: Om vi studerar skrifterna kan
vi få visdom, tillrättavisning och undervisning som leder oss till
frälsning.)
Förklara att påståendet på tavlan är ett exempel på en princip. Principer och
lärosatser i Jesu Kristi evangelium är grundläggande, oföränderliga sanningar som
ger vägledning i vårt liv. En av skrifternas viktigaste uppgifter är att undervisa om
evangeliets lärosatser och principer. Vi kan göra våra personliga skriftstudier mer
meningsfulla genom att söka efter lärosatser och principer, begrunda deras
betydelse och tillämpa dem i vårt liv.
Peka på principen du skrivit på tavlan igen.
• Vad tror ni det betyder att vi kan få visdom, tillrättavisning och undervisning när
vi studerar skrifterna?
• När har ni känt att ni fått visdom, tillrättavisning eller undervisning till följd av
era skriftstudier? (Berätta gärna själv om en upplevelse.)

Att läsa Nya testamentet varje dag
Förklara att en av förväntningarna på eleverna i den här seminariekursen är att de
läser hela Nya testamentet. Det här är ett krav för att de ska få ett seminariediplom.
Uppmuntra eleverna att läsa kursens text
Standardverken är inspirerade skrifter som innehåller lärosatser och principer i evangeliet. De
åskådliggör Guds handlingssätt mot människosläktet och undervisar om Jesu Kristi försoning. De
är viktiga var för sig och tillsammans ger de en större kunskap om evangeliet och den
frälsningsplan som förberetts av vår Fader i himlen. Elever och lärare bör läsa och studera hela
Nya testamentet under den här kursen.

Förklara att det krävs fast beslutsamhet för att läsa hela Nya testamentet, men att
det är värt ansträngningarna. För att åskådliggöra det ställer du fram två
genomskinliga glas fyllda med vatten (eller läsk). Be två elever att ställa sig vid
varsitt glas. Ge en elev ett sugrör. Ge den andra eleven sju sugrör som tejpats ihop
till en bunt. Be dem dricka upp allt vattnet så fort de kan med hjälp av sugröret eller
sugrören. (Den första eleven som har ett sugrör bör kunna dricka oavbrutet och
tömma glaset först; den andra eleven bör kämpa för att få upp allt vattnet i
sugrören.) Be de två eleverna sätta sig ner, och fråga klassen:
• Vilket samband tycker ni att den här aktiviteten har med ert mål att läsa hela
Nya testamentet under den här studiekursen? (Eleven med sju sugrör är som
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någon som försöker läsa stora delar av skrifterna på en gång. Eleven med ett
sugrör är som någon som läser kortare stycken dagligen.)
För att hjälpa eleverna se hur de kan läsa hela Nya testamentet genom att
oavbrutet läsa kortare stycken, ber du dem dela antalet sidor i Nya testamentet (417
sidor i Svenska Folkbibeln) med antal dagar tills kursen är slut. Om kursen till
exempel ska undervisas under ett skolår på 280 dagar behöver eleverna läsa
ungefär 1,5 sidor per dag för att ta sig igenom Nya testamentet innan kursen
är slut.
Vittna om de välsignelser som eleverna kan få om de flitigt studerar Nya
testamentet. Eleverna kommer att få ta emot visdom, tillrättavisning och
undervisning från skrifterna och välsignas med den Helige Andens sällskap.
Peka återigen på principerna på tavlan och vittna om att eleverna genom att
studera skrifterna varje dag kommer att uppleva de välsignelser som Paulus beskrev
i 2 Timoteusbrevet 3:15–17. Uppmuntra eleverna att ha som mål att avsätta tid varje
dag till personliga skriftstudier och att läsa hela Nya testamentet. Uppmuntra
eleverna att skriva ner sina mål i sin skriftdagbok.
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Bakgrund och översikt över
Nya testamentet
Inledning

I den här lektionen får eleverna lära sig om det historiska och
kulturella sammanhanget i Nya testamentet, och även om
faktorer som bidrog till att många judar förkastade Jesus som

Messias och Frälsaren. Eleverna får också lära sig om Nya
testamentets uppbyggnad.

Lektionsförslag
Bakgrunden till Nya testamentet
Använd åskådningsmaterial
Objekt och föremål, som kartor och översikter, kan på ett effektivt sätt hjälpa eleverna
visualisera, analysera och förstå skrifterna, särskilt när de leder till ett samtal. Att ha föremål eller
bilder utställda när eleverna kommer in i klassrummet kan berika inlärningsmiljön och
uppmuntra till en anda av vetgirighet.

Visa en del av bildenStefanus ser Jesus
på Guds högra sida (Evangeliebilder
[2009], nr. 63; se även LDS.org) genom
att med ett papper eller något annat
material täcka över allt i bilden utom
Stefanus (mannen i blå huvudbonad).
Be eleverna beskriva vad som händer i
bilden. Fråga dem varför de tror att
mannen är nere på marken och sträcker
ut handen. När eleverna svarat avtäcker
du resten av bilden.
• Hur blir det lättare för er att förstå
vad som händer när ni ser
hela bilden?
Be eleverna läsa kapitelrubriken till
Apostlagärningarna 7 för att förstå att
den här är en bild av när Stefanus, en
lärjunge till Jesus Kristus, stenas till
döds och ser Jesus stå på Guds
högra sida.
• Hur kan avtäckandet av den här
bilden liknas vid att förstå
skrifterna?
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Förklara att den här aktiviteten
åskådliggör vikten av att förstå
sammanhanget i skrifterna.
Sammanhanget är omständigheterna
som omger eller utgör bakgrunden till
ett skriftställe, en händelse eller en
berättelse. Påpeka att när eleverna
bekantar sig med den historiska och
kulturella bakgrunden till Nya
testamentet, blir det lättare för dem att
förstå och tillämpa dess lärdomar.
Judiska religiösa ledare under Frälsarens
verksamhet
Be en elev läsa 2 Nephi 10:3–5 för
klassen. Låt eleverna följa med i texten
och se vilka ord eller begrepp som
profeten Jakob använde för att beskriva
det andliga tillståndet bland vissa av
judarna under Frälsarens verksamhet.
• Vilka ord eller begrepp använde
Jakob för att beskriva det andliga tillståndet bland vissa av judarna? (Förklara att
ordet prästvälde i vers 5 betyder förkunnelse som söker ”skaffa sig vinning och
få världens beröm” i stället för Guds folks välfärd [2 Ne. 26:29]. De som var
skyldiga till prästvälde var främst ogudaktiga religiösa ledare bland judarna som
vilseledde folket.)
Be en elev läsa Matteus 23:16, 24 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se
hur Frälsaren beskrev de här judiska ledarna under sin verksamhet.
• Hur beskrev Frälsaren de här judiska religiösa ledarna?
• Vad lärde Frälsaren om de här ledarna genom att kalla dem ”blinda ledare”?
Tillägg till Moses lag och andra falska filosofier
Rita en cirkel på tavlan och skriv Moses lag i mitten för att hjälpa eleverna bättre
förstå hur religiösa ledare ledde folket vilse. Rita en till cirkel runt den första cirkeln
och skriv muntlig lag.
Förklara att i avsaknad av profeter lade judiska lärare och ledare till egna regler och
tolkningar till lagen. De här tillagda reglerna och tolkningarna, kända bland annat
som den muntliga lagen, muntlig tradition eller äldsternas traditioner, var avsedda
att förhindra överträdelse av Guds lag. För att åskådliggöra en av de här reglerna
ber du två elever komma fram. Ge dem varsitt rep med en knut. Be en elev att
knyta upp knuten med bara en hand, och be den andra eleven att knyta upp
knuten med båda händerna. När de försökt göra det ber du dem sätta sig igen.
Förklara att enligt den muntliga lagen var det förbjudet att knyta upp en knut med
båda händerna på sabbaten. Att göra det ansågs som arbete och därmed att bryta
sabbaten. Men att knyta upp en knut med en hand var tillåtet.
• Vad finns det för fara i att lägga till människobud till Guds bud?
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Be en elev läsa upp följande uttalande om vissa judiska religiösa lärare av äldste
Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum:
”De tog de tydliga och enkla sanningarna som finns i den rena religionen och
lade till en rad egna tolkningar. De utbroderade dem och lade till riter och
handlingar och förvandlade en glädjerik form av gudsdyrkan till ett restriktivt,
inskränkt och nedslående system av ritualer och handlingar. Den levande anden i
Herrens lag blev i deras händer den döda bokstaven i den judiska ritualismen”
(The Mortal Messiah, 4 vol. [1979–1981], 1:238).

• Vad hade de judiska religiösa ledarna, enligt äldste McConkie, gjort med Guds
lag med sina tillagda tolkningar?
Påpeka att judarna under Jesu tid befann sig i ett tillstånd av avfall. Även om
aronska prästadömets auktoritet och förrättningar fortsatte bland dem, hade många
av judarna avfallit från den sanna religionsutövningen som den uppenbarades av
Gud för Mose (se L&F 84:25–28). Äldsternas tradition hade fått företräde framför
ren religion och Guds skriva ord.
Be en elev läsa Matteus 12:14 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se vad
fariseerna ville göra med Jesus eftersom han inte brydde sig om deras myndighet
och vissa av deras muntliga traditioner.
• Vad konspirerade de här religiösa ledarna att de skulle göra med Jesus?
Förklara att förutom avfälliga judiska traditioner, bidrog andra falska filosofier till
att folket förkastade Jesus Kristus efter hans uppståndelse. Till exempel fick
utbredningen av grekisk kultur många människor att förkasta sanningen om en
fysisk uppståndelse (se 1 Kor. 15:12). När därför apostlarna vittnade om den
uppståndne Frälsaren efter hans korsfästelse, förkastade många deras vittnesbörd.
Främmande styrelsemakter och förväntningen på en Messias som skulle befria Israel
Skriv följande ord på tavlan: Babylon, Persien, Makedonien (Grekland) och Rom.
• Vad hade de här forna stormakterna gemensamt, vad judarna anbelangade? (De
hade erövrat och regerat över judarna.)
Dela upp eleverna i två grupper och dela ut följande utdelningsblad till
varje grupp:
Förutom en period av självständighet hade judarna vid tiden för Nya testamentet levt som ett erövrat
folk i över 500 år. Ett uppror som leddes av mackabéerna, en ätt av judiska patrioter, ledde till
självständighet ungefär 160 år före Kristi födelse. Men vid tiden för Kristi födelse hade Israel erövrats
av romarriket. Kung Herodes (även känd som Herodes den store), som hade gift in sig i den
mackabeiska ätten, utvaldes av romarna att regera över Israel. Judarna tyckte inte om det romerska
styret och såg ivrigt fram emot en utlovad Messias som de trodde skulle befria dem från romarna.
Eftersom många judar förväntade sig en Messias som skulle befria dem från den främmande
styrelsemakten, förkastade de Jesus Kristus som sin Frälsare.
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Be eleverna läsa utdelningsbladet och samtala om följande frågor som grupp (skriv
gärna av de här frågorna på tavlan):
• Vad förväntade sig många judar av den kommande Messias?
• Varför tror du att den här falska förhoppningen fick många judar att förkasta
Jesus som Messias?
Förklara att även om en del judar förkastade Kristus, fanns det andra som var
ödmjuka och andligt lyhörda och som insåg att han var Messias och Frälsaren.
Be flera elever turas om att läsa Lukas 2:25–33 för klassen. Låt eleverna följa med i
texten och titta efter vad en rättfärdig man som hette Simeon gjorde och sa när
Josef och Maria tog Jesus till templet när han var ett spädbarn.
• Varför sändes Jesus till jorden enligt vers 30–32? (Eleverna använder kanske
andra ord men bör komma fram till följande sanning: Jesus Kristus sändes för
att bringa frälsning till alla människor.
• Vad gjorde Jesus Kristus för att alla människor skulle kunna bli frälsta?
Visa bilden av Stefanus som visades i början av lektionen. Uppmuntra eleverna att i
sina studier av Nya testamentet komma ihåg den kulturella och historiska
bakgrunden som ni har pratat om . Om de gör det blir det lättare för dem att förstå
Frälsarens och hans apostlars lärdomar. För ytterligare information om den
historiska och kulturella bakgrunden till Nya testamentet, se ”Perioden mellan
Gamla och Nya testamentet” och ”Bakgrunden till Nya testamentet” i New
Testament Student Manual [Nya testamentet – Elevens lektionsbok] ([Church
Educational System manual, 2014], s. 1–3). Det här materialet innehåller korta
beskrivningar av grupper som samariterna, fariseerna, saduceerna, Sanhedrin och
skriftlärda).

Kortfattad förhandsinformation om Nya testamentet
Tala om för eleverna att du ska visa en
bild i tio sekunder och att du sedan
kommer att be dem skriva en detaljerad
beskrivning av det de sett. Visa eleverna
Kristus botar sjuka vid dammen
Betesda (Evangeliebilder, nr. 42; se även
LDS.org). Efter tio sekunder tar du bort
bilden och ber eleverna skriva en
beskrivning. När eleverna fått
tillräckligt med tid ber du några av dem
att läsa upp sina beskrivningar.
• Hur kommer det sig att era beskrivningar skiljer sig åt trots att ni alla såg
samma bild?
• Varför är det bra att ha fler än ett vittne till en händelse?
Skriv upp namnen på författarna till de fyra evangelierna på tavlan: Matteus,
Markus, Lukas och Johannes. Förklara att var och en av de här lärjungarna till Jesus
Kristus upptecknade händelser och lärdomar från Frälsarens liv. Deras
uppteckningar kallas evangelierna. Ordet evangelium betyder ”glädjebudskap”.
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Påpeka att i Joseph Smiths översättning ändras titeln på varje evangelium till
vittnesbörd, som i ”Matteus vittnesbörd”.
• Varför är det bra att ha mer än ett evangelium eller vittnesbörd om Jesu Kristi liv
och lärdomar?
Förklara att även om de fyra evangelierna skiljer sig åt i vissa detaljer och
perspektiv, berättar de alla om händelserna i Frälsarens liv och jordiska verksamhet
bland judarna. Alla fyra evangelierna vittnar om att Jesus Kristus är Guds Son och
världens Frälsare (se Handledning för skriftstudier, ”Evangelierna”).
Dela gärna ut kopior av den förkortade versionen av uppställningen ”En
översikt över Jesu Kristi liv på jorden” i slutet av den här lektionen. Den
fullständiga versionen av den här uppställningen finns i appendix till den här
handledningen. Uppmana eleverna att använda uppställningen för att se vilka
några av de viktigaste händelserna var under Frälsarens jordiska verksamhet.
• Hur länge varade Frälsarens jordiska verksamhet, enligt uppställningen?
• Var befann sig Frälsaren under större delen av sin verksamhet?
Uppmana eleverna att använda den här uppställningen för att bättre förstå
bakgrunden till de fyra evangelierna när de studerar Nya testamentet.
Be eleverna slå upp innehållsförteckningen i Bibeln. Förklara att evangelierna
redogör för Frälsarens verksamhet och böckerna från Apostlagärningarna till och
med Uppenbarelseboken redogör för Kristi forna apostlars verksamhet efter hans
korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Dessa apostlar färdades runtom i
landet Israel och i romarriket där de predikade evangeliet och upprättade grenar av
kyrkan. Genom att studera de här apostlarnas gärningar och uppteckningar kan vi
stärka vår tro på Frälsaren och lära oss hur vi kan ta emot välsignelserna av hans
försoning. Vi kan också se det starka sambandet mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga och den forna Jesu Kristi kyrka.
Vittna gärna om sanningar du har upptäckt genom att studera Nya testamentet. Be
eleverna att i sina studier av Nya testamentet i år söka efter sanningar som kan
berika dem.
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HEMSTUDIELEKTION

Frälsningsplanen –
Introduktion och bakgrund
till Nya testamentet
(Studieavsnitt 1)
Förberedelsematerial för hemstudieläraren
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande är en sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärt sig i sina studier av de fyra
hemstudielektionerna i studieavsnitt 1. Kännedom om vad eleverna har studerat hjälper dig att förbereda lektionen.
Sammanfattningen är inte en del av lektionen och är inte avsedd för eleverna. Eftersom lektionen som täcker
studieavsnitt 1 bara tar upp några få av de lärosatser och principer som finns med i sammanfattningen, kan du ibland
känna dig manad att repetera eller diskutera andra, beroende på Andens maningar och dina elevers behov.

Dag 1 (Frälsningsplanen)
I sina studier av frälsningsplanen lärde sig eleverna att Jesus Kristus utvaldes i föruttillvaron att vara mänsklighetens
Frälsare och att han under vår himmelske Faders ledning skapade den här jorden. De lärde sig också följande
sanningar: Jesus Kristus kom för att frälsa oss från våra synder. Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer alla
människor att uppstå. Jesus Kristus kommer att döma hela människosläktet. Om vi utövar tro på Jesus Kristus och lever
enligt hans evangelium, kan vi få evigt liv.

Dag 2 (Elevens roll)
Eleverna har lärt sig att den Helige Anden undervisar om sanning. De kom också fram till att om vi försöker få kunskap
genom tro, inbjuder vi den Helige Anden till vårt hjärta att undervisa och vittna om sanning.

Dag 3 (Att studera skrifterna)
Eleverna lärde sig vikten av att läsa hela Nya testamentet och studera skrifterna varje dag. Dessutom upptäckte
eleverna att vårt behov av skrifterna är större idag än någonsin tidigare och att om vi studerar skrifterna kan vi få ta
emot visdom, ljus, sanning, tillrättavisning och undervisning som leder oss till frälsning. De har även förstått att om vi
studerar skrifterna varje dag, kan vi ta emot ”levande vatten” i form av andlig näring som vi behöver.

Dag 4 (Introduktion och bakgrund till Nya testamentet)
Eleverna lärde sig att de genom att bekanta sig med den historiska och kulturella bakgrunden till Nya testamentet,
lättare kan förstå och tillämpa dess lärdomar. De lärde sig även att Jesus Kristus sändes hit för att bringa frälsning till
alla människor och att när vi kommer till Jesus Kristus får vi en större önskan att inbjuda andra att komma till honom.

Inledning
Den här lektionen är avsedd att förbereda och uppmuntra eleverna att studera Nya
testamentet genom att presentera ett huvudtema för dem som återfinns i Jesu Kristi
och hans apostlars lärdomar. I sina studier av Nya testamentet kommer de att lära
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sig hur de ska svara på Frälsarens upprepade inbjudan att komma till honom och ta
emot hans hjälp och vägledning i livet.

Lektionsförslag
Introduktion till Nya testamentet
Nya testamentet hjälper oss att komma till Kristus.
Före lektionen skriver du följande på tavlan: Nämn några tunga bördor som ungdomar
upplever i vår tid.
Ta med till lektionen en tom låda eller ryggsäck och tunga föremål att lägga i lådan
eller ryggsäcken, till exempel stenar eller böcker. Be en elev komma fram och hålla
den tomma lådan eller hänga på sig ryggsäcken. Be klassen göra det som står på
tavlan och be en annan elev skriva upp elevernas svar på tavlan. Efter varje svar
lägger du en tung sak i lådan eller ryggsäcken tills den är full.
• Hur skulle det kännas om du var tvungen att bära den bördan varje dag?
Be eleverna förklara de utmaningar och svårigheter som några av bördorna som
står på tavlan kan orsaka.
Förklara att Nya testamentet lär oss om Jesu Kristi tjänande i dödligheten och efter
uppståndelsen, om hans undervisning, underverk, försoningsoffer och besök hos
den tidiga kyrkans lärjungar. I hela hans undervisning och samverkan med andra
finns en upprepad sanning som kan hjälpa oss med de bördor vi bär.
Förklara att Matteus 11 innehåller ett exempel på det här huvudtemat som eleverna
ofta kommer att se i sina studier av Nya testamentet det här året. Be en elev läsa
Matteus 11:28 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och titta efter Frälsarens
uppmaning till dem som bär på tunga bördor.
• Vad tror ni det innebär att arbeta och bära tunga bördor?
• Vad sa Frälsaren att vi måste göra för att få hans vila? (Skriv följande princip
med elevernas egna ord på tavlan: Om vi kommer till Jesus med våra bördor,
ger han oss vila.)
• Vad tror det innebär att komma till Jesus Kristus?
För att hjälpa eleverna förstå vad det innebär att komma till Kristus kan du låta en
elev läsa Matteus 11:29–30 för klassen. Låt eleverna följa med i texten och se vad
Frälsaren sa att de som vill komma till honom måste göra.
• Vad måste vi göra, enligt de här verserna, för att komma till Kristus?
Rita en bild av ett ok för oxar på tavlan, eller visa en bild på ett ok.
Förklara att ett ok är ett träredskap som
kopplar samman ett par oxar eller andra
djur och gör att de kan dra en last
tillsammans.
• Vad är syftet eller fördelen med ett
ok? (Fastän oket är en tyngd eller en
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börda, låter det båda djuren förena sina krafter och ökar därigenom deras
kapacitet.)
• Vad tror ni det innebär att ta på oss Frälsarens ok?
Be en elev läsa upp följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen lyssna efter hur vi kan ta på oss Frälsarens ok och vilka
välsignelser vi kan få genom att göra det.
”Oket länkar djuren samman sida vid sida så att de kan gå tillsammans för att
utföra en uppgift.
Betänk Herrens personliga inbjudan att ’ta på er mitt ok’. Att ingå och hålla
heliga förbund länkar oss som med ett ok till Herren Jesus Kristus. Kort och gott
ber Frälsaren oss att lita på och dra tillsammans med honom, även om våra bästa
ansträngningar inte är jämbördiga med eller jämförbara med hans. När vi litar på
och bär vår börda tillsammans med honom under jordelivets färd är hans ok i sanning milt och
hans börda är lätt.
Vi är inte och behöver aldrig vara ensamma. Vi kan kämpa oss framåt i våra dagliga liv med
himmelsk hjälp. Genom Frälsarens försoning kan vi få förmåga och kraft utöver vår egen” (”Bära
sina bördor med lätthet”, Liahona, maj 2014, s. 88).

• Vad länkar oss samman, som med ett ok, med Jesus Kristus?
• Vilka är enligt äldste Bednar välsignelserna av att vara sammanlänkad med
Frälsaren?
Påpeka att Frälsarens löfte om ”vila” i Matteus 11:28–29 inte nödvändigtvis innebär
att han tar bort våra problem eller svårigheter. Ofta ger Frälsaren oss den frid och
styrka vi behöver för att övervinna våra prövningar, så att våra bördor blir lättare.
Om vi är trofasta genom jordelivets svårigheter, blir vilan vi får upphöjelse med
Gud (se L&F 84:23–24).
Be eleverna fundera över hur Herren har gett dem vila när de har kommit till
honom. Be några elever berätta för klassen om sina upplevelser.
Be eleverna sätta upp konkreta mål för hur de kan komma till Kristus under det här
året när de studerar Nya testamentet. Uppmana dem att i sina mål ta med dagliga
skriftstudier och att läsa hela Nya testamentet det här året.

En kort översikt över Nya testamentet
Böckerna i Nya testamentet vittnar om att Jesus Kristus är Guds Son och vår Frälsare
Skriv upp namnen på författarna till de fyra evangelierna på tavlan: Matteus,
Markus, Lukas och Johannes. Förklara att var och en av de här lärjungarna till Jesus
Kristus upptecknade händelser och lärdomar från Frälsarens liv. Deras
uppteckningar kallas evangelierna. Ordet evangelium betyder ”glädjebudskap”.
Påpeka att i Joseph Smiths översättning ändras titeln på varje evangelium till
vittnesbörd, som i ”Matteus vittnesbörd”.
• Varför är det bra att ha mer än ett evangelium eller vittnesbörd om Jesu Kristi liv
och lärdomar?
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Förklara att även om de fyra evangelierna skiljer sig åt i vissa detaljer och
perspektiv, berättar de alla om händelserna i Frälsarens liv och jordiska verksamhet
bland judarna. Alla fyra evangelierna vittnar om att Jesus Kristus är Guds Son och
världens Frälsare. Visa eleverna uppställningen ”En översikt över Jesu Kristi liv på
jorden” i slutet av studieavsnitt 1: Lektion, dag 4. Uppmana dem att använda
uppställningen för att se vilka några av de viktigaste händelserna var under
Frälsarens jordiska verksamhet.
• Hur länge varade Frälsarens jordiska verksamhet, enligt uppställningen?
• Var befann sig Frälsaren under större delen av sin verksamhet?
Uppmana eleverna att använda den här uppställningen för att bättre förstå
bakgrunden till de fyra evangelierna när de studerar Nya testamentet.
Be eleverna slå upp innehållsförteckningen i Bibeln. Förklara att evangelierna
redogör för Frälsarens verksamhet och att böckerna från och med
Apostlagärningarna till Uppenbarelseboken redogör för Kristi forna apostlars
verksamhet efter hans korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Dessa apostlar
färdades runt om i landet Israel och i Romarriket där de predikade evangeliet och
upprättade grenar av kyrkan. Genom att studera de här apostlarnas gärningar och
uppteckningar kan vi stärka vår tro på Frälsaren och lära oss hur vi kan ta emot
välsignelserna av hans försoning. Vi kan också se det starka sambandet mellan Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och den forna Jesu Kristi kyrka.
Dela gärna med dig av ditt vittnesbörd om Nya testamentet och uppmana eleverna
att söka efter berikande sanningar i sina studier av Jesu Kristi och hans apostlars liv
och lärdomar i Nya testamentet.

Nästa studieavsnitt (Matteus 1–5)
Förklara att eleverna i nästa studieavsnitt kommer att studera några av detaljerna
kring Guds Sons födelse. De kommer också att studera Jesu Kristi lärdomar om hur
vi kan vara verkligt lyckliga i det här livet och bli fullkomliga som vår
himmelske Fader.

29

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

Introduktion till Matteus
evangelium
Varför studera den här boken?
Några av de mest älskade styckena i Bibeln återfinns i Matteus evangelium, som
bergspredikan och många av Jesu Kristi liknelser, lärdomar och underverk. Genom
att studera den här boken kan eleverna bekanta sig med Jesu Kristi verksamhet och
ord och de kan få ett starkare vittnesbörd om Jesus Kristus som världens Frälsare
och den utlovade Messias som alla de heliga profeterna talat om.

Vem skrev den här boken?
Matteus, även känd som Levi, Alfeus son, är författaren till den här boken. Han var
publikan, eller tullindrivare, innan hans liv förändrades för alltid när han besvarade
Jesu Kristi uppmaning att följa honom. (Se Matt. 9:9; Mark. 2:14; Luk. 5:27–28;
Handledning för skriftstudier, ”Matteus”.) Efter sin omvändelse blev Matteus en av
Frälsarens tolv apostlar (se Matt. 10:2–4). Som apostel blev Matteus ögonvittne till
många av de händelser han beskriver i sin uppteckning. Den titel hans evangelium
gavs i Joseph Smiths översättning, ”Matteus vittnesbörd”, pekar på det.

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när Matteus evangelium skrevs, men troligen skrevs det under
andra halvan av första århundradet e.Kr. Vi vet inte var Matteus skrev den
här boken.

Vem skrevs den för och varför?
Matteus verkar ha vänt sig till judiska läsare för att visa att Jesus Kristus uppfyllde
gammaltestamentliga profetior om Messias (se Handledning för skriftstudier,
”Matteus”). När Matteus redogjorde för Jesu Kristi liv, ord och gärningar åberopade
han ofta gammaltestamentliga profetior och använde uttrycket ”för att det skulle
uppfyllas” (se t.ex. Matt. 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).
I sitt evangelium kallade Matteus Jesus för Davids son 12 gånger som ett
vittnesbörd om att Jesus Kristus var den rättmätige arvingen till kung Davids tron
och uppfyllelsen av messianska profetior. Matteus redogörelse för Jesu Kristi
släkttavla visar att han är av David, Juda och Abrahams ätt (se Matt. 1:1–3) och
visar Jesu rätt till tronen och hans roll i uppfyllelsen av Guds löften till Israel.

Vad kännetecknar den här boken?
Även om mycket av det som står i Matteus även återfinns i Markus och Lukas, är
ungefär 42 procent av Matteus evangelium unikt. Ett huvudtema i Matteus är att
Jesus Kristus kom för att upprätta sitt rike på jorden. Matteus nämner
”himmelriket” många gånger och han är den ende evangelieförfattaren som har
tagit med Jesu lärdomar om ”församlingen” (se Matt. 16:18; 18:17).
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Matteus evangelium hjälper oss också se paralleller mellan Moses och Jesu Kristi
verksamhet. Till exempel räddades de båda som spädbarn undan en kungs försök
att döda dem (se 2 Mos. 2:1–10, Matt. 2:13–18), båda lämnade Egypten, båda
predikade Guds lag på ett berg (se 2 Mos. 19–20; Matt. 5–7) och båda kom för att
befria sitt folk.

Översikt

Matteus 1–4 Matteus framställer Jesu Kristi släkttavla och födelse. Visa män söker
efter judarnas konung. Vägledd genom drömmar tar Josef Maria och Jesusbarnet till
Egypten och senare till Nasaret. Johannes Döparen predikar omvändelsens
evangelium och döper Jesus Kristus. Frälsaren frestas i öknen. Han påbörjar sin
jordiska verksamhet genom att undervisa och bota.
Matteus 5–7 Jesus Kristus ger sin bergspredikan.
Matteus 8–12 Frälsaren botar en spetälsk, stillar en storm, driver ut onda andar,
uppväcker Jairus dotter från de döda och ger blinda synen åter. Jesus Kristus ger de
tolv apostlarna myndighet att göra som han har gjort och sänder ut dem att predika
evangeliet. Jesus förkunnar att Johannes Döparen är mer än en profet. Frälsaren
botar på sabbaten.
Matteus 13–15 Jesus undervisar med hjälp av liknelser. Johannes Döparen avrättas.
När Jesus bespisat fem tusen går han och Petrus på vattnet på Galileiska sjön.
Skriftlärda och fariseer ifrågasätter Jesus.
Matteus 16–18 När Petrus har vittnat om att Jesus är Messias, antyder Frälsaren att
han ska ge Petrus och de tolv himmelrikets nycklar. Jesus Kristus förvandlas på ett
berg där Petrus, Jakob och Johannes tar emot prästadömets nycklar. Jesus ger sina
lärjungar anvisningar om hur de ska leda kyrkan och undervisar om att Gud inte
förlåter oss om vi inte förlåter andra.
Matteus 19–23 Frälsaren undervisar om äktenskapets eviga natur. Han gör sitt
intåg i Jerusalem och rensar templet. Genom att berätta liknelser avslöjar Jesus de
onda avsikterna hos de judiska ledarna som motsätter sig honom. Han sörjer över
Jerusalems framtida förstörelse.
Matteus 24–25; Joseph Smith – Matteus Jesus Kristus profeterar om Jerusalems
förstörelse. Han undervisar om hur hans följare kan förbereda sig för hans
återkomst.
Matteus 26–27 Jesus äter påskmåltiden med sina lärjungar och instiftar
sakramentet. Han lider i Getsemane och blir förrådd, arresterad och förhörd inför
judiska och romerska styresmän, och korsfästs. Han dör och begravs.
Matteus 28 Den uppståndne Frälsaren visar sig för sina lärjungar. Jesus ger
apostlarna uppdraget att ta evangeliet till alla nationer.
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Matteus 1–2
Inledning

Matteus redogjorde för Jesu släkttavla och en ängel
förkunnade Jesu gudomliga härkomst för Josef. Visa män från
Östern färdades för att finna och tillbe den unge Jesus. Josef

tillsades i en dröm att ta sin familj till Egypten för att
undkomma Herodes barnamord i Betlehem.

Lektionsförslag
Använd kursmaterialet
När du förbereder en lektion bör du i en anda av bön gå igenom kursmaterialet när du studerar
skriftställeblocket. När du gör det kan den Helige Anden hjälpa dig anpassa lektionen efter
elevernas behov. Du kan använda alla eller en del av lektionsförslagen för ett skriftställeblock,
eller anpassa förslagen efter behoven och omständigheterna i din klass.

Matteus 1:1–17
Jesu släkttavla
Visa ett fotografi av dina föräldrar och fråga eleverna om de kan se att du ärvt några
drag av dem. Du kan också be några elever att ta med foton på sina föräldrar och
låta klassen gissa vems föräldrar de är. Be eleverna prata med varandra om andra
drag de ärvt av sina föräldrar (som ögonfärg, hårfärg eller längd).
Uppmana eleverna att i sina studier av Matteus 1–2 söka efter sanningar om
Frälsarens föräldrar och drag eller egenskaper han ärvde av dem. Den här
aktiviteten bör hjälpa eleverna förstå sanningarna att Jesus Kristus är vår
himmelske Faders och Marias gudomlige Son och att han är Faderns Enfödde
i köttet.
Förklara att Matteus1:1–17 innehåller en uppräkning av Frälsarens förfäder. Påpeka
att vers 1 nämner att Jesus Kristus var en avkomling till David och till Abraham.
Förklara att profetior i Gamla testamentet förkunnade att Messias skulle vara en
avkomling till David (se 2 Sam. 7:12–13; Jes. 9:6–7; Jer. 23:5–6) och att en
avkomling till Abraham skulle välsigna ”alla jordens folk” (1 Mos. 22:18; se även
Abr. 2:11). Matteus ville att läsarna skulle veta att Jesus uppfyllde
gammaltestamentliga profetior rörande Messias (se Matt. 1:22–23; 2:5, 15, 23;
26:55–56). Släkttavlan i Matteus 1:1–17 visar att Jesus var den utlovade Messias och
den rättmätige arvingen till Davids tron.
Be en elev läsa upp Matteus 1:16. Be eleverna följa med och se vilken titel som gavs
till Jesus och berätta vad de hittar.
Förklara att ordet Kristus är den grekiska formen av det arameiska ordet Messias,
som betyder ”Den Smorde”.
• Vad var det som Jesus Kristus i föruttillvaron smordes eller utvaldes att göra?
(Han smordes av vår himmelske Fader till att vara ”Profeten, Prästen,
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Konungen och Befriaren” [Handledning för skriftstudier, ”Messias”,
scriptures.lds.org].)

Matteus 1:18–25
En ängel förkunnar Jesu gudomliga härkomst för Josef
Påpeka att det i Matteus 1:16 även står att Maria var Josefs hustru. Enligt Matteus
1:18 var Josef och Maria trolovade. Det innebar att de var förlovade och lagligen
bundna till varandra men ännu inte levde tillsammans som man och hustru. Men
innan bröllopet fick Josef veta att Maria var gravid. Be en elev läsa upp Matteus
1:19. Be klassen följa med och se vad Josef tänkte göra.
• Vad tänkte Josef göra när han fick veta att Maria var gravid? (Förklara att ”i
hemlighet skilja sig från henne” innebar att Josef planerade att bryta
förlovningen privat, utan att tvinga Maria till offentlig förödmjukelse eller
möjligen att stenas till döds som straff.)
• Vad lär vi oss av här versen om Josefs karaktär?
Be en elev läsa upp Matteus 1:20. Be klassen följa med och se vad som hände med
Josef när han funderade på att bryta förlovningen med Maria.
• Varför sa ängeln till Josef att inte vara rädd för att gå vidare och gifta sig
med Maria?
För att hjälpa eleverna förstå innebörden av orden ”genom den helige Ande” (Matt.
1:18, 20) ber du en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i
de tolv apostlarnas kvorum:
”Precis som Jesus bokstavligen är Marias son, är han även bokstavligen
avkomma till Gud den Evige Fadern. … Matteus ord, ’hon var havande genom
den Helige Ande’, korrekt översatt, borde vara ’hon var havande genom den
Helige Andens kraft’ (Matt. 1:18). … Alma beskriver mycket väl vår Herres
skapelse och födelse genom att profetera: Kristus ’skall födas av Maria … Och
hon skall vara en jungfru, ett dyrbart och utvalt redskap som skall överskuggas
och bli havande genom den Helige Andens kraft och föda en son, ja, Guds son’ (Alma 7:10)”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:82).

• Vad lär vi oss om Jesu släkttavla av de här lärdomarna? (Eleverna använder
kanske andra ord, men bör identifiera följande lärosats: Jesus Kristus är Gud
Faderns och Marias gudomlige son. Föreslå gärna att eleverna skriver in den
här lärosatsen i marginalen i sina skrifter intill Matteus 1:18–25.)
Visa fotot av dina föräldrar och nämn återigen några drag du ärvt från dem. Be en
elev läsa upp följande uttalande av äldste James E. Talmage i de tolv apostlarnas
kvorum. Be eleverna uppmärksamma varför det är viktigt att förstå att Jesus är vår
himmelske Faders och Marias gudomlige son.
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”Det barn, som Maria skulle föda, avlades av Elohim, den evige Fadern. … I hans
natur skulle gudomens krafter vara förenade med de egenskaper och möjligheter
som tillhör dödligheten. … Barnet Jesus skulle ärva de fysiska, psykiska och
andliga egenskaper, tendenser och krafter som kännetecknade hans föräldrar,
den ene odödlig och förhärligad – Gud, den andra mänsklig – kvinna” (Jesus
Kristus, [1964], s. 80).

• Vilka drag ärvde Jesus från sin Fader? Vilka drag ärvde han från sin mor?
Förklara att eftersom Jesus hade en odödlig Fader och en dödlig mor, hade han
förmågan att leva för evigt om han ville, liksom förmåga att dö. Denna gudomliga
natur gjorde på ett unikt sätt det möjligt för honom att lida för våra synder, dö på
korset och återuppstå.

Matteus 2:1–12
De tre visa männen vägleds till Jesus

Sätt tre inslagna paket framför klassen eller rita en bild av tre gåvor på tavlan.
• Vilka tog med sig gåvor till Frälsaren efter hans födelse?
Förklara att Matteusevangeliet är det enda evangeliet som innehåller
berättelsen om de visa männen. Dela ut följande frågelek som ett
utdelningsblad eller skriv frågorna på tavlan innan klassen börjar. Ge eleverna
några minuter till att läsa frågorna och skriva ned sina svar.

Vad vet du om de visa männen?
1. Hur visste de visa männen att Messias hade fötts?
2. Varför ville de visa männen hitta Messias?
3. Hur visste översteprästerna och de skriftlärda var Messias skulle födas?
4. Vad ville Herodes att de visa männen skulle göra när de fann Jesus?
5. Vad gjorde de visa männen i stället?

Efter tillräckligt med tid ber du eleverna tyst läsa Matteus 2:1–12 och söka efter
svaren på frågorna i frågeleken.
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Be några elever berätta om något nytt de lärt sig om de visa männen. Detaljer i vers
11 och 16 pekar mot att det kan ha gått så mycket som två år efter Jesu födelse
innan de visa männen leddes till den heliga familjen (de visa männen fann Jesus i
ett hus, inte en krubba, och han var ett ”litet barn”, inte ett spädbarn). Påpeka att
anledningen till att Herodes ville att de visa männen skulle ange var de funnit
Messias var att han då skulle kunna döda honom (se Matt. 2:13).
• Hur visste de visa männen var de kunde finna Messias?
• Vad lär vi oss av de tre visa männens exempel då de sökte efter Frälsaren?
(Elevernas svar kan variera, men hjälp dem identifiera följande princip: Om vi
uppriktigt och flitigt söker Frälsaren kommer vi att vägledas till honom.)
• Hur kan vi flitigt söka Frälsaren?
• Vad gjorde de visa männen när de hittade Frälsaren? Varför? (En avsikt med att
ge gåvor till Frälsaren var att dyrka honom.)
• Vad kan vi lära oss av de visa männens exempel då de erbjöd Frälsaren gåvor?
(Eleverna använder kanske andra ord men bör identifiera följande sanning: Vi
kan dyrka Herren genom att ge honom meningsfulla gåvor.)
För att hjälpa eleverna förstå hur vi kan ge Frälsaren meningsfulla gåvor, ber du en
elev läsa upp följande uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum:
”I forna dagar, när människor ville tillbe Herren och söka hans välsignelser, hade
de ofta med sig en gåva. …
Finns det något hos dig eller i ditt liv som är orent eller ovärdigt? När du gör dig
av med det, blir det en gåva till Frälsaren. Finns det någon god vana eller
egenskap som saknas i ditt liv? När du tar till dig detta och gör det till en del av
din karaktär, ger du en gåva till Herren. Ibland är detta svårt att göra, men skulle
din omvändelse och lydnad egentligen vara värdiga gåvor om de inte kostade dig något?” (”När
du har omvänt dig”, Liahona, maj 2004, s. 12).

• Vilka meningsfulla gåvor kan vi ge Frälsaren?
Be eleverna att begrunda äldste Christoffersons ord och fundera över vilka gåvor de
känner att de borde ge Frälsaren. Ge dem papper att skriva ner sina tankar på. Be
dem att planera hur de ska ge de här gåvorna till Jesus Kristus.

Matteus 2:13–23
Josef, Maria och Jesus flyr till Egypten
Förklara att enligt Matteus 2:13–23 blev Herodes arg efter att de visa männen ”tog
… en annan väg hem till sitt land” (Matt. 2:12) utan att låta honom veta var
Messias fanns. I hopp om att kunna döda Messias befallde han att alla barn i
Betlehem med omnejd som var två år eller yngre skulle dödas.
Läs upp Matteus 2:13–14. Be eleverna följa med och se hur Josef kunde veta vad
han behövde göra för att skydda sin familj. Be eleverna berätta vad de hittat.
• Vart tog Josef Maria och Jesus?
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Sammanfatta Matteus 2:15–23 genom att förklara att Josef, Maria och Jesus
stannade i Egypten tills Herodes dog. Gud gav Josef instruktioner i drömmen att ta
tillbaka sin familj till Israel, och de bosatte sig i staden Nasaret.
• Hur välsignade Josefs lyhördhet för andliga ting andra människor?
• Vilken princip kan vi lära oss av Josef? (Eleverna använder kanske andra ord
men bör identifiera följande princip: Om vi är lyhörda för Anden kan vi
motta uppenbarelse och vägledning.)
Be eleverna att begrunda vad de kan göra för att bli mer lyhörda för Anden.
Uppmana dem att sätta ett mål att agera enligt de maningar de får.
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Matteus 3
Inledning

Johannes Döparen predikade och döpte i Judeen. Jesus
Kristus färdades från Galileen till Jordanfloden, där han

döptes av Johannes. Gud Fadern vittnade om att Jesus är
hans älskade Son.

Lektionsförslag
Syftet med seminariet
Syftet med seminariet ”är att hjälpa ungdomar … förstå och förlita sig på Jesu Kristi lärosatser
och försoning, kvalificera sig för templets välsignelser och förbereda sig själva, sina familjer och
andra för evigt liv tillsammans med sin Fader i himlen” (”Målsättningen för kyrkans seminarier
och institut” [2012], si.lds.org). När du förbereder lektioner bör du i en anda av bön avgöra hur
du kan bidra till att det här målet uppnås varje dag.

Matteus 3:1–12
Johannes Döparen predikar i Judeen
Be klassen föreställa sig hur det skulle kännas om en av eleverna i klassen skulle
ställa sig upp och börja ta personliga ägodelar som tillhörde de andra eleverna. Be
dem sedan föreställa sig att den här eleven, efter varje ägodel som han eller hon tar,
ber om förlåtelse men fortsätter att ta saker från de andra eleverna. Fråga:
• Hur skulle ni uppfatta den här elevens ånger?
• Hur kan den här elevens handlingar jämföras med att inte vara uppriktig i sin
omvändelse?
Be eleverna att i deras studier av Matteus 3 söka efter sanningar som hjälper oss
förstå vad vi måste göra för att verkligen omvända oss.
Be en elev läsa upp Matteus 3:1–4. Be klassen uppmärksamma vad som hände som
skulle hjälpa till att förbereda människorna för Frälsarens verksamhet.
• Vem var Johannes Döparen? (Han var son till Sakarias och Elisabet, som var
Marias släkting. Han innehade nycklarna till aronska prästadömet [se L&F 13;
84:27–28].)
• Vad gjorde Johannes?
• Vad uppmanade Johannes sina åhörare att göra?
Förklara att Johannes uppdrag hade förutsagts av Jesaja och andra profeter (se Jes.
40:3; Mal. 3:1; 1 Ne. 10:7-10). Johannes skulle bereda vägen för Messias (Jesus
Kristus) genom att förkunna omvändelse och döpa med vatten.
• Hur tror ni att förkunnelse av omvändelse och dop med vatten beredde
Herrens väg?
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Be en elev läsa upp Matteus 3:5–6. Be klassen följa med och se hur människorna
reagerade på Johannes budskap.
• Hur reagerade människorna på Johannes budskap? (De bekände sina synder
och lät döpa sig. Förklara att villighet att bekänna sina synder för sin himmelska
Fader och, när så behövs, för rätt prästadömsledare, är nödvändigt för
omvändelse [se Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet(2004)s. 111].)
Be en elev läsa upp Matteus 3:7. Be klassen följa med och se vilka Johannes
talade till.
• Vilka talade Johannes till enligt den här versen?
Förklara att fariseerna var en religiös grupp bland judarna vars namn betyder
avskild eller särskild. De satte en ära i att strängt hålla Moses lag och trodde att
tillägg av människor, känd som den muntliga lagen, var lika viktiga som själva
Moses lag (se Handledning för skriftstudier, ”Fariseer”). Sadduceerna var en liten
men politiskt mäktig grupp judar som trodde på att lyda Moses lag bokstavligen.
De trodde inte på läran om uppståndelse eller evigt liv (se Handledning för
skriftstudier, ”Sadduceer”).
• Vad kallade Johannes fariseerna och sadduceerna?
Visa, om möjligt, en bild på en
palestinahuggorm och förklara att den
är en av de vanligaste giftormarna i
Israel. Huggormar är nattdjur och jagar
vanligtvis genom att gömma sig och
sedan smyga sig på sitt byte. När
huggormar känner sig hotade rullar de
ihop sig, väser och anfaller
motståndaren.
• Varför tror ni att Johannes kallade
Palestinahuggorm
fariseer och sadduceer
© taviphoto/Shutterstock.com
huggormsyngel? (Påpeka gärna att
fariseerna och sadduceerna kände sig hotade av Johannes, eftersom han ledde
bort många människor från deras onda inflytande och falska läror.)
Förklara att Joseph Smiths översättning innehåller ytterligare ord som Johannes
talade till fariseerna och sadduceerna. (Förklara gärna att Joseph Smith Translation,
Matthew 3:34–36 är hämtat ur en översättning av Matteus 3:8–9.) Läs för eleverna:
”Hur kommer det sig att ni inte tar emot dennes undervisning som Herren har
sänt? Om ni inte tar emot detta i era hjärtan tar ni inte emot mig. Och om ni inte
tar emot mig tar ni inte emot honom som hag har skickats att vittna om, och ni har
ingen mantel att täcka er synd med. Omvänd er och bär sådan frukt som hör till
omvändelsen” (JST, Matt. 3:34–35).
• Om fariseerna och sadduceerna förkastade Johannes undervisning, vem skulle
de då också förkasta enligt Johannes?
• Hur skulle ni sammanfatta Johannes budskap till dem?
Skriv uttrycket Bär sådan frukt som hör till omvändelsen på tavlan.
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För att hjälpa eleverna förstå det här uttrycket bör du påpeka att i skrifterna
symboliseras människor ibland av träd som bär god eller dålig frukt. Visa upp eller
rita en frukt och förklara att den representerar våra önskningar och handlingar.
Förklara gärna att orden ”hör till” här betyder ”är värdig”.
Påminn klassen om scenariot du bad dem föreställa sig i början av lektionen (en
elev tar föremål från andra elever och fortsätter sedan att göra det, även efter att ha
bett om förlåtelse).
• Var eleven ett gott exempel på omvändelsens princip genom sina önskningar
och handlingar? Varför inte? (Eleven fortsatte ta föremål från de andra eleverna
även efter att ha bett om förlåtelse.)
• Hur skulle ni sammanfatta vad ”bär … frukt som hör till omvändelsen”
innebär? (Matt. 3:8.) (Även om eleverna använder kanske andra ord bör de
identifiera följande sanning: Vi visar sann omvändelse till Herren när vi
förändrar våra önskningar och handlingar för att följa hans lärdomar.)
• Vilka önskningar och handlingar visar att vi verkligen har omvänt oss från
våra synder?
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen skriver du upp följande exempel på
tavlan: fuska i skolan, vara elak mot syskon, vara otrevlig eller mobba andra elever,
använda ett ovårdat språk och titta på pornografi. Be eleverna förklara hur någon som
har omvänt sig från dessa synder skulle kunna tänka och agera.
Läs upp Matteus 3:10. Be eleverna följa med och se vilka följderna blir av att inte
omvända sig på riktigt. Be eleverna berätta vad de hittar. Förklara att bli nerhuggen
och kastad i elden innebär att de som är ovilliga att omvända sig förlorar Guds
Andes inflytande och så småningom går miste om det celestiala rikets välsignelser.
Be eleverna att fundera över önskningar eller handlingar de kan behöva förändra
för att verkligen kunna omvända sig. Uppmana dem att visa verklig omvändelse
genom att förändra önskningar och handlingar som inte stämmer överens med
Guds lärdomar.
Be eleverna att läsa Matteus 3:11 tyst för sig själva och se vad Johannes sa att
Frälsaren skulle göra.
• Vad skulle Jesus göra som Johannes inte kunde, enligt vers 11? (Jesus skulle
döpa ”i den helige Ande och i eld”. Förklara att Johannes syftade på att ta emot
den Helige Andens gåva, den andra halvan av dopets förbund och förrättning.
Den Helige Anden heliggör och förädlar våra själar som med eld [se 2 Ne.
31:13–14, 17].)
Sammanfatta vers 12 genom att förklara att den symboliskt beskriver vad som
kommer att hända med de rättfärdiga som tar emot Jesus Kristus (vetet) och de
som förkastar honom (agnarna).

Matteus 3:13–17
Jesus Kristus döps och Fadern tillkännager honom som sin älskade Son.
Be de elever som har döpt sig att tänka på sitt dop. Be några av dem att berätta vad
de kommer ihåg.
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Förklara att Matteus 3:13–17 berättar om Frälsarens dop. Be eleverna att söka efter
likheter mellan deras eget dop och Frälsarens medan de studerar de här verserna.
Skriv följande frågor på tavlan:
Av vem?
Hur?
Varför?

Dela upp klassen i par. Be paren turas om att läsa ur Matteus 3:13–17 och söka efter
svar på de här tre frågorna. Fråga dem efter en stund:
• Vem döpte Jesus? (Skriv Johannes Döparen på tavlan bredvid Av vem?)
• Varför färdades Jesus från Galileen till Jordanfloden för att döpas av Johannes
Döparen? (Påminn eleverna om att Johannes innehade nycklarna till aronska
prästadömet och var den ende på den tiden som hade myndigheten att utföra
dopförrättningen. Skriv rätt myndighet på tavlan bredvid Johannes Döparen.)
• Vilka ord i vers 16 visar på hur Jesus döptes? (Se till att eleverna förstår att det
faktum att Jesus genast steg ”upp ur vattnet” visar på att han döptes genom
nedsänkning, vilket innebär att han täcktes helt av vattnet. Skriv Genom
nedsänkning på tavlan bredvid Hur?)
Be eleverna att föreställa sig att de var vid Jordanfloden då Jesus kom för att döpas.
• Varför var Johannes först tveksam till att döpa Frälsaren? (Han visste att Jesus
ställning och myndighet var högre än hans egen.)
• Varför sa Jesus, enligt vers 15, att han behövde döpas? (För att ”uppfylla all
rättfärdighet”. Skriv det här uttrycket på tavlan bredvid Varför?)
• Vad tror ni de orden innebär?
Förklara att ”uppfylla all rättfärdighet” innebär att göra allt som vår himmelske
Fader kräver av oss så att vi kan bo hos honom igen. Det innefattar att ta emot
frälsningens förrättningar, vilket Gud kräver av alla sina barn, även Jesus. Genom
att låta döpa sig gav Jesus ett fullkomligt exempel för oss att följa, han visade
ödmjukhet, lydde sin faders bud och tog emot en förrättning som är nödvändig för
att man ska kunna uppnå evigt liv (se 2 Ne. 31:4–11).
Be eleverna att med hjälp av svaren på de tre frågorna på tavlan hitta en lärosats vi
kan lära oss av i Matteus 3:13–17. Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera följande princip: Nedsänkningsdop av någon som har myndighet är
nödvändigt för frälsning.
• Hur kan ert dop jämföras med Frälsarens exempel för oss?
Förklara att Matteus 3:16–17 även ger oss kunskap om gudomen. Be eleverna tyst
läsa dessa verser för sig själva och se vad de kan lära oss om Fadern, Sonen och den
Helige Anden.
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• Var befann sig de olika medlemmarna i gudomen under Frälsarens dop? (Jesus
Kristus var i Jordanfloden, den Helige Anden sänkte sig ner över honom som
en duva och vår himmelske Fader talade från himlen. Förklara gärna att den
Helige Anden inte bokstavligen förvandlades till en duva. Duvan var snarare ett
tecken på eller en symbol för att den Helige Anden hade sänkt sig över Jesus.)
• Vad kan dessa verser lära oss om gudomen? (Eleverna använder kanske andra
ord, men bör identifiera följande lära: Fadern, Sonen och den Helige Anden
är tre åtskilda personer.)
Påpeka att många människor inte har korrekt eller fullständig kunskap om
gudomen. Ju mer vi förstår gudomens sanna natur, desto mer kärlek kan vi känna
för dem och desto mer förberedda är vi att undervisa och vittna om dem för andra.
För att hjälpa eleverna få större insikt om de olika personerna i gudomen delar du
upp dem i grupper om tre och ber dem slå upp ”Gud, gudomen” i Handledning för
skriftstudier. Tilldela var och en av de tre eleverna i varje grupp en medlem i
gudomen. Be eleverna läsa stycket och söka efter information om medlemmen de
tilldelats. Efter tillräckligt med tid ber du eleverna undervisa sin grupp om vad de
lärt sig och förklara varför de sanningarna är viktiga för oss att känna till.
Som avslutning på lektionen kan du be eleverna bära sina vittnesbörd om Fadern,
Sonen och den Helige Anden för klassen.
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Matteus 4
Inledning

Efter sitt dop tillbringade Jesus 40 dagar med att fasta och be
till sin himmelske Fader i öknen. Efter den upplevelsen
frestade djävulen Jesus. Med skrifternas hjälp motstod Jesus

varje frestelse. Frälsaren begav sig till Galileen där han
kallade Petrus och andra att följa honom och han vandrade
omkring och undervisade, predikade och botade.

Lektionsförslag
Bestäm hur du ska fördela tiden
Undvik misstaget att ägna första delen av lektionen för mycket tid så att du måste skynda dig
genom resten av den. I dina förberedelser behöver du uppskatta hur lång tid varje avsnitt i
lektionen tar med de undervisningsmetoder du valt. Eftersom du nästan alltid kommer att ha mer
material att undervisa än det finns tid till att undervisa, bör du bestämma dig för vilka delar av
skriftställeblocket du ska betona och vilka du ska sammanfatta.

Matteus 4:1–11
Jesus motstår djävulens frestelser
Be en frivillig att ställa sig framför klassen. Utmana eleven att fokusera på ett
föremål i rummet i 30 sekunder utan att titta bort. När eleven börjat göra det
försöker du ta hans eller hennes uppmärksamhet från föremålet. Du kan till
exempel visa färgstarka föremål, föra oväsen eller bjuda eleven på mat. Efter 30
sekunder frågar du eleven:
• Hur gick det? Varför kunde du (inte) behålla ditt fokus?
• Vad tänkte du på under de här 30 sekunderna?
Fråga klassen:
• Hur påminner den här upplevelsen om era ansträngningar att fokusera på att
lyda vår himmelske Faders bud? Vad skulle försöken att distrahera den här
eleven kunna representera? (Försök att fresta oss att synda.)
• Varför frestar Satan oss att synda? (Se 2 Ne. 2:17–18, 27.)
Be eleverna fundera över hur Satan försöker fresta dem att synda. Uppmana dem
att medan de studerar Matteus 4 söka efter en princip de kan tillämpa som en hjälp
att motstå frestelse.
Förklara att Frälsaren efter sitt dop hade en upplevelse som förberedde honom för
hans jordiska verksamhet. Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning av
Matteus 4:1–2 och lägga märke till hur Joseph Smiths översättning skiljer sig från
originaltexten: ”Sedan leddes Jesus av Anden ut i öknen för att vara med Gud. Och
när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter och hade varit med Gud, blev
han till slut hungrig och lämnades att frestas av djävulen.” Be klassen lyssna och se
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vad Jesus upplevde i öknen. (Du behöver kanske förklara att i det här
sammanhanget betyder orden vara med att ha ett nära andligt samröre.)
• Hur kan fasta och bön till vår himmelske Fader ha hjälpt Jesus förbereda sig för
sin jordiska verksamhet?
• Vad försökte Satan göra efter att Jesus hade ägnat sig åt att fasta och be till
sin Fader?
Dela upp klassen i par. Förse varje par med ett exemplar av följande
uppställning eller be dem skriva av den i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.

Matteus 4:1–11
Vad Satan frestade Jesus att göra

Hur Jesus bemötte frestelsen

Matteus 4:3–4
Matteus 4:5–7
Matteus 4:8–11

Be eleverna att som par läsa de tilldelade verserna och fylla i uppställningen. Innan
de påbörjar den här aktiviteten förklarar du att Joseph Smiths översättning rättar
påståendena i Matthew 4:5, 8 för att visa att det var Anden, inte djävulen, som tog
Frälsaren till de olika platser som beskrivs i de här verserna (se även Joseph Smith
Translation, Luke 4:5).
När eleverna har fyllt i uppställningen ber du några par att berätta vad de skrivit i
varje ruta. Du kan ställa följande frågor:
• Vilket begär försökte Satan locka fram när han frestade Jesus, som hade fastat,
att förvandla stenarna till bröd? (Han försökte locka fram begäret att
tillfredsställa fysisk aptit.)
• Vad var falskt med Satans erbjudande att ge Jesus alla riken i världen? (Satan
lovade belöningar som han varken hade rätt eller förmåga att ge.)
• Vad mer visar den här redogörelsen om djävulens strategier för att fresta oss att
synda? (Satan riktar in sig på våra svagaste och mest sårbara områden och
frestar oss om och om igen.)
Påpeka att Jesus så småningom skulle tillfredsställa sin hunger och till och med
förvandla en jordisk substans till ett livsmedel (se Joh. 2: 1–11). Han tog även emot
gudomlig bekräftelse på och hjälp i sin verksamhet (se Matt. 17:1–5; Luk. 22:41–44)
och han kommer en dag att regera över världen (Sak. 14:9; Upp. 11:15). Men om
Jesus hade uppnått dessa eftertraktade ändamål på de sätt som Satan frestade
honom att göra – i stället för att invänta rätt tid och rätt sätt – hade det varit ett
själviskt missbruk av Frälsarens makt. Jesus skulle förankra sin gudomliga identitet
som Guds Son på de sätt som harmonierade med Faderns vilja, inte med Satans
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anbud. (Se Jeffrey R. Holland, ”Den obekväme Messias”, Nordstjärnan, mars 1989,
s. 19–24.)
• Vad hade Frälsarens svar på var och en av frestelserna gemensamt? (Jesus
bemötte var och en av Satans frestelser genom att citera skrifterna.)
Be eleverna arbeta i sina par med att skriva ner en princip vi kan lära oss av
Frälsarens exempel på att motstå djävulens frestelser. Be flera elever skriva upp
principerna de hittat på tavlan. När eleverna berättat om principerna de hittat
betonar du följande princip: När vi minns och tillämpar sanningar som lärs ut i
skrifterna kan vi motstå djävulens frestelser. Om den här sanningen inte tydligt
framkommer bland elevernas principer lägger du till den på tavlan.
Påpeka att Frälsaren inte bara mindes skriftställen som visade hur han skulle
bemöta varje frestelse, utan han tillämpade även de sanningar som lärdes ut i de
här skriftställena.
• Med tanke på principen vi betonade om kraften i att minnas och tillämpa
sanningar som lärs ut i skrifterna, varför är det viktigt att regelbundet studera
skrifterna?
Ge varje elevpar ett pappersark och be dem göra tre kolumner på det. Anvisa dem
att i första kolumnen skriva tre synder som ungdomar i deras ålder kan frestas att
begå. Be dem att i den andra kolumnen skriva ett sätt varpå Satan försöker locka
dem till att begå var och en av synderna de skriver i första kolumnen. Be eleverna
byta papper med ett annat par. Be dem sedan leta fram ett specifikt skriftställe som
lär ut sanningar som man kan minnas och tillämpa när man blir frestad att begå var
och en av synderna som angetts på papperet de fått. (Be gärna eleverna att använda
nyckelskriftställen, som t. ex. 1 Mos. 39:9; Joh. 14:15; eller L&F 10:5.) Be eleverna
skriva skriftställehänvisningarna i den tredje kolumnen.
Efter några minuter ber du en elev från varje par att tala om vilka skriftställen de
hittat för en av frestelserna på deras papper. Be dem förklara hur det skriftstället
skulle kunna hjälpa oss när vi ställs inför den frestelsen.
• När har ni fått styrka och kunnat motstå en frestelse på grund av att ni dragit er
till minnes och tillämpat sanningar som skrifterna undervisar om? (Påminn
eleverna om att de inte ska berätta om upplevelser som är alldeles för
personliga.)
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker anteckna ett
skriftställe som de vill minnas och tillämpa nästa gång de frestas att synda.
Uppmana dem att lära sig skriftstället de valt utantill.

Matteus 4:12–17
Jesus vistas i Galileen
Sammanfatta Matteus 4:12–15 genom att förklara att Frälsaren, efter sin upplevelse
i öknen, begav sig till Galileen och bosatte sig i staden Kapernaum. Matteus
noterade att Frälsarens verksamhet i Galileen uppfyllde en av Jesajas profetior (se
Jes. 9:1–2). Be eleverna läsa Matteus 4:16 tyst för sig själva. Föreslå gärna att de
markerar det som Jesaja profeterade skulle hända. Påpeka att vi genom den här
profetian får veta att Jesus Kristus skänker ljus till dem som befinner sig i
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mörker. Uppmana eleverna att söka efter hur Frälsaren gjorde det här under hela
sin verksamhet.
Sammanfatta Matteus 4:17 genom att förklara att Frälsaren började predika
omvändelse som förberedelse för att himmelriket skulle upprättas bland
människorna.

Matteus 4:18–22
Jesus kallar Petrus och andra att följa honom
Visa bilden Fiskare kallas
(Evangeliebilder [2008], nr 37; se även
LDS.org). Påpeka att de två männen
längst fram i båten är Petrus och hans
bror Andreas.
• Vad gör de med nätet?
Förklara att andra människor troligen
såg Petrus och Andreas som vanliga
fiskare, men Jesus Kristus såg deras
stora potential och visste vad de
kunde bli.
• Hur är vi som Petrus och Andreas?
Be eleverna att i sina fortsatta studier av Matteus 4 vara uppmärksamma på vad vi
måste göra för att bli allt det som Herren vill att vi ska bli.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 4:18–22. Be klassen följa med och se
vad som utspelade sig mellan Frälsaren och några fiskare.
• Vad kallade Frälsaren Petrus, Andreas, Jakob och Johannes att göra? Vad är en
”människofiskare” (v. 19)?
• Vad skulle de här männen behöva offra för att följa Frälsaren och hjälpa till i
hans verk? Varför kunde det vara svårt för dem?
Be eleverna att fundera över hur de skulle ha reagerat om de hade varit en av de
här männen.
• Vad lade ni märke till med de här männens reaktioner? Vad sa deras
omedelbara reaktion på Frälsarens uppmaning om deras karaktär?
• Skulle de här männen göra mer nytta i livet som fiskare eller som
”människofiskare”? Hur kommer det sig?
• Vad kan hända, som den här är berättelsen visar, om vi omedelbart besvarar
Frälsarens uppmaning att följa honom? (Eleverna använder kanske andra ord,
men se till att de identifierar följande princip: Om vi omedelbart besvarar
Frälsarens uppmaningar att följa honom, kan han göra mer med våra liv
än vi själva kan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Ezra Taft Benson. Be klassen
uppmärksamma hur Herren kan göra mer med våra liv om vi följer honom.
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1987, s. 4).

”Män och kvinnor som överlämnar sina liv åt Gud upptäcker att han kan göra
mycket mer av deras liv än de själva kan. Han fördjupar deras glädje, ökar deras
klarsyn, upplivar deras förstånd, stärker deras muskler, upplyfter deras ande,
mångfaldigar deras välsignelser, förökar deras möjligheter, tröstar deras själ, ger
dem vänner och utgjuter frid över dem. Den som mister sitt liv i Guds tjänst
finner evigt liv” (se ”Jesus Kristus – gåvor och förväntningar”, Nordstjärnan, dec.

• När har ni, eller någon ni känner, upplevt liknande välsignelser av att lämna
världsliga bekymmer bakom sig för att följa Frälsaren?
• Med tanke på de välsignelser vi får genom att följa Frälsaren, varför tror ni det
är viktigt att genast besvara Frälsarens uppmaning att följa honom?
Be eleverna besvara följande fråga i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• Hur kan du på ett bättre sätt ta emot Frälsarens uppmaning att följa honom?
Uppmana eleverna att tillämpa det de skrivit.

Matteus 4:23–25
Jesus vandrar omkring i Galileen och undervisar, predikar och botar
Be eleverna tyst läsa Matteus 4:23–25 och se vad Frälsaren gjorde. Föreslå gärna
eleverna att markera det de hittar. Förklara att specifika händelser i Frälsarens
undervisning, predikan och botande kommer att studeras i evangelierna.
Avsluta med att vittna om de sanningar eleverna identifierat under lektionen.
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Matteus 5:1–16
Inledning

I Matteus 5–7 finns en predikan som Frälsaren gav i början
av sin verksamhet. Den kallas i dag för Jesu bergspredikan. I
Matteus 5:1–16 står det om principer som Frälsaren

undervisade om och som leder till lycka. Frälsaren befallde
även sina lärjungar att vara rättfärdiga exempel.

Lektionsförslag
Grundprinciper för att studera och undervisa om evangeliet
Varje lektion som utgår från skrifterna i seminariet är fokuserar på ett skriftställeblock snarare än
på ett visst begrepp, en viss lära eller princip. När lärare och elever studerar de här avsnitten i
skriftställeblocket i ordningsföljd så införlivar de många av grundprinciperna för att studera och
undervisa om evangeliet, som att förstå sammanhang och innehåll, identifiera, förstå, känna
sanningen i och vikten av evangeliets lärosatser och principer samt tillämpa lärosatser och
principer.

Matteus 5:1–12
Frälsaren inleder bergspredikan med att undervisa om saligprisningarna
Skriv följande frågor på tavlan: Är du lycklig? Varför, eller varför inte?
Be eleverna fundera över (eller skriva ner i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker) hur de skulle svara på dessa frågor. (Tala gärna om för eleverna
att de inte kommer att behöva dela med sig av sina svar med klassen.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
”Alltför ofta fångas vi av illusionen att det finns något just utom räckhåll som
kan göra oss lyckliga: en bättre familjesituation, en bättre ekonomisk situation
eller slutet på en svår prövning.
… Yttre omständigheter har egentligen inte någon betydelse och avgör inte om
vi är lyckliga eller inte.
… Vi avgör vår lycka” (”Om ånger och beslut”, Liahona nov. 2012, s. 23).

• Vad tror ni uttrycket ”vi avgör vår lycka” betyder? Varför är det här viktigt
att veta?
Förklara att när Frälsaren påbörjade sin verksamhet gav han en predikan nära
Galileiska sjön. Denna predikan kallas ofta bergspredikan och finns nedtecknad i
Matteus 5–7. I den här predikan förklarade Frälsaren vad vi kan göra för att
verkligen vara lyckliga, oavsett våra yttre omständigheter.
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Be eleverna ögna igenom Matteus 5:3–11 tyst för sig själva och leta efter ord som
upprepas i början av varje vers. Be eleverna berätta vad de hittar.
N/A
• Vad betyder ordet salig?
Förklara att ordet salig har översatts från det latinska ordet beatus som betyder
gynnad eller lycklig och att de här verserna i allmänhet kallas saligprisningarna.
Ge varje elev ett exemplar av följande uppställning. Påpeka att förutom
verserna som innehåller saligprisningarna i Matteus 5 innehåller
uppställningen även två hänvisningar till 3 Nephi. De här hänvisningarna är en del
av en predikan som Jesus Kristus gav under sin verksamhet bland nephiterna och
som liknar bergspredikan. Hänvisningarna i 3 Nephi kan ge större insikt om
motsvarande verser i Matteus 5.

Saligprisningarna
Matteus 5:3;
3 Nephi 12:3

”Att vara ödmjuk är att tacksamt erkänna sitt beroende av Herren – att inse att man
ständigt behöver hans stöd. Ödmjukhet är att erkänna att ens talanger och förmåga är
gåvor från Gud” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 183).

Matteus 5:4

Att sörja är att känna eller uttrycka sorg. En människa kan känna sorg på grund av
jordelivets svårigheter och prövningar, som förlust av anhöriga. Likaså kan en människa
även känna sorg på grund synd.

Matteus 5:5

”Att vara mild beskrivs i Websters ordbok som ’att visa tålamod och vara långmodig: att
uthärda oförrätter utan att hysa agg’ [Webster’ s Third New International Dictionary
(1976) ’meek’, s. 1403]. Mildhet är inte svaghet. Det är ett tecken på kristligt mod”
(Robert D. Hales, ”Kristligt mod: Lärjungeskapets pris”, Liahona, nov. 2008, s. 73.

Matteus 5:6;
3 Nephi 12:6

Att hungra och törsta efter rättfärdighet visar på en stark önskan att få kunskap om
och handla enligt Guds vilja.

Matteus 5:7

”Barmhärtighet är att bemöta en människa med större medkänsla än vad som
förtjänas” (”Mercy”, Gospel Topics lds.org/topics). Vi kan ta emot vår himmelske Faders
barmhärtighet tack vare Jesu Kristi försoning (se Alma 33:11).

Matteus 5:8

”De renhjärtade är de som älskar Herren, som försöker följa honom och hålla hans bud,
som strävar efter att leva dygdiga liv och troget hålla ut till änden. De renhjärtade är de
som kontrollerar sina tankar för att hålla sig fria från omoraliska fantasier och
gärningar” (Sheldon F. Child, ”Words of Jesus: Chastity”, Ensign, jan. 2003, s. 44).

Matteus 5:9

”[De som skapar frid har] gåvan att hjälpa andra att finna en gemensam nämnare när
det finns meningsskiljaktigheter” (Henry B. Eyring, ”Lär dig mer om prästadömet”,
Liahona maj 2011, s. 63).

Matteus
5:10–12

Att bli ”förföljd för rättfärdighetens skull” betyder att vara villig att lyda och försvara
Jesus Kristus och hans lärdomar, till och med när vi blir hånade eller illa behandlade för
att vi gör det.

Dela in eleverna i åtta grupper och tilldela varje grupp en av saligprisningarna i
uppställningen (om du inte har tillräckligt många elever för åtta grupper kan du ge
grupperna fler än en saligprisning). Be eleverna förbereda en kort presentation om
deras saligprisning(ar). De bör ta med följande aktiviteter i sin presentation (skriv
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gärna dessa anvisningar på tavlan eller gör ett utdelningsblad som de kan
referera till):
1. Be en klasskamrat läsa upp versen eller verserna och identifiera välsignelsen vi
utlovas om vi lever efter den saligprisningen.
2. Förklara med hjälp av versen och informationen i uppställningen vad vi
behöver göra för att ta emot den utlovade välsignelsen.
3. Be klassen föreslå specifika sätt varpå vi kan leva efter den här
salighetsprisningen.
4. Förklara hur vi kan bli lyckliga genom att leva efter den här saligprisningen.
Du kan också berätta om en upplevelse som illustrerar sanningarna du lärt ut,
tillsammans med ditt vittnesbörd om dem.

Efter tillräckligt med tid ber du varje grupp att presentera sin salighetsprisning för
klassen.
Efter elevernas presentationer påpekar du att saligprisningarna lär oss om Jesu
Kristi egenskaper och att vi, genom att leva efter dem, kan bli mer som honom.
• Med tanke på det ni lärt er av Matteus 5, vad kommer att hända med oss när vi
utvecklar de här och andra kristuslika egenskaper? (Eleverna använder kanske
andra ord, men de bör identifiera följande princip: När vi utvecklar
kristuslika egenskaper finner vi större lycka. Skriv den här principen på
tavlan.)
Vittna gärna om den här principen. Påminn eleverna om frågorna rörande deras
lycka som de begrundade i början av lektionen. Uppmana eleverna att söka större
lycka genom att välja en av egenskaperna i saligprisningarna och sätta upp ett mål
att utveckla den egenskapen.

Matteus 5:13–16
Frälsaren talar om för sina lärjungar att de ska vara rättfärdiga exempel
Be eleverna tänka på någon de känner, som till exempel en familjemedlem eller
vän, som skulle kunna välsignas av att närma sig sin himmelske Fader. Be eleverna
att i sina fortsatta studier av Matteus 5 leta efter principer som kan vägleda dem när
de försöker hjälpa den här personen.
Visa upp ett saltkar och häll ut lite salt i en skål.
• Hur är salt användbart?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Carlos E. Asay i de sjuttios kvorum.
Be klassen lyssna efter några sätt att använda salt:
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”[Bra salt] … är rent, obefläckat och användbart. Sådant salt kan användas till
konservering, smaksättning, botande av sjuka och många andra nyttiga ting”
(”Jordens salt – människors krydda och människors frälsare”, Nordstjärnan, okt.
1980, s. 78).

Be eleverna läsa Matteus 5:13 tyst för sig själva och se vilka Frälsaren liknade
vid salt.
• Vilka liknade Frälsaren vid salt? (Sina lärjungar.)
• Hur visar Jesu Kristi lärjungar samma egenskaper som bra salt?
• Vad händer när salt förlorar sin sälta enligt vers 13?
Förklara att ordet sälta inte bara syftar på saltets smak, utan också på dess unika
egenskaper som gör det till en helande och konserverande substans.
• Vad får salt att förlora sin sälta? (Salt förlorar sin sälta när det blandas med
andra substanser och förorenas.)
Häll andra ämnen, som till exempel jord, i skålen och blanda dem med saltet.
• Vad händer med saltets användbarhet när det blandas med andra ämnen?
• Vad kan orsaka att vi som Jesu Kristi lärjungar förlorar vår sälta eller de
kristuslika egenskaper som gör att vi kan vara till hjälp för andra? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör identifiera följande princip: När vi
förorenas av världens synder kan det hindra oss från att vara till hjälp för
andra. Skriv den här principen på tavlan.)
• Hur kan vi behålla eller återfå vår sälta?
Visa upp ett stearinljus (tänd inte ljuset). Be en elev läsa upp Matteus 5:14–16. Be
klassen följa med och se hur Frälsaren jämförde sina lärjungar med ett ljus.

Matteus 5:14–16 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Föreslå gärna att eleverna markerar nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de kan hitta dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Se appendix i slutet av handledningen för att få en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och
för ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna att lära sig de här utvalda skriftställena.

• Vad ombeds Kristi lärjungar att göra med sitt ljus?
• Vad innebär det att låta sitt ljus lysa? (Se 3 Ne. 18:24.)
• Vad kan våra goda gärningar få andra att göra?
Förklara att uttrycket ”prisa er Fader i himlen” (v. 16) bland annat betyder att prisa
och ära Gud genom ord och handling.
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• Vilken princip kan vi lära oss av vers 14–16 om hur vårt rättfärdiga exempel kan
påverka andra? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera
följande princip: Vårt rättfärdiga exempel kan uppmuntra andra att närma
sig sin Himmelske Fader. Skriv den här principen på tavlan.)
• När har någon visat ett rättfärdigt exempel som har hjälpt er att komma
närmare er himmelske Fader?
Be eleverna fundera över vad de kan göra för att bli bättre exempel för deras familj
och vänner.
Gå igenom de principer som identifierades och skrivits upp på tavlan under den
här lektionen. Skriv orden Börja, Sluta och Fortsätt på tavlan. Be eleverna utvärdera
sina liv och välja en sak de kan börja göra, en sak de kan sluta göra och en sak de
kan fortsätta göra för att tillämpa de här principerna i sina liv.

Nyckelskriftställe – Matteus 5:14–16
Förklara att eleverna under året kommer att fokusera på 25 nyckelskriftställen, och
ett av dem är Matteus 5:14–16. De här skriftställena hjälper dem förstå evangeliets
grundläggande lärosatser. De 25 nyckelskriftställena finns på baksidan av
seminariebokmärket för Nya testamentet. Förklara att de för att lära sig
nyckelskriftställen behöver kunna hitta, förstå, tillämpa och memorera dem.
För att hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället utantill ber du dem upprepa det
flera gånger i huvudet och sedan högt för en klasskamrat. Be gärna klassen läsa
upp det här skriftstället i början eller slutet av varje lektion nästa vecka.
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Matteus 5:17– 48
Inledning

Frälsaren fortsatte sin bergspredikan i Galileen med att
förklara att han inte kommit för att upphäva moselagen utan
för att fullborda den. Frälsaren gav också sina lärjungar bud

de behövde följa för att kunna bli fullkomliga som vår
himmelske Fader.

Lektionsförslag
Förstå sammanhang och innehåll
Något som är grundläggande för studier och undervisning i evangeliet är att förstå sammanhang
och innehåll i skrifterna. Sammanhang är omständigheterna som omger eller ger bakgrund till ett
visst skriftställe eller en viss händelse eller berättelse. Innehållet är handlingen, personerna,
händelserna, predikningarna eller de inspirerade förklaringar som utgör texten. När du hjälper
eleverna förstå sammanhanget och innehållet i skrifterna blir de rustade för att urskilja de
inspirerade författarnas underliggande budskap.

Matteus 5:17–48
Jesus Kristus undervisar sina lärjungar om hur de kan bli fullkomliga som sin
himmelske Fader
Skriv följande fråga på tavlan före lektionen: Vilket bud tror du är det svåraste för
människor att hålla? När klassen börjar ber du eleverna svara på frågan. Skriv deras
svar på tavlan.
Be en elev läsa upp Matteus 5:48. Be klassen följa med och se om de kan hitta ett
bud som är svårt att hålla. Läs gärna Joseph Smiths översättning av Matthew 5:48
som lyder: ”Ni är därför befallda att vara fullkomliga, såsom er Fader i himlen är
fullkomlig.”
• Hur känner ni inför budet att vi ska vara fullkomliga?
• Vad tror ni det innebär att vara fullkomlig?
Förklara att ordet ”fullkomlig” är översatt från ett grekiskt ord som betyder ”hel”,
”färdig” eller ”fullt utvecklad”. Fråga klassen hur detta hjälper dem förstå versen
bättre. Förklara att bli hel eller fullt utvecklad betyder att vi bli som vår
himmelske Fader.
Be eleverna i deras fortsatta studier av Frälsarens bergspredikan i Matteus 5 söka
efter principer de behöver följa för att bli alltmer fullkomliga som vår Fader
i himlen.
Sammanfatta Matteus 5:17–20 genom att förklara att Frälsaren lärde att han kom
för att fullborda Moses lag, inte upphäva, eller ta bort, någon av de eviga
sanningarna som finns i moselagen. Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet
som hade gått förlorad på grund av orättfärdighet och avfall, rättade till falska läror
och uppfyllde profetior uttalade av profeter i Gamla testamentet. Till slut, som en
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del av återställelsen av evangeliets fullhet, upphörde vissa aspekter av moselagen,
som omskärelse och djuroffer.
Förklara att Matteus 5:21–48 innefattar Frälsarens lärdomar gällande olika lagar och
traditioner som judarna hade utvecklat eller lagt till under moselagen. När Jesus
förklarade lagarnas sanna innebörd undervisade han om ett högre sätt att leva
rättfärdigt. Medlemmar i hans rike måste leva efter den här högre lagen. De här
högre lagarna hjälpte Jesu Kristi lärjungar att undvika att bryta Guds bud.
Som en förberedelse för eleverna att studera Frälsarens lärdomar om vrede, ber du
dem tänka på ett tillfälle då de var arga på någon.
• Vilka faror finns det med att inte kontrollera vår vrede?
Be en elev läsa upp Matteus 5:21–22. Be klassen följa med och se vad moselagen
lärde om våld och vrede och vilka ytterligare sanningar om vrede som Herren
undervisade om som en del av den högre lagen.
• Vad lärde Frälsaren om våld och vrede? N/A
• Vad händer, enligt de här verserna, om vi inte lär oss kontrollera vår vrede?
Förklara för eleverna att Joseph Smith tog bort uttrycket ”utan orsak” i Matteus
5:22 som finns i kyrkans engelska utgåva av Bibeln.
• Varför är det betydelsefullt att orden ”utan orsak” utelämnades?
• Hur kan vi lättare utvecklas mot fullkomlighet genom att kontrollera vår vrede?
Skriv följande formulering på tavlan: Därför, om du kommer till mig, eller önskar
komma till mig …
Förklara att i Joseph Smiths översättning är orden ”Därför, om du kommer till mig,
eller önskar komma till mig” tillagda i början av vers 23 så att den lyder: ”Därför,
om du kommer till mig eller önskar komma till mig, eller om du bär fram din gåva
till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig” (JST,
Matt. 5:25).
Be en elev läsa upp Matteus 5:23–24 och lägga till orden från Joseph Smiths
översättning. Be klassen följa med och se vad Frälsaren lärde att vi måste göra med
vår vrede mot andra om vi vill komma till honom.
• Vad innebär orden ”lämna din gåva framför altaret och gå”? (Innan folket
offrade åt Herren behövde de först reparera sina relationer till andra
människor.)
• Vad måste vi enligt vers 24 göra om vi vill komma till Kristus? (Eleverna
använder kanske andra ord, men se till att de identifierar följande sanning: Om
vi vill komma till Jesus Kristus måste vi först göra vår del för att försonas
med andra.)
• Vad innebär det att försonas med någon? (Att lösa tvister eller återställa
harmonin i relationen. Det här innefattar dem som hyser ovänliga känslor mot
oss och dem vi hyser ovänliga känslor för.)
• Varför tror ni att vi behöver lösa våra tvister med andra för att kunna komma till
Kristus?
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Be en elev läsa upp Matteus 5:25–26. Be klassen följa med och se vad Frälsaren sa
att vi kan göra för att försonas med andra.
• Vad tror ni det innebär att vara angelägen om att göra upp med sin motpart?
(Om eleverna behöver hjälp förklarar du att ”vara angelägen om att göra upp”
är översatt från grekiska där det betyder att ”snabbt tänka gott om” eller ”vara
vänligt inställd till”.
• Hur kan vi genom att välja att tänka gott om någon lösa en tvist eller återställa
en skadad relation?
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de löste en tvist med någon och tack vare det
kom närmare Herren. Be gärna en eller två elever berätta om av sina upplevelser,
om de inte är för personliga. Uppmana eleverna att lösa sina tvister med andra så
att de kan utvecklas mot att bli fullkomliga som vår Fader i himlen.
Visa eleverna ett ogräs (eller en bild
på ogräs).
• Vad händer om man inte tar bort
ogräs från en trädgård?
• Hur kan ogräs vara som synder?
Be en elev läsa upp Matteus 5:27–28. Be
klassen följa med och se vilken synd
Frälsaren varnade för och den högre
lagen han förväntar sig att hans
lärjungar ska leva efter.
• Vad lärde Frälsaren om dem som underhåller lustfyllda tankar eller begär?
(Eleverna använder kanske andra ord men se till att de förstår att om vi väljer
att underhålla lustfyllda tankar eller begär är det som att begå
äktenskapsbrott i hjärtat.)
Förklara att även om vi inte alltid kan hindra orena tankar från att uppkomma, kan
vi hindra dem från att stanna.
Be en elev läsa upp Matteus 5:29–30. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
lärde om att göra sig av med orena tankar.
• Vad sa Frälsaren att vi måste göra för att göra oss av med orena tankar?
• Vad tror ni det betyder i de här verserna att riva ut sitt öga och hugga av
sin hand?
Förklara att Joseph Smiths översättning av Matthew 5:30 lägger till följande mening
i slutet av versen: ”Och nu talar jag detta, en liknelse angående era synder; därför,
kasta dem ifrån er så att ni inte blir nerhuggna och kastade i elden.” Fråga klassen
hur Joseph Smiths översättning hjälper oss förstå vad det innebär att riva ut sitt öga
och hugga av sin hand i de här verserna. Be klassen berätta vad de kommer
fram till.
• Vad kan hända, med tanke på vad Herren lärde i Matteus 5:29–30, om vi inte tar
bort synder från våra liv? (När eleverna svarat skriver du följande princip på
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tavlan: Om vi väljer att inte ta bort synder från vårt liv kommer det att
förgöra oss andligt sett.)
• Vad kan vi göra för att ta bort synder från våra liv?
• Vad behöver vi göra för att ta bort synderna från våra liv och se till att vi inte
begår de här synderna igen?
Uppmana eleverna att tänka på en synd som de skulle vilja ta bort från sina liv och
sedan sätta ett mål att göra det genom att ersätta den med rättfärdiga handlingar.
Sammanfatta Matteus 5:31–37 genom att förklara att Herren undervisade om
skilsmässa, äktenskap och att avlägga eder.
Be eleverna föreställa sig att en skolkamrat pratar illa om dem. Fråga eleverna hur
de skulle reagera.
Be en elev läsa upp Matteus 5:38. Be klassen följa med och se vad moselagen lärde
om att bestraffa människor för deras synder och överträdelser. Be dem berätta vad
de hittar. Förklara att meningen ”öga för öga och tand för tand” innebär att straffet
skulle motsvara allvaret i överträdelsen enligt moselagen.
Dela upp klassen i par. Be den ena eleven i varje par att läsa Matteus 5:39–42 och
den andra eleven att läsa Matteus 5:43–47. Be dem titta efter den högre lagen. Efter
en stund ber du eleverna att samtala med den andra eleven i paret om följande
frågor (sätt gärna upp frågorna på tavlan eller ge dem ett utdelningsblad):
Vad är den högre lagen enligt Frälsaren?
Vad lär den högre lagen oss om hur vi bör behandla dem som felar mot oss?

Efter en stund ber du några elever återge sina svar för klassen.
Be en elev läsa upp Matteus 5:45. Be klassen följa med och se vad som händer om
vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss.
• Vad händer om vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss?
• Med tanke på att vi alla är Guds andebarn, vad tror ni det betyder i den här
versen att vara vår himmelske Faders barn? (Det betyder att vara som honom
och bli arvingar till hans rike.)
• Hur visade Frälsaren exempel på att älska sina fiender och tjäna andra under
sitt liv?
Be eleverna fundera över vad de lärt sig av Matteus 5 om vad vi behöver göra för att
bli fullkomliga som vår himmelske Fader.
• Vad behöver vi göra för att bli fullkomliga som vår himmelske Fader? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör identifiera en princip liknande den här:
När vi följer Frälsarens lärdomar och bud, kan vi bli fullkomliga som vår
Fader i himlen.)
Påminn eleverna om att det endast är genom Jesus Kristus och hans nåd som vi
kan bli fullkomliga (se Moro. 10:32).
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För att hjälpa eleverna förstå processen varigenom vi blir fullkomliga, ber du en
elev läsa upp följande uttalande av äldste Russell M. Nelson i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Vi behöver inte känna oss nedslagna om våra uppriktiga ansträngningar att nå
fullkomlighet verkar så mödosamma och ändlösa. Fullkomligheten är i sikte. Vi
kan endast få den till fullo efter uppståndelsen och endast genom Herren. Den
väntar alla som älskar Herren och håller hans bud” (”Med fullkomligheten i
sikte”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 88).

• När kommer vi att nå fullkomlighet, enligt äldste Nelson?
• Hur kan det här uttalandet vara till hjälp för någon som känner sig överväldigad
och nedslagen på grund av sin ofullkomlighet?
Uppmana eleverna att lyda Guds bud så att de så småningom kan bli som vår
himmelske Fader.
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Matteus 1–5
(Studieavsnitt 2)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Matteus 1–5 (studieavsnitt 2) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
koncentreras bara på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 1–2)
När eleverna studerade Frälsarens släkttavla fick de veta att Jesus Kristus är vår himmelske Faders och Marias
gudomlige Son. Av exemplet där de visa männen kom för att tillbe Jesus lärde sig eleverna att vi kommer att vägledas
till Frälsaren om vi uppriktigt och flitigt söker honom. När de läste om hur Josef inspirerades att ta sin familj och fly till
Egypten för att finna trygghet, insåg eleverna att vi kan ta emot uppenbarelse och vägledning om vi är lyhörda
för Anden.

Dag 2 (Matteus 3)
När eleverna läste om Johannes Döparen och Jesu Kristi dop, lärde de sig följande sanningar: Vi visar sann omvändelse
till Herren när vi förändrar våra önskningar och handlingar för att följa hans lärdomar. Nedsänkningsdop av någon som
har myndighet är nödvändigt för frälsning. Fadern, Sonen och den Helige Anden är tre åtskilda personer.

Dag 3 (Matteus 4)
När eleverna läste om Frälsarens svar på djävulens frestelser, lärde de sig att vi kan motstå djävulens frestelser när vi
kommer ihåg och tillämpar sanningar i skrifterna. De lärde sig också att Jesus Kristus skänker ljus till dem som befinner
sig i mörker. När eleverna läste om Petrus, Andreas, Jakob och Johannes upptäckte de följande sanning: Om vi
omedelbart besvarar Frälsarens uppmaningar att följa honom, kan han göra mer av våra liv än vi själva kan.

Dag 4 (Matteus 5)
I den här lektionen fick eleverna läsa en del av Frälsarens bergspredikan. Av den lärde de sig följande sanningar: När vi
utvecklar kristuslika egenskaper finner vi större lycka. När vi förorenas av världens synder kan det hindra oss från att
vara till hjälp för andra. Vårt rättfärdiga exempel kan uppmuntra andra att närma sig sin himmelske Fader. Eleverna
lärde sig också om den högre lag som Jesus Kristus undervisade sina lärjungar om.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå vad vi behöver göra för att bli
fullkomliga som vår Fader i himlen. Dessutom kan eleverna, när de går igenom
Herrens högre lagar, fundera på hur de kan bli bättre på att följa Herrens bud.
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Lektionsförslag
Matteus 5:17–48
Jesus Kristus undervisar sina lärjungar om hur de kan bli fullkomliga som sin
himmelske Fader
Skriv följande fråga på tavlan före lektionen: Vilket bud tror du är det svåraste för
människor att hålla? När klassen börjar ber du eleverna svara på frågan. Skriv deras
svar på tavlan.
Be en elev läsa upp Matteus 5:48. Be klassen följa med och se om de kan hitta ett
bud som är svårt att hålla. Läs gärna Joseph Smiths översättning av Matthew 5:48
som lyder: ”Ni är därför befallda att vara fullkomliga, såsom er Fader i himlen är
fullkomlig.”
• Hur känner ni inför budet att vi ska vara fullkomliga?
• Vad tror ni det innebär att vara fullkomlig?
Förklara att ordet ”fullkomlig” är översatt från ett grekiskt ord som betyder ”hel”,
”färdig” eller ”fullt utvecklad”. Fråga klassen hur detta hjälper dem förstå versen
bättre. Förklara att bli hel eller fullt utvecklad betyder att vi bli som vår
himmelske Fader.
Be eleverna i deras fortsatta studier av Frälsarens bergspredikan i Matteus 5 söka
efter principer de behöver följa för att bli alltmer fullkomliga som vår Fader
i himlen.
Sammanfatta Matteus 5:17–20 genom att förklara att Frälsaren lärde att han kom
för att fullborda Moses lag, inte upphäva, eller ta bort, någon av de eviga
sanningarna som finns i moselagen. Jesus Kristus återställde evangeliets fullhet
som hade gått förlorad på grund av orättfärdighet och avfall, rättade till falska läror
och uppfyllde profetior uttalade av profeter i Gamla testamentet. Till slut, som en
del av återställelsen av evangeliets fullhet, upphörde vissa aspekter av moselagen,
som omskärelse och djuroffer.
Förklara att Matteus 5:21–48 innefattar Frälsarens lärdomar gällande olika lagar och
traditioner som judarna hade utvecklat eller lagt till under moselagen. När Jesus
förklarade lagarnas sanna innebörd undervisade han om ett högre sätt att leva
rättfärdigt. Medlemmar i hans rike måste leva efter den här högre lagen. De här
högre lagarna hjälpte Jesu Kristi lärjungar att undvika att bryta Guds bud.
För att hjälpa eleverna komma ihåg vad de lärde sig om den högre lagen i deras
hemstudielektioner, skriver du följande meningar på tavlan: Du skall inte mörda. Du
skall inte begå äktenskapsbrott.
Be eleverna förklara vad Jesus Kristus lärde sina lärjungar om de här lagarna. (Om
eleverna inte kommer ihåg, ber du dem titta i Matteus 5:21–26 och Matteus
5:27–30.)
• Vilka faror finns det med att inte kontrollera vår vrede?
• Varför är det viktigt att kontrollera våra tankar?
Sammanfatta Matteus 5:31–37 genom att förklara att Herren undervisade om
skilsmässa, äktenskap och att avlägga eder.
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Be eleverna föreställa sig att en skolkamrat pratar illa om dem. Fråga eleverna hur
de skulle reagera.
Be en elev läsa upp Matteus 5:38. Be klassen följa med och se vad moselagen lärde
om att bestraffa människor för deras synder och överträdelser. Be dem berätta vad
de hittar. Förklara att meningen ”öga för öga och tand för tand” innebär att straffet
skulle motsvara allvaret i överträdelsen enligt moselagen.
Dela upp klassen i par. Be den ena eleven i varje par att läsa Matteus 5:39–42 och
den andra eleven att läsa Matteus 5:43–47. Be dem titta efter den högre lagen. Efter
en stund ber du eleverna att samtala med den andra eleven i paret om följande
frågor (sätt gärna upp frågorna på tavlan eller ge dem ett utdelningsblad):
Vad är den högre lagen enligt Frälsaren?
Vad lär oss den högre lagen om hur vi bör behandla dem som felar mot oss?

Efter en stund ber du några elever återge sina svar för klassen.
Be en elev läsa upp Matteus 5:45. Be klassen följa med och se vad som händer om
vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss.
• Vad händer om vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss?
• Med tanke på att vi alla är Guds andebarn, vad tror ni det betyder i den här
versen att vara vår himmelske Faders barn? (Det betyder att vara som honom
och bli arvingar till hans rike.)
• Hur visade Frälsaren exempel på att älska sina fiender och tjäna andra under
sitt liv?
Be eleverna fundera över vad de lärt sig av Matteus 5 om vad vi behöver göra för att
bli fullkomliga som vår himmelske Fader.
• Vad behöver vi göra för att bli fullkomliga som vår himmelske Fader? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör identifiera en princip liknande den här:
När vi följer Frälsarens lärdomar och bud, kan vi bli fullkomliga som vår
Fader i himlen.)
Påminn eleverna om att det endast är genom Jesus Kristus och hans nåd som vi
kan bli fullkomliga (se Moro. 10:32).
För att hjälpa eleverna förstå processen varigenom vi blir fullkomliga, ber du en
elev läsa upp följande uttalande av äldste Russell M. Nelson i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Vi behöver inte känna oss nedslagna om våra uppriktiga ansträngningar att nå
fullkomlighet verkar så mödosamma och ändlösa. Fullkomligheten är i sikte. Vi
kan endast få den till fullo efter uppståndelsen och endast genom Herren. Den
väntar alla som älskar Herren och håller hans bud” (”Med fullkomligheten i
sikte”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 88).
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• När kommer vi att nå fullkomlighet, enligt äldste Nelson?
• Hur kan det här uttalandet vara till hjälp för någon som känner sig överväldigad
och nedslagen på grund av sin ofullkomlighet?
Uppmana eleverna att lyda Guds bud så att de så småningom kan bli som vår
himmelske Fader.

Nästa studieavsnitt (Matteus 6:1–13:23)
För att förbereda eleverna för nästa studieavsnitt ber du dem fundera över följande
frågor: Vilken är den gyllene regeln? Vad lärde Herren om att döma andra? Vad
händer med dem som tjänar två herrar? Vad var människor tvungna att göra för att
bli botade av Frälsaren? Förklara att eleverna i nästa studieavsnitt kommer få
möjlighet att få svar på de här frågorna och lära sig om Frälsarens befallning till
sina apostlar.
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Matteus 6
Inledning

Jesus fortsatte sin bergspredikan. Han lärde att rättfärdiga,
hängivna gärningar skulle göras av rätt anledning och
betonade att de skulle göras för att glädja vår himmelske

Fader. Han lärde även sina lärjungar att först söka efter att
bygga upp Guds rike.

Lektionsförslag
Matteus 6:1–18
Frälsaren lär sina lärjungar att utföra rättfärdiga gärningar
Ta med dig små belöningar (exempelvis godis) till lektionen. Allteftersom eleverna
anländer och du ser dem göra något bra (som att ta upp sina skrifter, hälsa vänligt
på någon eller hjälpa till att planera en andlig inledning) ger du dem belöningar
och uppmärksammar klassen på deras goda gärningar. Vissa elever kanske imiterar
sina kamraters goda gärningar för att få en egen belöning. Fortsätt belöna eleverna
tills det är dags för lektionen att börja.
Börja lektionen med att fråga eleverna varför de utförde de goda gärningarna du
belönade dem för. Förklara att i Matteus 6 fortsatte Frälsaren sin bergspredikan och
undervisade om olika motiv man kan ha för att utföra rättfärdiga gärningar. Be
eleverna att i Matteus 6 söka efter principer som kan hjälpa dem utföra rättfärdiga
gärningar av rätt anledning.
Be en elev läsa upp Matteus 6:1–2. Be klassen följa med och se vad Frälsaren sa var
ett felaktigt motiv för att utföra rättfärdiga gärningar. (Påpeka att gåvor, eller
allmosor, är handlingar av religiös hängivenhet, som att ge till de fattiga [se
fotnoten till vers 2].
• Varför ger vissa gåvor, enligt de här verserna?
• Vad kallade Frälsaren de här människorna? (Påpeka gärna att det svenska ordet
hycklare kommer från grekiskans ”hypokrites” som används för någon som
föreställer sig.)
• Vad tror ni uttrycket ”de har fått ut sin lön” betyder?
Be en elev läsa upp Matteus 6:3–4. Be klassen följa med och se vad Frälsaren lärde
om hur hans lärjungar borde utföra rättfärdiga gärningar.
• Varför tror ni att Herren vill att hans lärjungar ska tjäna ”i det fördolda”?
• Vad säger rättfärdiga gärningar i det fördolda om en människas motiv för att
utföra dem? (Han eller hon vill glädja sin himmelske Fader och tjäna andra
snarare än att söka uppmärksamhet från andra.)
• Vad lovade Herren dem som utförde rättfärdiga gärningar av rätt anledning?
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Hjälp eleverna lära sig identifiera lärosatser och principer
Ett huvudsyfte med att studera skrifterna är att lära sig evangeliets lärosatser och principer. Att
identifiera lärosatser och principer i skrifterna är grundläggande i studiet av och undervisningen
om evangeliet. Att lära sig identifiera dem kräver noggrann eftertanke och övning. När du hjälper
eleverna att identifiera lärosatser och principer bör du, för att förvissa dig om att de förstår dem,
hjälpa dem att tydligt och enkelt uttrycka de här sanningarna.

• Vilken princip kan vi lära oss av Frälsarens undervisning om att utföra hängivna
gärningar? (Hjälp eleverna att identifiera följande princip: Om vi utför
hängivna gärningar för att glädja vår himmelske Fader snarare än att söka
uppmärksamhet från andra, kommer han att belöna oss. Skriv den här
principen på tavlan.)
• Vad betyder det för er att vår himmelske Fader belönar oss?
Dela upp klassen i par. Be en elev i varje par läsa Matteus 6:5–6 och den andra att
läsa Matteus 6:16–18. Be varje elev leta efter ett exempel som Frälsaren använde för
att illustrera principen om att göra rättfärdiga gärningar för att glädja vår
himmelske Fader. Be dem berätta för varandra vad de hittat. Fråga sedan klassen:
• I dessa två skriftställen, vilka religiösa sedvänjor betonade Jesus ska utföras i det
fördolda?
Se till att eleverna förstår att offentliga böner inte är fel bara för att de inte
uppsänds i det fördolda. Bön och andra religiösa sedvänjor kan utföras offentligt
om de utförs uppriktigt och hängivet.
• Varför ber och fastar hycklarna enligt verserna ni läst?
Förklara gärna att uttrycken ”dystra” och ”de vanställer sina ansikten” i vers 16
syftade på människor som försökte visa upp att de fastade för att få
uppmärksamhet.
Återgå till principen på tavlan. Be eleverna tänka på ett tillfälle då de utförde något
hängivet – som bön eller fasta – för att glädja sin himmelske Fader. Be dem fundera
över hur de kände sig välsignade för sin uppriktiga gudsdyrkan. Be gärna några
elever berätta om välsignelser de tagit emot, om de känner sig bekväma med att
göra det.
Sammanfatta Matteus 6:7–15 genom att förklara att Frälsaren gav anvisningar om
och ett mönster för att be på rätt sätt. Hans exempel på bön kallas Herrens bön. Be
eleverna snabbt gå igenom de här verserna och se vad vi kan lära oss om bön
genom Herrens exempel. Be eleverna berätta vad de hittar. (Som en del av
diskussionen kan du förklara att Herrens varning för att ”rabbla långa böner” inte
nödvändigtvis är ett förbud mot att använda samma eller snarlika ord varje gång vi
ber. Herren varnar även för böner som är rutinmässiga, ytliga eller tomma. Våra
böner bör vara ödmjuka, uppriktiga och uttryckas med tro.)
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Matteus 6:19–24
Jesus Kristus undervisar folket om att samla skatter i himlen
Visa en bild på en skattkista. Förklara
att en skatt är något vi värderar högt.
• Vad är något som ni anser vara
en skatt?
Be en elev läsa upp Matteus 6:19–21. Be
klassen följa med och se vad Frälsaren
undervisade om skatter.
• Vilken typ av skatter lärde Frälsaren
sina lärjungar att söka efter?
• Vad sa Frälsaren att skillnaden var mellan skatter samlade på jorden och skatter
samlade i himlen?
Skriv följande på tavlan:

Skatter på jorden

Skatter i himlen

Be eleverna komma fram till tavlan och göra en lista över exempel på skatter på
jorden och skatter i himlen.
Be en elev läsa upp Matteus 6:22–24 och be klassen leta efter vad Frälsaren lärde
som kan hjälpa oss samla skatter i himlen.
• Vad lärde Frälsaren i vers 22–23 som kan hjälpa oss att samla skatter i himlen?
(Påpeka att Joseph Smiths översättning av vers 22 lyder: ”om därför din blick är
fäst endast på Guds ära” [i JSÖ, Matt. 6:22]. Påminn gärna eleverna om att
Guds verk och härlighet är ”att åstadkomma odödlighet och evigt liv för
människan” (Mose 1:39).
• Vad kan vi göra för att fästa vår blick endast på Guds ära?
• Vilken sanning undervisade Frälsaren om i slutet av vers 24 som kan hjälpa oss
att komma ihåg att samla skatter i himlen? (Eleverna bör identifiera följande
sanning: Vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Förklara att ordet
mammon syftar på rikedomar.)
• Vad tror ni det innebär att ”tjäna” mammon? (Att fästa hjärtat vid världsliga
ting på ett sätt som leder oss bort från Gud.)
Åskådliggör principen i Matteus 6:24 genom att tejpa ihop två sugrör nästan högst
upp på sugrören. Visa upp ett glas vatten som är ungefär halvfullt och placera
sugrören med det ena sugröret i vattnet och det andra utanför glaset. Be en elev
försöka dricka vattnet genom sugrören. (Se till att eleven suger från båda sugrören
samtidigt så att åskådningsundervisningen fungerar.) Fråga sedan eleven:
• Varför var det svårt att dricka vattnet?
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Fråga klassen:
• Om sugrören representerar oss, vad kan då vattnet representera? (Våra
ansträngningar att tjäna Gud.)
• Varför tror ni att vi inte kan tjäna både Gud och mammon samtidigt? (Se även
Jak. 1:8.)
• Vad behöver vi göra med sugrören för att kunna dricka vattnet? Vad har det här
med våra ansträngningar att tjäna Gud att göra?
Be eleverna fundera över sina svar på följande fråga. Föreslå gärna att eleverna
skriver ner sina svar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
• Vad finns det för exempel i era liv på hur ni skulle kunna bli distraherade från
att tjäna Gud och samla skatter i himlen om ni fäster hjärtat vid världsliga ting?

Matteus 6:25–34
Frälsaren lär sina lärjungar att först söka Guds rike
Sammanfatta Matteus 6:25–34 genom att förklara att Frälsaren lärde sina lärjungar
att inte bekymra sig så mycket över att få sina grundläggande behov tillgodosedda.
Joseph Smiths översättning av Matteus 6:25–27 hjälper oss förstå att Frälsaren
talade särskilt till dem som skulle gå ut och predika hans evangelium.
Be en elev läsa upp Matteus 6:31–34. Be klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren lärde sina lärjungar att söka efter först. Läs sedan Joseph Smiths
översättning av Matteus 6:38 tillsammans (som ersätter vers 33) och framhåll
skillnaderna.
• Vad lärde Frälsaren sina lärjungar att söka först i deras liv?
• Vad lovade Jesus Kristus dem som söker att bygga upp Guds rike (eller hans
kyrka) snarare än att eftertrakta det som hör världen till? (När eleverna svarat
skriver du följande princip på tavlan: Om vi först söker bygga upp Guds rike
välsignar han oss med det han vet att vi behöver.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen ber du en av dem läsa upp följande
uttalande av president Ezra Taft Benson:
”Vi måste sätta Gud före allt annat vi gör i livet. …
När vi sätter Gud främst kommer allt annat att falla på plats eller också försvinna
från våra liv. Vår kärlek till Herren avgör var vi placerar vår tillgivenhet, hur vi
använder vår tid, de intressen vi ägnar oss åt och hur vi prioriterar.
Vi ska sätta Gud före allting annat i våra liv” (”Det främsta budet – älska
Herren”, Liahona, juli 1988, s. 3).

• När har ni upplevt er himmelske Faders välsignelser genom att sätta honom
främst i era liv?
Vittna gärna om välsignelserna som kommer av att vi sätter vår himmelske Fader
främst i våra liv.
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Be eleverna ännu en gång kort fundera över hur de skulle kunna frestas att fästa
hjärtat vid världsliga ting. Uppmana dem att sätta ett mål att övervinna den här
frestelsen genom att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker ett sätt
de ska sträva att sätta sin himmelske Fader först i sina liv på.
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Matteus 7
Inledning

Jesus Kristus fortsatte sin bergspredikan med att lära sina
lärjungar att döma rättfärdigt. Han undervisade också om att

ta emot personlig uppenbarelse och att göra Faderns vilja.

Lektionsförslag
Matteus 7:1–5
Under sin bergspredikan undervisade Jesus Kristus sina lärjungar om att döma
rättfärdigt
Innan lektionen börjar skriver du följande fråga på tavlan: Bör eller bör vi inte döma
andra? När lektionen börjar ber du eleverna svara på frågan.
Visa bilden Bergspredikan
(Evangeliebilder [2008], nr 39; se även
LDS.org). Förklara att Jesus fortsatte sin
bergspredikan med att undervisa sina
lärjungar om att döma.
Be en elev läsa upp Matteus 7:1. Be
klassen följa med och se vad Frälsaren
lärde om att döma. Påpeka att vers 1
ofta missförstås som att vi aldrig borde
döma. Be en elev läsa JSÖ, Matteus
7:1–2.
• Vad lärde Frälsaren om att döma?
• Vad tror ni det innebär att döma
rättfärdigt?

Bergspredikan av Carl Heinrich Bloch. Med tillstånd av
Nationalhistoriska museet i Frederiksborgs slott i Hillerød, Danmark.
Kopiering förbjuden.

Be en elev läsa upp Matteus 7:2. Be
klassen följa med och se vad som
kommer att hända med oss, beroende på hur vi dömer andra. Be eleverna berätta
vad de hittar.

• Vad händer om vi dömer andra rättfärdigt? (När eleverna svarat hjälper du dem
identifiera följande princip: Om vi dömer andra rättfärdigt visar Gud samma
barmhärtighet och rättvisa mot oss.)
Om möjligt delar du ut kopior av följande citat från Stå fast i din tro till
varje elev. Be en elev läsa upp det. Be halva klassen följa med och
uppmärksamma när vi borde döma eller inte. Be den andra halvan följa med och
uppmärksamma hur vi kan döma rättfärdigt.
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”Ibland tror man att det är fel att döma andra på något sätt. Det är sant att du inte ska
fördöma andra eller döma dem orättfärdigt, men du behöver ändå göra bedömningar av
idéer, situationer och människor i livet. …
Att döma eller bedöma är en viktig användning av din handlingsfrihet och ska göras med
stor omsorg, särskilt när du bedömer andra människor. Alla dina domar måste styras av
rättfärdiga normer. Kom ihåg att endast Gud, som känner vars och ens hjärta, kan fälla den
slutliga domen över människor (se Upp. 20:12; 3 Ne. 27:14; L&F 137:9). …
Bedöm i största utsträckning människors situation hellre än att döma människorna själva.
Avstå om möjligt från att fälla omdömen tills du har tillräcklig kunskap om fakta. Var alltid
känslig för den Helige Anden, som kan leda dina beslut” (Stå fast i din tro: Liten
uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 26–27).

• Vilka slags bedömningar bör vi göra?
• Hur kan vi döma rättfärdigt?
Visa upp en liten träflisa och en lång, tjock träbit. Förklara att när Frälsaren
undervisade sina lärjungar om att döma, kallade han en tunn trästicka för flisa och
en stor träbit för bjälke. Be en elev läsa upp Matteus 7:3 och be klassen se vad
Frälsaren undervisade om att döma andra.
• Vad kan flisan och bjälken i Frälsarens liknelse representera?
• Hur skulle ni återge Frälsarens undervisning i vers 3?
Be två elever komma och ställa sig framför klassen. Be en elev hålla bjälken för sina
ögon. Fråga den andra eleven:
• Skulle du vilja att din klasskamrat med bjälken för ögonen skulle ta bort en
träflisa från ditt öga? Varför inte?
Fråga eleven med bjälken:
• Vad skulle du behöva göra för att kunna se tillräckligt klart för att ta bort
träflisan från din klasskamrats öga?
Be eleven med bjälken att läsa upp följande uttalande av president Dieter F.
Uchtdorf i första presidentskapet:
”Det här med bjälkar och flisor tycks vara närbesläktat med vår oförmåga att se
oss själva klart. Jag vet inte varför vi är så bra på att ställa diagnos och föreslå
botemedel mot andras brister, samtidigt som vi ofta har svårt att se våra egna”
(”Inte är det väl jag, Herre?” Liahona, nov. 2014, s. 56).

Be de två eleverna sätta sig igen. Be en elev läsa upp Matteus 7:4–5 och be klassen
se vems felaktigheter Frälsaren sa att vi bör bekymra oss för.
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• Bör våra bekymmer och vår tillrättavisning riktas mot andras fel eller våra
egna? Varför?
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna som kan hjälpa oss att undvika
att döma andra orättfärdigt? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera följande princip: Om vi fokuserar på att göra oss av med våra
egna synder och svagheter blir vi mindre benägna att döma andra
orättfärdigt.)
• Hur kan den här principen hjälpa oss när vi ser brister hos någon annan?
Du kan ge eleverna en liten träbit för att påminna dem om den här principen. Be
eleverna fundera över synder eller svagheter de kan ta bort från sina egna liv.
Uppmana dem att be Herren om hjälp att ta bort sina egna brister i stället för att
döma andra orättfärdigt.

Matteus 7:6–14
Frälsaren undervisar om att söka personlig uppenbarelse
Sammanfatta Matteus 7:6 genom att förklara att Joseph Smiths översättning av den
här versen hjälper oss förstå att Jesus Kristus kallade sina lärjungar att gå ut i
världen och predika. De skulle undervisa om omvändelse men hålla rikets
hemligheter för sig själva. Med andra ord skulle de inte prata om heliga ting med
människor som inte var redo att ta emot dem. (Se JSÖ, Matt. 7:9–11 [i Handledning
för skriftstudier].)
Förklara att Joseph Smiths översättning av Matteus 7:7 inleder versen med orden:
”Säg till dem: Be till Gud” (se JST, Matt. 7:12). Be en elev läsa upp vers 7 och börja
med de orden. Be klassen följa med och se vad Frälsaren sa åt sina lärjungar att
undervisa om.
• Vad blev lärjungarna tillsagda att säga till folk som ville ta emot kunskap
från Gud?
• Vilken princip lär vi oss av vers 7 om hur vi kan förstå helig kunskap från Gud?
(När eleverna har svarat hjälper du dem identifiera följande princip: När vi ber,
söker och bultar i vårt sökande efter sanning, svarar vår himmelske Fader
och välsignar oss med personlig uppenbarelse.)
• Vad antyder orden be, sök och bulta att vi behöver göra för att ta emot personlig
uppenbarelse?
Be några elever berätta om ett tillfälle då deras böner, sökande och bultande ledde
till personlig uppenbarelse.
Sammanfatta Matteus 7:9–11 genom att förklara att Frälsaren lärde att precis som
en kärleksfull far inte ger sin son en sten eller en orm när han ber om bröd eller
fisk, kommer inte heller vår himmelske Fader att förneka de av hans barn som ber
om gåvan att få ta emot personlig uppenbarelse.
Uppmana eleverna att utöva tro genom att be, söka och bulta för att inbjuda till
personlig uppenbarelse och insikt i evangeliet. Vittna om att om de gör det här i tro
och tålamod, svarar vår himmelske Fader.
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Be en elev läsa upp Matteus 7:12–14. Be eleverna följa med och se vilka fler
sanningar Frälsaren sa åt sina lärjungar att undervisa om. Be eleverna berätta vad
de hittar.

Matteus 7:15–27
Frälsaren utlovar frälsning till dem som gör Faderns vilja
Be eleverna skriva upp några uppfattningar på tavlan som är allmänt accepterade av
världen, men som strider mot vår himmelske Faders plan.
• Varför är det viktigt att kunna urskilja om en person eller grupp främjar en
uppfattning som strider mot vår himmelske Faders plan?
Be en elev läsa upp Matteus 7:15. Fråga sedan:
• Vad varnade Herren lärjungarna för? Hur sa han att de här profeterna kan vara
förklädda?
Förklara att M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum varnade för falska
profeter i vår tid, vilka innefattar ”både män och kvinnor som självutnämnda
förklarar kyrkans lära” liksom de ”som talar och publicerar det som strider mot
Guds sanna profeter och som aktivt söker upp andra i proselyterande syfte med
hänsynslöst förakt för den eviga välfärden för dem som de bedrar” (se ”Akta er
för falska profeter och falska lärare”, Liahona, jan. 2000, s. 74).

Be en elev läsa upp Matteus 7:16–20. Be eleverna följa med och se hur de kan
urskilja om någon är en falsk profet eller falsk lärare.
• Hur kan vi urskilja om någon är en falsk profet eller falsk lärare? (När eleverna
svarat skriver du följande sanning på tavlan: Vi kan urskilja falska profeter
genom deras frukt.)
Förstå innebörden av lärosatser och principer
När eleverna identifierar lärosatser och principer i skrifterna kan du vägleda dem genom
diskussioner som hjälper dem att analysera och bättre förstå betydelsen av de här sanningarna.
När eleverna förstår en lärosats eller princip i evangeliet innebär det att de förstår sambandet
mellan den och andra lärosatser och principer i Herrens plan, samt omständigheter under vilka de
kan tillämpas i deras liv.

Visa eleverna två olika sorters frukter. Fråga eleverna vilka slags växter som
producerar de olika frukterna. Förklara att ungefär som att vi kan identifiera växter
genom att se på deras frukter, kan vi urskilja falska profeter och falska lärare genom
att se på deras lärdomar, handlingar och åsikter.
• Hur kan vi, med tanke på den här sanningen, urskilja personer och grupper vi
bör akta oss för?
• Vad har listan över uppfattningar på tavlan med den här sanningen att göra?
Sammanfatta Matteus 7:21–23 genom att förklara att inte alla som säger sig tro på
Jesus Kristus kommer att komma in i hans rike, utan det är de som gör vår
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himmelske Faders vilja och lär känna honom som kommer att komma in i
himmelriket.
Visa en sten och en låda med sand. Fråga eleverna om de skulle föredra att bygga
sitt hem på sten eller sand. Be dem förklara varför.
Be en elev läsa upp Matteus 7:24–27.
• Enligt vers 24, vilka handlingar sa Frälsaren gör någon lik den förståndige
mannen som byggde på klippan?
• Enligt vers 26, vilka handlingar sa Frälsaren gör någon lik dåren som byggde
på sanden?
• Vad tror ni att regnet, störtfloden och vindarna (se v. 27; se även Hel. 5:12)
representerar i de här liknelserna?
• Vilka principer om att handla enligt Herrens lärdomar kan vi lära oss av de här
liknelserna? (Eleverna kanske använder andra ord men bör identifiera följande
principer: Om vi hör och handlar enligt Herrens lärdomar, stärker han oss
så att vi kan uthärda våra prövningar. Om vi hör Herrens lärdomar men
inte följer dem, kommer vi inte att ha samma stöd när prövningar
kommer.)
Be eleverna fundera över det Herren lärde ut i sin bergspredikan (se Matt. 5–7). Be
eleverna att vara som den förståndige mannen genom att bestämma sig för att
handla enligt principerna som Frälsaren undervisade om. Ge dem gärna tid att
skriva ner hur de kommer att tillämpa en eller flera av principerna från den här eller
de föregående tre lektionerna.
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Matteus 8–10
Inledning

När Jesus Kristus färdades genom Galileen utförde han
många underverk. Han kallade även de tolv apostlarna, gav

dem kraft och undervisade dem, och sände sedan ut dem för
att tjäna folket.

Lektionsförslag
Matteus 8:1–9:34
Jesus utför många underverk
Innan lektionen börjar ber du eleverna svara på följande fråga:
• Om ni visste att Frälsaren skulle besöka er stad i dag, vem skulle ni då föra fram
till honom för att botas? Varför?
Skriv följande skrifthänvisningar på tavlan: Matteus 8:1–4; Matteus 8:5–13; Matteus
8:14–15; Matteus 8:23–27; Matteus 8:28–32; Matteus 9:1–8; Matteus 9:18–19, 23–26;
Matteus 9:20–22; Matteus 9:27–31; och Matteus 9:32–33. Dela ut ett skriftställe till
varje elev. (Om din klass är liten kan en del elever behöva läsa mer än ett
skriftställe.)
Be eleverna läsa sina skriftställen och leta efter underverk som Jesus utförde. Efter
en stund ber du dem kortfattat berätta vad de har lärt sig. (Obs: Eleverna kommer
att studera de här underverken mer ingående i Markus 1–5.)
Studera evangelierna i ordningsföljd
Matteus, Markus, Lukas och Johannes nedtecknade alla en del händelser och detaljer i Frälsarens
liv som bara finns i deras skildring. Matteus, Markus och Lukas evangelier har dock också till stor
del samma innehåll. Noteringar ges till läraren på olika ställen i handledningen för att hjälpa dig
veta var vissa händelser kommer att studeras mer ingående. Till exempel kommer underverken i
Matteus 8 och 9 att studeras mer ingående i lektionerna för Markus 1–5.

Be en elev läsa upp Matteus 8:16–17. Be klassen följa med och titta efter den
profetia Jesus uppfyllde när han utförde de här underverken. Be eleverna berätta
vad de hittar.
• Vilken sanning om Jesus Kristus kan vi lära oss av berättelserna om de här
underverken? (Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de
identifierar följande sanning: Jesus kan bota våra svagheter och
sjukdomar. N/A
• Hur kan Frälsaren bota oss eller göra våra svagheter starka om han inte är här
bland oss i dag? (Genom sin försoning. Se Alma 7:11–13.)
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Matteus 9:35–10:8
Jesus Kristus kallar tolv apostlar
Visa en bild på kyrkans nuvarande apostlar, inklusive första presidentskapet.
(Sådana bilder finns på LDS.org [se Meet Today’s Prophets and Apostles] och i
generalkonferensnummer av Liahona.)
• Vad gör de här personerna unika bland alla människor på jorden i dag?
Be eleverna leta efter sanningar, när de studerar Matteus 9–10, om apostlarnas roll
och hur de kan vara till välsignelse för oss.
Be en elev läsa upp Matteus 9:35. Be klassen följa med och se vad Jesus gjorde
förutom att bota andra.
• Vad gjorde Jesus under sin verksamhet förutom att bota andra?
Förklara att när Jesus predikade evangeliet och utförde underverk runtom i Judeen,
växte antalet människor som följde och sökte honom.
Be en elev läsa upp Matteus 9:36–38. Be klassen följa med och se vilka Frälsaren sa
att han behövde för att hjälpa honom att tjäna alla dem som följde honom.
• Vilka sa Jesus att han behövde för att hjälpa honom ta hand om de som följde
honom, enligt vers 37–38?
Be en elev läsa upp Matteus 10:1–4. Be klassen följa med och se vad Jesus gjorde för
att tillgodose människornas behov.
• Vad gjorde Jesus för att hjälpa alla dem som följde honom?
• Vilken lärosats kan vi lära oss av de här verserna om hur Jesus Kristus tjänar
människorna på jorden? (Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de
identifierar följande lärosats: Jesus Kristus kallar apostlar och förlänar dem
sin myndighet. Föreslå gärna att eleverna skriver ner den här lärosatsen intill
Matteus 10:1–4.)
Be en elev läsa upp Matteus 10:5–8. Be klassen följa med och se vad Jesus Kristus
befallde sina apostlar att göra.
• Vad befallde Jesus sina apostlar att göra?
Förklara att ordet apostel kommer från ett grekiskt ord som betyder ”en som är
utsänd”. Först sändes apostlarna ut endast bland Israels hus. Senare befallde den
uppståndne Frälsaren att evangeliet också skulle predikas bland icke-judarna, eller
de som inte var av Israels hus.
• Vilka likheter lade ni märke till mellan det arbete som Jesus utförde och det
arbete som han befallde sina apostlar att utföra?
• Vilka sanningar kan vi lära oss av de här verserna om vad Jesus Kristus kallar
apostlar att göra? (Eleverna bör identifiera en sanning liknande den här:
Herren kallar apostlar att predika hans evangelium och utföra hans verk.
Skriv gärna den här sanningen på tavlan.)
Visa återigen bilderna på de nuvarande apostlarna. Be eleverna ge exempel på hur
de nuvarande apostlarna predikar och tjänar som Jesus Kristus skulle göra om han
var här.
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Hjälp eleverna att känna sanningen i och vikten av lärosatser och
principer
När eleverna har identifierat och förstått evangeliets principer och lärosatser som finns i
skrifterna, kanske de inte tillämpar dem förrän de genom Anden känner att de är sanna och
viktiga, och känner ett behov i någon mån att införliva principerna i sina egna liv. Ett av de
effektivaste sätten att hjälpa eleverna göra det här, är att uppmana dem att reflektera över och
dela med sig av upplevelser som har med de här sanningarna att göra.

För att hjälpa eleverna att känna vikten av sanningen de identifierade ovan, läser
eller visar du en del av ett tal som hållits nyligen av en nutida apostel och som är
relevant för ungdomar. Efter att ha läst uttalandet eller visat videoklippet frågar du:
• Hur kan insikten om att apostlar har kallats av Jesus Kristus till att utföra hans
verk påverka vårt sätt att ta emot deras undervisning och råd till oss?
• Hur har de nutida apostlarnas tjänande och budskap påverkat er?
Uppmana eleverna att trofast söka efter tillfällen att lyssna till, studera och tillämpa
Herrens utvalda apostlars ord.

Matteus 10:9–42
Jesus undervisar de tolv apostlarna innan de går ut för att predika och tjäna
Sammanfatta Matteus 10:9–16 genom att förklara att Herren sa till apostlarna att
lita på att deras himmelske Fader skulle sörja för deras behov medan de färdades
för att predika evangeliet. Frälsaren lärde dem också att välsigna de människor som
tog emot dem och gav dem husrum.
Be eleverna tänka på ett tillfälle då någon som inte delade deras tro ställde en svår
fråga till dem om evangeliet eller frågade dem om något kontroversiellt som
gällde kyrkan.
• Hur pass säker var ni på att ni kände till svaret i den situationen? Varför?
Be eleverna titta efter en princip i Jesu undervisning till hans apostlar i resten av
Matteus 10 som kan hjälpa oss när vi behöver förklara evangeliet eller bära vårt
vittnesbörd.
Be några elever turas om att läsa upp Matteus 10:16–20. Be klassen följa med och
leta efter de olika slags utmaningar som Jesus sa att apostlarna skulle ställas inför
när de färdades och predikade.
• Vilka utmaningar sa Jesus att hans apostlar skulle ställas inför när de gick ut för
att predika evangeliet?
• Hur skulle apostlarna veta vad de skulle säga i de här svåra situationerna, enligt
vers 19–20? N/A
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna om att tala med andra när vi är
i Herrens tjänst? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera
följande princip: När vi är i Herrens tjänst inspirerar han oss så att vi vet
vad vi ska säga när det behövs.)
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• När har ni känt att Herren inspirerade er så att ni visste vad ni skulle säga till en
annan person? (Ge gärna eleverna tid att tänka innan du ber dem svara på den
här frågan.)
Sammanfatta Matteus 10:21–42 genom att förklara att Jesus Kristus
fortsatte att ge sina apostlar instruktioner, varningar och tröst inför
utmaningarna de skulle ställas inför. För att hjälpa eleverna studera Frälsarens ord i
Matteus 10:37–39 delar du upp dem i par eller små grupper och ger varje par eller
grupp ett exemplar av medföljande utdelningsblad. Be eleverna följa
instruktionerna på utdelningsbladet genom att tillsammans studera verserna de fått
och samtala om sina svar på frågorna.

Matteus 10:37–39
Studera tillsammans i par eller små grupper verserna ni tilldelats och samtala om era svar på frågorna.
Läs Matteus 10:37–38 och leta efter de uppoffringar som Frälsaren sa att vi som hans lärjungar
måste vara villiga att göra. Uttrycket ”värdig mig” i de här verserna betyder att man är en värdig
representant för Herren och förtjänar hans välsignelser.
• Varför tror ni det är nödvändigt för Jesu Kristi lärjungar att älska honom mer än allt annat – även
deras egen familj?
Korset som omnämndes i vers 38 syftar på
det fysiska kors som Jesus Kristus bar och
lyftes upp på för att uppfylla sin Faders vilja.
Jesus Kristus kallade sina efterföljare att
symboliskt sett ta deras kors och följa honom
(se Matt. 16:24).
Läs Joseph Smiths översättning av Matteus
16:26 (i Handledning för skriftstudier) och se
vad det innebär att ta upp vårt kors och följa
Jesus Kristus.
Läs Matteus 10:39 och se vilka principer för
offer som Jesus Kristus undervisade om.
Joseph Smiths översättning förtydligar början
av den här versen så att den lyder ”Den som
söker rädda sitt liv …” I det här
sammanhanget betyder ”rädda sitt liv” att
man lever på ett själviskt sätt i stället för att
försöka tjäna Gud och hans barn.
• Hur tror ni att människor som fokuserar
på sin egen vilja och själviska önskningar
så småningom kommer att ”mista” sitt liv?
Avsluta följande princip med tanke på vad ni läst:
Om vi söker rädda våra liv, så ____________________.
Markera gärna löftet i vers 39 som Frälsaren gav till dem som mister sitt liv för hans skull. Att mista
våra liv för hans skull innebär mer än att vi bara är villiga att dö för honom. Det innebär att vi är
villiga att ge av oss själva varje dag för att tjäna honom och människorna omkring oss.
• Vad tror ni det innebär att vi kommer att finna våra liv om vi mister dem för hans skull?

74

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 13

Avsluta följande princip med tanke på vad ni läst:
Om vi mister våra liv för Jesu Kristi skull, så ____________________.
Läs följande uttalande av president Thomas S. Monson och samtala sedan om era svar på frågorna
som följer.
”Jag tror att det Frälsaren säger är att om vi inte mister våra liv i våra
medmänniskors tjänst så har våra liv inte mycket mening. De som bara bryr
sig om sig själva förtorkar till slut och mister bildligt sett sina liv, medan de
som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar – och
vinner sina liv därigenom” (”Hur har jag hjälpt någon idag?” Liahona, nov.
2009, s. 85).

• Vem känner ni som har valt att mista sitt liv för Jesus Kristus? Hur påverkade det beslutet den här
personen?

När eleverna har fyllt i utdelningsbladet kan du be några av dem att sammanfatta
för klassen vad de har lärt sig.
Vittna gärna om principen som eleverna identifierade angående att mista våra liv
för Jesus Kristus. Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
göra en lista över sådant som de kan göra i dag eller inom en snar framtid för att
mista sitt liv genom att tjäna Jesus Kristus och andra. Be dem sätta ett mål och
agera utifrån det målet.
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Matteus 11–12
Inledning

Jesus Kristus vittnade om att Johannes Döparen hade sänts
för att bereda vägen för honom, och han utlovade vila till alla
som kommer till honom. Jesus svarade på fariseernas

anklagelser om att hans kraft kom från djävulen. Han
varnade dem för att göra falska anklagelser och kräva tecken,
och han berättade liknelsen om det tomma huset.

Lektionsförslag
Matteus 11
Jesus Kristus vittnar om att Johannes Döparen hade sänts för att bereda vägen
för honom
Visa eleverna en bild på en polis, en läkare och Jesus Kristus.
• Varför är det viktigt att veta att de här personerna verkligen är det de utger sig
för att vara? Hur kan du veta att de är det de utger sig för att vara?
Förklara att under Jesu Kristi jordiska verksamhet sökte många efter att få veta om
han var den han utgav sig för att vara. Be eleverna leta efter principer när de
studerar Matteus 11 som kan hjälpa dem att utveckla sina egna vittnesbörd om
vem Jesus Kristus är.
Förklara att kung Herodes hade tillfångatagit och fängslat Johannes Döparen. Be en
elev läsa upp Matteus 11:2–3. Be klassen följa med och se vilken fråga Johannes
skickade sina lärjungar att ställa till Jesus.
• Vad skickade Johannes sina lärjungar att fråga Jesus?
Påpeka att Johannes lärjungar frågade Jesus i vers 3 om han var Messias. Påminn
eleverna om att Johannes Döparen redan visste att Jesus var Messias (se Matt. 3:11,
13–14; Joh. 1:29–34).
• Varför tror ni att Johannes Döparen skickade sina lärjungar för att ta reda på om
Jesus var Messias när Johannes redan visste vem Jesus var? (Han ville att hans
lärjungar skulle få egna vittnesbörd om Jesus Kristus.)
Be en elev läsa upp Matteus 11:4–5. Be klassen följa med och se hur Jesus
besvarade deras fråga.
• Vad bad Jesus Johannes Döparens lärjungar att göra i stället för att bara bekräfta
att han var Messias?
Förklara gärna att Jesus lätt hade kunnat säga till Johannes lärjungar att han var
Messias. I stället bad han dem att höra och se (se v. 4), eller beakta hans verk, och
sedan återvända till Johannes Döparen och vittna om det som de sett och hört
Jesus göra.
• Hur kan Jesus svar ha hjälpt Johannes lärjungar få ett starkare vittnesbörd om
Frälsaren än om han bara hade berättat för dem vem han var?
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• Vilken princip kan vi lära oss av den här berättelsen om hur vi kan stärka våra
vittnesbörd om Frälsaren? (Eleverna använder kanske andra ord, men borde
identifiera följande sanning: När vi strävar efter att lära oss om Jesus Kristus
och när vi vittnar om honom, kan våra egna vittnesbörd om honom
stärkas.)
Be eleverna skriva ner hur de själva har kommit att veta att Jesus Kristus är Guds
Son. Be gärna några elever berätta för klassen vad de har skrivit.
Sammanfatta Matteus 11:7–27 genom att förklara att efter att de två lärjungarna
hade gått, sa Jesus till folkmängden att Johannes Döparen var den profet som
utvalts till att bereda vägen för Messias. Jesus fördömde dem som avvisade
Johannes Döparen, liksom de som fått klara bevis på Herrens gudomlighet men
som ändå förkastade honom. (Obs: Jesu lärdomar om Johannes Döparen i de här
verserna kommer att tas upp senare i större detalj i lektionen om Lukas 7:18–35.)
Jesus gav sedan ett löfte till alla dem som tar emot honom som Messias. För att
hjälpa eleverna gå igenom Matteus 11:28–30, som du introducerade i lektion 1, ber
du en elev läsa upp de här verserna medan de andra följer med och ser vad Herren
ber oss göra.

Matteus 11:28–30 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Föreslå gärna att eleverna markerar nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de kan hitta dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Se appendix i slutet av handledningen för att få en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och
för ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna att lära sig de här utvalda skriftställena.

• Vad ber Herren oss att göra? Vad lovar han oss i gengäld? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande sanning på tavlan: Om vi kommer till
Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.
• Hur kan insikt i sanningarna i det här nyckelskriftstället hjälpa er i år?

Matteus 12:1–42
Jesus Kristus tillrättavisade fariseerna för deras falska anklagelser och sökande
efter tecken
(Obs: Händelserna i Matteus 12:1–21 kommer att undervisas mer ingående i
lektionen om Markus 2–3.)
Sammanfatta Matteus 12:1–30 genom att förklara att efter att Jesus botat en man
på sabbaten började några fariseer söka efter att döda honom. När han botade en
person som var besatt av en ond ande försökte de få folket att misstro honom
genom att anklaga honom för att utföra sina verk genom djävulens kraft. Jesus
visste vad de tänkte och framhöll tvärtom att han genom att kasta ut onda andar
visade att han var Messias och höll på att upprätta Guds rike. Be eleverna läsa
Matteus 12:30 tyst för sig själva och se vad Jesus lärde om dem som inte är med
honom. Be eleverna berätta vad de hittade.
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• Vad behöver vi, enligt vers 30, göra om vi vill vara en del av Guds rike? (När
eleverna svarar ser du till att betona den här sanningen: Om vi vill vara en del
av Guds rike behöver vi vara fullt hängivna Jesus Kristus.)
• Hur kan vi visa vår fulla hängivenhet till Jesus Kristus?
Sammanfatta Matteus 12:31–42 genom att förklara att Jesus än en gång betygade
att hans goda gärningar var ett bevis på att han var från Gud och inte djävulen.
Han varnade även fariseerna att Gud skulle hålla dem ansvariga för deras
anklagelser. Några skriftlärda och fariseer bad då om ett tecken, och Jesus
tillrättavisade dem för att de krävde ett tecken och för att de inte såg att han var
större än någon tidigare profet eller kung i Israel.

Matteus 12:43–50
Jesus berättade liknelsen om det tomma huset och sa att de som gör hans Faders
vilja räknas som hans familj
Be eleverna föreställa sig att en av deras vänner har bett om råd om hur han eller
hon kan undvika att återgå till en synd han eller hon försöker överge.
• Vilket råd skulle ni ge er vän för att hjälpa honom eller henne motstå frestelse?
Förklara att Matteus 12:43–45 innehåller en liknelse om en oren ande som blir
utkastad ur en man. Be eleverna leta efter en princip i den här liknelsen som skulle
kunna hjälpa deras vän att övervinna frestelsen. Be en elev läsa upp Matteus
12:43–44 och be klassen se vad den orena anden gjorde efter att ha blivit utkastad.
• Vad gjorde den orena anden efter att inte ha funnit någon viloplats?
• Vilka ord beskriver husets, eller mannens, skick när den orena anden
återvänder?
Be en annan elev läsa upp Matteus 12:45 och be klassen se vad den orena anden
gjorde efter att han fann att huset (mannen) var tomt. Be eleverna berätta vad de
hittade.
• Vad var det mannen missade att göra efter att anden drivits ut, som tillät den
onde anden att komma tillbaka igen? (Han ersatte inte det onda med
rättfärdiga tankar, känslor, ord och handlingar.)
• Hur skulle den här mannens upplevelse kunna liknas vid någon som omvänder
sig och försöker motstå frestelse?
När eleverna besvarat frågan ber du en elev läsa följande uttalande av president
Spencer W. Kimball:
”Då man överger synden kan man inte bara önska sig bättre förhållanden. Man
måste skapa dem. …
De saker som engagerade henne, fångade hennes fantasi och upptog hennes
tankar är borta, och bättre ersättningar har ännu inte fyllt tomrummet. Det är nu
Satan har sitt tillfälle” (Förlåtelsens under [1976], s. 152; kursivering tillagd).
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• Vilken princip kan vi lära oss av den här liknelsen som kan hjälpa oss veta hur
vi kan fortsätta avvärja onda inflytanden efter att vi avlägsnat det från våra liv?
(Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera följande princip: Vi
kan avvärja onda inflytanden efter att ha avlägsnat det från våra liv
genom att ersätta dem med rättfärdighet.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen ber du en elev läsa upp följande
uttalande. Be klassen uppmärksamma varför det inte räcker att endast avlägsna
synden från våra liv.
”Det räcker inte att bara försöka stå emot det onda eller ta bort synden ur ditt liv. Du måste fylla
ditt liv med rättfärdighet och ägna dig åt sådant som ger andlig kraft. …
Fullständig lydnad för in evangeliets hela kraft i ditt liv, vilket innebär ökad styrka att övervinna
dina svagheter. Denna lydnad innefattar handlingar som man inte i första hand ser som delar av
omvändelsen, såsom att gå på möten, betala tionde, tjäna andra och förlåta andra” (Stå fast i
din tro: Liten uppslagsbok som evangeliet [2004] s. 112).

• Vad kan vi göra för att fylla våra liv med rättfärdighet så att vi inte återvänder till
synden? (Be gärna en elev att skriva svaren som ges på tavlan.)
• Hur kan vi, genom att göra det här, få större andlig styrka och förmåga att
övervinna onda inflytanden?
Vittna om att vi, när vi fyller våra liv med rättfärdighet, får större kraft att avvärja
ondska. Uppmana eleverna att begrunda hur de kan fylla sina liv med större
rättfärdighet och följa den inspiration de får i sin begrundan.
Sammanfatta resten av Matteus 12 genom att förklara att medan Jesus undervisade,
sa någon till honom att några av hans familjemedlemmar ville tala med honom.
Herren sa då att var och en som gör Faders vilja räknas som hans familj.

Nyckelskriftställe – Matteus 11:28–30
För att hjälpa eleverna lära sig Matteus 11:28–30 utantill, ber du dem skapa rörelser
som representerar ord eller formuleringar i verserna och sedan citera skriftstället
medan de gör rörelserna. Låt eleverna öva på att citera skriftstället i början av varje
lektion i flera dagar tills de kan det utantill.
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Matteus 13:1–23
Inledning

När Frälsaren var i Galileen kom en stor folkskara till honom.
Frälsaren undervisade människorna med hjälp av liknelser

och började med liknelsen om såningsmannen.

Lektionsförslag
Matteus 13:1–17
Frälsaren börjar undervisa i liknelser
Visa eleverna en liten behållare fylld med jord.
• Kan ni nämna några egenskaper som bördig jord har? Och jord som inte
är bördig?
Förklara att i Matteus 13:1–23 läser vi att Frälsaren jämförde olika sorters jord med
olika grader av öppenhet eller andlig mottaglighet i människors hjärta. Be eleverna
att i sina studier av de här verserna fundera över vilken typ av jord som mest liknar
deras hjärtas nuvarande tillstånd.
Be en elev läsa upp Matteus 13:1–3. Be klassen följa med och se hur Jesus
undervisade folkskaran i Galileen.
• Hur undervisade Jesus folkskaran? (I liknelser.)
Be eleverna tyst läsa texten under ”Liknelse” i Handledning för skriftstudier.
• Vad är en liknelse?
Förklara att en liknelse är ”en enkel berättelse som används för att illustrera en
andlig sanning eller princip. En liknelse går ut på att man jämför en vardaglig sak
eller händelse med en sanning” (Handledning för skriftstudier, ”Liknelse”,
scriptures.lds.org).
• Vad handlade Frälsarens liknelse om, enligt Matteus 13:3? (Förklara att så
betyder att strö ut eller plantera frön.)
Be några elever turas om att läsa upp Matteus 13:4–9. Be klassen att följa med och
se vilka fyra typer av jord som såningsmannens frön föll på.
• Vilka typer av jord föll såningsmannens frön på?
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Rita illustrationer på tavlan som visar de fyra typerna av jord, och be eleverna att
rita liknande teckningar i sina anteckningsböcker eller på ett papper de får av dig.
Förklara att jorden vid vägen blev hård eftersom folk gick på den. Den hårda jorden
vid vägen hindrade fröna från att slå rot. Stenig mark är berggrund täckt av ett tunt
lager jord. Även om fröna kan utveckla grunda rötter hindrar berggrunden som
ligger precis under ytan rötterna från att växa djupare. Marken med tistlar är bördig
jord, men tistlarna tränger bort plantorna genom att beröva dem ljus, vatten och
nödvändig näring. Den goda jorden är bördig jord som är tillräckligt djup för
friska rötter.
Sammanfatta Matteus 13:10–13 genom att förklara att Frälsarens lärjungar frågade
honom varför han undervisade i liknelser. Frälsaren förklarade att liknelser
avslöjade himmelrikets hemligheter eller sanningar för dem som var redo att ta
emot dem, men dolde samtidigt innebörden för dem som var andligt oförberedda
(se New Testament Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet,
studievägledning, 2014], s. 45).
Be en elev läsa upp Matteus 13:14–15 och be klassen se efter vad det var som
hindrade människorna från att förstå de sanningar som Frälsaren lärde ut.
• Vad var det Frälsaren sa som hindrade människorna från att se, höra och förstå
sanningarna han undervisade om? (Förklara att orden ”detta folks hjärta är
förstockat” betyder att människornas hjärta hade blivit hårt och okänsligt.)
På tavlan intill teckningen av jorden vid vägen skriver du följande ofullständiga
påstående: Om vi förhärdar hjärtat så …
• Vilka välsignelser kan vi, enligt vers 15, förlora om vi förhärdar hjärtat? (När
eleverna svarat fyller du i påståendet på tavlan så att det förmedlar följande
princip: Om vi förhärdar hjärtat så kan vi inte förstå Guds ord, bli
omvända till Frälsaren och bli botade av honom.)
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• Vad innebär det att bli omvänd till Frälsaren och bli botad? (Att bli förändrad
och renad genom hans försoning så att det vi tror på, hjärtat och våra liv är i
harmoni med vår himmelske Faders vilja och vi befrias från syndens börda.)
Sammanfatta Matteus 13:16–17 genom att förklara att Jesus sa till sina lärjungar att
de var välsignade eftersom de hade ögon som såg och öron som hörde.

Matteus 13:18–23
Frälsaren uttyder liknelsen om såningsmannen
Peka på teckningen på tavlan av jorden vid sidan av vägen igen. Be en elev läsa upp
Matteus 13:18–19. Be klassen att följa med och se vad Frälsaren jämförde med fröet,
sidan av vägen och fåglarna som nämns i Matteus 13:4.
• Vad symboliserar fröet? (Skriv Guds ord vid bilden av fröet.)
• Vilket slags hjärta representeras av jorden vid vägen? (Skriv Förstår inte
sanningen [ett förhärdat hjärta] vid bilden av jorden vid vägen.)
• Vad representerar fåglarna? Vem är ”den onde”? (Skriv Satan och hans tjänare
vid bilden av fåglarna.)
• Hur kan Frälsarens undervisning om jorden vid vägen hjälpa oss att bättre
förstå principen att om vi förhärdar hjärtat kan vi inte förstå Guds ord, bli
omvända till Frälsaren och bli botade av honom?
Peka på teckningen på tavlan av den steniga marken.
Be några elever turas om att läsa upp Matteus 13:20–21 och Lukas 8:13. Be klassen
följa med och uppmärksamma Frälsarens uttydning av den steniga marken.
• Vad representerar de plantor som växte på den steniga marken? (Skriv
Vittnesbörd som inte är djupt rotade vid bilden av plantorna på stenig mark.)
• Vad representerar solens hetta? (Skriv Lidande, förföljelser och frestelser ovanför
bilden av plantorna med grunda rötter.)
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan intill bilden av den steniga
marken: Om vi inte strävar efter att fördjupa våra vittnesbörd …
• Hur skulle ni avsluta det här påståendet med tanke på det ni lärde er av
Matteus 13:20–21 och Lukas 8:13? (När eleverna har svarat fyller du i
påståendet på tavlan så att det förmedlar följande princip: Om vi inte strävar
efter att fördjupa våra vittnesbörd saknar vi kanske den nödvändiga
styrkan att utstå lidanden, förföljelser och frestelser.)
Peka på teckningen på tavlan av den tistelbevuxna marken. Be eleverna tyst läsa
Matteus 13:22 och se vad tistlarna representerar.
• Vad representerar tistlarna? (Skriv Världsliga bekymmer vid teckningen av
tistlarna.)
• Vad finns det för exempel på ”världsliga bekymmer”? (Världslighet, girighet
eller timlig förströelse som leder oss bort från Gud.)
• Vilken princip kan vi lära oss av den här versen om vad världsliga bekymmer
kan göra med vår tro och våra vittnesbörd? (När eleverna svarat skriver du
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följande princip på tavlan intill bilden av den tistelbevuxna marken: Världsliga
bekymmer kan distrahera oss, ta bort vårt fokus från Herren och kväva
vår tro på och våra vittnesbörd om Guds ord.)
Peka på teckningen på tavlan av den goda jorden. Be en elev läsa upp Matteus
13:23 och förklara att Joseph Smiths översättning av den här versen klargör att en
mer korrekt översättning av ”förstår” är ”förstår och uthärdar”. Be klassen följa
med och uppmärksamma vad den goda jorden representerar.
För att hjälpa eleverna förstå vikten av ordet uthärdar i Joseph Smiths översättning
av Matteus 13:21, påpekar du att plantorna i den goda jorden utsattes för samma
hetta av solen (vilken symboliserar lidanden, förföljelser och frestelser) som de
vissnade plantorna i den steniga marken.
• Hur skulle ni sammanfatta vad den goda jorden representerar? (Skriv Den som
hör och förstår Guds ord och utstår lidanden, förföljelser och frestelser vid bilden av
den goda jorden.)
• Vad kan frukten som omnämns i vers 23 representera, med tanke på vad vi
lärde oss av Matteus 13:15? (Omvändelse till Jesus Kristus.)
• Vilken princip kan vi lära oss av Frälsarens undervisning om den goda jorden?
(När eleverna svarat skriver du följande princip på tavlan intill bilden av den
goda jorden: När vi hör Guds ord, förstår det och utstår lidanden,
förföljelser och frestelser blir vi omvända till Frälsaren.)
För att hjälpa eleverna bättre förstå principen de identifierat ber du fyra elever att
var och en läsa upp ett av följande scenarier för klassen. När vart och ett blivit
uppläst ber du klassen förklara vilken princip scenariot illustrerar:
1. En ung man använder större delen av sin tid till att studera så att han kan
komma in på ett prestigefyllt universitet. När han inte studerar arbetar han.
Han säger till sig själv att han inte har tid att läsa skrifterna, be eller gå i kyrkan.
2. En ung kvinna brukade tycka om att besöka kyrkan varje söndag. Men nu när
hon är äldre har några av hennes vänner börjat håna henne på grund av hennes
normer. Hon har börjat bryta mot några av buden. Hon känner sig inte längre
bekväm i kyrkan och har tappat lusten att gå dit.
3. En ung man besöker regelbundet kyrkan, men han deltar sällan och öppnar inte
hjärtat för den Helige Andens inflytande. Han har läst information på nätet som
ifrågasätter viktiga lärosatser i kyrkan och han är inte säker på om han
fortfarande tror att evangeliet är sant.
4. En ung kvinna besöker kyrkan och ber tyst om att hon ska kunna vara mottaglig
för den Helige Andens maningar. När hon får maningar följer hon dem. Hon
känner sig nära Herren och är tacksam för de sätt varpå hon inspirerats att
övervinna frestelse.
Förklara för eleverna att hjärtan, liksom jord, kan förändras och förbättras. Skriv
följande frågor på tavlan eller dela ut dem till eleverna som ett utdelningsblad. Be
eleverna läsa och samtala om frågorna med en kamrat:
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Vad kan man göra för att förändra eller bibehålla var och en av jordmånerna så
att den är en gynnsam plats att odla friska, fruktbara plantor på?
Hur kan vi jämföra förbättringen av var och en av jordmånerna med det som vi
kan göra för att bli mer mottagliga för Guds ord?

Efter tillräckligt med tid ber du några elever att dela med sig av sina svar till
klassen.
• Hur har du fått hjälp att bli djupare omvänd till Frälsaren genom att försöka
höra och förstå Guds ord?
Be eleverna svara skriftligt
Att låta eleverna besvara en fråga skriftligt innan de förmedlar sina tankar för klassen ger dem
tid att formulera sina tankar och att ta emot intryck från den Helige Anden. Elever kan vara mer
benägna att delge sina tankar efter att ha skrivit ner dem, och det de berättar blir ofta mer
meningsfullt.

Be eleverna fundera över vilken jordmån som bäst motsvarar tillståndet i deras
hjärta just nu. Be eleverna sätta upp ett mål för vad de ska göra för att bättre kunna
höra och förstå Guds ord och utstå lidanden, förföljelser och frestelser. Om tiden
tillåter ber du eleverna skriva ner sina målsättningar i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
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Matteus 6:1–13:23
(Studieavsnitt 3)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Matteus
6:1–13:23 (studieavsnitt 3) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
koncentreras bara på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 6–7)
I sina fortsatta studier av Jesu bergspredikan lärde sig eleverna följande: Om vi utför hängivna gärningar för att glädja
vår himmelske Fader i stället för att söka uppmärksamhet från andra, kommer han att belöna oss. Vi kan inte tjäna
både Gud och mammon. När vi ber, söker och bultar i vårt sökande efter sanning, svarar vår himmelske Fader och
välsignar oss med personlig uppenbarelse. Vi kan urskilja falska profeter genom deras frukt.

Dag 2 (Matteus 8–10)
I den här lektionen lärde sig eleverna att Jesus kan bota oss från våra brister och sjukdomar och att han kallar apostlar
och förlänar dem sin myndighet. Eleverna upptäckte också att när vi är i Herrens tjänst inspirerar han oss så att vi vet
vad vi ska säga när det behövs, och om vi mister våra liv (ger av vår tid) för Jesus Kristus, finner vi mening i livet.

Dag 3 (Matteus 11–12)
Eleverna lärde sig att när vi strävar efter att lära oss om Jesus Kristus och när vi vittnar om honom, kan våra egna
vittnesbörd om honom stärkas, och om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila. Dessutom
lärde sig eleverna om att fullständigt hängivna Gud och ersätta ont inflytande i livet med gott.

Dag 4 (Matteus 13:1–23)
När eleverna studerade liknelsen om såningsmannen lärde de sig att världsliga bekymmer kan distrahera oss, ta bort
vårt fokus från Herren och kväva vår tro på och våra vittnesbörd om Guds ord. För att hindra det här från att ske och
för att bli omvända till Frälsaren, måste vi ta emot Guds ord och sträva efter att fördjupa våra vittnesbörd.

Inledning
I Matteus 7 fortsatte Jesus Kristus sin bergspredikan genom att lära sina apostlar att
döma rättfärdigt. Han undervisade också om att ta emot personlig uppenbarelse
och att göra Faderns vilja.

Lektionsförslag
Obs: Under hemstudielektionen för studieavsnitt 1 och lektionen för dag 3 den här
veckan, studerade eleverna nyckelskriftstället i Matteus 11:28–30. Ta gärna några
minuter till att gå igenom skriftstället med eleverna.
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Matteus 7:1–5
Under sin bergspredikan undervisade Jesus Kristus sina lärjungar om att döma
rättfärdigt
Innan lektionen börjar skriver du följande fråga på tavlan: Bör eller bör vi inte döma
andra? När lektionen börjar ber du eleverna svara på frågan.
Visa bilden Bergspredikan (Evangeliebilder [2008], nr 39; se även LDS.org). Förklara
att Jesus fortsatte sin bergspredikan med att undervisa sina lärjungar om att döma.
Be en elev läsa upp Matteus 7:1. Be klassen följa med och se vad Frälsaren lärde om
att döma. Påpeka att vers 1 ofta missförstås som att vi aldrig borde döma. Be en
elev läsa JSÖ, Matteus 7:1–2.
• Vad lärde Frälsaren om att döma?
• Vad tror ni det innebär att döma rättfärdigt?
Be en elev läsa upp Matteus 7:2. Be klassen följa med och se vad som kommer att
hända med oss, beroende på hur vi dömer andra. Be eleverna berätta vad de hittar.
(Förklara gärna att orden ”det mått ni mäter med” betyder sättet man bedömer
eller dömer på.)
• Vad händer om vi dömer andra rättfärdigt? (När eleverna svarat hjälper du dem
identifiera följande princip: Om vi dömer andra rättfärdigt visar Gud samma
barmhärtighet och rättvisa mot oss.)
Om möjligt delar du ut kopior av följande citat från Stå fast i din tro till varje elev. Be
en elev läsa upp det. Be klassen följa med och uppmärksamma hur vi inte bör
döma och hur vi kan döma rättfärdigt.
”Ibland tror man att det är fel att döma andra på något sätt. Det är sant att du inte
ska fördöma andra eller döma dem orättfärdigt, men du behöver ändå göra
bedömningar av idéer, situationer och människor i livet. …
Att döma eller bedöma är en viktig användning av din handlingsfrihet och ska
göras med stor omsorg, särskilt när du bedömer andra människor. Alla dina domar
måste styras av rättfärdiga normer. Kom ihåg att endast Gud, som känner vars och
ens hjärta, kan fälla den slutliga domen över människor (se Upp. 20:12; 3 Ne. 27:14;
L&F 137:9). …
Bedöm i största utsträckning människors situation hellre än att döma människorna
själva. Avstå om möjligt från att fälla omdömen tills du har tillräcklig kunskap om
fakta. Var alltid känslig för den Helige Anden, som kan leda dina beslut” (Stå fast i
din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 26–27).
• Vilka slags bedömningar bör vi göra?
• Hur kan vi döma rättfärdigt?
• Vad finns det för exempel på tillfällen då man skulle behöva döma rättfärdigt?
Visa upp en liten träflisa och en lång, tjock träbit. Förklara att när Frälsaren
undervisade sina lärjungar om att döma, kallade han en tunn trästicka för flisa och
en stor träbit för bjälke. Be en elev läsa upp Matteus 7:3. Be klassen följa med och se
vad Frälsaren lärde om att döma andra.
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• Vad kan flisan och bjälken i Frälsarens liknelse representera? (De representerar
små och stora fel, svagheter eller synder.)
• Hur skulle ni återge Frälsarens undervisning i vers 3?
Be två elever komma och ställa sig framför klassen. Be en elev hålla bjälken för sina
ögon. Fråga den andra eleven:
• Skulle du vilja att din klasskamrat med bjälken för ögonen skulle ta bort en
träflisa från ditt öga? Varför inte?
Fråga eleven med bjälken:
• Vad skulle du behöva göra för att kunna se tillräckligt klart för att ta bort
träflisan från din klasskamrats öga?
Be de två eleverna sätta sig igen. Be en elev läsa upp Matteus 7:4–5. Be klassen följa
med och se vems fel Frälsaren sa att vi borde bekymra oss om.
• Bör våra bekymmer och vår tillrättavisning riktas mot andras fel eller våra
egna? Varför?
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna som kan hjälpa oss att undvika
att döma andra orättfärdigt? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera följande princip: Om vi fokuserar på att göra oss av med våra
egna synder och svagheter blir vi mindre benägna att döma andra
orättfärdigt. Skriv den här principen på tavlan.)
• Hur kan den här principen hjälpa oss när vi ser brister hos någon annan?
Du kan ge eleverna en liten träbit för att påminna dem om den här principen. Be
eleverna fundera över synder eller svagheter de kan ta bort från sina egna liv.
Uppmana dem att be Herren om hjälp att ta bort sina egna brister i stället för att
döma andra orättfärdigt.

Matteus 7:24–27
Frälsaren utlovar frälsning till dem som gör Faderns vilja
Visa en sten och en låda med sand. Fråga eleverna om de skulle föredra att bygga
sitt hem på sten eller sand. Be dem förklara varför.
Be en elev läsa upp Matteus 7:24–27. Be klassen följa med och se vad Jesus sa är
som att bygga ett hus på en klippa och vad som är som att bygga ett hus på sand.
• Enligt vers 24, vilka handlingar sa Frälsaren gör någon lik den förståndige
mannen som byggde på klippan?
• Enligt vers 26, vilka handlingar sa Frälsaren gör någon lik dåren som byggde
på sanden?
• Vad tror ni att regnet, störtfloden och vindarna (se v. 27; se även Hel. 5:12)
representerar i de här liknelserna?
• Vilka principer om att handla enligt Herrens lärdomar kan vi lära oss av de här
liknelserna? (Eleverna kanske använder andra ord men bör identifiera följande
principer: Om vi hör och handlar enligt Herrens lärdomar, stärker han oss
så att vi kan uthärda våra prövningar. Om vi hör Herrens lärdomar men
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inte följer dem, kommer vi inte att ha samma stöd när prövningar
kommer.)
Be eleverna att vara som den förståndige mannen genom att handla enligt
principerna som Frälsaren undervisade om. Ge gärna eleverna tid att skriva ner hur
de kommer att tillämpa en eller flera av principerna från den här lektionen eller
från deras studier om resten av Frälsarens bergspredikan.

Nästa studieavsnitt (Matteus 13:24–17:27)
Berätta för eleverna att de under den kommande veckan kommer att läsa om den
ondskefulla sammansvärjning som ledde till Johannes Döparens död. De kommer
också att få svar på följande frågor: Varför lät Herodes halshugga Johannes? Varför
sjönk Petrus i vattnet efter att ha lyckats gå på det? Be eleverna fundera över hur
det känns när en nära vän eller familjemedlem dör. Be dem att i sina studier av
nästa studieavsnitt, vara uppmärksamma på hur Frälsaren reagerade på en
närståendes död och vad som hände på förklaringsberget.
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Matteus 13:24–58
Inledning

Frälsaren berättade liknelser för att undervisa om
himmelriket, återställelsen av hans kyrka och dess tillväxt i de

sista dagarna, insamlingen av de rättfärdiga samt de
ogudaktigas undergång vid hans andra ankomst.

Lektionsförslag
Matteus 13:24–30, 36–43
Frälsaren undervisar om och förklarar liknelsen om ogräset
Skriv följande frågor på tavlan före lektionen:
Har du någonsin känt dig frustrerad eller upprörd på grund av all ondska i
världen?
Varför tar Herren inte bara bort den ondska som omger oss?
Varför ska jag välja att vara rättfärdig när det finns människor omkring mig som
inte verkar uppleva negativa konsekvenser av sina orättfärdiga val?

I början av lektionen ber du eleverna fundera på frågorna på tavlan och sedan ber
du dem dela med sig av sina tankar till klassen. Be eleverna, när de studerar
Matteus 13:24–30, 36–43, dem att söka efter en sanning som hjälper dem finna
tröst i deras strävan att leva rättfärdigt i en orättfärdig värld.
Visa den medföljande bilden av vete
och ogräs, eller rita den på tavlan.
Förklara att ogräset var giftigt. Vetet och
ogräset är nästan identiska som skott,
men kan skiljas åt när de mognar.
Förklara att Frälsaren undervisade med
hjälp av en liknelse om ogräs. Be några
elever turas om att läsa upp Matteus
13:24–30 och den del av Joseph Smith
Translation, Matthew 13:29 som ändrar
en del av vers 30 till ”samla först ihop
vetet in i min loge och bind ogräset i
knippen som skall brännas upp”. Be klassen följa med och se som hände med vetet
och ogräset.
Hjälpa eleverna förstå innehållet i skrifterna
Ställ frågor som hjälper eleverna att analysera och förstå innehållet i skrifterna. Du kan till
exempel ställa frågor som hjälper dem att 1) undersöka ett skriftställe i ljuset av andra
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skriftställen eller evangelieprinciper, 2) förtydliga innebörden av ord och formuleringar, eller 3)
analysera detaljerna i berättelsen för större betydelse. Om eleverna svarar på sådana frågor blir
de redo att identifiera lärosatser och principer.

• Vad hände med vetet och ogräset? (De såddes [planterades] och tilläts växa
tillsammans. Sedan samlades vetet in i logen och ogräset bands i knippor och
brändes upp.)
• Varför tror ni att mannen som sådde god säd sa till sina tjänare att låta vetet och
ogräset ”växa tillsammans fram till skörden”? (Om skördemännen drog upp
ogräset innan vetet och ogräset mognat, skulle de troligen ha förstört mycket av
vetet också.)
• Vad samlades enligt Joseph Smith Translation, Matthew 13:29 först – vetet eller
ogräset?
Förklara att efter att Frälsaren berättat liknelsen om vetet och ogräset bad hans
lärjungar honom att förklara vad den betydde. Be några elever turas om att läsa upp
Matteus 13:36–43. Be klassen följa med och se hur Frälsaren förklarade liknelsen.
• Vem sådde, eller planterade, den goda säden? (Frälsaren.)
• Vem sådde, eller planterade, ogräset? (Djävulen.)
• Vad representerade vetet och ogräset? (De rättfärdiga och de orättfärdiga.
Förklara att de orättfärdiga är de som väljer att inte omvända sig [se L&F
29:17].)
Förklara att Joseph Smiths översättning förtydligar att ”skördetiden” eller
”tidsålderns slut”, som nämns i vers 39, representerar de ogudaktigas undergång
vid Frälsarens andra ankomst. Joseph Smiths översättning hjälper oss också förstå
att i de sista dagarna ska Herren sända änglar och budbärare för att skilja de
rättfärdiga från de orättfärdiga (se Joseph Smith Translation, Matthew 13:39–44 [i
Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln]).
• Vad kommer, enligt den här liknelsen, att hända med de rättfärdiga och de
orättfärdiga i de sista dagarna? (Eleverna använder kanske andra ord, men se
till att de identifierar följande sanning: Herren kommer att samla in de
rättfärdiga i den sista tiden och sedan förgöra de orättfärdiga vid sin
ankomst. Skriv den här sanningen på tavlan med elevernas egna ord.)
• Hur kan den här sanningen ge oss tröst medan vi lever i en ond värld? (Herren
kommer till slut att ta bort ogudaktigheten från jorden och belöna de trofasta.)
Förklara för eleverna att vi, på grund av vår handlingsfrihet, med våra val avgör om
vi ska samlas in med de rättfärdiga eller lida med de ogudaktiga.
• Vad måste vi göra för att samlas in av Herren?
För att hjälpa eleverna förstå vad vi måste göra för att samlas in av Herren, ber du
en elev läsa följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Herren samlar in sitt folk när de tar emot honom och håller hans bud. …
Herren samlar in sitt folk för att tillbe honom, för att bygga upp kyrkan, för ett
försvar och för att ta emot råd och undervisning. …
Profeten Joseph Smith förkunnade att i alla tidsåldrar är det gudomliga syftet
med insamling att bygga tempel så att Herrens barn kan ta emot de högsta
förrättningarna och därigenom få evigt liv [se Kyrkans presidenters lärdomar:
Joseph Smith [2007], s. 412– 413]” (”The Spirit and Purposes of Gathering” [andligt möte på
Brigham Young University–Idaho, 31 okt. 2006], byui.edu).

• Vad behöver vi, enligt äldste Bednar, göra för att bli insamlade av Herren?
• Hur har ni välsignats av att insamlas av Herren?
Visa bilderna Missionärer: Äldster;
Missionärer: Systrar; och Salt
Lake-templet (Evangeliebilder [2008], nr
109, 110, 119; se även LDS.org).
• Vad kan vi göra för att hjälpa
Frälsaren att samla in vår
himmelske Faders barn?
• Hur har ni välsignats när ni hjälpt
Herren samla in de rättfärdiga
genom missionsarbete eller
tempeltjänst?
Försäkra eleverna om att eftersom alla
gör misstag, uppmanar Frälsaren oss att
omvända oss så att vi kan insamlas med
de rättfärdiga. Be eleverna att fundera
över vad de kan göra för att samla in sig
själva, sina familjer och andra till
Frälsaren och hans kyrka. Uppmana
eleverna att agera enligt de maningar
de får.
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Matteus 13:31–35, 44–52
Jesus använder sig av liknelser för att
undervisa om himmelriket
Visa bilder av följande föremål eller rita
dem på tavlan: ett senapsfrö, surdeg
eller jäst (eller bröd – förklara att surdeg
används vid brödbak och tillsätts
bröddegen för att hjälpa den jäsa innan
gräddning), en pärla, en liten skattkista
och ett nät.

Förklara att i flera olika liknelser jämförde Frälsaren var och en av de här föremålen
med himmelriket. Påminn eleverna om att himmelriket representerar Frälsarens
kyrka och evangelium. Skriv följande skrifthänvisningar på tavlan: Matteus
13:31–32; Matteus 13:33; Matteus 13:44; Matteus 13:45–46; Matteus 13:47–50. Dela
upp klassen i par eller mindre grupper och tilldela varje par eller grupp ett av
skriftställena på tavlan. Be varje par eller grupp att utföra följande aktiviteter (du
kan skriva upp punkterna på ett utdelningsblad):
1. Läs tillsammans verserna ni fått.
2. Samtala om vilket/vilka föremål Frälsaren liknade vid hans kyrka och
evangelium.
3. Samtala om vilken sanning ni tror att Frälsaren undervisade om i den här
liknelsen om sin kyrka och sitt evangelium. Skriv ner den här sanningen i era
anteckningsböcker eller studiedagböcker.

Efter ett tag ber du en elev som blivit tilldelad liknelsen om surdegen och en elev
som blivit tilldelad liknelsen om senapskornet att läsa sina liknelser för klassen.
Be några elever läsa upp sanningarna de skrivit ner. (Eleverna använder kanske
andra ord, men de bör identifiera en sanning liknande den här: Jesu Kristi

92

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 16

återställda kyrka kommer att växa från att vara liten i början till att fylla hela
jorden. Skriv den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Joseph F. Smith, som
undervisade om hur Jesu Kristi följeslagare kan liknas vid surdeg:
”Även om det kan sägas, och det med en viss rätt, att vi blott är en handfull i
jämförelse med våra medmänniskor i världen, kan vi dock jämföras med den
surdeg om vilken Frälsaren sa att den till slut skulle genomsyra hela världen”
(Evangeliets lära [1982], s. 61).

• Vad kan vi som sista dagars heliga göra för att hjälpa Frälsarens kyrka att växa?
Be en elev som tilldelats liknelsen om skatten, en elev som tilldelats liknelsen om
den dyrbara pärlan och en elev som tilldelats liknelsen om fisknoten att läsa sina
liknelser för klassen. Be några elever läsa upp sanningarna de skrivit ner. (Eleverna
använder kanske andra ord, men de bör identifiera en princip liknande den här:
Eftersom evangeliets välsignelser är av evigt värde är de värda vilken
uppoffring som helst. Skriv den här sanningen på tavlan med elevernas
egna ord.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen skriver du följande rubriker
på tavlan:

Evangeliets välsignelser

Uppoffringar för att ta emot välsignelser

Be eleverna räkna upp några av evangeliets välsignelser (som till exempel insikt
från skrifterna, vägledning från levande profeter, frälsande förrättningar och evigt
äktenskap). För varje välsignelse som eleverna räknar upp, ber du dem förklara vad
de kan behöva offra för att ta emot den välsignelsen. Skriv elevernas svar på tavlan.
Be eleverna välja en välsignelse på tavlan och förklara varför det är värt att offra vad
som helst för att ta emot den välsignelsen.
• När har ni eller någon ni känner offrat något för att ta emot en av evangeliets
välsignelser?
Skriv följande frågor på tavlan och be eleverna svara på dem i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker:
Vilken av evangeliets välsignelser skulle du vilja ha?
Varför vill du ha den välsignelsen?
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Vad kan du behöva offra för att ta emot den välsignelsen?

Matteus 13:53–58
Jesus undervisar i Nasaret och avvisas av sitt eget folk
Sammanfatta Matteus 13:53–58 genom att förklara att människorna i Nasaret
förkastade Frälsaren och hans lärdomar. Frälsaren utförde inte många under bland
dem på grund av deras otro (se även Moro. 7:37).
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Matteus 14
Inledning

Efter att ha hört om Johannes Döparens död sökte Jesus
avskildhet men följdes av en folkskara. Han förbarmade sig
över dem, botade de sjuka bland dem och mättade genom

ett underverk mer än fem tusen av dem. Den kvällen gick
Jesus på vattnet till sina lärjungar, som kämpade mot en
kraftig storm på Galileiska sjön.

Lektionsförslag
Matteus 14:1–21
Jesus söker avskildhet och mättar sedan mer än fem tusen människor
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de upplevde djup sorg. Be dem reflektera över
vad de gjorde för att uthärda och övervinna sin sorg.
• Hur brukar människor försöka uthärda och övervinna sorg?
Be eleverna att i sina studier av Matteus 14 söka efter sätt att uthärda och övervinna
sorg, prövningar och tvivel.
Sammanfatta Matteus 14:1–11 genom att förklara att kung Herodes, på begäran av
sin nya maka (Herodias), på orättvisa grunder hade fängslat Johannes Döparen.
Efter att hans makas dotter (Salome) dansat för honom lovade Herodes offentligt
att hon kunde få ”vad hon än begärde” (Matt. 14:7). Dottern rådgjorde med sin
mor och bad om Johannes Döparens huvud, och Herodes lät därför halshugga
Johannes.
Påminn eleverna om att Johannes Döparen var en vän och släkting till Jesus Kristus
och hade utvalts av Gud till att vara den profet som skulle bereda vägen för
Messias.
• Föreställ er att ni är en nära vän till Johannes Döparen. Hur skulle ni reagera om
ni fick höra om hans orättvisa död?
Be en elev läsa upp Matteus 14:12–13 och be klassen vara uppmärksam på vad
Jesus gjorde när han fick höra om Johannes död.
• Vad gjorde Jesus när han fick höra om Johannes död? (Förklara om nödvändigt
att en enslig plats är en öde och folktom plats [se Mark. 6:31].)
• Vad hände när Jesus försökte vara ensam?
• Hur skulle det kännas för er om ni var ledsna och ville vara ensamma, men
andra sökte er uppmärksamhet?
Be en elev läsa upp Matteus 14:14. Be klassen följa med och se hur Jesus reagerade
när han såg folkskaran komma mot honom.

95

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 17

Ställa frågor som hjälper eleverna identifiera lärosatser och principer
När eleverna utökar sin förståelse för skrifternas sammanhang och innehåll kan de bättre
identifiera de lärosatser och principer som de innehåller. Frågor som kräver analys kan hjälpa
eleverna dra slutsatser och formulera lärosatserna och principerna i texterna de studerar.

• Vilket exempel visade Frälsaren oss som vi kan följa när vi upplever sorg?
(Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera följande sanning:
Genom att visa andra medkänsla även när vi sörjer, följer vi Jesu Kristi
exempel.)
• Varför kan det vara svårt att visa medkänsla för andra när vi lider?
• Hur kan medkänsla för andra hjälpa oss när vi själva lider?
• När har ni eller någon ni känner sörjt men ändå visat medkänsla för andra? Hur
hjälpte det er eller dem att tjäna någon annan?
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 14:15–21. Be klassen följa med och se
hur Jesus fortsatte att förbarma sig över folkskaran. (Obs: Underverket i Matteus
14:15–21 tas upp grundligare i lektionen om Markus 6:35–44.)
• Hur fortsatte Jesus förbarma sig över dem som hade följt efter honom?

Matteus 14:22–36
Jesus går på vattnet i en storm
För att hjälpa eleverna tänka på några omständigheter när de kan uppleva tvivel
och rädsla då de följer Jesus Kristus, ber du två elever läsa upp följande scenarier:
1. En ung kvinna känner sig hjälplös när hon ser sin mamma lida av en dödlig
sjukdom. Hon börjar ifrågasätta om vår himmelske Fader är medveten om hur
hennes familj lider. Hon vill verkligen tro på Gud, men hennes tvivel börjar
överväldiga henne.
2. En ung man blev nyligen medlem i kyrkan. Många av hans gamla vänner har
varit öppet kritiska mot hans val att sluta sig till kyrkan. Han börjar undra om
han borde fortsätta vara en aktiv och trofast medlem i kyrkan.
• På vilka andra sätt kan människor uppleva tvivel eller rädsla i sin strävan att
följa Jesus Kristus?
Be eleverna leta efter sanningar när de studerar resten av Matteus 14 som kan
hjälpa dem att övervinna rädslor, tvivel och modfälldhet.
Sammanfatta Matteus 14:22 genom att förklara att Frälsaren befallde sina lärjungar
att färdas med båt till andra sidan av Galileiska sjön medan han skickade iväg
folkskarorna. Be en elev läsa upp Matteus 14:23. Be klassen följa med och se vart
Jesus begav sig efter att ha skickat iväg folkskarorna. Be dem berätta vad de hittar.
Be en elev läsa upp Matteus 14:24–25 och be klassen uppmärksamma vad som
hände när lärjungarna höll på att färdas över Galileiska sjön.
• Vad hände med lärjungarna när de färdades över Galileiska sjön?
• Vad innebar det att ”vinden låg emot” (v. 24)? (De hade motvind.)
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Enligt vers 23 var det kväll när Jesus var ensam på berget och lärjungarna färdades
över Galileiska sjön. Avståndet tvärs över sjön var omkring åtta kilometer och det
bör ha tagit två till tre timmar att färdas den sträckan i bra väder.
• När kom Frälsaren, enligt vers 25, till lärjungarna på vattnet? (Den fjärde
nattväkten varade mellan 03.00 och 06.00.)
• Ungefär hur länge hade lärjungarna troligen kämpat mot vinden för att ta sig
över sjön? (Troligen omkring nio till tolv timmar.)
Be eleverna läsa Markus 6:47–48 tyst för sig själva och leta efter ytterligare detaljer
som Markus bidrog med om den här händelsen. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Kunde Jesus ha besparat lärjungarna deras kamp tidigare? Vad kan anledningen
ha varit till att låta lärjungarna kämpa ett tag innan de räddades?
• Vad kan vi lära oss om våra egna kamper av dessa skildringar av hur lärjungarna
försökte ta sig över sjön? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera följande sanning: Även om Gud inte alltid besparar oss våra
kamper så vet han vad vi går igenom och kommer i sin egen tid till
undsättning.)
• Varför kan det vara positivt att vi får kämpa en tid snarare än att genast bli
räddade av Herren från våra prövningar?
• Hur kan vår tro på Herren stärkas av att vi vet att han är medveten om våra
prövningar även när han inte omedelbart räddar oss från dem?
Hjälpa eleverna visualisera berättelser i skrifterna
Visualisering äter rum när eleverna föreställer sig vad som händer i berättelsen i skrifterna.
Visualisering kan göra en berättelse i skrifterna mer levande och verklig för eleverna.

Be eleverna visualisera att de är på en fiskebåt mitt i natten och kämpar mot hård
vind och hårda vågor i många timmar, och sedan ser någon gå på vattnet.
• Vad skulle ni tänka om ni var i den här situationen?
Be en elev läsa upp Matteus 14:26–27 och be klassen uppmärksamma hur
lärjungarna reagerade när de såg Jesus.
• Hur reagerade lärjungarna när de såg Jesus?
• Hur bemötte Jesus deras rädsla?
Be en annan elev läsa upp Matteus 14:28 och be klassen uppmärksamma vad
Petrus ville göra när han hörde Herrens röst.
• Vad ville Petrus göra när han hörde Herrens röst?
Håll upp en bild på Jesus framför klassen och be klassen föreställa sig att de är
Petrus i båten. Be två elever turas om att läsa upp Matteus 14:29–30. Efter att varje
vers har lästs frågar du eleverna vad de kanske skulle ha tänkt eller känt om de
var Petrus.
• Varför började Petrus sjunka?
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• Vad skulle vinden och vågorna i denna berättelse kunna liknas vid i våra liv som
kan få oss att uppleva rädsla eller tvivel?
• Vad kan vi lära oss av Petrus upplevelse om hur vi kan undvika att övervinnas av
rädsla eller tvivel? (Eleverna använder kanske andra ord men se till att de förstår
att om vi håller blicken stadigt fäst på Jesus Kristus och håller fast vid vår
tro på honom, kan vår rädsla eller vårt tvivel inte övervinna oss.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter och be
klassen uppmärksamma faran i att inte hålla fast vid vår tro på Herren:
”Det är min fasta övertygelse att om vi som enskilda, som familjer, samhällen och
folk, likt Petrus fäste blicken på Jesus, skulle vi också segerrikt kunna gå över
’otrons svallande vågor’ och stå ’orädda bland tvivlets tilltagande vindar’. Men
om vi vänder bort blicken från honom som vi måste tro på, vilket är så lätt att
göra och som världen är så frestad att göra, om vi ser på kraften och
våldsamheten hos de hemska, förgörande elementen omkring oss i stället för på
honom som kan hjälpa och rädda oss, då sjunker vi oundvikligen ner i ett hav av konflikter och
sorg och förtvivlan” (se ”Ledfyren i den lugna hamnen”,Nordstjärnan, jan. 1993, s. 18).

• Hur tror ni att vi kan ”fästa blicken” på Jesus Kristus, som Petrus först gjorde?
• När har ni sett hur någons tro har gjort det möjligt för honom eller henne att
undvika att övervinnas av rädsla eller tvivel?
Vittna om att när vi ”fäster blicken” på Jesus Kristus och håller fast vid vår tro på
honom, får vi hopp och mod att möta våra svårigheter. Be eleverna fundera över
vilka förändringar de kan göra i sina liv för att bättre fokusera på och behålla sin tro
på Jesus Kristus, och be dem sätta ett mål att göra de förändringarna.
Förklara att liksom Petrus kanske vi ibland misslyckas med att hålla fast vid vår tro
på Jesus Kristus och ger efter för rädsla, tvivel och modfälldhet.
Visa upp en bild på Jesus Kristus när
han går på vattnet (se Evangeliebilder
[2008], nr 43; se även LDS.org). Be en
elev läsa upp Matteus 14:30–32.
• Vad gjorde Petrus, enligt vers 30, när
han insåg att han höll på att sjunka?
• Vad kan vi lära oss av den här
berättelsen om vad Herren gör om
vi söker hans hjälp när vår tro
sviktar? (Eleverna använder kanske
andra ord, men de bör identifiera följande princip: Om vi söker Guds hjälp
när vår tro sviktar kan han lyfta oss ur våra rädslor och tvivel.)
• Hur lyfter Gud oss ur våra rädslor och tvivel?
Be en elev läsa upp Matteus 14:33 och be klassen uppmärksamma hur lärjungarna i
båten reagerade efter att Jesus och Petrus tagit sig ombord.
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Sammanfatta Matteus 14:33–36 genom att förklara att efter den här händelsen
fortsatte Jesus och hans lärjungar sin resa och anlände till den bortre stranden av
Galileiska sjön. När folket hörde att Jesus var där förde de fram till honom
människor som led av sjukdomar. Många blev friska bara av att röra vid hörntofsen
på hans klädnad.
Avsluta med att uppmana eleverna att tillämpa det som de lärt sig under den här
lektionen genom att agera enligt de intryck de kan ha fått.
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Matteus 15
Inledning

När Jesus var i Galileen förklarade han varför hans lärjungar
inte följde stadgarna och tvättade sig innan de åt. Han
färdades sedan till medelhavskusten, där han botade dottern

till en kanaaneisk kvinna. Jesus återvände sedan till Galileen,
där han botade många och genom ett underverk mättade
mer än fyra tusen människor.

Lektionsförslag
Matteus 15:1–20
De skriftlärda och fariseerna frågar varför Jesu lärjungar inte tvättar sina händer
innan de äter
Be tre elever läsa upp följande scenarier: Be klassen vara uppmärksamma på vad
scenarierna har gemensamt.
1. En ung kvinna uppmanas av sina vänner att ha på sig olämplig klädsel på en
skoldans. Den unga kvinnan vet att klädseln inte motsvarar Herrens normer för
anständighet, även om det är allmänt accepterat i hennes kultur att bära
sådana kläder.
2. En ung man tillhör en sista dagars helig familj som älskar idrottsevenemang.
När populära evenemang visas på teve låter familjen rutinmässigt bli att ha
familjebön, skriftstudier, hemafton och att gå på kyrkans söndagsmöten, för att
kunna se på evenemangen.
3. Ett ungt par förbereder sig för äktenskap. De bor på en plats där det är allmänt
accepterat att ha sexuella relationer före äktenskapet. En del människor har sagt
till det här paret att de är gammaldags och konstiga för att de väntar med
sexuell intimitet tills de har gift sig.
• Vad har dessa fyra scenarier gemensamt? (Varje scenario skildrar en konflikt
mellan att lyda Guds bud och att handla enligt traditioner eller seder.)
Förklara att traditioner eller seder innefattar de övertygelser och sedvänjor som
kulturer, samhällen, familjer eller grupper av vänner kan ha.
Be eleverna nämna en eller flera traditioner eller seder som skulle kunna hindra
dem från att lyda Guds bud. Be eleverna leta efter sanningar i Matteus 15 som kan
hjälpa dem när de måste välja mellan att lyda Guds bud och att delta i traditioner
och seder.
Be en elev läsa upp Matteus 15:1–2. Be klassen följa med och se vilken tradition
som de skriftlärda och fariseerna frågade Jesus om.
• Vilken tradition var det som Jesu lärjungar inte följde?
Förklara att handtvätten som de skriftlärda och fariseerna pratade om gällde en
ceremoniell tvagning för rituell renhet och hade inget med hygien att göra.
Be en elev läsa upp Matteus 15:3 och be klassen uppmärksamma Jesu svar på de
skriftlärdas och fariseernas fråga.
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• Vad sa Frälsaren att de skriftlärda och fariseerna gjorde genom att utöva sina
traditioner?
Sammanfatta Matteus 15:4–6 genom att förklara att Jesus framhöll ett exempel på
hur de skriftlärda och fariseerna överträdde ett Guds bud genom att utöva sina
traditioner. De lärde att människor kunde ”upphäva” (v. 6) förpliktelsen att ta hand
om sina gamla föräldrar genom att uppge att deras pengar var reserverade som en
offergåva till Gud, eller korban (se Mark. 7:10–12). Jesus lärde att de genom att göra
det bröt mot budet att hedra sin far och sin mor.
Be en elev läsa upp Matteus 15:7–9 och be klassen se vad de skriftlärda och
fariseerna hade fått människor att göra genom att använda sina traditioner som
ursäkt för att inte lyda Guds bud.
• Vad hade de skriftlärda och fariseerna fått människor att göra?
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna om vad vi måste göra om vi vill
närma oss Gud? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera en
princip liknande den här: Om vi vill närma oss Gud måste vi prioritera hans
bud över de traditioner och seder som vi har.)
Be eleverna återigen läsa scenarierna i lektionens inledning. Efter varje scenario
frågar du:
• Vad kunde personen eller personerna i det här scenariot ha gjort för att lyda
Guds bud?
• Hur skulle det ha kunnat hjälpa personen eller personerna att närma sig Gud?
Efter att ni har diskuterat varje scenario frågar du klassen:
• När har ni valt att lyda Guds bud i stället för att ägna er åt en allmänt
accepterad tradition eller sed? Hur hjälpte det er att komma närmare er
himmelske Fader? (Du kan också berätta om en egen upplevelse.)
Be eleverna tänka på traditionerna och sederna de nämnde tidigare. Uppmana dem
att välja att lyda Guds bud i stället för att följa dessa traditioner eller seder, så att de
kan komma närmare Gud.
Påminn eleverna om att de skriftlärda och fariseerna trodde att den som åt utan att
tvätta händerna blev besudlad, eller andligt oren. Be en elev läsa upp Matteus
15:10–11 och be klassen uppmärksamma vad Frälsaren sa verkligen gör oss orena.
• Vad sa Frälsaren gör oss orena?
Påpeka att Frälsaren sa: ”Det som går ut ur munnen, det orenar henne” (v. 11).
Efter att ha sagt åt sina lärjungar att inte oroa sig över fariseerna, som tog illa vid
sig av hans ord (se Matt. 15:12–16), förklarade han vidare vad som faktiskt gör
oss orena.
Be några elever turas om att läsa upp Matteus 15:17–20. Be klassen följa med och se
vad Frälsaren menade när han sa: ”Det som går ut ur munnen, det orenar henne”
(v. 11).
• Vad menade Frälsaren när han sa: ”Det som går ut ur munnen, det
orenar henne”?
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Påpeka att i skrifterna representerar hjärtat ofta våra tankar och önskningar. Skriv
följande påstående på tavlan: Om vi väljer att underhålla onda tankar och önskningar,
så …
• Hur skulle ni avsluta den här principen med tanke på Frälsarens undervisning i
vers 19–20? (Använd elevernas egna ord för att färdigställa principen så att den
förmedlar följande sanning: Om vi väljer att underhålla onda eller
olämpliga tankar och önskningar, kommer de tankarna och önskningarna
att göra oss orena.)
• Hur kan vi bli besudlade eller andligt orena om vi väljer att underhålla onda
eller olämpliga tankar och önskningar?
• Hur återspeglar orden som går ut ur våra munnar, liksom våra handlingar, vårt
hjärtas tankar och önskningar?
Vittna gärna om den här principen och uppmana eleverna att välja att underhålla
rena tankar och önskningar.

Matteus 15:21–28
Frälsaren botar dottern till en kanaaneisk kvinna
Be eleverna komma fram till tavlan och skriva upp en eller flera av sina rättfärdiga
önskningar.
Be eleverna leta efter principer i Matteus 15 som kan hjälpa dem förstå vad de
behöver göra för att kunna få sina rättfärdiga önskningar infriade.
Be eleverna slå upp Bibliska kartor nr 11, ”Det heliga landet på Nya testamentets
tid”. Be dem lokalisera städerna Tyrus och Sidon på kartan. Förklara att när Jesus
färdades från Galileen till Tyrus och Sidons kustlandskap mötte han en kanaaneisk
kvinna. Liksom många andra i den regionen var den här kvinnan icke-jude. Vid
den här tidpunkten förkunnade Jesus och hans lärjungar evangeliet endast till
judarna och inte ännu till icke-judarna (se Matt. 10:5–6). Dörrarna skulle senare
öppnas för icke-judarna så att de kunde ta emot frälsningens budskap (se Apg. 10).
Be eleverna turas om att läsa upp Matteus 15:21–27 med en kamrat. Be dem leta
efter svar på följande frågor (skriv gärna de här frågorna på tavlan):
• Vilken rättfärdig önskan hade den kanaaneiska kvinnan?
• Vad var det kvinnan gjorde och sa som visade hennes tro på Jesus Kristus?
Be eleverna att ge sina svar.
• Hur vittnade kvinnans svar på den här liknelsen ytterligare om hennes tro på
Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp Matteus 15:28 och be klassen följa med och se vad Frälsaren
gjorde för den här kvinnan.
• Vad gjorde Frälsaren för den här kvinnan? Varför?
• Vilken princip kan vi lära oss av den här berättelsen om vad som kan hända när
vi utövar tro på Jesus Kristus? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera en princip liknande den här: När vi utövar tro på Jesus Kristus kan
vi ta emot välsignelser enligt våra rättfärdiga önskningar.)
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• Förutom att trofast be Herren välsigna oss enligt våra rättfärdiga önskningar,
vad mer kan vi göra för att utöva tro på Jesus Kristus?
Ställa frågor som hjälper eleverna förstå lärosatser och principer
Efter att ha identifierat lärosatser och principer måste eleverna förstå dem innan det blir
meningsfullt för dem att tillämpa dem. För att hjälpa eleverna förstå en lärosats eller princip, kan
du ställa frågor som leder till en klarare insikt om vad den innebär, som uppmanar eleverna att
tänka på den i ett nutida sammanhang eller som uppmanar eleverna att förklara sin tolkning
av den.

För att ytterligare hjälpa eleverna förstå vad de kan göra för att utöva tro på Jesus
Kristus, ber du en elev läsa upp följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Då vi tror på Herren Jesus Kristus, måste vi lita på honom. Vi måste förtrösta på
honom så mycket att vi gärna accepterar hans vilja i vetskapen om att han
känner till vad som är bäst för oss. …
Oavsett hur stark tron är, kan den aldrig frambringa ett resultat som står i
motsats till hans vilja vars kraft den är. … Vi kan aldrig ha verklig tro på Herren
utan att också ha fullständig tillit till Herrens vilja och hans tidsschema” (”Tro på
Herren Jesus Kristus”, Nordstjärnan, juli 1994, s. 97).

• Hur kan äldste Oaks förklaring av vad det innebär att utöva tro på Jesus Kristus
hjälpa oss när Herren inte omedelbart välsignar oss enligt våra rättfärdiga
önskningar?
Be eleverna titta på listan över rättfärdiga önskningar på tavlan och förklara vad de
kan göra för att utöva tro på Jesus Kristus i sin strävan att uppnå de välsignelserna.
• När har ni (eller någon ni känner) fått rättfärdiga önskningar infriade (enligt
Herrens vilja och tidsplan) genom att utöva tro på Jesus Kristus?
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker vad de ska göra
för att utöva tro på Jesus Kristus i sin strävan efter att få sina rättfärdiga önskningar
infriade av honom. Uppmana eleverna att göra det som de har skrivit.

Matteus 15:29–39
Jesus mättar mer än fyra tusen efterföljare med sju bröd och några fiskar
Sammanfatta Matteus 15:29–39 genom att förklara att Jesus återvände till Galileen.
Medan han var där samlades över fyra tusen människor kring honom, och de hade
med sig människor som led av olika slags krämpor och handikapp. Frälsaren
botade dem och efter att folket tillbringat tre dagar med honom utförde han ännu
ett under genom att mätta dem alla med endast sju bröd och några små fiskar.
(Obs: Undret att mätta fyra tusen kommer att behandlas grundligare i lektionen om
Markus 8.)
Avsluta gärna lektionen genom att dela med dig av ditt vittnesbörd om de
sanningar och principer som eleverna identifierade i Matteus 15.
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Matteus 16
Inledning

Jesus Kristus tillrättavisade fariseerna och sadduceerna som
begärde ett tecken på hans gudomlighet. Petrus vittnade om

att Jesus är Kristus och fick löfte om rikets nycklar. Jesus lärde
sina lärjungar att ta upp sina kors och följa honom.

Lektionsförslag
Matteus 16:1–12
Fariseerna och sadduceerna begär ett tecken av Frälsaren
Skriv följande bisatser på tavlan före lektionen:
Genom att en ängel visar sig
Genom den Helige Anden
Genom att tro på en väns eller familjemedlems ord
Genom att bevittna ett under

Som inledning på lektionen ber du eleverna välja den beskrivning på tavlan som
bäst motsvarar hur de skulle vilja få ett vittnesbörd om evangeliet. Be några elever
tala om vilken beskrivning de valde och förklara varför de valde den.
Be eleverna att i sina studier av Matteus 16 söka efter sanningar om hur Herren
hjälper oss ta emot och stärka våra vittnesbörd om evangeliet.
Be en elev läsa upp Matteus 16:1. Be eleverna följa med och se vad fariseerna och
sadduceerna ville Jesus.
• Vad ville fariseerna och sadduceerna Jesus?
• N/A N/A
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 16:2–4. Be klassen följa med i texten
och se hur Frälsaren bemötte fariseerna och sadduceerna.
• Vilket tecken sa Herren att han skulle ge dem?
Förklara att Jesus hänvisade till profeten Jona i Gamla testamentet som slukades av
en ”stor fisk” (Jona 2:1). Jonas ”begravning” i och sedan framkomst ur fiskens
mage efter tre dagar symboliserade Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse ur
graven på den tredje dagen.
• Vad gjorde Frälsaren efter att han tillrättavisat fariseerna och sadduceerna?
• Vad kan vi lära oss av den här upplevelsen om det felaktiga sättet att söka andlig
sanning? (Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de identifierar
följande sanning: Vi tar inte emot andlig kunskap genom att begära
tecken.)
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Sammanfatta Matteus 16:5–12 genom att förklara att Frälsaren varnade sina
lärjungar för fariseernas och sadduceernas falska läror. (Obs: Den här händelsen
kommer att studeras mer ingående i lektionen om Markus 8.)

Matteus 16:13–20
Petrus vittnar om Jesus Kristus och får löfte om rikets nycklar
Förklara att Jesus, efter att ha tillrättavisat fariseerna och sadduceerna för att de
begärde ett tecken, lärde sina lärjungar hur man får ett vittnesbörd om sanningen.
Be en elev läsa upp Matteus 16:13–14. Be klassen följa med och se vilken fråga
Jesus ställde och vad hans lärjungar svarade.
• Vad frågade Jesus sina lärjungar? Hur svarade de? (Du kan behöva förklara att
Elia och Jeremia är profeter i Gamla testamentet.)
• Vad kan deras svar lära oss om hur väl folk förstod vem Jesus var vid den här
tidpunkten i hans verksamhet?
Be en elev läsa upp Matteus 16:15–17. Be klassen följa med och uppmärksamma
den andra frågan Frälsaren ställde.

Matteus 16:15–19 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Föreslå gärna att eleverna markerar nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de kan hitta dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
• Vilken var den andra frågan Frälsaren ställde? Vad svarade Petrus?
• Hur visste Petrus, enligt vers 17, att Jesus Kristus är Guds son? (Påpeka att vår
himmelske Fader uppenbarade den här sanningen för honom genom den
Helige Anden.)
• Vilken sanning kan vi hitta i de här verserna om hur vi kan få ett vittnesbörd om
Jesus Kristus? (Elevernas svar borde återspegla sanningen att vi får ett
vittnesbörd om Jesus Kristus genom uppenbarelse från den Helige
Anden.)
• Varför tror ni att det är viktigt att vi får ett vittnesbörd genom uppenbarelse från
den Helige Anden i stället för på något annat sätt?
För att hjälpa eleverna bättre förstå den Helige Andens roll i att hjälpa oss få ett
vittnesbörd om Frälsaren, ber du en elev läsa upp följande uttalande av president
Joseph Fielding Smith:
”Guds ande, som talar till människans ande, har kraft att förmedla sanning med
större verkan och förståelse än en personlig kontakt med himmelska varelser.
Genom den Helige Anden vävs sanningen in i kroppens alla fibrer och muskler så
att den aldrig kan glömmas” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Fielding
Smith [2013], s. 181).
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• Vad kan vi göra för att förbereda oss för att ta emot uppenbarelse genom den
Helige Anden?
• Hur fick ni veta att Jesus Kristus är Guds Son och er Frälsare? Hur förberedde ni
er för att ta emot det vittnesbördet från den Helige Anden?
Be eleverna att begrunda sina vittnesbörd om Frälsaren. Uppmana dem att skriva
ner i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur de kan stärka sina
vittnesbörd eller vad de behöver göra för att ta emot ett vittnesbörd genom den
Helige Anden.
Be två elever komma och ställa sig längst fram i klassrummet och vara med i ett
rollspel. Ge en elev i uppgift att representera sig själv och den andra eleven att
representera en vän som inte är medlem i kyrkan. Ge eleven som representerar
icke-medlemmen ett papper med nedanstående två frågor. Be eleven läsa frågorna
högt, en i taget, och be den andra eleven svara. (Uppmana gärna klassen att föreslå
möjliga svar som eleven som svarar på frågorna kan ge.)
1. Jag hörde att din kyrka påstår sig vara Jesu Kristi enda sanna kyrka. Är det vad
du tror?
2. Min kyrka tror också på Jesus Kristus, så varför tror du att din kyrka är den enda
sanna kyrkan?
Tacka eleverna för att de har deltagit och be dem återvända till sina platser.
Be eleverna att i sina fortsatta studier av Matteus 16 leta efter sanningar som kan
hjälpa oss förstå och förklara för andra vad som utmärker Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga som Herrens kyrka på jorden.
Påminn eleverna om att när Jesus
ställde sina lärjungar frågorna om vem
han var, befann de sig i ett område som
hette Caesarea Filippi (se Matt. 16:13).
Om möjligt, visa en bild av Caesarea
Filippi (se Bibliska fotografier nr 26,
”Caesarea Filippi”). Be eleverna se efter
vad som är bakom floden och träden i
den här bilden. Förklara att den stora
klippformationen vid Caesarea Filippi
skulle ha varit en meningsfull plats för
Frälsaren att fortsätta sitt samtal med
sina lärjungar.
Be en elev läsa upp Matteus 16:18–20.
Be klassen följa med och se hur
Frälsaren använde klipporna omkring
sig för att beskriva sin kyrkas
grundläggning.
• Vad tror ni Frälsaren menade när
han sa att han skulle bygga sin
kyrka ”på denna klippa” (v. 18)?
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För att hjälpa eleverna förstå det uttrycket ber du en av dem läsa upp följande
uttalande av profeten Joseph Smith:
”Jesus lärde: ’På denna klippa skall jag bygga min församling …’ [Matt. 16:18].
Vilken klippa? Uppenbarelsens” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith
[2007], s. 193).

”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga grundades på direkt uppenbarelse, som Guds sanna
kyrka alltid grundats enligt skrifterna (Amos 3:7 och Apg. 1:2)” (Kyrkans presidenters lärdomar:
Joseph Smith, s. 193).

• Hur skulle ni sammanfatta vad Frälsaren lärde om sin kyrka i vers 18? (Eleverna
bör identifiera något liknande följande princip: Jesu Kristi kyrka är byggd på
uppenbarelse från Gud. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Hur kan det stärka ert vittnesbörd om evangeliet att veta att Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga är byggd på uppenbarelse från Gud?
• Vad lovade Frälsaren att ge till Petrus, enligt vers 19?
• Vilken lärosats kan vi lära oss av löftet som Frälsaren gav till Petrus? (Se till att
eleverna identifierar följande sanning: Jesus Kristus anförtror sina utvalda
profeter och apostlar nycklarna till sitt rike.)
• Vad är himmelrikets nycklar? (Den vägledande kraften, rättigheten och
myndigheten som är nödvändig för att presidera över Guds rike på jorden, eller
Jesu Kristi kyrka.)
För att hjälpa eleverna förstå vad prästadömets nycklar är, ber du en elev läsa upp
följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum:
”’Prästadömets nycklar är den myndighet som Gud har gett prästadöms[bärare]
att leda, övervaka och styra användandet av hans prästadöme på jorden’
[Handbok 2: Kyrkans förvaltning [2010], 2.1.1]. Varje handling eller förrättning
som utförs i kyrkan görs under direkt eller indirekt bemyndigande av den som
innehar nycklarna för det uppdraget” (”Prästadömets nycklar och myndighet”,
Liahona maj 2014, s. 49).

• Vad sa Jesus att Petrus skulle kunna göra tack vare nycklarna han skulle få?
Förklara att bland nycklarna som Frälsaren lovade Petrus fanns beseglingsmaktens
nycklar. Den här makten gör det möjligt för förrättningarna som utförs under
kyrkans ledares myndighet att vara giltiga i himlen. Den används också för att
binda samman familjer för evigt. I vår tid innehas beseglingsmakten av första
presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum.
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• Hur skulle ni sammanfatta varför Herren ger prästadömets nycklar till sina
profeter och apostlar? (Eleverna bör identifiera en sanning som följande:
Prästadömets nycklar är nödvändiga för att förvalta Herrens kyrka på
jorden.)
Be en elev läsa upp frågorna från rollspelet. Be klassen förklara hur de skulle
besvara de här frågorna med hjälp av sanningarna de identifierade i Matteus
16:18–19. Be gärna eleverna att bära sina vittnesbörd om de här sanningarna.
Visa gärna en bild av nuvarande första presidentskapet och de tolv apostlarnas
kvorum (se LDS.org [till exempel Meet Today’s Prophets and Apostles] och
generalkonferensnummer av Liahona) och vittna om att samma nycklar som gavs
till Petrus och de andra apostlarna i forna dagar innehas och används i dag av
Herrens levande profeter och apostlar.

Matteus 16:21–28
Jesus lär vad det innebär att följa honom
Sammanfatta Matteus 16:21–28 genom att förklara att Jesus talade om sitt
försoningsoffer. Han lärde också sina lärjungar att de måste vara villiga att förvägra
den naturliga människan (se Mosiah 3:19), vara lydiga och offra för att kunna följa
honom med glädje.

Nyckelskriftställe – Matteus 16:15–19
Uppmana eleverna att berätta för sina familjer vad de har lärt sig av Matteus 16. Du
kan välja ut en del av Matteus 16:15–19 som ni som klass kan lära er utantill under
de kommande dagarna. Tips för hur ni kan lära er saker utantill finns i appendix i
slutet av den här manualen.
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Matteus 17
Inledning

Jesus Kristus, Mose och Elia gav Petrus, Jakob och Johannes
prästadömsnycklar på förklaringsberget. Efter att de kommit
ner från berget kastade Jesus ut en ond ande ur en pojke. I

Kapernaum skaffade Jesus genom ett under fram pengar till
tempelskatten för sig själv och Petrus.

Lektionsförslag
Matteus 17:1–13
Mose och Elia visar sig för Petrus, Jakob och Johannes
Håll upp ett körkort, eller be en elev som har körkort att visa det för klassen.
• Vad är en person som har körkort auktoriserad att göra?
Håll upp eller visa en bild av bilnycklar.
• Varför måste man ha tillgång till bilnycklar också, räcker det inte att ha körkort?
• Hur kan innehavet av körkort och nycklar att köra bil med jämföras med den
nödvändiga prästadömsmyndigheten och de nödvändiga prästadömsnycklarna
till att leda Guds verk? (Precis som de som innehar körkort är auktoriserade att
köra bil, innehar många män prästadömets myndighet. Men precis som
bilnycklarna bara låter en förare köra ett specifikt fordon, bemyndigar
prästadömsnycklarna en person att verka i eller leda Guds verk inom ett
specifikt område. Kyrkans presidenter innehar och använder prästadömsnycklar
till att presidera över och leda hela Herrens verk på jorden,)
Påminn eleverna om att vi i Matteus 16:19 läste att Herren lovade att han skulle ge
Petrus rikets nycklar, eller myndigheten att leda Guds verk på jorden. Vid den
tidpunkten hade Petrus och var och en av de andra apostlarna redan fått
prästadömets myndighet, men de hade ännu inte fått rikets nycklar.
Be eleverna att i sina studier av skrifterna i dag uppmärksamma hur Petrus tog
emot himmelrikets nycklar och hur dessa nycklar senare gavs till Joseph Smith och
andra i vår tid.
Be en elev läsa upp Matteus 17:1–2. Be klassen följa med och se vart Frälsaren tog
Petrus, Jakob och Johannes för att förbereda dem för att ta emot prästadömets
nycklar. Det kan vara bra att påpeka att Frälsaren kan ha valt ut Petrus, Jakob och
Johannes att gå med honom eftersom de skulle komma att verka som kyrkans
första presidentskap efter Frälsarens uppståndelse och himmelsfärd (se Joseph
Fielding Smith, Frälsningens lära, sammanst. av Bruce R. McConkie 3 band
[1981], 3:128).
• Vart tog Jesus Petrus, Jakob och Johannes?
• Vad hände med Frälsaren på berget?
• Vad innebär det att bli förvandlad, eller förklarad?
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Hjälp eleverna förstå att förklaring innebär ett ”tillstånd hos människor som
tillfälligt förändras till utseende och natur – det vill säga lyfts till en högre andlig
nivå – så att de kan uthärda himmelska varelsers närvaro och härlighet”
(Handledning för skriftstudier, ”Förklaring”, scriptures.lds.org). Petrus, Jakob och
Johannes blev också förklarade vid det tillfället (se L&F 67:11–12).
Skriv följande rubrik på tavlan: Personer som var närvarande på förklaringsberget.
Under den här rubriken skriver du Jesus Kristus, Petrus, Jakob och Johannes.
Be en elev läsa upp Matteus 17:3 och be klassen se vilka som visade sig för Jesus
och apostlarna på berget.
• Vilka visade sig på berget? N/A
Lägg till Mose och Elia till listan på tavlan.
För att hjälpa eleverna förstå varför Mose och Elia visade sig på berget ber du en
elev läsa upp följande uttalande av profeten Joseph Smith:
”Frälsaren, Mose och Elias [Elia] gav nycklarna till Petrus, Jakob och Johannes på
berget, när de förvandlades inför honom” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph
Smith [2007], s. 103).

• Varför visade sig Elia och Mose på berget, enligt Joseph Smith? (För att ge
prästadömets nycklar till Petrus, Jakob och Johannes. Du kan också förklara att
Mose och Elia visade sig i templet i Kirtland den 3 april 1836 för att återställa
prästadömets nycklar: Mose återställde nycklarna till Israels insamling [se L&F
110:11] och Elia återställde nycklarna som rör beseglingsmakten [se L&F
110:13–16]. De här besöken i Kirtland utgör ett mönster som förklarar vad som
hände på förklaringsberget.)
Förklara att Joseph Smiths översättning av Bibeln förtydligar att Johannes Döparen,
som Herodes lät avrätta, också visade sig på berget (se JSÖ, Mark. 9:3 [i
Handledning för skriftstudier]; se även Handledning för skriftstudier, ”Elia”). Lägg
till Johannes Döparen till listan på tavlan.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 17:4–9. Be klassen följa med och se
vem mer som var närvarande på förklaringsberget.
• Vem mer var närvarande på förklaringsberget? (Lägg till Gud Fadern till listan på
tavlan.)
Påminn kortfattat eleverna om att en evangelieutdelning är en tidsperiod i vilken
vår himmelske Fader ger prästadömets myndighet, förrättningar och kunskap om
hans frälsningsplan till människor på jorden genom hans bemyndigade tjänare. Be
en elev komma fram till tavlan och rita en stjärna vid var och en av personerna i
listan på tavlan som visade sig för profeten Joseph Smith i vår utdelning. (Eleven
bör placera en stjärna vid alla personerna på tavlan.)
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Be klassen förklara när vart och ett av
de här besöken inträffade och syftet
med dem. (Medan eleverna gör det kan
du visa följande bilder: Den första
synen; Johannes Döparen förlänar
aronska prästadömet; Melkisedekska
prästadömets återställelse och Elia visar
sig i templet i Kirtland [Evangeliebilder
(2008), nr 90, 93, 94, 95; se även
LDS.org.)
• Vilken sanning kan vi lära oss av de
här händelserna vad gäller
förläningen av prästadömets nycklar
i varje tidsutdelning? (Eleverna
använder kanske andra ord, men
hjälp dem identifiera följande
sanning: I varje tidsutdelning
förlänar Gud prästadömets
nycklar till sina utvalda tjänare så
att de kan leda hans verk på
jorden.)

Vår himmelske Fader och Jesus Kristus visar
sig för Joseph Smith

• Varför är det viktigt att veta att
samma mönster för att förläna
prästadömets nycklar som vi såg på
Jesu Kristi tid har upprepats i vår tid
med profeten Joseph Smith?
• Innehar de nuvarande profeterna
och apostlarna samma nycklar som
Joseph Smith tog emot? (Ja.) Hur
fick de dessa nycklar? (Nycklarna
har förts vidare från Joseph Smith
genom Brigham Young och
efterföljande profeter.)
Be gärna elever berätta om sina känslor
för prästadömets myndighet och
välsignelsen av att ha nycklar som
förlänats i vår tidsutdelning på samma
sätt som de förlänades under Jesu Kristi
verksamhet på jorden.

Johannes Döparen återställer aronska
prästadömet
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Matteus 17:14–23
Jesus driver ut en ond ande ur en pojke
Sammanfatta Matteus 17:14–23 genom
att förklara att en far tog sin son till
Frälsaren för att bli botad. När Jesus
hade botat barnet lärde han sina
lärjungar att vissa välsignelser endast
kan fås genom bön och fasta. Han
profeterade om sin död och
uppståndelse. (Obs: De här händelserna
kommer att studeras mer ingående i
lektionsförslaget för Markus 9:14–29.)

Matteus 17:24–27
Jesus skaffade genom ett under fram
pengar till tempelskatten för sig själv
och Petrus
När eleverna studerar Matteus 17:24–27
ber du dem söka efter en sanning som
kan hjälpa oss förstå hur vårt exempel
påverkar andra.

Petrus, Jakob och Johannes återställer
melkisedekska prästadömet

För att hjälpa eleverna förstå
sammanhanget i det här stycket,
förklarar du att under moselagen
krävdes det av alla manliga israeliter
över 20 år att de skulle betala en
tempelskatt varje år (se 2 Mos.
30:13–16). De här pengarna gick till
kostnaden för templets verksamhet. En
del präster och rabbiner bland folket
behövde inte betala den här skatten
enligt det styrande rådet.
Be en elev läsa upp Matteus 17:24–26.
Be klassen följa med och
uppmärksamma frågorna som
skatteindrivarna och Jesus ställde
till Petrus.

Elia återställer beseglingsnycklar i templet i
Kirtland

• Vad frågade skatteindrivarna Petrus? Vad svarade Petrus?
• Vad frågade Jesus Petrus? Vad svarade Petrus?
Förklara att ordet andra i det här stycket betyder alla i ett rike som inte är barn till
kungen. De ”andra” måste betala skatt, medan kungens barn är undantagna. Jesus
lärde Petrus att eftersom han var Guds Son och templet var hans Faders hus (se
Matt. 17:25–26; Joh. 2:16), behövde han inte betala skatt och kunde ha valt att inte
göra det. Men skatteindrivarna förväntade sig att Jesus skulle betala skatt eftersom
de inte förstod vem han var.
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Be eleverna läsa Matteus 17:27 tyst för sig själva och se vad Jesus sa till Petrus att
göra därnäst.
• Vad sa Frälsaren till Petrus att han skulle göra?
• Varför sa Jesus att han skulle betala skatten?
Skriv orden stöta oss på tavlan och förklara att i det här sammanhanget betyder
orden ”för att vi inte skall stöta oss med dem” sannolikt att Frälsaren inte ville göra
något som kunde få andra att snava andligen. (Om han inte hade betalat skatten
kanske vissa judar skulle ha tittat snett på honom och hans efterföljare och blivit
mindre mottagliga för evangeliets budskap.)
• Vilken princip kan vi lära oss av Frälsarens exempel? (Eleverna använder kanske
andra ord, men bör identifiera följande princip: Vi kan följa Frälsarens
exempel genom att undvika handlingar som kan få andra att snava
andligen. Skriv den här principen på tavlan.)
• I vilka andra situationer kan den här principen vägleda oss att göra rätt val?
• Hur har ni välsignats av att försöka följa Frälsarens exempel och undvika
handlingar som skulle kunna få andra att snava andligen?
Ställa frågor som inbjuder känslor och vittnesbörd
När eleverna har förstått en lärosats eller princip i skrifterna ställer du frågor som hjälper dem
fundera över andliga upplevelser de haft rörande den lärosatsen eller principen. De här frågorna
kan hjälpa eleverna att djupare uppfatta hur sann och viktig den evangeliesanningen är för dem.
Sådana känslor föder ofta en starkare önskan att mer trofast leva efter en evangelieprincip.

Avsluta lektionen med att be eleverna att i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker skriva något de ska göra för att bli bättre på att leva efter
ovanstående princip.

Repetition av nyckelskriftställen
När eleverna lätt kan hitta nyckelskriftställena kan de med större tillförsikt studera
evangeliet, tillämpa evangelieprinciper i livet och undervisa ur skrifterna.
Repetitionsaktiviteter för nyckelskriftställen finns här och var i den här
handledningen för att introducera ett antal metoder som hjälper eleverna att
regelbundet repetera nyckelskriftställen. Ytterligare repetitionsaktiviteter återfinns i
appendix i den här handledningen.
Frågesporter kan hjälpa eleverna komma ihåg vad de lärt sig och mäta deras
kunskap. Be eleverna läsa de tre nyckelskriftställena som redan har presenterats i
den här handledningen. Du kan även ta med några nya skriftställen. (Föreslå gärna
att eleverna markerar de här skriftställena i sina skrifter.) När eleverna läst färdigt
leker du en frågelek med dem genom att ge dem ett nyckelord eller genom att läsa
några ord från seminariets bokmärke. Be därefter eleverna att hitta rätt skriftställe i
sina skrifter.
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Matteus 13:24–17:27
(Studieavsnitt 4)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Matteus
13:24 –17:27 (studieavsnitt 4) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
koncentreras bara på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 13:24–58)
Av liknelsen om ogräset lärde sig eleverna att Herren kommer att samla in de rättfärdiga i de sista dagarna och sedan
förgöra de onda vid hans ankomst. I ytterligare liknelser lärde de sig om hur Jesu Kristi återställda kyrka skulle fylla hela
jorden och om de eviga välsignelser som kommer till dem som offrar för att ta emot Jesu Kristi evangelium.

Dag 2 (Matteus 14)
Av Matteus 14 lärde sig eleverna att vi följer Jesu Kristi exempel när vi visar andra medkänsla även när vi sörjer. De
lärde sig även att om vi söker Guds hjälp när vår tro sviktar kan han lyfta oss ur våra rädslor och tvivel.

Dag 3 (Matteus 15)
Av Frälsarens instruktioner till de skriftlärda och fariseerna lärde sig eleverna att om vi vill närma oss Gud måste vi
prioritera hans bud över de traditioner och seder som vi har. De lärde sig också att om vi väljer att underhålla onda
eller olämpliga tankar och önskningar så kommer de tankarna och önskningarna att göra oss orena, samt att när vi
utövar tro på Jesus Kristus kan vi ta emot välsignelser enligt våra rättfärdiga önskningar.

Dag 4 (Matteus 16–17)
I sina studier av Matteus 16–17 lärde sig eleverna att Jesu Kristi kyrka är byggd på uppenbarelse från Gud. De lärde sig
också om de prästadömsnycklar som förlänades i forna dagar och i vår tid, som tillåter Herrens tjänare att förvalta hans
kyrka på jorden.

Inledning
Jesus Kristus tillrättavisade fariseerna och sadduceerna som begärde ett tecken på
hans gudomlighet. Petrus vittnade om att Jesus är Kristus och fick löfte om
himmelrikets nycklar. Följande undervisningsförslag kan hjälpa eleverna förstå hur
de kan stärka sina vittnesbörd.

Lektionsförslag
Matteus 16:1–12
Fariseerna och sadduceerna begär ett tecken av Frälsaren
Skriv följande bisatser på tavlan före lektionen:
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Genom att en ängel visar sig
Genom den Helige Anden
Genom att tro på en väns eller familjemedlems ord
Genom att bevittna ett under

Som inledning på lektionen ber du eleverna välja den beskrivning på tavlan som
bäst motsvarar hur de skulle vilja få ett vittnesbörd om evangeliet. Be några elever
tala om vilken beskrivning de valde och förklara varför de valde den.
Be eleverna att i sina studier av Matteus 16 söka efter sanningar om hur Herren
hjälper oss ta emot och stärka våra vittnesbörd om evangeliet.
Be en elev läsa upp Matteus 16:1. Be eleverna följa med och se vad fariseerna och
sadduceerna ville Jesus.
• Vad ville fariseerna och sadduceerna Jesus?
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 16:2–4. Be klassen följa med i texten
och se hur Frälsaren bemötte fariseerna och sadduceerna.
• Vilket tecken sa Herren att han skulle ge dem?
Förklara att Jesus hänvisade till profeten Jona i Gamla testamentet som slukades av
en ”stor fisk” (Jona 2:1). Jonas ”begravning” i och sedan framkomst ur fiskens
mage efter tre dagar symboliserade Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse ur
graven på den tredje dagen.
Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum förklarade profeten Jonas
tecken: ”Jonas begravning i och framkomst ur den stora fisken (Jona 1:15–17; 2)
symboliserar Kristi död, begravning och uppståndelse” (Mormon Doctrine, 2:a utg.
[1966], s. 711–712).
• Vad gjorde Frälsaren efter att han tillrättavisat fariseerna och sadduceerna?
• Vad kan vi lära oss av den här upplevelsen om det felaktiga sättet att söka andlig
sanning? (Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de identifierar
följande sanning: Vi tar inte emot andlig kunskap genom att begära
tecken.)
Sammanfatta Matteus 16:5–12 genom att förklara att Frälsaren varnade sina
lärjungar för fariseernas och sadduceernas falska läror.

Matteus 16:13–20
Petrus vittnar om Jesus Kristus och får löfte om rikets nycklar
Förklara att Jesus, efter att ha tillrättavisat fariseerna och sadduceerna för att de
begärde ett tecken, lärde sina lärjungar hur man får ett vittnesbörd om sanningen.
Be en elev läsa upp Matteus 16:13–14. Be klassen följa med och se vilken fråga
Jesus ställde och vad hans lärjungar svarade.
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• Vad frågade Jesus sina lärjungar? Hur svarade de? (Du kan behöva förklara att
Elia och Jeremia är profeter i Gamla testamentet.)
• Vad kan deras svar lära oss om hur väl folk förstod vem Jesus var vid den här
tidpunkten i hans verksamhet?
Obs: I lektionen för dag 4 studerade eleverna nyckelskriftstället Matteus 16:15–19.
Ta gärna några minuter till att gå igenom skriftstället med dem.
Be en elev läsa upp Matteus 16:15–17. Be klassen följa med och uppmärksamma
den andra frågan Frälsaren ställde.
• Vilken var den andra frågan Frälsaren ställde? Vad svarade Petrus?
• Hur visste Petrus att Jesus är Guds Son, enligt vers 17? (Påpeka att vår
himmelske Fader uppenbarade den här sanningen för honom genom den
Helige Anden.)
• Vilken sanning kan vi hitta i de här verserna om hur vi kan få ett vittnesbörd om
Jesus Kristus? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera
följande sanning: Vi får ett vittnesbörd om Jesus Kristus genom
uppenbarelse från den Helige Anden.)
• Varför tror ni att det är viktigt att vi får ett vittnesbörd genom uppenbarelse från
den Helige Anden i stället för på något annat sätt?
För att hjälpa eleverna bättre förstå den Helige Andens roll i att hjälpa oss få ett
vittnesbörd om Frälsaren, ber du en elev läsa upp följande uttalande av president
Joseph Fielding Smith:
”Guds ande, som talar till människans ande, har kraft att förmedla sanning med
större verkan och förståelse än en personlig kontakt med himmelska varelser.
Genom den Helige Anden vävs sanningen in i kroppens alla fibrer och muskler så
att den aldrig kan glömmas” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Fielding
Smith [2013], s. 181).

• Vad kan vi göra för att förbereda oss för att ta emot uppenbarelse genom den
Helige Anden?
• Hur fick ni veta att Jesus Kristus är Guds Son och er Frälsare? Hur förberedde ni
er för att ta emot det vittnesbördet från den Helige Anden?
Be eleverna fundera över hur de kan stärka sitt vittnesbörd eller vad de behöver
göra för att ta emot ett vittnesbörd genom den Helige Anden. Uppmana dem att
handla enligt de intryck de får.

Nästa studieavsnitt (Matteus 18:1–22:26)
Be eleverna tänka på ett tillfälle då det var svårt för dem att förlåta någon. Be dem
fundera över följande frågor: Varför kände du dig berättigad att inte förlåta den här
personen? Varför ska vi förlåta andras överträdelser även om vi känner oss
berättigade att inte förlåta dem? Be eleverna leta efter svar på de här frågorna
medan de fortsätter sina studier under den kommande veckan.
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Matteus 18
Inledning

Jesus Kristus lärde sina lärjungar principer som skulle hjälpa
dem leda hans kyrka efter hans himmelsfärd. Herren gav dem

också liknelsen om den obarmhärtige tjänaren som svar på
Petrus fråga om förlåtelse.

Lektionsförslag
Matteus 18:1–20
Jesus Kristus lär sina lärjungar principer som kommer att hjälpa dem leda kyrkan
Skriv upp följande kränkningar på tavlan: utsättas för lögner, bli bestulen på något, bli
sviken av en vän. Be eleverna att tyst för sig själva gradera varje kränkning på en
skala från 1 till 10, där 1 är lättast att förlåta och 10 svårast. Be några frivilliga elever
berätta hur de graderat kränkningarna.
Be eleverna fundera över varför vi ska förlåta andra även när det är svårt att
göra det.
Be eleverna att i sina studier av Matteus 18 söka efter sanningar som kan hjälpa
dem förstå varför vi borde förlåta andra.
Sammanfatta Matteus 18:1–14 genom att förklara att Jesus lärde sina lärjungar att
ödmjuka sig och bli som små barn. Han förklarade även att de som ”förleder” små
barn, eller får dem att snava i sin tro, kommer att underkastas Guds domar (se v.
6–7). Frälsaren rådde sedan sina lärjungar att avlägsna från sina liv allt som skulle
kunna förleda dem till synd eller få dem att snava (se v. 9). (Obs: Frälsarens
lärdomar i Matteus 18:1–14 kommer att behandlas mer ingående i lektionerna om
Markus 9 och Lukas 15.)
Förklara att när Frälsaren hade gett sina lärjungar rådet att avlägsna från sina liv allt
som kunde få dem att snava, berättade han för dem vad en människa bör göra om
någon syndar mot honom eller henne. Han lärde också apostlarna principer för
disciplinära åtgärder i kyrkan.
Be en elev läsa upp Matteus 18:15 och be klassen uppmärksamma vad Jesus sa till
sina lärjungar att göra om någon syndade mot dem.
• Vad lär vi oss av den är versen om vad vi bör göra om någon syndar mot oss?
Sammanfatta Matteus 18:16–17 genom att förklara att Frälsaren sa till sina apostlar
att om någon vägrar inse sitt fel och erkänna sin synd, och två eller fler vittnen
vittnar mot honom eller henne, så ska den personen bli avskuren från kyrkan. Du
kan också förklara att de som nuförtiden presiderar över kyrkans disciplinråd, där
sådana beslut fattas, alltid söker Herrens vilja angående om personen i fråga bör bli
avskuren från kyrkan, eller utesluten.
Be en elev läsa upp Matteus 18:18–20. Be eleverna följa med och se vilken
myndighet apostlarna hade fått.
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• Vilken myndighet hade apostlarna fått? (Förklara att Frälsaren hade gett
apostlarna prästadömets nycklar, som gav dem myndighet att under Petrus
ledning utföra beseglingsförrättningar och fatta bindande beslut rörande
kyrkan, som till exempel om en syndare skulle få fortsätta vara medlem eller
inte [se Matt. 16:19].)
• Vad lovade Herren sina apostlar i vers 19–20? (Föreslå gärna att eleverna
markerar löftet i vers 20.)

Matteus 18:21–35
Herren ger liknelsen om den obarmhärtige tjänaren
Be en elev läsa upp följande berättelse av president Thomas S. Monson om en
familj vars två månader gamla baby hade dött:
”Fadern var möbelsnickare och tillverkade en vacker kista åt deras älskade lilla
barn. Vädret på begravningsdagen var dystert och återspeglade sorgen de kände
över förlusten. När familjen anlände till möteshuset, med fadern bärande på den
lilla kistan, hade en liten grupp vänner samlats där. Men möteshusets dörrar var
låsta. Den upptagne biskopen hade glömt bort begravningen. Alla försök att nå
honom misslyckades. Fadern visste inte vad han skulle göra, så han tog kistan
under armen och gick hem tillsammans med familjen i hällregnet” (”Dolda kilar”, Liahona, juli
2002, s. 20).

• Om ni hade tillhört den familjen, hur skulle ni ha känt er när biskopen inte kom
till begravningen?
• Varför skulle det vara svårt att förlåta biskopen?
Förklara att när Frälsaren hade undervisat apostlarna ställde Petrus en fråga till
Herren om förlåtelse. Be en elev läsa upp Matteus 18:21 och be eleverna se vad
Petrus frågade.
• Vad frågade Petrus Frälsaren?
Förklara att vissa religiösa ledare på Petrus tid lärde att en person inte behöver
förlåta en annan person mer än tre gånger. När Petrus frågade Herren om han
borde förlåta någon sju gånger kan han ha tyckt att han var generös (se Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah, 4 band [1979–1981], 3:91). Be eleverna läsa Matteus
18:22 tyst för sig själva och se vad Frälsaren svarade Petrus.
• Hur många gånger sa Frälsaren att vi ska förlåta dem som försyndar sig mot
oss? (Förklara att ””sjuttio gånger sju” är ett sätt att säga att vi inte ska begränsa
antalet gånger vi förlåter andra.)
• Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsaren om att förlåta andra? (Eleverna
använder kanske andra ord, men se till att de identifierar följande sanning:
Herren har befallt oss att vi ska förlåta dem som förorättar eller försyndar
sig mot oss.)
• Vad innebär det att förlåta andra? (Förklara att förlåta andra är att bemöta den
som försyndat sig mot eller sårat oss med kärlek och inte hysa några negativa
känslor mot honom eller henne [se Handledning för skriftstudier, ”Förlåta”,
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scriptures.lds.org; L&F 64:9–11]. Att förlåta innebär inte att vi fortsätter tillåta
andra att skada oss eller att förövaren inte ska hållas ansvarig för sina
handlingar, lagligen eller på annat sätt.)
Förklara att när Frälsaren hade besvarat Petrus fråga, berättade han en liknelse för
sina lärjungar som kan hjälpa oss förstå varför vi ska förlåta andra.
Dela upp klassen i par och be varje par läsa Matteus 18:23–35 tillsammans och se
varför vi ska förlåta andra. Efter ett tag ber du eleverna berätta vad de hittat.
I stället för att låta eleverna läsa Matteus 18:23–35 kan du visa dem videon
”Forgive Every One Their Trespasses: The Parable of the Unmerciful
Servant” [6:06]. Be eleverna att medan de ser på videon uppmärksamma varför vi
ska förlåta andra. Efter videon ber du eleverna dela med sig av sina insikter. Den
här videon finns på LDS.org.
För att hjälpa eleverna förstå den här liknelsen bättre, skriver du av följande ord
på tavlan:

Kung

Tjänare

Medtjänare

• Hur mycket var tjänaren skyldig kungen? (Skriv var skyldig kungen 10 000
talenter under Tjänare.)
Förklara att på Jesu tid ”motsvarade 10 000 talenter 100 000 000 denarer [romersk
valuta]. En denar var en vanlig dagslön för en arbetare” (Jay A. Parry och Donald
W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], s. 95). Be eleverna räkna
ut hur många år det skulle ha tagit tjänaren att betala av sin skuld genom att dela
100 000 000 denarer med 365 dagar (100 000 000/365 = 273 973). Skriv 273 973 år
på tavlan under var skyldig kungen 10 000 talenter.
• Hur mycket var medtjänaren skyldig tjänaren? (Skriv var skyldig tjänaren 100
denarer under Medtjänare.)
N/A Därför var medtjänaren skyldig tjänaren ungefär hundra dagslöner, eller
nästan en tredjedel av sin årslön. Skriv 100 dagar på tavlan under var skyldig
tjänaren 100 denarer.
• Varför tror ni att kungen sa till tjänaren att han var ond för att han inte
efterskänkte medtjänaren den här skulden?
Fråga eleverna vilka de tror att de här tre personerna i liknelsen kan representera?
När du svarat skriver du följande möjliga representationer på tavlan: Kungen = vår
himmelske Fader; Tjänaren = vi; Medtjänaren = de som försyndat sig mot oss.
• Vilken princip tror ni att Frälsaren försökte lära sina lärjungar om varför vi bör
förlåta andra? (Eleverna bör identifiera en princip liknande den här: Om vi vill
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att Gud ska förlåta oss måste vi vara villiga att förlåta andra. Skriv den här
principen på tavlan.)
• Vad kan en människa göra om han eller hon har svårt att förlåta någon?
För att hjälpa eleverna förstå vad vi kan göra för att bli mer villiga att förlåta andra,
ber du en elev läsa upp följande uttalande av president James E. Faust i första
presidentskapet. Gör om möjligt ett utdelningsblad till varje elev.
”Vi behöver medge och erkänna arga känslor. Det krävs ödmjukhet för att göra
det, men om vi faller på knä och ber vår himmelske Fader om att vi ska få en
känsla av förlåtelse så hjälper han oss. Herren kräver av oss att vi ska ’förlåta alla
människor’ [L&F 64:10] i vårt eget intresse, därför att ’hat hämmar vår andliga
utveckling’ [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), s. 144]. Det är bara när vi
befriar oss från hat och bitterhet som Herren kan skänka tröst i hjärtat. …
När vi drabbas av tragedier bör vår reaktion inte vara att söka hämnd, utan snarare att låta
rättvisan ha sin gilla gång och sedan släppa taget. Det är inte lätt att släppa taget och tömma
vårt hjärta på frätande agg. Frälsaren erbjuder oss alla en kostbar frid genom sin försoning, men
den får vi endast om vi är villiga att driva ut negativa känslor – vrede, agg eller hämndlystnad. Åt
oss alla som förlåter ”dem som syndar mot oss” [JST, Matt. 6:13], även dem som har begått
allvarliga brott, ger försoningen frid och tröst” (James E. Faust, ”Förlåtelsens helande kraft”,
Liahona, maj 2007, s. 69).

• Vad sa president Faust att vi ska göra som hjälper oss att förlåta andra?
• Vad kan, enligt president Faust, hända när vi förlåter andra?
Påminn eleverna om president Monsons berättelse som återgavs tidigare under
lektionen och be en elev läsa upp slutet av berättelsen:
”Om de hade varit mindre storsinta, kunde de ha förebrått biskopen och hyst agg
mot honom. När biskopen upptäckte tragedin besökte han familjen och bad om
förlåtelse. Man kunde fortfarande se faderns sårade känslor, men med tårar i
ögonen tog han emot ursäkten och de två omfamnade varandra i en anda av
förståelse” (”Dolda kilar”, Liahona, juli 2002, s. 20).

• Hur har Herren hjälpt er förlåta någon som försyndat sig mot eller förorättat er?
• Vad har hjälpt er att förlåta andra? (Du kan gärna be eleverna besvara den här
frågan i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.)
Ställa frågor och ge uppmaningar som uppmuntrar till tillämpning
Målsättningen för evangelieundervisningen är att hjälpa eleverna tillämpa de principer och
lärosatser som återfinns i skrifterna, bli omvända och ta emot de välsignelser som utlovas de
trofasta och lydiga. Frågor och uppmaningar som uppmuntrar till tillämpning kan hjälpa eleverna
se hur de kan tillämpa de här principerna och lärosatserna i deras nuvarande situationer och i
framtiden.
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Be eleverna att fundera över vem de kanske inte har förlåtit. Uppmana dem att be
om en önskan att förlåta och om förmågan att släppa taget om sårade känslor och
ilska så att Jesus Kristus kan ge dem frid och tröst genom sin försoning.
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Matteus 19–20
Inledning

Jesus Kristus undervisade om äktenskapets helgd. Han
betonade vikten av att välja evigt liv framför världslig
rikedom och berättade liknelsen om vingårdsarbetarna. Jesus

förutsade också sin död och undervisade sina lärjungar om
att tjäna andra.

Lektionsförslag
Matteus 19:1–12
Frälsaren undervisar om äktenskapets helgd
Visa en bild på ett lyckligt gift par som
beseglats i templet. Påpeka att Herrens
lära rörande äktenskap och skilsmässa
på många sätt skiljer sig från världens
uppfattningar.
• Vilka är några av världens
uppfattningar om äktenskap och
skilsmässa? (Obs: Undvik att lägga
för mycket tid på avvikande ämnen
som till exempel samkönade
äktenskap, vilket skulle kunna ta tid
från andra viktiga principer i dagens
lektion.)
Be eleverna att i sina studier av Matteus
19:1–12 söka efter Herrens lärdomar om
äktenskap och skilsmässa och fundera
över varför de här lärdomarna är viktiga
för dem.
Vara lyhörd för elevernas behov och känslor
Var under diskussioner om Frälsarens lärdomar om äktenskap och skilsmässa lyhörd för elever
som kan ha upplevt smärta eller oro på grund av föräldrars eller andra familjemedlemmars
separation eller skilsmässa. Sök i bön den Helige Andens vägledning när du förbereder dig för att
undervisa. Kom ihåg att lyssna noga när dina elever ställer frågor eller delar med sig av tankar
och känslor.

Be en elev läsa upp Matteus 19:1–3. Be klassen följa med och se vad fariseerna
frågade Jesus. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att orden ”att skilja sig från sin hustru av någon anledning” (Matt. 19:3)
handlar om att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst, även om
den är trivial eller självisk.
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Be en elev läsa upp Matteus 19:4–6 och be klassen se vad Frälsaren undervisade om
äktenskap och skilsmässa.
• Vilka sanningar om äktenskapet lär vi oss hur Frälsaren svarade fariseerna?
(Eleverna kan hitta flera sanningar, men se till att betona att äktenskapet
mellan en man och en kvinna är en helig förbindelse som utformats och
instiftats av Gud.)
Be en elev läsa upp Matteus 19:7 och be klassen titta efter ytterligare en fråga som
fariseerna ställde till Frälsaren.
• Vad frågade fariseerna Frälsaren?
Be en elev läsa upp Matteus 19:8–9 och be klassen se vad Frälsaren svarade.
• Vad menade Frälsaren var skälet till att Mose tillät skilsmässa bland israeliterna?
(På grund av att människorna var hårdhjärtade.)
För att ytterligare hjälpa eleverna förstå hur den här lärosatsen gäller vår tid ber du
en elev läsa följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Det slags äktenskap som krävs för upphöjelse – evigt i omfattning och gudalikt i
kvalitet – har inget med skilsmässa att göra. I Herrens tempel vigs par för all
evighet. Men en del äktenskap utvecklas inte till detta ideal. På grund av ’att
[våra] hjärtan är så hårda’ [Matt. 19:8] verkställer Herren inte för närvarande
följderna av den celestiala lagen. Han tillåter skilda personer att gifta sig igen
utan den omoralens besudling som läggs fram i den högre lagen” (”Skilsmässa”,
Liahona, maj 2007, s. 70).

Be gärna eleverna att dela med sig av sina vittnesbörd om att Gud har utformat och
instiftat äktenskapet som en helig förbindelse mellan en man och en kvinna.

Matteus 19:13–30; 20:1–16
Jesus undervisar om evigt liv och berättar liknelsen om vingårdsarbetarna
Be en elev komma fram inför klassen. Säg till eleven att om han eller hon kan göra
tio armhävningar så får han eller hon en liten belöning (som till exempel tio
godisar). När eleven gjort tio armhävningar ger du honom eller henne belöningen
och frågar sedan efter ännu en frivillig. Be den andra eleven göra en armhävning
och fråga sedan klassen vilken belöning de tycker att den här eleven ska få och
varför. Be de två eleverna återvända till sina platser. Tala om för klassen att eleven
senare under lektionen kommer att få en belöning som grundar sig på det som
klassen lär sig i skrifterna.
Sammanfatta Matteus 19:13–27 genom att förklara att Jesus uppmanade sina
efterföljare att söka evigt liv i stället för världslig rikedom. Petrus frågade vad
lärjungarna skulle få för att de försakat sina världsliga ägodelar för att följa
Frälsaren. (Obs: Händelserna i de här verserna kommer att studeras mer ingående i
lektionen om Markus 10.)

123

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 22

Be en elev läsa upp Matteus 19:28–30. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
svarade Petrus.
• Vad kommer alla som försakar allt för att följa Frälsaren att få ärva, enligt vers
29?
Förklara att Frälsaren sedan berättade en liknelse för lärjungarna för att hjälpa dem
förstå vår himmelske Faders önskan att ge alla sina barn möjligheten att få evigt liv.
I den här liknelsen lejde en man arbetare vid olika tidpunkter under dagen för att
arbeta i hans vingård. En normal arbetsdag på Nya testamentets tid skulle ha varat
från ungefär 06.00 till 18.00, lite beroende på årstiden.
Skriv av följande uppställning på tavlan eller dela ut den till eleverna som ett
utdelningsblad:

Arbetare
(starttid)

Överenskommen
lön

Arbetstimmar

Utbetalat
belopp

Tidigt på
morgonen (06.00)
Tredje timmen
(09.00)
Sjätte timmen
(12.00)
Nionde timmen
(15.00)
Elfte timmen
(17.00)

Be eleverna arbeta i små grupper. Be dem läsa Matteus 20:1–7 i sina grupper för att
se hur länge varje grupp arbetare fick arbeta och vilken lön de kom överens om.
(En denar var ett romersk mynt som motsvarade ungefär en arbetares dagslön.)
När de fått tillräckligt med tid ber du några elever komma fram till tavlan och fylla i
de två första kolumnerna i uppställningen (eller så ber du dem fylla i
utdelningsbladet de fått).
• Vilka tycker ni bör få mest betalt?
Be en elev läsa upp Matteus 20:8–10 och be klassen se efter hur mycket var och en
av grupperna med arbetare fick betalt.
• Hur mycket fick var och en av grupperna med arbetare betalt? (När eleverna
svarat skriver du 1 denar i var och en av rutorna i kolumnen med rubriken
”Utbetalat belopp”.)
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• Om ni tillhörde de arbetare som hade arbetat hela dagen, vilka tankar eller
känslor hade ni kunnat få när ni fick samma lön som dem som bara hade
arbetat en timme?
Be en elev läsa upp Matteus 20:11–14. Be klassen följa med och se vad de som hade
arbetat hela dagen sa till vingårdens herre och hur han svarade dem.
• Vilket klagomål hade de som arbetat hela dagen?
• Vad hade vingårdens herre att säga till svar?
• Hur hade vingårdens herre varit rättvis mot dem som hade arbetat hela dagen?
För att hjälpa eleverna identifiera en sanning i den här liknelsen bör du förklara att
lönen på en dinar kan symbolisera evigt liv, som det omnämns i Matteus 19:29.
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: Gud ger evigt liv till alla människor
som …
• Om lönen i den här liknelsen symboliserar evigt liv, vad kan då arbetet
symbolisera? (Elevernas svar kan variera, men se till att betona att arbetet i den
här liknelsen kan symbolisera att ingå och hålla heliga förbund med Gud. När
eleverna svarat avslutar du sanningen på tavlan så här: Gud ger evigt liv till
alla människor som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom.)
Påpeka att den här sanningen hjälper oss förstå vår himmelske Faders nåd mot
människor som inte ingår eller håller förbund tidigt i livet och för dem som inte har
möjlighet att göra det förrän efter att de har dött (L&F 137:7–8).
• Varför tror ni det är viktigt för oss att veta att Gud ger evigt liv till alla människor
som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom oavsett när det sker?
Påminn eleverna om den andra eleven som bara gjorde en armhävning och fråga:
• Vilken belöning tycker ni att den här eleven ska få för en armhävning? (Ge
eleven samma belöning som du gav eleven som gjorde tio armhävningar.)
Be en elev läsa upp Matteus 20:15–16. Be klassen följa med och se hur vingårdens
herre svarade dem som klagade på hans godhet mot de andra arbetarna.
• Vad tror ni att vingårdens herre menade när ha frågade ”ser du med onda ögon
på att jag är så god” (v. 15)?
Förklara att äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum omformulerade
frågan så här: ”Varför är du avundsjuk för att jag väljer att vara god?” (”Arbetarna i
vingården”, Liahona, maj 2012, s. 31).
• Förklara att det i vers 16 i kyrkans engelska utgåva av skrifterna finns en mening
som inte finns i den svenska översättningen: ”Många är kallade men få är
utvalda.” Vad betyder det? (Att vara kallad innebär att man uppmanas att delta i
vår himmelske Faders verk. Att vara utvald innebär att ta emot hans
välsignelser, bland andra evigt liv.)
• Vilken princip kan vi lära oss av vers 16? (Eleverna kan identifiera ett antal
principer, som till exempel: Om vi väljer att vara avundsjuka när vår
himmelske Fader välsignar andra, kan vi gå miste om de välsignelser han
vill ge till oss.)
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Läs upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland och be eleverna att fundera
över hur de kan bli frestade att bli avundsjuka när vår himmelske Fader ger något
till andra:
”Det kommer tillfällen i våra liv när någon annan får en oväntad välsignelse eller
får ta emot ett speciellt erkännande. Får jag vädja till er att inte bli sårade – och
absolut inte bli avundsjuka – när lyckan kommer till någon annan? Vi blir inte
mindre värda för att någon annan får mera. Vi tävlar inte mot varandra för att se
vem som är rikast eller har flest talanger eller är vackrast eller ens vem som är
mest välsignad. Den kamp vi verkligen är inblandade i är mot synden. …
Avundsjuka, tjurighet eller försök att dra ner andra [höjer] inte din egen ställning, inte heller blir
din egen självbild bättre av att du trycker ner någon annan. Så var god, och var tacksam för att
Gud är god. Det gör livet gladare” (”Arbetarna i vingården”, Liahona, maj 2012, s. 31, 32).

Vittna om de sanningar eleverna identifierade i sina studier av liknelsen om
vingårdsarbetarna.
Skriv följande mening på tavlan. Ge eleverna tid att avsluta meningen i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker: På grund av det jag lärt mig av den här
liknelsen ska jag …
Efter ett tag ber du några elever som känner sig bekväma med det att berätta för
klassen vad de skrivit.

Matteus 20:17–34
Jesus förutsade sin egen död och undervisade sina lärjungar om att tjäna andra
Sammanfatta Matteus 20:17–34 genom att förklara att Frälsaren förutsade att han
skulle förrådas och dömas till döden när han återvände till Jerusalem. Han sa till
sina lärjungar att de, heller än att eftersträva en ställning eller auktoritet, skulle följa
hans exempel och tjäna andra.
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Matteus 21:1–16
Inledning

Jesus gjorde sitt segerrika intåg i Jerusalem i början av sin
sista vecka i livet. När han var där rensade han ut templet för

andra gången och botade de blinda och lama som kom
till honom.

Lektionsförslag
Obs: I slutet av den här lektionen finns översiktsbilden ”Jesu Kristi sista vecka,
försoning och uppståndelse”. Den här kortfattade översikten över Frälsarens sista
vecka i jordelivet kan hjälpa dig och dina elever förstå de händelser som ledde fram
till Jesu Kristi död och uppståndelse. Det kan vara bra att använda den här
översikten i Markus, Lukas och Johannes också.

Matteus 21:1–11
Jesus Kristus gör sitt segerrika intåg i Jerusalem
Visa en bit mat eller skriv namnet på maten på tavlan. Be eleverna markera om de
har smakat på den här maten och skulle rekommendera den till andra. Be en elev
som skulle rekommendera maten att komma fram inför klassen. Be honom eller
henne föreställa sig att ingen annan har smakat på den här maten. Be eleven
demonstrera vad han eller hon skulle säga eller göra för att hjälpa någon att få en
önskan om att smaka på den här maten. Be eleven återvända till sin plats när han
eller hon är färdig. Fråga sedan klassen:
• Om ni inte hade smakat den här maten förut, hur pass benägna är ni att smaka
på den nu? Varför?
Visa en bild på Frälsaren. Förklara att
många människor vet inte så mycket
om Jesus Kristus och hans evangelium
och att vi har ansvaret att hjälpa andra
lära känna honom.
Be eleverna fundera över vad de kan
göra för att hjälpa någon som vill veta
mer om Jesus Kristus. Be den att söka
efter en princip när de studerar Matteus
21:1–11 som kan hjälpa dem när de
uppmanar andra att lära sig mer om
Jesus Kristus.
Förklara att Matteus 21 handlar om
händelserna som ägde rum fem dagar
före Frälsarens korsfästelse. Påminn
eleverna om att en stor folkskara följde
Jesus och hans apostlar när de färdades
till Jerusalem från Jeriko (se Matt. 20:17–18, 29).
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Be en elev läsa upp Matteus 21:1–5. Be klassen följa med och se vad Jesus bad två
av sina lärjungar att göra.
• Vad bad Jesus de här lärjungarna att göra?
Förklara att profetian som omnämns i Matteus 21:4–5 återfinns i Sakarja 9:9–10.
(Säg till eleverna att de kan skriva den här hänvisningen intill vers 5.) Den här
profetian handlar om den utlovade Messias, eller ”den smorde Profeten, Prästen,
Konungen och Befriaren vars ankomst judarna ivrigt väntade på” (Handledning för
skriftstudier, ”Messias”, scriptures.lds.org). Påpeka att åsnan på Bibelns tid ”var en
symbol för judisk kunglighet. … Att Jesus red på en åsna … visade att han kom
som en fredlig och ’oansenlig’ Frälsare, inte som en erövrare på en krigshäst” (New
Testament Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014], s. 64).
• Vad gör man i andra kulturer för att respektfullt visa sitt erkännande för
kungligheter?
Be en elev läsa upp Matteus 21:6–8. Be klassen följa med och se vad ”folkskaran
som var mycket stor” (v. 8) gjorde när Jesus red in i Jerusalem. (Du kan gärna
påpeka för eleverna att Joseph Smiths översättning av Matteus 21:5 [se JST, Matt.
21:7] förtydligar att bara ett djur medfördes och användes som riddjur.)
• Vad gjorde folkskaran för att respektfullt erkänna Jesus som Messias? (Du kan
påpeka att det i Johannes står att folkskaran använde just ”palmblad” [Joh.
12:13]. Palmblad var en judisk symbol för seger och triumf över fiender. Att
täcka vägen som en matta, som folkskaran gjorde med hjälp av grenar och
kläder, var en gest som användes för att ära kungligheter eller erövrare. Genom
att göra så erkände och välkomnade folkskaran Jesus som sin befriare
och kung.)
Visa bilden Jesu intåg i Jerusalem
(Evangeliebilder [2008], nr 50; se även
LDS.org). Be eleverna föreställa sig att
de är en av personerna på bilden. Läs
upp första delen av Matteus 21:9 och be
klassen unisont läsa upp det som
folkskaran ropar i den andra halvan av
versen som om de var en del av
folkskaran.
• Vilket ord upprepade folket?
(Hosianna.)
Förklara att hosianna betyder ”var snäll och fräls oss” (Handledning för
skriftstudier, ”Hosianna”). Säg att eleverna gärna får skriva den här definitionen i
sina skrifter intill vers 9.
Markera och skriva kommentarer i skrifterna
Att markera och skriva kommentarer i skrifterna är ett av de bästa sätten för eleverna att bevara
det som de lär sig. Eleverna kan göra detta genom att stryka under, stryka över eller markera ord
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eller meningar. De kan även skriva definitioner, principer, profetiska uttalanden eller personliga
insikter och intryck i marginalen i sina skrifter.

Förklara att en del av folkskarans rop uppfyllde den messianska profetian i
Psaltaren 118:25–26. Föreslå gärna att eleverna antecknar den här
skrifthänvisningen intill Matteus 21:9. Förklara att den kungliga och messianska
titeln ”Davids son” (v. 9) var förbehållen arvingen till Davids tron.
• Vem förkunnade folket att Jesus var genom att ropa det här?
• Om ni hade bott i Jerusalem vid den här tiden, vilka tankar eller känslor skulle
ni ha kunnat få när ni bevittnade Frälsarens triumfartade intåg?
Påpeka att tusentals besökare befann sig i Jerusalem vid den här tiden för att fira
påskhögtiden. Be en elev läsa upp Matteus 21:10–11. Be klassen följa med och se
hur folkskaras beteende påverkade andra i Jerusalem.
• Vilken fråga ställde andra på grund av folkskarans beteende?
• Vad kan, vilket den här berättelsen visar, hända när vi offentligt erkänner och
talar om Jesus Kristus? (Eleverna använder kanske andra ord, men de bör
identifiera följande princip: När vi offentligt erkänner och talar om Jesus
Kristus kan vi hjälpa andra att utveckla en önskan att få veta mer om
honom. Skriv gärna den här principen på tavlan.)
• Vad finns det för tillfällen utanför kyrkans möten då vi offentligt kan erkänna
och tala om Jesus Kristus? (Hjälp eleverna förstå att vi, när så är lämpligt, kan
göra det i formella sammanhang, i sociala medier och i samtal med vänner,
familjemedlemmar och grannar.)
• Hur kan vi offentligt erkänna och tala om Jesus Kristus på ett sätt som får andra
att vilja veta mer om honom?
• Hur skulle ni svara om ni fick frågan vem Jesus Kristus är?
Skriv följande frågor på tavlan och be eleverna att besvara en av dem i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker:
När har någon annans ansträngningar att offentligt erkänna och tala om Jesus
Kristus fått dig att vilja veta mer om honom?
När har du (eller någon du känner) hjälpt någon att vilja veta mer om Jesus
Kristus på grund av att du erkänt eller talat om honom offentligt?

Efter ett tag ber du flera elever berätta vad de skrivit, om de vill det.
Uppmana eleverna att söka efter och ta vara på tillfällen att på ett lämpligt sätt
erkänna och tala om Jesus Kristus.
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Matteus 21:12–16
Jesus rensar templet och botar blinda och lama
Visa en bild på ett nutida tempel i närheten av er. Be eleverna att fundera över och
beskriva de tankar och känslor de hade senaste gången de besökte templet. Om
eleverna aldrig har varit i templet ber du dem beskriva hur de tror att det skulle
kännas inne i templet.
• Vad händer i templet som gör det möjligt för oss att uppleva de här känslorna?
Visa bilden Min Faders hus
(Evangeliebilder [2008], nr 52; se även
LDS.org). Förklara att efter Frälsarens
intåg i Jerusalem begav han sig till
tempelplatsen på tempelområdet. Be en
elev läsa upp Matteus 21:12–13. Be
klassen följa med och se vad en del
människor gjorde som var anstötligt för
vår himmelske Fader och Jesus Kristus.
• Hur behandlade vissa människor
Guds hus?
Förklara att besökarna som kom till Jerusalem för att fira påsk behövde köpa djur
till offer i templet som en del av sin tempeltjänst. Pengaväxlarna växlade romerska
och andra valutor till tempelvaluta så att djur kunde köpas och köpmän
sålde djuren.
• Vad var fel med den här typen av affärsverksamhet på tempelplatsen?
Påpeka gärna att även om de här affärerna var nödvändiga och tjänade ett gott
syfte, var det respektlöst och vanvördigt av köpmännen att göra det där och på det
sättet. Vers 13 antyder att pengaväxlarna och köpmännen var mer intresserade av
att tjäna pengar än att dyrka Gud och hjälpa andra att göra detsamma.
• Vilken sanning om templet kan vi lära oss av det Frälsaren sa och gjorde?
(Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de identifierar följande
sanning: Herrens hus är en helig plats och han vill att vi visar det
vördnad.)
• Hur kan vi visa vördnad för Herrens hus?
• Hur kan vi genom att värdigt besöka templet visa vördnad för det?
Be en elev läsa upp Matteus 21:14. Be klassen följa med och se vad Frälsaren gjorde
i templet efter att han rensat det.
• Vad gjorde Frälsaren för de blinda och lama som kom till honom i templet?
• Vad kan vi lära oss av den här berättelsen om vad Herren kan göra för oss när vi
besöker templet? (Se till att eleverna identifierar följande sanning: När vi
besöker templet kan Herren bota oss.)
• Vilka andra sjukdomar och svårigheter, förutom fysiska åkommor, kan Herren
bota oss från när vi besöker templet?
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Be en elev läsa upp följande uttalande av president James E. Faust i första
presidentskapet: Be eleverna uppmärksamma president Fausts vittnesbörd om
sanningen de identifierade.

juli 1992, s. 6).

”Herren har gett oss många sätt att motta hans läkande inflytande. Jag är
tacksam över att Herren har återställt tempeltjänsten till jorden. Den är en viktig
del av frälsningsarbetet för både levande och döda. Våra tempel erbjuder en
fristad dit vi kan gå och lägga undan mycket av världens oro. Våra tempel är
platser för frid och ro. I dessa helgade rum ’helar [Gud] dem som har förkrossade
hjärtan, deras sår förbinder han’ (Ps. 147:6)” (”Andlig läkedom”, Nordstjärnan,

• Hur kan vi genom att dyrka Gud i templet få uppleva hans läkande inflytande?
Förklara att den läkning vi upplever när vi besöker templet kan vara omedelbar,
som för de blinda och lama i den här berättelsen, eller så kan den äga rum
med tiden.
• När har ni, eller någon ni känner, upplevt Herrens läkande inflytande genom
att dyrka Gud i templet? (Berätta gärna om en egen upplevelse.)
Sammanfatta Matteus 21:15–16 genom att förklara att översteprästerna och de
skriftlärda förargades av det som Jesus gjorde i templet och av folket som ropade
”Hosianna” till honom där. Jesus påpekade att människornas erkännande av
honom uppfyllde en profetia (se Ps. 8:3).
Avsluta med att vittna om sanningarna ni berört i den här lektionen.
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Matteus 21:17–22:14
Inledning

Efter att ha övernattat i Betania återvände Jesus till templet.
På vägen dit förbannade han ett fikonträd. Judiska ledare
kom till honom i templet och ifrågasatte hans fullmakt. Jesus

tillrättavisade dem och berättade flera liknelser som
åskådliggjorde följderna av att förkasta eller ta emot honom
och hans evangelium.

Lektionsförslag
Matteus 21:17–32
Jesus förbannar ett fikonträd och tillrättavisar de judiska ledarna
Före lektionen skriver du följande fråga på tavlan: Vid vilka tillfällen har ni upptäckt
att något inte var så bra som det verkade vara?
Som inledning på lektionen ber du en eller flera elever att svara på frågan på tavlan.
Förklara att Matteus 21 redogör för ett tillfälle när Jesus Kristus stötte på något som
inte var så bra som det verkade vara. Be eleverna att söka efter sanningar i
Matteus 21 som kan få oss att inte bara verka rättfärdiga för andra utan att faktiskt
leva rättfärdigt.
För att ge en bakgrund till Matteus 21 förklarar du att efter att Jesus hade gjort sitt
segerrika intåg i Jerusalem och rensat templet, uppehöll han sig i Betania, en liten
by nära Jerusalem. Be en elev läsa upp Matteus 21:18–22. Be klassen följa med och
se vad Frälsaren gjorde nästa dag när han färdades från Betania tillbaka till templet
i Jerusalem.
• Vad gjorde Frälsaren med fikonträdet?
Visa en bild på ett fikonträd med löv.
Förklara att löv på ett fikonträd normalt
är ett tecken på att trädet bär frukt. På
våren (när Frälsaren såg fikonträdet
som inte bar frukt), brukar fikonträd
vanligtvis bära tidig frukt. Om de inte
gör det, betyder det att de inte kommer
att bära någon frukt alls det året. Trädet
som beskrivs i den här berättelsen såg
ut att vara ett fruktbärande träd, men
det hade inte producerat någon frukt.
Fikonträd
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com
En orsak till att Frälsaren kan ha
förbannat fikonträdet var för att
undervisa sina lärjungar om de moraliskt förfallna judiska ledarna.
• Med tanke på vad ni har lärt er om de judiska ledarna på Frälsarens tid, hur
påminde många av dem om fikonträdet som beskrivs i den här berättelsen? (Till
det yttre såg de ut att följa Gud, men de producerade ingen rättfärdig frukt, eller
rättfärdiga gärningar.)
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Sammanfatta Matteus 21:23–27 genom att förklara att vissa av de judiska ledarna
sökte upp Frälsaren i templet och ifrågasatte den fullmakt med vilken han hade
gjort sitt segerrika intåg i Jerusalem och rensat templet. Frälsaren svarade genom
att fråga dem om Johannes Döparens dop (eller verksamhet) var av Gud eller
människor. De här ledarna ville inte besvara Frälsarens fråga av rädsla för att
fördöma sig själva eller förorätta folket som ansåg att Johannes var en profet.
Frälsaren sa att han inte heller skulle besvara deras frågor och berättade sedan tre
liknelser för att visa hur de moraliskt förfallna judiska ledarna agerade. Den första
liknelsen beskriver de olika sätt varpå två söner behandlade sin far.
Be en elev läsa upp Matteus 21:28–30. Be klassen följa med och se vilken av
sönerna som påminde om de judiska ledarna.
• Vilken av sönerna påminde om de judiska ledarna? På vilket sätt?
Be en elev läsa upp Matteus 21:31–32. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
lärde de moraliskt förfallna judiska ledarna genom den här liknelsen. (Du behöver
kanske förklara att publikaner var tulltjänsteman. Judiska ledare såg ner på dessa
två grupper och ansåg dem vara syndare.)
• Hur var publikanerna och hororna som den förste sonen?
• Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsarens undervisning om vem som ska gå in
i Guds rike? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera en
sanning liknande den här: För att gå in i Guds rike måste vi lyda vår
himmelske Fader och omvända oss från våra synder i stället för att bara
säga eller låtsas att vi lyder honom.)
För att hjälpa eleverna förstå vikten av den här sanningen ber du en elev läsa upp
följande scenario:
En ung man talar ofta om för sina föräldrar att han går till kyrkans aktiviteter fast
han egentligen går hem till en vän i stället. När han är i närheten av ledare och
lärare i kyrkan pratar han och agerar som om han håller vår himmelske Faders bud,
men utanför sådana sammanhang bryter han medvetet många bud.
• Hur skulle den här unge mannens val kunna hindra honom från att gå in i
Guds rike?
• Om ni var vän med den här unge mannen, vad skulle ni säga för att hjälpa
honom att ändra sitt beteende?
Be en annan elev läsa upp följande scenario:
En ung kvinna skvallrar med sina vänner om flera flickor i sin skola, men låtsas vara
de här flickornas vän när hon är med dem. Hon går regelbundet i kyrkan och tar
del av sakramentet, men under mötena skickar hon ofta sms till sina vänner med
kritik mot personer omkring henne.
• Hur kan det vara så att den här unga kvinnan mest bara låtsas hålla vår
himmelske Faders bud?
• På vilka andra sätt, utöver exemplen i de här scenarierna, kan vi frestas att låtsas
lyda vår himmelske Fader i stället för att faktiskt lyda honom?
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Be eleverna att i sina fortsatta studier av Matteus 21 söka efter vad de kan göra för
att inte vara som det ofruktsamma fikonträdet.

Matteus 21:33–22:14
Jesus berättar liknelserna om de onda vingårdsarbetarna och kungasonens bröllop
Dela upp klassen i par. Ge om möjligt varje par en kopia av följande
uppställning. Be eleverna läsa upp Matteus 21:33–41 tillsammans med sin
partner och fylla i uppställningen genom att skriva vad de tror att de sista tre
symbolerna representerar.

Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna
Matteus 21:33–41
Symbol

Innebörd

Husbonde

Vår himmelske Fader

Vingårdsarbetare
Tjänare
Husbondens son

När eleverna är färdiga med aktiviteten ber du flera par att berätta vad de skrivit.
Vid behov förklarar du att vingårdsarbetarna representerar de moraliskt förfallna
israeliska ledarna, tjänarna representerar Guds profeter och husbondens son
representerar Jesus Kristus.
• Vad åskådliggjorde Jesus med hjälp av den här liknelsen? (Genom
århundradena hade vissa av Israels ledare förkastat Gamla testamentets
profeter, och de nuvarande judiska ledarna avsåg att döda Jesus [se New
Testament Student Manual (Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014), s. 65]).
Be en elev läsa upp Matteus 21:43. Be klassen följa med och se vilka Guds rike
skulle ges till (det vill säga Jesu Kristi kyrka och evangeliets välsignelser) efter att de
judiska ledarna hade förkastat det.
• Till vilka skulle Guds rike ges?
Förklara att det i Joseph Smiths översättning, Matteus 21:53 står att icke-judarna är
det folk som Guds rike ska ges till. Förklara gärna att benämningen icke-jude kan
gälla ”människor som inte är av israelitisk härkomst … [eller] judisk härkomst”
(Handledning för skriftstudier, ”Icke-judar”,scriptures.lds.org) eller folk som inte
har fullheten av Guds myndighet, förrättningar, lagar och lärdomar.
Överlämnandet av riket till icke-judarna påbörjades när evangeliet först togs till
icke-judarna av apostlarna efter Frälsarens uppståndelse (se Apg. 10–11; se även
Matt. 20:16). Det har fortsatt i de sista dagarna i och med evangeliets återställelse
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genom profeten Joseph Smith, som levde i en icke-judisk nation. Som medlemmar
i Jesu Kristi kyrka tillhör vi dem som Gud har gett sitt rike till.
• Vad har vi, enligt vers 43, ansvaret att göra som medlemmar i Jesu Kristi kyrka?
(Se till att eleverna identifierar en sanning liknande den här: Som medlemmar
i Jesu Kristi kyrka har vi ansvaret att bära rättfärdig frukt. Skriv den här
principen med elevernas ord på tavlan.)
Be eleverna att komma fram till tavlan och rita bilder av frukt på fikonträdet. Be
dem namnge frukten med ord som beskriver rättfärdiga gärningar som vi bör utföra
som medlemmar i Jesu Kristi kyrka. Be eleverna förklara vad de skrivit genom
att fråga:
• Varför tror ni att det är viktigt att vi bär sådan frukt?
• Hur har ni blivit välsignade genom att försöka frambringa en sådan
rättfärdig frukt?
Dela med sig av tankar, känslor och upplevelser
Att dela med sig av insikter och relevanta upplevelser kan hjälpa eleverna att tydligare förstå
lärosatser och principer. När eleverna delar med sig av sina upplevelser leder den Helige Anden
dem ofta till djupare insikt och vittnesbörd om just de tankar de uttrycker. Genom den Helige
Andens kraft kan de tankar, känslor och upplevelser som eleverna delar med sig av också göra
stort intryck på andra elever, både känslomässigt och intellektuellt.

Sammanfatta Matteus 21:45–46 genom att förklara att översteprästen och
fariseerna blev arga när de insåg att de onda vingårdsarbetarna representerade
dem. Men de avstod från att bära hand på Frälsaren eftersom de fruktade för hur
folket skulle reagera om de gjorde det.
Förklara att i Matteus 22:1–10 läser vi att Jesus Kristus berättade en liknelse i vilken
han jämförde evangeliets välsignelser med en bröllopsfest som en kung höll för sin
son. De som först inbjöds till festen (vilka representerar många av judarna och
deras ledare) vägrade komma. De som inbjöds därnäst (vilka representerar
icke-judarna) valde att komma och njuta av festen.
Be en elev läsa upp Matteus 22:11–14. Be klassen följa med och se vad som hände
på bröllopsfesten.
• Varför kastades gästen ut från festen?
Förklara att kungen hade följt en gammal sed genom att ge sina gäster rena och
lämpliga kläder att bära under festen. Den här mannen hade dock valt att inte bära
de kläder som kungen tillhandahållit.
• Vad kan bröllopskläderna representera i den här liknelsen? (Förklara gärna att i
skrifterna symboliserade rena kläder och mantlar ofta rättfärdigheten och
renheten hos dem som har blivit rena genom Jesu Kristi försoning [se New
Testament Student Manual (Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014), s. 66; se även 3 Ne. 27:19].)
Poängtera att Joseph Smiths översättning av Matthew 22:14 tillägger att inte alla på
festen ska bära bröllopskläder. Med andra ord kommer inte alla som erkänner
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Frälsaren, är kallade och tar emot hans inbjudan att bli en del av riket, att vara
förberedda och värdiga att leva för evigt med honom och vår himmelske Fader. En
del av dem kommer att ha gjort sig ovärdiga rika välsignelser eftersom de inte har
iklätt sig rättfärdighetens mantel.
• Hur åskådliggör den här liknelsen ytterligare principen som står skriven
på tavlan?
Vittna om vikten av de eviga välsignelser som vi har uppmanats att ta emot. Be
eleverna fundera över vad de gör just nu för att besvara vår himmelske Faders
uppmaning att ta emot alla evangeliets välsignelser. Uppmana dem att tillämpa det
de lärt sig genom att förbereda sig inför att ta emot de här välsignelserna.
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Matteus 22:15– 46
Inledning

Jesus fortsatte undervisa i templet och fariseerna och
sadduceerna försökte snärja honom genom att ställa svåra

frågor. Han besvarade framgångsrikt deras frågor och lärde
dem att lyda landets lagar och hålla de två största buden.

Lektionsförslag
Leda eleverna genom inlärningsprocessen
Hjälp eleverna bättre förstå och införliva evangelieprinciper genom att leda dem genom
inlärningsprocessen. Uppmana dem att söka kunskap i skrifterna och hjälp dem att själva
upptäcka evangeliesanningar. Ge även eleverna tillfällen att förklara evangeliet med egna ord
och att berätta och vittna om det de vet och känner. Det hjälper eleverna att inte bara förstå
evangeliet utan att i hjärtat känna att det är sant.

Matteus 22:15–22
Fariseerna försöker snärja Frälsaren genom att fråga honom om det är lagenligt att
betala skatt
• Vad finns det för viktiga lagar som regeringen har stiftat i vårt samhälle? Varför
tror ni att de är viktiga?
Be eleverna att under tystnad fundera över om det finns några lagar som de inte
håller så väl som de borde. Be eleverna att, medan de studerar Matteus 22:15–22,
titta efter vad Jesus Kristus lärde om att lyda landets lagar.
Påminn eleverna om att Frälsaren under sin sista vecka i livet dagligen undervisade
i templet i Jerusalem (se Luk. 19:47; 22:53). Be en elev läsa upp Matteus 22:15 och
be klassen följa med och se vad fariseerna försökte göra med Frälsaren.
• Vad betyder orden ”fälla honom för något som han sade”?
Be en elev läsa upp Matteus 22:16–17 och be klassen se hur fariseerna försökte
snärja Frälsaren. Förklara att Caesar var kejsare över Romarriket, som styrde Israel
på den tiden, och att skatten skulle betalas till honom.
• Hur var frågan de ställde till Jesus en potentiell fälla? (Om Frälsaren sa att det
var rätt att betala skatt till Romarriket, skulle judarna anse att han
sympatiserade med Rom och var illojal mot sitt eget folk. Om Frälsaren sa att
det inte var lagenligt att betala skatt skulle fariseerna kunna anklaga Jesus för
förräderi och ange honom till romerska myndigheter.)
Be en elev läsa upp Matteus 22:18–21 och be klassen se hur Frälsaren besvarade
fariseernas fråga. Förklara att orden ”ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” i vers
21 syftar på vår skyldighet att lyda samhällets lagar, som skattelagarna. Håll upp ett
mynt och fråga:
• Hur var Frälsarens svar ett perfekt svar på fariseernas fråga?
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• Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsarens undervisning att vi bör ”ge …
kejsaren det som tillhör kejsaren”? (Eleverna använder kanske andra ord, men
se till att de identifierar följande sanning: Herren förväntar sig att vi är goda
medborgare som lyder landets lagar [se även TA 1:12].)
• Varför tror ni det är viktigt för oss som Jesu Kristi lärjungar att vara goda
medborgare och lyda landets lagar? (Se L&F 58:21.)
Be eleverna läsa Matteus 22:22 tyst för sig själva och se hur fariseerna reagerade på
Frälsarens svar. Be eleverna berätta vad de hittar.

Matteus 22:23–34
Frälsaren undervisar sadduceerna om äktenskap och uppståndelsen
Förklara att förutom fariseerna försökte även sadduceerna snärja Frälsaren i hans
ord när han undervisade i templet. För att hjälpa eleverna förstå vad sadduceerna
trodde på, ber du dem tyst läsa stycket ”Sadduceer” i Handledning för skriftstudier.
Be eleverna titta efter vad sadduceerna trodde på och inte trodde på.
• Vilka trosuppfattningar förkastade sadduceerna?
Be en elev läsa upp Matteus 22:23–28 och be klassen se hur sadduceerna försökte
snärja Frälsaren.
• Hur skulle ni sammanfatta frågan som sadduceerna ställde Frälsaren?
Förklara att sadduceerna avsiktligt och felaktigt tillämpade en gammaltestamentlig
sedvänja som utformats för att försörja änkor (se 5 Mos. 25:5–6; Bible Dictionary,
”Levirate Marriage”). De försökte överdriva den här sedvänjan för att ifrågasätta
läran om uppståndelsen.
Be en elev läsa upp Matteus 22:29–30 och be klassen se hur Frälsaren besvarade
sadduceernas fråga.
• Hur besvarade Frälsaren frågan?
För att hjälpa eleverna förstå Frälsarens svar, ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum:
”[Jesus Kristus] förnekar inte, utan begränsar den rådande uppfattningen att man
gifter sig eller blir bortgift i himlen. Han säger egentligen att vad ’man’
(sadduceerna) anbelangar, att vad ’man’ (den här världens barn) anbelangar,
finns och fortsätter inte familjeenheten vid uppståndelsen. …

132:16].

’Därför varken gifter de [som inte vill efterleva, efterlever eller kan efterleva lagen
om evigt äktenskap] sig eller blir … bortgifta när de har lämnat världen’ [L&F

Det vill säga, de som Jesus talade till varken gifter sig eller blir bortgifta i himlen, för de tror inte
ens på uppståndelsen, för att inte tala om alla andra frälsande sanningar” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:606).

För att hjälpa eleverna vidare förstå Frälsarens budskap i Matteus 22:29–30 förklarar
du att Herren uppenbarade många viktiga sanningar om evigt äktenskap för
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profeten Joseph Smith. Be en elev läsa upp Läran och förbunden 132:15–17. Be
klassen följa med och se vad Herren uppenbarade för Joseph Smith om äktenskap.
• Vilka sa Herren ”varken gifter … sig eller blir … bortgifta” (v. 16) vid
uppståndelsen?
• Vilken sanning undervisade Frälsaren om i Matteus 22:30 och Läran och
förbunden 132:15–17 om äktenskap och livet efter döden? (Eleverna använder
kanske andra ord, men se till att de identifierar följande sanning: De som inte
beseglats genom prästadömsauktoritet till sin make eller maka i
dödligheten eller genom ställföreträdande förrättningar i templet kommer
inte att vara gifta i den kommande världen.)
Be en elev läsa upp Matteus 22:31–33 och be klassen se vilka andra sanningar
Frälsaren lärde sadduceerna om uppståndelsen.
• Vad sa Frälsaren i vers 32 som pekar på att uppståndelsen är verklig?
• Hur reagerade människorna när de hörde Frälsaren lära ut de här lärosatserna?

Matteus 22:34–40
Frälsaren undervisar om de två största buden
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner så många
bud de kan komma på under en minut. Be eleverna berätta hur många bud de
lyckades skriva ner.
Förklara att judendomen lär att moselagen innehåller 613 bud. Be en elev läsa upp
Matteus 22:35–36. Be klassen följa med och se vad en av fariseerna frågade
Frälsaren om de här buden.

Matteus 22:36–39 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Föreslå gärna att eleverna markerar nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de kan hitta dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
• Vad frågade fariseen Frälsaren?
Innan eleverna tittar på Frälsarens svar ber du dem ringa in ett bud på sin lista som
de tycker är det ”största” eller allra viktigaste budet. Be några få elever berätta
vilket bud de ringat in och förklara varför de ringade in det.
Be en elev läsa upp Matteus 22:37–40. Be klassen följa med och se hur Frälsaren
besvarade fariseens fråga.
• Vilket är det största budet? Vilket är det näst största budet? (Förklara att de här
två buden fanns i moselagen [se 5 Mos. 6:5; 3 Mos. 19:18]. Förklara också att
Herrens föreskrift att ”älska din nästa” handlar om hur vi behandlar andra.)
• Varför tror ni de här buden anses vara de största buden?
• Vad betyder det i vers 40 att ”på dessa två bud hänger hela lagen och
profeterna”? (Hjälp eleverna förstå att alla de bud som Gud uppenbarade i
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moselagen och genom Gamla testamentets profeter var avsedda att hjälpa
människorna visa sin kärlek för Gud och för sin nästa.)
• Om alla buden är avsedda att hjälpa oss hålla de två största buden, vilken
princip kan vi då lära oss av vers 40 om vikten av att hålla alla Guds bud? (När
eleverna svarat skriver du följande princip på tavlan: Om vi verkligen älskar
Gud och älskar vår nästa som oss själva, strävar vi efter att hålla alla Guds
bud.)
För att åskådliggöra den här principen ber du eleverna använda sig av listan över
bud som de skrev i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be dem rita en
stjärna intill de bud som visar kärlek för Gud och en kvadrat intill de bud som visar
vår kärlek för vår nästa. (En del bud kan markeras med både en stjärna och en
kvadrat.) Be eleverna välja ut ett av buden i sin lista och förklara hur vi genom
lydnad till det budet visar vår kärlek för Gud, vår kärlek för vår nästa, eller båda.
• Vilka känslor fick ni när ni valde att lyda ett speciellt bud för att visa er kärlek
för Gud eller för en annan person?
Bär ditt vittnesbörd om principen att om vi verkligen älskar Gud och älskar vår
nästa som oss själva, håller vi alla Guds bud. Be eleverna tänka på ett bud de mer
trofast kan lyda för att visa sin kärlek till sin himmelske Fader eller för en annan
person, och uppmana dem att sätta upp ett mål att göra det. Be dem att skriva upp
det här målet i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.

Matteus 22:41–46
Frälsaren frågar fariseerna vad de anser om Kristus
Förklara att när Frälsaren framgångsrikt besvarat fariseernas och sadduceernas
frågor, ställde han några frågor till fariseerna.
Be en elev läsa upp Matteus 22:41–42 och be klassen se vad Frälsaren frågade
fariseerna.
• Vilka frågor ställde Jesus Kristus till fariseerna?
• Hur svarade fariseerna?
Förklara att de flesta judarna visste att Kristus, eller Messias, skulle vara ättling till
kung David. Fariseerna trodde att Messias skulle krönas till kung av Israel och
hjälpa dem besegra utländska fiender (som Rom) och få sin frihet, som kung David
tidigare hade gjort. Sammanfatta Matteus 22:43–46 genom att förklara att Jesus
lärde fariseerna att enligt deras egna skrifter var Kristus mer än bara Davids son –
han var också Guds Son. Eller, som det senare uppenbarades för Johannes den
älskade, är Kristus både ”Davids rotskott och hans ättling” (Upp. 22:16); Han är
både Davids Herre och hans efterkommande.
Be eleverna fundera över hur de skulle besvara frågan: ”Vad anser ni om Kristus?”
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om Frälsaren.

Nyckelskriftställe – Matteus 22:36–39
Ge eleverna tid att skriva ner orden i Matteus 22:36–39 på små lappar. Be eleverna
att bära med sig sina lappar och titta på dem då och då under dagen så att de kan
komma ihåg att hålla det största och näst största budet.
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Matteus 18:1–22:26
(Studieavsnitt 5)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Matteus
18:1–22:26 (studieavsnitt 5) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
koncentreras bara på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 18–20)
Av liknelsen om den obarmhärtige tjänaren lärde sig eleverna att om vi vill att Gud ska förlåta oss måste vi vara villiga
att förlåta andra. De lärde sig också om äktenskapets helgd.

Dag 2 (Matteus 21:1–16)
När eleverna studerade Frälsarens segerrika intåg i Jerusalem lärde de sig att när vi offentligt erkänner och talar om
Jesus Kristus kan vi hjälpa andra att utveckla en önskan att få veta mer om honom. Av Frälsarens utrensning av
templet lärde sig eleverna att Herrens hus är en helig plats och han vill att vi visar det vördnad. De lärde sig också att
när vi besöker templet kan Herren kan bota oss.

Dag 3 (Matteus 21:17–22:14)
Eleverna studerade hur Frälsaren förbannade ett fikonträd och sedan undervisade i templet med hjälp av flera liknelser.
De lärde sig att för att gå in i Guds rike måste vi lyda vår himmelske Fader och omvända oss från våra synder i stället
för att bara säga eller låtsas att vi lyder honom. En annan sanning som eleverna lärde sig var att vi som medlemmar i
Jesu Kristi Kyrka har ansvaret att bära rättfärdig frukt.

Dag 4 (Matteus 22:15–46)
Eleverna lärde sig att Jesus fortsatte sin undervisning i templet och lärde folket att Herren förväntar sig att vi är goda
medborgare som lyder landets lagar. Frälsaren lärde att de som inte beseglats genom prästadömsauktoritet till sin
make eller maka i dödligheten eller genom ställföreträdande förrättningar i templet inte kommer att vara gifta i den
kommande världen. Eleverna lärde sig också att om vi verkligen älskar Gud och vår nästa som oss själva, strävar vi efter
att hålla alla Guds bud.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå vikten av att ingå och hålla heliga
förbund med Gud. De kan också lära sig om vikten av att glädjas när andra
välsignas av Gud.
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Lektionsförslag
Matteus 19:28–20:16
Jesus undervisar om evigt liv och berättar liknelsen om vingårdsarbetarna
Be en elev komma fram inför klassen. Säg till eleven att om han eller hon kan göra
tio armhävningar så får han eller hon en liten belöning (som till exempel tio
godisar). När eleven gjort tio armhävningar ger du honom eller henne belöningen
och frågar sedan efter ännu en frivillig. Be den andra eleven göra en armhävning
och fråga sedan klassen vilken belöning de tycker att den här eleven ska få och
varför. Be de två eleverna återvända till sina platser. Tala om för klassen att eleven
senare under lektionen kommer att få en belöning som grundar sig på det som
klassen lär sig i skrifterna.
Förklara att när Jesus undervisade vid Judeens kust frågade Petrus vad lärjungarna
skulle få för att de försakat sina världsliga ägodelar för att följa Frälsaren.
Be en elev läsa upp Matteus 19:28–30. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
svarade Petrus.
• Vad kommer alla som försakar allt för att följa Frälsaren att få ärva, enligt vers
29?
Förklara att Frälsaren sedan berättade en liknelse för lärjungarna för att hjälpa dem
förstå vår himmelske Faders önskan att ge alla sina barn möjligheten att få evigt liv.
I den här liknelsen lejde en man arbetare vid olika tidpunkter under dagen för att
arbeta i hans vingård. Förklara gärna att en normal arbetsdag på Nya testamentets
tid skulle ha varat från ungefär 06.00 till 18.00, lite beroende på årstiden.
Skriv av följande uppställning på tavlan eller dela ut den till eleverna som ett
utdelningsblad:

Arbetare
(starttid)
Tidigt på
morgonen (06.00)
Tredje timmen
(09.00)
Sjätte timmen
(12.00)
Nionde timmen
(15.00)
Elfte timmen
(17.00)
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Be eleverna arbeta i små grupper. Be dem läsa Matteus 20:1–7 i sina grupper för att
se hur länge varje grupp arbetare fick arbeta och vilken lön de kom överens om.
(Förklara att en denar var ett romerskt mynt som motsvarade ungefär en arbetares
dagslön.)
När de fått tillräckligt med tid ber du några elever komma fram till tavlan och fylla i
de två första kolumnerna i uppställningen (eller så ber du dem fylla i
utdelningsbladet de fått).
• Vilka tycker ni bör få mest betalt?
Be en elev läsa upp Matteus 20:8–10. Be klassen följa med och se hur mycket var
och en av grupperna med arbetare fick betalt.
• Hur mycket fick var och en av grupperna med arbetare betalt? (När eleverna
svarat skriver du 1 denar i var och en av rutorna i kolumnen med rubriken
”Utbetalat belopp”.)
• Om ni tillhörde de arbetare som hade arbetat hela dagen, vilka tankar eller
känslor hade ni kunnat få när ni fick samma lön som dem som bara hade
arbetat en timme?
Be en elev läsa upp Matteus 20:11–14. Be klassen följa med och se vad de som hade
arbetat hela dagen sa till vingårdens herre och vad han sa till dem.
• Vilket klagomål hade de som arbetat hela dagen?
• Vad hade vingårdens herre att säga till svar?
• Hur hade vingårdens herre varit rättvis mot dem som hade arbetat hela dagen?
För att hjälpa eleverna identifiera en sanning i den här liknelsen bör du förklara att
lönen på en dinar kan symbolisera evigt liv, som det omnämns i Matteus 19:29.
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: Gud ger evigt liv till alla människor
som …
• Om lönen i den här liknelsen symboliserar evigt liv, vad kan då arbetet
symbolisera? (Elevernas svar kan variera, men se till att betona att arbetet i den
här liknelsen kan symbolisera att ingå och hålla heliga förbund med Gud. När
eleverna svarat avslutar du sanningen på tavlan så här: Gud ger evigt liv till
alla människor som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom.)
Påpeka att den här sanningen hjälper oss förstå vår himmelske Faders nåd mot
människor som inte ingår eller håller förbund tidigt i livet och för dem som inte har
möjlighet att göra det förrän efter att de har dött (L&F 137:7–8).
• Varför tror ni det är viktigt för oss att veta att Gud ger evigt liv till alla människor
som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom oavsett när det sker?
Påminn eleverna om den andra eleven som bara gjorde en armhävning och fråga:
• Vilken belöning tycker ni att den här eleven ska få för en armhävning? (Ge
eleven samma belöning som du gav eleven som gjorde tio armhävningar.)
Be en elev läsa upp Matteus 20:15–16. Be klassen följa med och se hur vingårdens
herre svarade dem som klagade på hans godhet mot de andra arbetarna.
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• Vad tror ni att vingårdens herre menade när ha frågade ”ser du med onda ögon
på att jag är så god” (v. 15)?
Förklara att äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum omformulerade
frågan så här: ”Varför är du avundsjuk för att jag väljer att vara god?” (”Arbetarna i
vingården”, Liahona, maj 2012, s. 31).
• Förklara att det i vers 16 i kyrkans engelska utgåva av skrifterna finns en mening
som inte finns i den svenska översättningen: ”Många är kallade men få är
utvalda.” Vad betyder det? (Att vara kallad innebär att man uppmanas att delta i
vår himmelske Faders verk. Att vara utvald innebär att ta emot hans
välsignelser, bland andra evigt liv. Se även L&F 121:34–40.)
• Vilken princip kan vi lära oss av vers 16? (Eleverna kan identifiera ett antal
principer, som till exempel: Om vi väljer att vara avundsjuka när vår
himmelske Fader välsignar andra, kan vi gå miste om de välsignelser han
vill ge till oss.)
Läs upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland och be eleverna att fundera
över hur de kan bli frestade att bli avundsjuka när vår himmelske Fader ger något
till andra:
”Det kommer tillfällen i våra liv när någon annan får en oväntad välsignelse eller
får ta emot ett speciellt erkännande. Får jag vädja till er att inte bli sårade – och
absolut inte bli avundsjuka – när lyckan kommer till någon annan? Vi blir inte
mindre värda för att någon annan får mera. Vi tävlar inte mot varandra för att se
vem som är rikast eller har flest talanger eller är vackrast eller ens vem som är
mest välsignad. Den kamp vi verkligen är engagerade i är mot synden. …
Avundsjuka, tjurighet eller försök att dra ner andra [höjer] inte din egen ställning, inte heller blir
din egen självbild bättre av att du trycker ner någon annan. Så var god, och var tacksam för att
Gud är god. Det gör livet gladare” (”Arbetarna i vingården”, Liahona, maj 2012, s. 31, 32).

Vittna om de sanningar eleverna identifierade i sina studier av liknelsen om
vingårdsarbetarna.
Skriv följande mening på tavlan. Ge eleverna tid att avsluta meningen i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker: På grund av det jag lärt mig av den här
liknelsen ska jag …
Efter ett tag ber du några elever som känner sig bekväma med det att berätta för
klassen vad de skrivit.

Nästa studieavsnitt (Matteus 23:1–26:30)
För att förbereda eleverna för nästa studieavsnitt ber du dem fundera över hur de
på bästa sätt kan förbereda sig för Herrens andra ankomst. Vilka sanningar lärdes
ut när Jesus Kristus berättade liknelserna om de tio jungfrurna, talenterna och fåren
och getterna? Vilken förrättning instiftade Frälsaren för att ersätta den judiska
påsken? Be eleverna att söka efter svar under sina studier den kommande veckan.
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Matteus 23
Inledning

Under den sista veckan av Frälsarens jordiska verksamhet
fördömde han de skriftlärdas och fariseernas hyckleri och

sörjde över att människorna i Jerusalem inte ville ta emot
hans kärlek och beskydd.

Lektionsförslag
Matteus 23:1–12
Frälsaren fördömde de skriftlärdas och fariseernas hyckleri
Be eleverna visa sina skrifter för varandra och avgöra vem som har de största
skrifterna.
• Hur skulle du reagera om någon sa att den som har de största skrifterna är den
som är mest rättfärdig?
• Varför skulle det vara ett ineffektivt sätt att bedöma en persons rättfärdighet?
• Vad kan hända om vi bedömer andras rättfärdighet utifrån yttre
omständigheter? (Det kan bland annat få en del människor att agera
skenheligt.)
• Vad är en hycklare? (”Ordet betecknar i allmänhet någon som utger sig för att
vara religiös men inte är det” [Bible Dictionary, ”Hypocrite”]. Det kan också
beteckna någon som låtsas att inte vara religiös, när han eller hon i själva verket
är det.)
Förklara att som en del av Frälsarens sista budskap till folket, som gavs vid templet i
Jerusalem under den sista veckan av hans jordiska verksamhet, fördömde han de
skriftlärdas och fariseernas hyckleri.
Be eleverna att söka efter sanningar i Matteus 23 som kan hjälpa dem veta vad de
bör göra när de ser andra agera skenheligt och vad de kan göra för att övervinna
hyckleri hos sig själva.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 23:1–7. Be klassen följa med och se
vad Frälsaren sa om de skriftlärdas och fariseernas sätt att hyckla. Förklara att orden
”på Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna” (v. 2) betyder att de hade ett
ämbete att undervisa om läran och tolka och förvalta lagen. Orden kan också
betyda att det bokstavligen fanns en sittplats i vissa gamla synagogor som var
förbehållen dem som ansåg sig vara mer värdiga än någon annan i synagogan.
• Hur var de skriftlärda och fariseerna hycklare?
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Visa, om möjligt, en bild av någon som
bär bönekapslar, tefillin. Förklara att
judarna brukade bära tefillin, som var
små läderkapslar som fästes med band
på pannan eller armen. Inne i tefillin
fanns små pergamentrullar som
innehöll verser från de hebreiska
skrifterna. Judarna bar tefillin för att
hjälpa dem komma ihåg att hålla Guds
bud (se 5 Mos. 6:4–9; 11:13–21; 2 Mos.
13:5–10, 14–16). Herren fördömde inte
dem som bar tefillin, men han
fördömde dem som använde dem
skenheligt eller förstorade dem för att
andra skulle lägga märke till dem eller
för att de skulle verka viktigare.
• Varför förstorade de skriftlärda och
fariseerna sina tefillin och ”sina
böneremmar … och sina
hörntofsar”, enligt Matteus 23:5?
• Vad mer försökte de göra ”för att
människor skulle se dem” (se v. 5)
eller för att bli hyllade av världen?

Judisk man som bär tefillin

• Vad kan vi enligt Herrens råd till lärjungarna i Matteus 23:3 göra när vi ser
andra agera som en hycklare eller utger sig för att vara rättfärdiga när de i själva
verket inte är det? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera en
sanning liknande den här: Vi kan välja att lyda Guds lagar även om vi ser
att andra agerar som hycklare.)
• Varför är det viktigt för oss att följa den här sanningen i vår tid?
Be en elev läsa upp Matteus 23:8 och be klassen se vad Herren rådde människorna
att inte göra. Be eleverna berätta vad de hittar.
Påpeka orden ”ni är alla bröder” (v. 8) och förklara att Frälsaren lärde människorna
att inte anse sig själva vara bättre än andra, eftersom de alla var Guds barn och
jämlikar i hans ögon.
Förklara att Joseph Smiths översättning av Matteus 23:9–10 tydliggör att Frälsaren
vittnade om att vår himmelske Fader är vår skapare och att han, Kristus, var sänd
av Fadern och är vår sanne Mästare som ger liv (se JSÖ, Matt. 23:6; JST, Matt. 23:7).
Förklara att de skriftlärda och fariseerna trodde att ställning och status skulle göra
dem stora. Be en elev läsa upp Matteus 23:11–12 och be klassen se vem Frälsaren sa
att han kommer anse vara stor i Guds rike.
• Vem kommer att anses vara stor i Guds rike, enligt vers 11?
• Vad händer om vi, liksom fariseerna, försöker ”upphöja” (eller lyfta) oss själva
över andra, enligt vers 12? (När eleverna svarat försäkrar du dig om att de
förstår följande princip: Om vi försöker upphöja oss själva över andra,
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kommer vi att bli förödmjukade. Förklara att förödmjukas innebär att bli sänkt
eller förnedrad eller bli mindre respekterad.)
• Vad händer, enligt vers 11–12, om vi är ödmjuka och tjänar andra? (Eleverna
använder kanske andra ord men de bör identifiera följande princip: Om vi är
ödmjuka och tjänar andra kommer Herren att upphöja oss.)
Förklara att orden ”skall bli upphöjd” (v. 12) antyder att Herren kommer att lyfta
upp oss och hjälpa oss bli mer som honom.
• Med tanke på vad ni har lärt er i Matteus 23, vad innebär det att vara ödmjuk?
Rita följande kontinuum på tavlan. Be eleverna fundera över sina goda gärningar i
skolan, hemma och i kyrkan. Be dem fundera över var de skulle placera sig själva på
kontinuumets evighetsskala med tanke på deras motiv att göra gott och deras
ansträngningar att vara ödmjuka.

Uppmana eleverna att komma ihåg att vi alla är vår himmelske Faders barn. Du
kan också uppmana dem att sätta ett mål att tjäna någon varje dag under den
kommande månaden. Be dem gärna att skriva om den här upplevelsen i sina
personliga dagböcker.

Matteus 23:13–36
Jesus Kristus beklagar sig över de skriftlärda och fariseerna
Innan lektionen börjar förbereder du tre ogenomskinliga muggar. Kleta lera eller
flott på utsidan av den första muggen och på insidan av den andra muggen, och låt
den tredje muggen förbli ren. Visa muggarna och fråga klassen vilken de skulle
föredra att dricka ur. Be en elev undersöka insidan av muggarna och förklara vilken
mugg han eller hon skulle föredra att dricka ur och varför.
• Hur symboliserar de smutsiga muggarna hycklarna?
Sammanfatta Matteus 23:13–36 genom att förklara att Frälsaren skarpt kritiserade
fariseerna för att de var hycklare. Be eleverna snabbt söka igenom de här verserna
och se vilket ord Frälsaren upprepade i början av flera verser. Be dem berätta vad de
hittar. Föreslå gärna att de markerar ordet ve i de här verserna. Förklara att ve syftar
på elände, bedrövelse och sorg.
Skriv följande skriftställehänvisningar och frågor på tavlan:
Matteus 23:23–24
Matteus 23:25–26
Matteus 23:27–28
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Matteus 23:29–36
Hur var de skriftlärda och fariseerna hycklare?
Vilka exempel på hyckleri ser vi i vår tid?

Dela upp klassen i par. Be varje par att läsa upp vart och ett av skriftställena på
tavlan och diskutera frågorna på tavlan efter att de har läst alla skriftställen. (Joseph
Smiths översättning ger oss mer insikt i dessa skriftställen genom att förklara att 1)
de skriftlärda och fariseerna fick det att se ut som om de ”inte begick den minsta
synd” trots att de i själva verket överträdde ”hela lagen” [JST, Matt. 23:21]; 2) de
skriftlärda och fariseerna ”vittnade mot sina fäder, trots att de själva tog del av
samma ondska” [se JST, Matt. 23:34]; och 3) medan deras fäder syndade i
okunnighet syndade de skriftlärda och fariseerna fullt medvetet och kommer att stå
till svars för sina överträdelser [se JST, Matt. 23:35].)
Hjälpa eleverna fullgöra sin roll i inlärningsprocessen
Andliga studier kräver att eleven anstränger sig och utövar sin handlingsfrihet. För många elever
kan det kännas obekant och lite svårt att anstränga sig att lära sig av skrifterna. Du kan dock
hjälpa dem förstå, ta till sig och fullgöra sin roll i evangeliestudierna. När eleverna aktivt fullgör
sin roll i evangeliestudierna, öppnar de upp hjärtat för den Helige Andens inflytande.

Efter en stund ber du eleverna svara.
Be en elev läsa upp Matteus 23:26 och be klassen se vad Frälsaren sa till fariseerna
att göra för att övervinna sitt hyckleri.
• Vad sa Frälsaren till fariseerna att göra?
• Med tanke på vad Frälsaren lärde fariseerna, vad kommer att hända med oss
om vi strävar efter att bli andligt rena på insidan? (När eleverna svarat ser du till
att de förstår följande princip: När vi strävar efter att bli andligt rena på
insidan, kommer det att återspeglas i våra yttre val.)
• Vad måste vi göra för att bli andligt rena på insidan?
• Hur kan vår inre rättfärdighet återspeglas i våra yttre val?
Be eleverna att fundera över vilken mugg som mest symboliserar deras nuvarande
andliga tillstånd. Vittna om den nyss nämnda principen och uppmana eleverna att
sätta ett mål som hjälper dem vara andligt rena.
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Matteus 23:37–39
Frälsaren sörjer att människorna i Jerusalem inte vill komma till honom
Visa eller rita en bild av en höna som
skyddar sina kycklingar.
• Varför samlar hönor sina kycklingar
under vingarna? (För att skydda
dem från fara. Påpeka att en höna är
beredd att offra sitt liv för sina
kycklingar.)
Be en elev läsa upp Matteus 23:37–39.
Be klassen följa med och se hur
Frälsaren sa att han var som en höna.
• Hur är Frälsaren som en höna som samlar sina kycklingar?
• Vad innebär det att samlas in av Frälsaren?
Påpeka orden ”ert hus kommer att stå öde” (v. 38) och förklara att öde betyder tom
eller övergiven. Eftersom människorna var ovilliga att samlas av Frälsaren lämnades
de obeskyddade. De här orden kan gälla folkets andliga tillstånd under Jesu tid
såväl som i framtiden när Jerusalem skulle förstöras.
• Med tanke på Jesu undervisning om hönan och hennes kycklingar, vad kan vi få
ta emot om vi är villiga att samlas in av Frälsaren? Eleverna använder kanske
andra ord med bör identifiera följande princip: Om vi är villiga att samlas in
av Frälsaren får vi ta emot hans omsorg och beskydd.)
• Hur kan vi visa Frälsaren att vi är villiga att samlas in av honom? (Lista
elevernas svar på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå ett sätt de kan samlas hos Frälsaren, ber du en elev
läsa upp följande uttalande av president Henry B. Eyring i första presidentskapet:
”Han har sagt mer än en gång att han vill samla oss som hönan samlar sina
kycklingar under vingarna. Han säger att vi måste välja att komma till honom. …
Ett sätt att göra detta är att samlas med de heliga i hans kyrka. Gå till era möten,
även när det tycks svårt. Om ni är fast beslutna, kommer han att ge er styrka att
göra det” (”I Herrens kraft”, Liahona, maj 2004, s. 18).

• Vad sa president Eyring att vi kan göra för att visa vår villighet att samlas av
Frälsaren?
Be eleverna titta på listan på tavlan över sätt på vilka vi kan visa vår villighet att
samlas av Kristus. Be dem berätta hur de fått omsorg och beskydd genom att
samlas av Frälsaren på ett av de här sätten.
Be eleverna bestämma sig för vad de ska göra för att samlas av Frälsaren så att de
kan fortsätta ta emot hans omsorg och beskydd.
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Joseph Smith – Matteus;
Matteus 24
Inledning

Jesus Kristus profeterade om Jerusalems och templets
förstörelse. Han uppenbarade tecknen på sin andra ankomst

och sa till de trogna att vaka och förbereda sig för
den dagen.

Lektionsförslag
Utvecklas som lärare
Om du har en önskan om att utvecklas och ständigt arbetar på att undervisa på ett sätt som
behagar vår himmelske Fader, inspirerar han dig i dina förberedelser, stärker dina relationer med
eleverna, gör det bästa av dina ansträngningar och välsignar dig med sin Ande. Han hjälper dig
se hur du kan gå framåt i din strävan att undervisa på ett sätt som får eleverna att förstå och
förlita sig till lärdomarna och Jesu Kristi försoning.

Joseph Smith – Matteus 1:1–20
Jesus profeterar om Jerusalems och templets förstörelse
Visa bilden Jesu Kristi andra ankomst
(Evangeliebilder [2008], nr 66; se även
LDS.org). Be eleverna fundera över
frågor de har om Jesu Kristi andra
ankomst och be dem skriva ner
frågorna i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker. Försök inte besvara
frågorna nu. Be eleverna söka efter svar
när de studerar Joseph Smith –
Matteus.
Påpeka att Joseph Smith – Matteus är
Joseph Smiths översättning av Matteus
23:39 och Matteus 24. Sammanfatta
Joseph Smith – Matteus 1:1–3 genom
att förklara att när Jesus Kristus
undervisade i templet i Jerusalem,
förstod hans lärjungar att han skulle
återvända till jorden. Jesus lämnade
sedan templet och hans lärjungar kom
till honom och ville veta mer om när
templet skulle förstöras.
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Be en elev läsa upp Joseph Smith – Matteus 1:4. Be klassen följa med och se vilka
två frågor lärjungarna ställde till Jesus på Oljeberget. Be eleverna berätta vad de
hittar och skriv följande frågor på tavlan:
1. När kommer Jerusalem och templet att förstöras?
2. Vad är tecknet på Jesu Kristi andra ankomst och de ogudaktigas undergång?

Förklara att Jesus Kristus besvarade den första frågan i vers 5–21 och den andra
frågan i vers 21–55. Dela upp klassen i par. Be dem läsa upp Joseph Smith –
Matteus 1:5–12 med sin kamrat och söka efter tecken på Jerusalems och templets
förstörelse. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Jesus sa visserligen att hans lärjungar skulle få lida under den här tiden, men
vad sa han om dem som ”förblir ståndaktiga och inte låter sig övervinnas” (v.
11)?
• Vilken princip kan vi lära oss av vers 11? (Eleverna använder kanske andra ord
men de bör identifiera följande princip: Om vi förblir ståndaktiga och inte
låter oss övervinnas, kommer vi att bli frälsta.) Skriv den här principen med
elevernas ord på tavlan.)
• Vad innebär det att vara ståndaktig och inte övervinnas? (Ståndaktig väcker
tanken på att vara orubblig, pålitlig och oövervinnelig.)
För att hjälpa eleverna förstå vad ordet frälst i vers 11 betyder, förklarar du att när vi
är ståndaktiga kanske vi inte besparas möda men vi kommer i slutändan att frälsas
i Guds rike.
Be en elev läsa upp följande stycke. Be klassen uppmärksamma hur de som förblev
ståndaktiga i att lyda Frälsarens råd räddades från undergång:
I Joseph Smith – Matteus 1:13–18 får vi veta att Jesus varnade sina apostlar att de
behövde vara redo att fly till bergen och inte återvända till sina hem eftersom
Jerusalem skulle attackeras och förstöras. Han profeterade att svårigheterna i de
dagarna skulle vara de värsta som Israel någonsin drabbats av. År 70 e.Kr., ungefär
40 år efter att Jesus uttalat de här orden, intog romarna Jerusalem och dödade över
en miljon judar. Templet förstördes och inte en sten lämnades på sten – precis som
Frälsaren hade profeterat (se Matt. 24:2). Men de som lydde Jesus varning flydde i
trygghet till Pella, en stad ungefär 8 mil nordöst om Jerusalem.
• Hur är judarnas upplevelse ett exempel på vikten av att förbli ståndaktig i att
lyda Frälsarens ord?
• När har ni fått hjälp genom att förbli ståndaktiga i att lyda buden?
Sammanfatta Joseph Smith – Matteus 1:19–20 genom att förklara att Jesus
profeterade att även om judarna skulle få genomlida stora svårigheter skulle de
bevaras på grund av Guds förbund med dem.
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Joseph Smith – Matteus 1:21–37
Jesus profeterar om tecknen på sin andra ankomst
Förklara att förutom att förklara tecknen som skulle varna för Jerusalems förstöring,
besvarade Frälsaren sina lärjungars andra fråga genom att profetera om tecken på
hans andra ankomst.
Be en elev läsa upp Joseph Smith – Matteus 1:21–23. Be klassen följa med och se
varför Herren uppenbarade tecknen på sin andra ankomst.
• Varför är det till hjälp för Jesu Kristi lärjungar att känna till tecknen som varslar
om hans andra ankomst?
Be en elev läsa upp Joseph Smith – Matteus 1:24–26. Be klassen se hur Frälsaren
kommer att visa sig vid sin andra ankomst.
• Hur kommer Frälsaren visa sig vid sin andra ankomst?
• Hur kan vetskapen om det här hjälpa de utvalda att undvika att bli förledda?
Be eleverna läsa Joseph Smith – Matteus 1:27–31 tyst för sig själva och se vilka
tecken som ska föregå Kristi andra ankomst.
• Vilka svårigheter kommer folk att möta före Kristi andra ankomst?
• Med tanke på vers 27 och 31, vilka hoppingivande tecken kommer att föregå
Kristi andra ankomst? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör
identifiera följande sanning: Före Jesu Kristi andra ankomst kommer
Herrens utvalda att samlas och evangeliet att predikas i hela världen.)
• Hur ser vi den här profetian uppfyllas?
Förklara att Joseph Smith – Matteus 1:32–36 beskriver ytterligare tecken på Kristi
andra ankomst.
Påminn eleverna om Frälsarens varning att falska kristusgestalter och falska
profeter i de sista dagarna ska försöka ”bedra även de verkligt utvalda” (v. 22). Be
en elev läsa upp Joseph Smith – Matteus 1:37. Be klassen följa med och se hur de
utvalda kan undvika att bli bedragna.
• Hur kan de utvalda undvika att bli bedragna?
• Vilken princip kan vi lära oss av den här versen? (Eleverna använder kanske
andra ord, men bör identifiera följande princip: Om vi bevarar Herrens ord
ska vi inte bli bedragna. Skriv den här principen på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen ber du en elev läsa följande
berättelse av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum:
”En av mina duktiga missionärer som tjänade med mig när jag var
missionspresident i Toronto [Kanada] kom för att träffa mig några år senare. Jag
frågade honom: ’Äldste, vad kan jag göra för dig?’
’President’, sa han, ’jag tror jag håller på att förlora mitt vittnesbörd’.
Jag kunde inte tro det. Jag frågade honom hur det var möjligt.
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’Jag har för första gången läst lite antimormonsk litteratur’, sa han. ’Jag har några frågor och
ingen vill svara på dem. Jag är förvirrad och tror jag håller på att förlora mitt vittnesbörd’”
(”When Shall These Things Be?” Ensign, dec. 1996, s. 60).

Be eleverna fundera över om de, eller någon de känner, har upplevt något liknande
det som den här före detta missionären upplevde.
• Vilka råd skulle du ge till någon i den här situationen? Varför?
Be en elev fortsätta läsa äldste Ballards berättelse:
”Jag frågade honom vad han hade för frågor och han berättade det för mig. Det var de vanliga
antimormonska frågorna, men jag ville ha lite tid till att samla material så att jag kunde ge
meningsfulla svar. Så vi bestämde att vi skulle träffas 10 dagar senare och jag sa att jag då skulle
besvara alla hans frågor. När han var på väg ut stoppade jag honom.
’Äldste, du har ställt flera frågor till mig här i dag’, sa jag. ’Nu har jag en till dig.’
’Ja, president?’
’Hur länge sedan var det du läste i Mormons bok?’, frågade jag.
Han fällde blicken. Han tittade ner i golvet en stund. Sedan såg han på mig. ’Det var länge sedan,
president’, bekände han.
’Okej’, sa jag. ’Du har gett mig mitt uppdrag. Det är inte mer än rättvist att jag ger dig ditt. Jag
vill att du lovar mig att du läser Mormons bok åtminstone en timme varje dag från och med nu
och fram till vårt nästa möte.’ Han gick med på att göra det.
Tio dagar senare kom han tillbaka till mitt kontor och jag var redo. Jag tog fram mina papper för
att börja besvara hans frågor, men han stoppade mig.
’President’, sa han, ’det där kommer inte att behövas’. Han förklarade sedan: ’Jag vet att
Mormons bok är sann. Jag vet att Joseph Smith är en Guds profet.’
’Det är ju bra’, sa jag. ’Men du ska få svar på dina frågor ändå. Jag har jobbat länge med det här,
så sätt dig bara ner och lyssna.’
Och så besvarade jag alla hans frågor och frågade sedan, ’äldste, vad har du lärt dig av det här?’
Och han svarade: ’Ge Herren likvärdig tid’” (”When Shall These Things Be?” Ensign, dec. 1996,
s. 60)

• Hur illustrerar den här upplevelsen principen vi såg i vers 37?
• Hur har ni blivit välsignade genom att bevara Herrens ord?

Joseph Smith – Matteus 1:38–55
Jesus talar om för sina lärjungar hur de ska förbereda sig för hans andra ankomst.
Förklara att Jesus lärde sina lärjungar genom liknelser hur de kunde bevara hans
ord och vara förberedda inför hans andra ankomst.
Dela upp klassen i par. Be en elev i varje par att studera Joseph Smith – Matteus
1:38–46 och den andra att studera Joseph Smith – Matteus 1:47–54. Be eleverna
leta efter lärosatser och principer i verserna de tilldelats och skriva ner dem.
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Efter ett tag ber du eleverna sammanfatta liknelserna de läst för sin kamrat och
samtala om följande frågor:
• Vilka sanningar hittade ni?
• Hur illustrerade Jesus de här sanningarna i verserna ni studerade?
Be flera elever berätta om sanningarna de hittade, vilka kanske innefattar följande:
Endast vår himmelske Fader vet när Frälsarens andra ankomst kommer att
äga rum. Om vi är uppmärksamma på tecknen och lyder Herrens bud
kommer vi vara förberedda inför Frälsarens andra ankomst.
Gå igenom sanningarna ni identifierade i Joseph Smith – Matteus och be eleverna
fundera över hur de här sanningarna kan besvara frågorna de skrev ner i början av
lektionen. Be dem vittna om sanningarna de har lärt sig.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum (dela om möjligt ut kopior av det till eleverna):
”Tänk om han skulle komma i morgon? Om vi visste att vi skulle få möta Herren i
morgon – genom vår för tidiga död eller genom hans oväntade ankomst – vad
skulle vi då göra i dag? Vad skulle vi ha att bekänna? Vad skulle vi upphöra med
att göra? Vilka problem skulle vi reda upp? Vilka personer skulle vi förlåta? Vilka
vittnesbörd skulle vi bära?
Om detta är vad vi skulle göra, varför inte göra det nu?(”Att förbereda oss för
Kristi andra ankomst”, Liahona, maj 2004, s. 9).

Be eleverna skriva ner ett svar på följande fråga: Om jag visste att jag skulle möta
Frälsaren i morgon, vad skulle jag då ändra på i dag? Uppmana dem att tillämpa
det de skrev.
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Matteus 25:1–13
Inledning

När Jesus Kristus i avskildhet undervisade sina lärjungar på
Oljeberget om sin andra ankomst, berättade han liknelsen

om de tio jungfrurna.

Lektionsförslag
Matteus 25:1–13
Jesus Kristus berättar liknelsen om de tio jungfrurna
Använda berättelser för att fånga uppmärksamhet och skapa förståelse
Berättelser kan fånga elevernas uppmärksamhet och hjälpa dem förstå evangeliet genom andras
upplevelser. Genom att åskådliggöra evangelieprinciper i nutida sammanhang eller i skriftliga
sammanhang kan berättelser hjälpa eleverna förstå hur de här principerna är relevanta för dem
och hjälpa dem få en önskan att tillämpa dem.

Be en elev läsa upp följande berättelse av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum om en ung återvänd missionär som berättade om en personlig
upplevelse i ett vittnesbördsmöte. Be eleverna föreställa sig hur de skulle känna sig
om de var den unge mannen i den här berättelsen.
”Han berättade om när han kom hem från en dejt kort efter att han ordinerats till
äldste som artonåring. Något hade hänt på dejten som han inte var stolt över.
Han gav inga detaljer, och det borde han inte heller i ett så offentligt
sammanhang. Jag vet fortfarande inte vad som hände, men det var tillräckligt
allvarligt för att påverka hans ande och självkänsla.
Medan han satt i bilen på uppfarten framför sitt hus och tänkte igenom saker och
ting och kände uppriktig sorg över vad som hade hänt, kom hans mamma, som inte var medlem,
springande från huset och rakt mot hans bil. Hon förklarade snabbt att pojkens yngre bror just
hade ramlat inne. Han hade slagit i huvudet hårt och hade något slags krampanfall. Fadern, som
inte heller var medlem, ringde omedelbart efter ambulans, men det skulle ta lite tid innan
hjälpen kom.
’Kom och gör något’, grät hon. ’Finns det inget som ni i din kyrka gör vid sådana här tillfällen?
Du har prästadömet. Kom och gör något.’ …
Den unge mannen kunde inte göra något den här kvällen när någon han älskade högt behövde
hans tro och styrka. Med tanke på känslorna han just hade kämpat med och felsteget han kände
att han hade gjort – vad det än var – så kunde han inte förmå sig att gå inför Herren och be om
den önskade välsignelsen” (se ”Värdighet ger självförtroende”, Liahona, apr. 2014, s. 58–59).

• Vad skulle ni tänka om ni var den unge mannen i den här situationen? Varför är
det så viktigt att alltid vara förberedd?
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Visa bilden Liknelsen om de tio
jungfrurna (Evangeliebilder [2008], nr 53;
se även LDS.org). Påminn eleverna om
att Jesus, när han var på Oljeberget med
sina lärjungar, undervisade dem om sin
andra ankomst (se Matt. 24). Sedan
berättade han liknelsen om de tio
jungfrurna för att visa hur man kan vara
förberedd för hans andra ankomst.
Be en elev läsa upp Matteus 25:1–4. Be
klassen följa med och uppmärksamma
de huvudsakliga delarna i liknelsen. Be dem berätta vad de hittar. Skriv följande
formuleringar på tavlan:
Brudgummen
Förståndiga och oförståndiga jungfrur
Lampor och olja

Förklara att enligt judiska bröllopsseder gick brudgummen tillsammans med sina
nära vänner på kvällen till bröllopsceremonin i brudens hem. Efter ceremonin
begav sig bröllopsföljet till brudgummens hem för att ha fest. Bröllopsgästerna som
anslöt sig till följet förväntades hålla i en egen lampa eller fackla för att visa att de
var en del av bröllopsföljet och för att bidra till tillställningens ljus och skönhet.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 25:5–13. Be klassen följa med och se
vad de fem förståndiga jungfrurna gjorde och vad de fem oförståndiga
jungfrurna gjorde.
I stället för att låta eleverna läsa upp Matteus 25:5–13 kan du visa eleverna
en del av videon ”De som äro visa” (0:00–5:46), som skildrar liknelsen om
de tio jungfrurna. Den här videon finns på Läran och förbunden och kyrkans historia –
DVD-presentationer och på LDS.org. Innan du startar videon ber du eleverna se vad
de fem förståndiga jungfrurna gjorde och vad de fem oförståndiga
jungfrurna gjorde.
• Vad gjorde de fem förståndiga jungfrurna? Vad gjorde de fem oförståndiga
jungfrurna?
Hänvisa till de olika delarna av liknelsen som står på tavlan. Be klassen ge förslag
på vad de tror att varje del symboliserar.
Skriv Jesus Kristus bredvid Brudgummen på tavlan. Förklara att formuleringar som
”då brudgummen dröjde” (se v. 5) och ”vid midnatt hördes ett rop” (v. 6) syftar på
Jesu Kristi andra ankomst.
• Vad lär vi oss om Jesu Kristi andra ankomst i de här verserna?
Förklara att både de förståndiga och oförståndiga jungfrurna som var bjudna till
festen representerar medlemmar i kyrkan (se Dallin H. Oaks, ”Att förbereda oss för
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Kristi andra ankomst”, Liahona, maj 2004, s. 8). Skriv Medlemmar i kyrkan bredvid
Förståndiga och oförståndiga jungfrur på tavlan.
Be eleverna titta igenom Matteus 25:8–9 och fundera över varför de förståndiga
jungfrurna inte gav av sin olja till de oförståndiga. Be en elev läsa upp följande
uttalande av president Spencer W. Kimball. Be klassen lyssna och se vad oljan kan
symbolisera och varför de inte kunde dela med sig av den.
”Det var inte av själviskhet eller elakhet. Den typ av olja som behövs för att lysa
upp vägen och skingra mörkret kan vi inte dela med oss av. Hur kan vi dela med
oss av lydnad till tiondets princip; den sinnesfrid som kommer av att leva
rättfärdigt; vår samlade kunskap? Hur kan vi dela med oss av tro eller
vittnesbörd? Hur kan vi dela med oss av vår inställning till kyskhet, eller
erfarenheten av att ha verkat som missionär? Hur kan vi dela med oss av
templets förmåner? Var och en måste själv skaffa den typen av olja. …
I liknelsen kan man köpa olja på torget. I vårt liv lagrar vi upp beredskapens olja droppe för
droppe genom att leva rättfärdigt. … Varje hängiven och lydig gärning är en droppe som vi tillför
vårt förråd” (Faith Precedes the Miracle [1972], s. 255–256).

• Vad representerar oljan i liknelsen? (Skriv elevernas svar, som till exempel andlig
förberedelse, vittnesbörd, tro, omvändelse och erfarenhet bredvid Lampor och olja på
tavlan. För ytterligare insikter om oljans symbolik kan du föreslå att eleverna
läser Läran och förbunden 45:56–57 och tvärhänvisa det till Matteus 25:8.)
• Vilken sanning kan vi lära oss av liknelsen och av president Kimballs tankar om
att låna andlig förberedelse? (När eleverna svarat skriver du följande sanning på
tavlan: Vi kan inte låna andlig förberedelse av andra.)
• Vilken sanning kan vi lära oss av liknelsen om hur vi kan förbereda oss för Kristi
andra ankomst? (Eleverna använder kanske andra ord, men se till att de
identifierar följande sanning: Vi förbereder oss för Kristi andra ankomst
genom att stärka våra vittnesbörd och vår omvändelse genom daglig
rättfärdighet. Skriv den sanningen på tavlan.)
Ge varje elev ett exemplar av det medföljande utdelningsbladet. Be dem
skriva en lista på utdelningsbladet över olika sätt varpå de kan skaffa sig
den andlig förberedelsens ”olja”.

Förberedelser för Herrens andra ankomst
Jag ska förbereda mig för Herrens andra ankomst genom att fylla på min ”lampa” med ”olja”
genom att:
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Efter en stund ber du några elever berätta om några av sina tankar för klassen.
För att hjälpa eleverna förstå på vilka andra sätt de kan samla en droppe olja
i taget genom att leva rättfärdigt, kan du visa resten av videon ”De som äro
visa” (5:46–8:44). Be eleverna lägga till saker i sin lista medan de ser på videon.
Be en elev läsa upp Matteus 25:10–12. Be klassen följa med och se vad
brudgummen sa till de oförståndiga jungfrurna. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att Joseph Smiths översättning av Matteus 25:12 tydliggör att
brudgummen sa: ”Ni känner mig inte.”
• Vad säger uttalandet ”ni känner mig inte” om de fem oförståndiga jungfrurna?
Vad är skillnaden mellan att känna Herren och att bara känna till honom?
• Vad kan vi lära oss av den här versen om vad vi behöver göra för att vara redo
för Herrens ankomst? (Hjälp eleverna identifiera följande princip: För att vara
redo för Herrens ankomst och vara värdiga att förbli i hans närhet, måste
vi känna honom.)
• Hur har ni nyligen lärt känna Herren bättre?
Påminn eleverna om berättelsen i början av lektionen om en ung prästadömsbärare
som var oförberedd i nödens stund. Förklara att den unge mannen skyndade sig
hem till en äldre man i hans församling som bodde på samma gata. Den äldre
mannen gav den yngre brodern en välsignelse som stabiliserade hans tillstånd tills
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ambulanspersonalen kom. Be en elev läsa den unge mannens vittnesbörd som
återgavs av äldste Holland:
”’Ingen som inte har ställts inför det som hände mig den kvällen får någonsin
uppleva skammen jag kände och sorgen jag bar på för att jag inte kände mig
värdig att använda prästadömet jag hade. Det är ett ännu mer smärtsamt minne
för mig eftersom det var min lillebror som behövde mig och mina älskade
föräldrar som var så rädda och som hade rätt att förvänta sig mer av mig. Men
när jag står här inför er i dag kan jag lova er det här’, sa han. ’Jag är inte
fullkomlig, men sedan den kvällen har jag inte gjort något som skulle kunna hindra mig från att
komma inför Herren med god självkänsla och be om hans hjälp när den behövs. Personlig
värdighet är en kamp i den här världen som vi lever i’, sa han, ’men det är en kamp som jag ska
segra i. Jag har känt hur ett dömande finger pekat på mig en gång, och jag tänker inte någonsin
känna så igen om jag kan hjälpa det. Och naturligtvis’, sa han avslutningsvis, ’kan jag definitivt
hjälpa det’” (”Värdighet ger självförtroende”, Liahona, mars 2004, s. 59).

Be eleverna fundera över vad de bör göra för att förbereda sig andligen för Herrens
ankomst och vara värdiga att förbli i hans närhet. Du kan uppmana dem att ringa
in en eller två av de handlingar som de skrev ned på utdelningsbladet och sätta ett
mål att agera på ett sätt som gör dem mer andligt förberedda. Be dem ta med sig
sitt utdelningsblad hem som påminnelse om deras mål.
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Matteus 25:14– 46
Inledning

När Jesus Kristus undervisade sina lärjungar om hans andra
ankomst på Oljeberget berättade han liknelsen om

talenterna. Han förklarade också att han kommer att skilja på
de rättfärdiga och de orättfärdiga när han kommer igen.

Lektionsförslag
Matteus 25:14–30
Jesus Kristus undervisar sina lärjungar om liknelsen om talenterna
Före lektionen placerar du fem mynt i ena änden av rummet och två mynt i den
andra. Lägg åtta till mynt i din ficka.
Börja lektionen med att be tre elever komma och ställa sig framför klassen och
hjälpa dig att rollspela liknelsen som Jesus Kristus berättade för sina lärjungar som
en del av sin undervisning om sin andra ankomst.
Be en elev läsa upp Matteus 25:14–18. Be klassen följa med och se vad var och en
av tjänarna fick ta emot och vad de gjorde med det.
• Vad gav herren till var och en av sina tjänare? (Förklara att talenterna i den här
liknelsen var pengasummor. Ta upp de åtta mynten ur din ficka och ge fem till
en elev, två till nästa och ett till den tredje.)
• Vad gjorde var och en av tjänarna med pengarna de hade fått?
Be eleven med fem mynt att hämta de fem mynten i ena änden av rummet. Be
eleven med två mynt att hämta de två mynten från andra änden av rummet. Be
eleven med ett mynt att gömma eller låtsas gräva ner myntet.
Be eleverna att ge tillbaka mynten till dig och gå och sätta sig. Skriv följande
beståndsdelar av liknelsen på tavlan (utan uttydningarna inom parentes):
Tjänarnas herre (Herren Jesus Kristus)
Tjänarna (Herrens lärjungar)
Talenterna (Gåvorna och förmågorna som Herren ger sina lärjungar)

• Vad skulle de olika beståndsdelarna i liknelsen kunna representera? (Förklara
att några av de gåvor och förmågor vi har i jordelivet togs emot och utvecklades
i föruttillvaron. Vi kan välja att fortsätta utveckla dem och andra gåvor under
jordelivet.)
• Varför gav herren de olika tjänarna olika summor pengar, enligt Matteus 25:15?
(När eleverna svarat påpekar du att formuleringen ”var och en efter hans
förmåga” antyder att Gud ger var och en av oss de gåvor och förmågor som vi
behöver beroende på våra omständigheter.)
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Läs upp följande frågor och be eleverna fundera över dem:
• Vilken tjänare känner du är mest som du: den som fick fem talenter, två talenter
eller en talent? Varför?
Be en elev läsa upp Matteus 25:19–21. Be klassen följa med och se vad herren sa till
tjänaren som hade fått fem talenter.
• Vad sa herren till den första tjänaren?
Förklara att bli satt över mycket och gå in i sin herres glädje (Matt. 25:21) betyder
att uppfylla sin gudomliga potential och få evigt liv med sin himmelske Fader.
• Vilken princip kan vi lära oss av den första tjänarens upplevelse? (Följande är en
av principerna som eleverna kan nämna: Om vi trofast använder de gåvor
och förmågor som Herren har gett oss kan vi uppfylla vår gudomliga
potential och få evigt liv.)
• Vad finns det för exempel på hur vi trofast kan använda de gåvor och förmågor
som Herren har gett oss?
Påpeka att den andra tjänaren kunde ha klagat när han såg att den förste tjänaren
hade fått fem talenter och han bara hade fått två. I stället använde han trofast de
talenter han hade fått.
Be en elev läsa upp Matteus 25:22–23. Be klassen följa med och se vad herren sa till
tjänaren som hade fått två talenter.
• Vad sa herren till tjänaren som hade fått två talenter?
• Varför tror ni de två första tjänarna fick samma svar av herren fastän de hade
fått olika summor pengar?
• Vilken princip kan vi lära oss av det som mannen som fick två talenter
upplevde? (Eleverna använder kanske andra ord men bör identifiera följande
princip: Herren välsignar oss om vi trofast använder de gåvor och förmågor
han har gett oss, oavsett hur många vi har eller vilka de är. Skriv den här
principen med elevernas ord på tavlan.)
Be klassen fundera över om de någonsin har känt att någon annan har fler eller
bättre gåvor och förmågor än de. Peka på principen du just skrev på tavlan.
• Hur kan det hjälpa oss att minnas den här principen när det känns som om
någon annan har fått fler eller bättre gåvor än vi har?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Quentin L. Cook i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Hur våra egna talanger utvecklas är bästa måttet på personlig tillväxt. … Att
jämföra välsignelser driver nästan säkert bort glädjen. Vi kan inte vara
tacksamma och avundsjuka på samma gång. Om vi verkligen vill ha Herrens ande
och uppleva glädje och lycka, bör vi glädjas åt våra välsignelser och vara
tacksamma” (”Gläd er!” Nordstjärnan, jan. 1997, s. 28, 29).

• Hur kan vi upptäcka de gåvor och förmågor som Herren har gett oss?
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Ge varje elev ett papper och be dem skriva sitt namn högst upp. Be dem skicka
vidare papperet till eleven som sitter bredvid dem. Be eleverna skriva en gåva eller
förmåga som de har sett hos personen vars namn står på papperet. Be dem
fortsätta att skicka vidare sina papper i rummet och skriva ner gåvor och förmågor
som de lagt märke till.
Främja en inlärningsmiljö av kärlek, respekt och målmedvetenhet
När eleverna känner att de är älskade och respekterade av sina lärare är det troligare att de
kommer till lektionerna redo att inhämta kunskap. Erkännandet och kärleken de känner kan göra
deras hjärta mottagligt, minska deras rädslor och ingjuta den vilja och självtillit som de behöver
för att dela med sig av sina tankar, upplevelser och känslor under lektionen.

Efter några minuter ber du eleverna ge tillbaka papperen till deras ursprungliga
ägare. Ge eleverna en stund till att läsa om de gåvor och förmågor som andra ser
hos dem. Be dem sedan skriva ner ett svar på följande fråga på sitt papper:
• Hur kan du använda en av dina gåvor till att främja Herrens verk?
Påpeka att liknelsen om talenterna innehåller varningar om gåvorna och
talangerna som vi har fått. Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 25:24–30.
Be klassen följa med och se vad herren sa till tjänaren som hade gömt talenten. När
ni läst vers 27 förklarar du att ränta är en inkomst man tjänar genom att man
investerar eller lånar ut pengar.)
• Varför gömde den siste tjänaren sin talent? Vad sa herren om den här
tjänarens val?
• Hur hade tjänaren agerat felaktigt fastän han inte hade förlorat några av sin
herrens pengar?
• Vad tror ni att herren hade sagt till tjänaren om han hade gett tillbaka två
talenter?
• Vad hände med talenten som herren gav till tjänaren? (Den togs ifrån honom
och gavs till någon annan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Sterling W. Sill i de sjuttios kvorum.
Be klassen uppmärksamma varför vi förlorar gåvor och förmågor om vi inte
använder dem till det som är gott.
Den tredje tjänarens ”förlust kom sig inte av att han gjorde något fel, utan
snarare av att hans rädsla hade hindrat honom från att göra någonting alls. Ändå
är det genom den här processen de flesta av våra välsignelser går förlorade. …
Om man inte tränar sina armmuskler tappar man styrka. … När vi inte utvecklar
våra förmågor, förlorar vi våra förmågor. När människor i gångna tider inte ärade
prästadömet, togs det bort från dem. … Varken andliga, mentala eller fysiska
talanger utvecklas medan de är nergrävda i jorden” (The Law of the Harvest [1963], s. 375).

• Vilka principer kan vi lära oss av tjänaren som gömde talenten? (Eleverna
föreslår kanske olika principer, men se till att de identifierar följande sanningar:
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Rädsla kan hindra oss från att använda de gåvor och förmågor som Herren
har gett oss. Om vi inte utvecklar och använder våra andliga gåvor till det
som är gott, förlorar vi dem.)
• Hur kan rädsla hindra oss från att göra det som är gott med våra gåvor och
förmågor?
Be eleverna vittna om principerna de samtalat om. Uppmana dem att använda sina
gåvor och förmågor till att främja Herrens verk.

Matteus 25:31–46.
Frälsaren förutsäger att de orättfärdiga och de rättfärdiga ska skiljas åt vid hans
andra ankomst
Visa bilden Jesu Kristi andra ankomst
(Evangeliebilder [2008], nr 66; se även
LDS.org). Be en elev läsa upp Matteus
25:31–33. Be klassen följa med och se
vad Herren kommer att göra med
människorna på jorden efter hans andra
ankomst.
• Vad kommer Herren att göra med
människorna på jorden efter hans
andra ankomst?
• Vilka djur använde Herren för att
representera de ogudaktiga? Och de
rättfärdiga?
Dela upp klassen i par. Be hälften av
paren läsa upp Matteus 25:34–40
tillsammans och se hur Herren kommer
att avgöra om någon är ett ”får” (Matt.
25:32–33). Be resten av paren läsa upp
Matteus 25:41–46 tillsammans och se
hur Herren kommer att avgöra om
någon är en ”get” (Matt. 25:32–33).
Efter ett tag ber du dem att arbeta tillsammans med ett par som läste det andra
skriftstället. Be eleverna sammanfatta det som de läst och diskutera följande frågor i
sina grupper:
• Hur skiljer Herren mellan de som älskar honom (får) och de som inte gör det
(getter)?
• Vilken princip kan vi lära oss i de här verserna?
Be någon i varje grupp att skriva den princip på tavlan som deras grupp hittade.
Eleverna bör identifiera principer liknande de här: När vi älskar och tjänar
varandra visar vi vår kärlek för Herren. Om vi försummar andras behov,
försummar vi Herren.
För att hjälpa eleverna förstå de här principerna ställer du frågor som de här:
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• Hur kan någon på Herrens högra sida tänkas behandla sin lillasyster som ber
om hjälp med läxorna?
• Hur kan någon på Herrens vänstra sida tänkas behandla en skolkamrat som
tappar sina böcker i korridoren?
• Hur kan vi förbättra våra relationer med andra om vi förstår de här principerna?
Be eleverna att fundera över hur de har behandlat andra det senaste dygnet. Be
dem att fundera över om de skulle bete sig annorlunda om de råkade ut för samma
situationer i framtiden. Uppmana eleverna att fundera över hur de oftare kan visa
kärlek till och tjäna andra, och be dem att agera enligt sina planer. Du får gärna
följa upp med eleverna nästa gång ni träffas och be dem att berätta om några av
sina positiva upplevelser.

164

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 30

Matteus 26:1-30
Inledning

Två dagar före påsk konspirerade Judas med judiska ledare
som ville döda Jesus. Under påsknatten instiftade Jesus

sakramentet.

Lektionsförslag
Ha dina elever i åtanke när du förbereder lektionerna
Fundera över, medan du förbereder dig att undervisa, hur du hoppas att eleverna ska tillämpa de
lärosatser och principer som lärs ut i lektionen. President Thomas S. Monson påminde lärare i
evangeliet om att ”målet med evangelieundervisning … är inte att proppa eleverna fulla med
kunskap. … Syftet är att inspirera den enskilde att tänka på, känna för och sedan göra något åt
evangeliets sanningar och principer” (Conference Report, okt. 1970, s. 107).

Matteus 26:1–16
Judas konspirerar med judiska ledare som vill döda Jesus
Förbered ett bord före lektionen genom att täcka över det med en duk och placera
några platta bröd (eller kex) och en bägare på det. Efter den andliga inledningen
förklarar du att på Kristi tid fanns bland annat de här föremålen på judarnas bord
under påskhögtiden.
• Vad var påskhögtidens syfte? (Påskhögtiden instiftades på Moses tid för att
hjälpa Israels barn minnas det tillfälle då mordängeln gick förbi deras hem och
dödade de förstfödda barnen i Egypten [se 2 Mos. 12:21–28; 13:14–15]. Under
påskfirandet offrade israeliterna ett lamm och strök dess blod över sina
dörrposter. Det här lammet symboliserade den kommande Messias, vars
försoningsoffer skulle återlösa människosläktet från död och synd [se
Handledning för skriftstudier, ”Påsk (judisk)”, scriptures.lds.org].)
Be en elev läsa upp Matteus 26:1–2. Be klassen följa med och se vad Jesus sa skulle
hända efter påsken.
• Vad sa Jesus skulle hända efter påsken?
Be en elev läsa upp Matteus 26:3–5. Be klassen följa med och se vilka som
planerade att döda Jesus vid den här tidpunkten.
• Varför bestämde sig folkets äldste och översteprästerna för att vänta med att
döda Jesus tills efter påsken?
Sammanfatta Matteus 26:6–13 genom att förklara att medan Jesus befann sig i
Betania kom en kvinna fram till honom och smorde honom med en mycket dyrbar
olja inför hans kommande död och begravning. Några av hans lärjungar – bland
dem Judas, en av de tolv apostlarna och gruppens skattmästare – klagade och sa att
oljan kunde ha sålts för att hjälpa de fattiga. Judas var dock inte uppriktigt
bekymrad för de fattiga utan var en tjuv som ville ha pengarna själv (se Joh.
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12:4–6). (Obs: Smörjelsen av Jesus i Betania kommer att studeras mer ingående i
lektionen om Markus 11–14.)
Be en elev läsa upp Matteus 26:14–16. Be klassen följa med och se vad Judas gjorde
efter att Frälsaren tillrättavisat honom för att han klagade.
• Vad gjorde Judas? (Han konspirerade med översteprästerna för att hjälpa dem
hitta och arrestera Jesus.)
• Hur mycket betalade översteprästerna Judas för att han skulle överlämna Jesus
till dem?
Förklara att ”enligt moselagen skulle 30 siklar silver kompensera en slavägare för
en slavs död (se 2 Mos. 21:32). … Priset för förräderiet visade hur lågt Judas och
översteprästerna värderade Frälsaren” (New Testament Student Manual [Kyrkans
utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 81). Det uppfyllde också en
gammaltestamentlig profetia om Judas förräderi mot Frälsaren (se Sak. 11:12).

Matteus 26:17–25
Jesus och hans lärjungar äter påskmåltiden
Visa upp en spegel och fråga:
• Hur kan speglar vara användbara för oss?
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
”Ofta undviker vi att se djupt in i vår själ och konfrontera våra svagheter, våra
brister och vår rädsla. …
Men att se sig själv klart är väsentligt för andlig utveckling och andligt
välbefinnande. …
De heliga skrifterna och talen som hålls vid generalkonferensen är en effektiv
spegel som vi kan hålla upp för självrannsakan” (”Inte är det väl jag, Herre?”
Liahona, nov. 2014, s. 58).

• Hur kan skrifterna och talen som hålls vid generalkonferensen vara som
en spegel?
Be eleverna att medan de studerar Matteus 26:17–25 söka efter en princip som kan
hjälpa dem inse vilka svagheter de har och hur de kan övervinna dem.
Sammanfatta Matteus 26:17–19 genom att förklara att Jesus befallde sina lärjungar
att se till att de fick ett rum i Jerusalem för påskmåltiden.
Be en elev läsa upp Matteus 26:20–21. Be klassen följa med och se vad Jesus sa till
sina apostlar under påskmåltiden.
• Vad sa Jesus till sina apostlar?
• Om du hade varit en av apostlarna, vad hade du tänkt i det här ögonblicket?
Be en elev läsa upp Matteus 26:22. Be klassen följa med och se hur apostlarna
reagerade på det som Jesus sa.
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• Vilken fråga ställde apostlarna?
• Vad säger frågan ”inte är det väl jag, Herre?” oss om de elva trofasta apostlarna?
• Med tanke på den här berättelsen, vilken princip kan vi lära oss om här om hur
Jesu Kristi lärjungar bör svara när de hör Herrens ord? (När eleverna svarat
skriver du följande princip på tavlan: När Jesu Kristi lärjungar hör Herrens
ord, rannsakar de sina egna liv för att se hur de gäller dem.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf:
”Lärjungarna ifrågasatte inte sanningen i Jesus ord. Inte heller såg de sig om,
pekade på någon annan och frågade: ’Är det han?’
I stället ’blev de mycket bedrövade och började fråga honom, den ene efter den
andre: Inte är det väl jag, Herre?’ [Matt. 26:22.]
Jag undrar vad vi skulle göra … Skulle vi titta på dem omkring oss och tänka:
’Han menar förmodligen broder Johnsson. Jag har alltid varit osäker på honom’
eller ’Jag är glad att broder Brown är här. Han behöver verkligen höra det här’? Eller skulle vi
liksom dessa forna lärjungar vända blicken inåt och ställa den genomträngande frågan: ’Inte är
det väl jag?’” (”Inte är det väl jag, Herre?” Liahona, nov. 2014, s. 56).

• Vad finns det för exempel på hur vi kan frestas att förbise Herrens ord och anta
att de är ämnade för någon annan?
Be en annan elev läsa upp följande uttalande av president Uchtdorf, och be klassen
uppmärksamma vad president Uchtdorf ber oss att göra när vi hör Herrens ord:
”I dessa enkla ord, ’Inte är det väl jag, Herre?’ ligger början till vishet och vägen till personlig
omvändelse och varaktig förändring. …
Vi måste lägga bort vårt högmod, se förbi vår fåfänga och ödmjukt fråga: ’Inte är det väl
jag, Herre?’
Och om Herrens svar skulle bli: ’Jo, min son [eller dotter], det finns sådant du måste förbättra,
sådant som jag kan hjälpa dig att övervinna’, så är det min bön att vi ödmjukt accepterar det
svaret, ödmjukt erkänner våra synder och brister och sedan ändrar på våra sätt att vara så att vi
kan bli bättre” (”Inte är det väl jag, Herre?” Liahona, nov. 2014, s. 56, 58–59).

• Hur har ni haft glädje av att tillämpa Herrens ord och göra förändringar i
era liv?
Vittna om principen som eleverna identifierade tidigare. Be eleverna rannsaka sina
egna liv närhelst de hör eller läser Herrens ord, och snabbt agera enligt de
maningar de får.
Be en elev läsa upp Matteus 26:23–25. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
svarade på apostlarnas frågor.
Förklara att omedelbart efter att Jesus pekat ut Judas som den som skulle förråda
honom, gick Judas därifrån (se Joh. 13:30).
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Matteus 26:26–30
Jesus Kristus instiftar sakramentet under påsken
Visa bilden Den sista måltiden
(Evangeliebilder [2008], nr 54; se även
LDS.org). Låt eleverna veta att
Frälsaren instiftade sakramentets
förrättning när han åt påskmåltiden
med sina apostlar.
Be eleverna skriva ner svaren på
följande frågor i sina anteckningsböcker
eller studiedagböcker (skriv gärna de
här frågorna på tavlan framför klassen):
När du sist tog del av sakramentet, vad var det du gjorde? Vad tänkte du på? Vad
kände du?

Håll upp bägaren och brödet som är på bordet. Be en elev läsa upp Matteus
26:26–29. Be klassen följa med och se vad Herren gjorde med brödet och innehållet
i bägaren.
• Vad gjorde Herren med brödet och innehållet i bägaren?
• Vad representerar sakramentets emblem enligt de här verserna? (Eleverna bör
identifiera följande lärosats: Sakramentets emblem representerar Jesu Kristi
kropp och blod, som han offrade för oss.)
Förklara för eleverna att Joseph Smiths översättning ger ytterligare insikter i de här
verserna. Be eleverna tyst läsa JSÖ Matteus 26:22, 24–25 (i Handledning för
skriftstudier). Be eleverna uppmärksamma vilka inspirerade ändringar som gjordes
i dessa verser, som kan hjälpa oss att förstå ett viktigt syfte med sakramentet.
• Varför instiftade Jesus Kristus sakramentet? (När eleverna svarat skriver du
följande sanning på tavlan: Jesus Kristus instiftade sakramentet för att vi
skulle minnas honom och hans försoning för våra synder.)
• Vad kan vi göra för att se till att sakramentet hjälper oss att minnas Jesus Kristus
och hans försoning för våra synder?
• Hur har er upplevelse och era känslor när ni tagit del av sakramentet påverkats
av att ni har försökt minnas Frälsaren och hans försoning?
För att hjälpa eleverna identifiera ännu en princip frågar du:
• Vad tillåter utgjutelsen av Kristi blod oss att ta emot när vi tar del av
sakramentet, enligt vers 27–28? (Våra synders förlåtelse.)
Påpeka att vi inte automatiskt blir värdiga att ta emot förlåtelse för våra synder bara
för att vi äter brödet och dricker vattnet. Vi måste utöva tro på Jesus Kristus,
omvända oss och ta del av sakramentet med ärligt uppsåt genom att alltid minnas
honom och sträva efter att hålla hans bud. Genom att värdigt ta del av sakramentet
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förnyar vi våra dopförbund. Skriv följande sanning på tavlan: När vi omvänder oss
och tar del av sakramentet med ärligt uppsåt kan vi få förlåtelse för
våra synder.
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur de ska
tillämpa de sanningarna om sakramentet som de identifierade i Matteus 26. Be
några elever som känner sig bekväma med det att svara inför klassen.
Be en elev återigen läsa upp Matteus 26:29. Be klassen följa med och se när
Frälsaren sa att han skulle ta del av sakramentet nästa gång. Be eleverna berätta
vad de hittar.
Förklara att ”sakramentet inte bara är en symbol för Frälsarens försoning, utan
också pekar framåt mot hans andra ankomst till jorden i härlighet (se 1 Kor. 11:26)”
(New Testament Student Manual, [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014], s. 83). Om vi håller våra förbund och håller ut intill änden kan vi vara bland
dem som tar del av sakramentet tillsammans med Frälsaren vid det här framtida
tillfället (se L&F 27:4–14).
Avsluta med att vittna om sanningarna som tagits upp i den här lektionen.
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Matteus 23:1–26:30
(Studieavsnitt 6)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Matteus
23:1–26:30 (studieavsnitt 6) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
koncentreras bara på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 23)
Eleverna studerade om hur Jesus tillrättavisade judiska ledare och lärde sig att vi kan välja att lyda Guds lagar även om
vi ser andra bete sig som hycklare. De lärde sig att om vi försöker höja oss själva över andra kommer vi att bli
förödmjukade och om vi är ödmjuka och tjänar andra kommer Herren att upphöja oss. De lärde sig också att när vi
strävar efter att bli andligt rena på insidan kommer det att återspeglas i våra yttre val, och om vi är villiga att samlas in
av Frälsaren får vi ta emot hans omsorg och beskydd.

Dag 2 (Matteus 24)
Av Frälsarens tal om hans andra ankomst lärde sig eleverna följande: Om vi förblir ståndaktiga och inte låter oss
övervinnas, kommer vi att bli frälsta. Före Jesu Kristi andra ankomst kommer Herrens utvalda att samlas och evangeliet
att predikas i hela världen. Om vi bevarar Herrens ord ska vi inte bli bedragna. Endast vår himmelske Fader vet när
Frälsarens andra ankomst kommer att äga rum. Om vi är uppmärksamma på tecknen och lyder Herrens bud kommer vi
vara förberedda inför Frälsarens andra ankomst.

Dag 3 (Matteus 25)
När eleverna studerade liknelsen om de tio jungfrurna lärde de sig att vi inte kan låna andlig förberedelse av andra och
att vi förbereder oss för Kristi andra ankomst genom att stärka våra vittnesbörd och vår omvändelse genom daglig
rättfärdighet. De lärde sig också att vi, för att vara redo för Herrens ankomst och vara värdiga att förbli i hans närhet,
måste lära känna honom. Eleverna gick snabbt igenom liknelsen om talenterna och lärde sig att rädsla kan hindra oss
från att använda de gåvor och förmågor som Herren har gett oss, och om vi inte utvecklar och använder våra andliga
gåvor till att göra gott förlorar vi dem.

Dag 4 (Matteus 26:1–30)
När eleverna studerade de sista dagarna av Jesu Kristi verksamhet på jorden, lärde de sig att när Jesu Kristi lärjungar
hör Herrens ord rannsakar de sina egna liv för att se hur de gäller dem. De lärde sig att sakramentets emblem
representerar Jesu Kristi kropp och blod som han offrade för oss och att Jesus Kristus instiftade sakramentet för att vi
skulle minnas honom och hans försoning för våra synder. De lärde sig också att när vi omvänder oss och tar del av
sakramentet med ärligt uppsåt kan vi få förlåtelse för våra synder.

Inledning
När Jesus Kristus undervisade sina lärjungar om hans andra ankomst på Oljeberget
berättade han liknelsen om talenterna.

170

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T U DIE AVSNITT 6

Lektionsförslag
Matteus 25:14–30
Jesus Kristus undervisar sina lärjungar om liknelsen om talenterna
Före lektionen placerar du fem mynt i ena änden av rummet och två mynt i den
andra. Lägg åtta till mynt i din ficka.
Börja lektionen med att be tre elever komma och ställa sig framför klassen och
hjälpa dig att rollspela liknelsen som Jesus Kristus berättade för sina lärjungar som
en del av sin undervisning om sin andra ankomst.
Be en elev läsa upp Matteus 25:14–18. Be klassen följa med och se vad var och en
av tjänarna fick ta emot och vad de gjorde med det.
• Vad gav herren till var och en av sina tjänare? (Förklara att talenterna i den här
liknelsen var pengasummor. Ta upp de åtta mynten ur din ficka och ge fem till
en elev, två till nästa och ett till den tredje.)
• Vad gjorde var och en av tjänarna med pengarna de hade fått?
Be eleven med fem mynt att hämta de fem mynten i ena änden av rummet. Be
eleven med två mynt att hämta de två mynten från andra änden av rummet. Be
eleven med ett mynt att gömma eller låtsas gräva ner myntet.
Be eleverna att ge tillbaka mynten till dig och gå och sätta sig. Skriv följande
beståndsdelar av liknelsen på tavlan (utan uttydningarna inom parentes):
Tjänarnas herre (Herren Jesus Kristus)
Tjänarna (Herrens lärjungar)
Talenterna (Gåvorna och förmågorna som Herren ger sina lärjungar)

• Vad skulle de olika beståndsdelarna i liknelsen kunna representera? (Vid behov
hjälper du eleverna förstå vem eller vad beståndsdelarna representerar. Skriv
uttydningarna intill beståndsdelarna på tavlan. Förklara att några av de gåvor
och förmågor vi har i jordelivet togs emot och utvecklades i föruttillvaron. Vi
kan välja att fortsätta utveckla dem och andra gåvor under jordelivet.)
• Varför gav herren de olika tjänarna olika summor pengar, enligt Matteus 25:15?
(När eleverna svarat påpekar du att formuleringen ”var och en efter hans
förmåga” antyder att Gud ger var och en av oss de gåvor och förmågor som vi
behöver beroende på våra omständigheter. Alla har fått en andlig gåva från Gud
[se L&F 46:11]. Förklara att antalet talanger vi fått inte säger något om vårt
personliga värde.)
Läs upp följande frågor och be eleverna fundera över dem:
• Vilken tjänare känner du är mest som du: den som fick fem talenter, två talenter
eller en talent? Varför?
Be en elev läsa upp Matteus 25:19–21. Be klassen följa med och se vad herren sa till
tjänaren som hade fått fem talenter.
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• Vad sa herren till den första tjänaren?
Förklara att bli satt över mycket och gå in i sin herres glädje (Matt. 25:21) betyder
att uppfylla sin gudomliga potential och få evigt liv med sin himmelske Fader.
• Vilken princip kan vi lära oss av den första tjänarens upplevelse? (Följande är en
av principerna som eleverna kan nämna: Om vi trofast använder de gåvor
och förmågor som Herren har gett oss kan vi uppfylla vår gudomliga
potential och få evigt liv.)
• Vad finns det för exempel på hur vi trofast kan använda de gåvor och förmågor
som Herren har gett oss?
Påpeka att den andra tjänaren kunde ha klagat när han såg att den förste tjänaren
hade fått fem talenter och han bara hade fått två. I stället använde han trofast de
talenter han hade fått.
Be en elev läsa upp Matteus 25:22–23. Be klassen följa med och se vad herren sa till
tjänaren som hade fått två talenter.
• Vad sa herren till tjänaren som hade fått två talenter?
• Varför tror ni de två första tjänarna fick samma svar av herren fastän de hade
fått olika summor pengar?
• Vilken princip kan vi lära oss av det som mannen som fick två talenter
upplevde? (Eleverna använder kanske andra ord men bör identifiera följande
princip: Herren välsignar oss om vi trofast använder de gåvor och förmågor
han har gett oss, oavsett hur många vi har eller vilka de är. Skriv den här
principen med elevernas ord på tavlan.)
Be klassen fundera över om de någonsin har känt att någon annan har fler eller
bättre gåvor och förmågor än de. Peka på principen du just skrev på tavlan.
• Hur kan det hjälpa oss att minnas den här principen när det känns som om
någon annan har fått fler eller bättre gåvor än vi har?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Quentin L. Cook i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Hur våra egna talanger utvecklas är bästa måttet på personlig tillväxt. … Att
jämföra välsignelser driver nästan säkert bort glädjen. Vi kan inte vara tacksamma
och avundsjuka på samma gång. Om vi verkligen vill ha Herrens ande och uppleva
glädje och lycka, bör vi glädjas åt våra välsignelser och vara tacksamma” (”Gläd
er!” Nordstjärnan, jan. 1997, s. 28, 29).
• Hur kan vi upptäcka de gåvor och förmågor som Herren har gett oss?
Ge varje elev ett papper och be dem skriva sitt namn högst upp. Be dem skicka
vidare papperet till eleven som sitter bredvid dem. Be eleverna skriva ner en gåva
eller förmåga som de har sett hos personen vars namn står på papperet. Be dem
fortsätta skicka vidare sina papper i rummet och skriva ner gåvor och förmågor som
de lagt märke till.
Efter några minuter ber du eleverna ge tillbaka papperen till deras ursprungliga
ägare. Ge eleverna en stund till att läsa om de gåvor och förmågor som andra ser
hos dem. Be dem sedan skriva ner ett svar på följande fråga på sitt papper:
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• Hur kan du använda en av dina gåvor till att främja Herrens verk?
Påpeka att liknelsen om talenterna innehåller varningar om gåvorna och
talangerna som vi har fått. Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 25:24–30.
Be klassen följa med och se vad herren sa till tjänaren som hade gömt talenten. När
ni läst vers 27 förklarar du att ränta är en inkomst man tjänar genom att man
investerar eller lånar ut pengar.)
• Varför gömde den siste tjänaren sin talent? Vad sa herren om den här
tjänarens val?
• Hur hade tjänaren agerat felaktigt fastän han inte hade förlorat några av sin
herrens pengar?
• Vad tror ni att herren hade sagt till tjänaren om han hade gett tillbaka två
talenter?
Be eleverna vittna om principerna de samtalat om. Uppmana dem att använda sina
gåvor och förmågor till att främja Herrens verk.

Nästa studieavsnitt (Matteus 26:31–Markus 3)
Förklara att eleverna nästa vecka mer ingående kommer att studera Jesu Kristi
försoning, vilken började med hans lidande i Getsemane och fortsatte med de
olagliga förhören, hånet, slagen och hans död genom korsfästelse, och avslutades
med hans ärorika uppståndelse.
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Matteus 26:31–75
Inledning

I Getsemane örtagård började Jesus Kristus ta på sig alla
människors synder som en del av sin försoning. Judas
förrådde Jesus och överlämnade honom till de judiska
ledarna. Jesus utsattes därefter för en olaglig rättslig

prövning inför översteprästen Kajfas och falska vittnesmål
fördes fram mot honom. Under tiden förnekade Petrus
Frälsaren tre gånger för dem som kände igen honom som en
av Jesu Kristi lärjungar.

Lektionsförslag
Matteus 26:31–46
Jesus Kristus lider i Getsemane örtagård
Be eleverna fundera över följande scenario: En ung man har fått höra sedan han var
ung att det är hans plikt att utföra en heltidsmission. Som tonåring vet han
fortfarande att han borde utföra en mission, men han har svårt för att bestämma sig
för att göra det. Han är mer intresserad av andra möjligheter och är orolig för att en
mission kommer att hindra honom från att få de upplevelserna.
• I vilka andra situationer kan unga mäns och kvinnors önskningar skilja sig från
vad vår himmelske Fader vill att de ska göra? (Lista elevernas svar på tavlan.)
• Varför kan det ibland vara svårt att göra det vi vet att vår himmelske Fader vill
att vi ska göra?
Be eleverna leta efter principer i Matteus 26:31–46 som kan hjälpa dem när det är
svårt för dem att lyda sin himmelske Faders vilja.
Påminn eleverna om att enligt Matteus 26:1–30 åt Herren påskmåltiden med sina
apostlar och instiftade sakramentet.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 26:31–35. Be klassen följa med och se
vad Jesus profeterade skulle hända med hans apostlar.
• Vad sa Jesus skulle hända med apostlarna den kvällen?
N/A
• Hur reagerade Petrus och de andra apostlarna på det som Frälsaren sa?
Be en elev läsa upp Matteus 26:36–38. Be klassen följa med och se vart Jesus och
apostlarna gick efter påskmåltiden. Be eleverna berätta vad de hittar.
Be eleverna slå upp Bibliska fotografier, nr 11, ”Oljeberget” och nr 12,
”Getsemane” i Handledning för skriftstudier. Förklara att Getsemane var en
trädgård med olivträd som låg vid Oljeberget precis utanför Jerusalems murar och
att namnet Getsemane betyder ”olivpress”.
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• Vilka ord i vers 36–38 beskriver hur
Jesus kände sig när han kom till
Getsemane?
Be en elev läsa upp Matteus 26:39 och
be klassen uppmärksamma vad Jesus
gjorde när han hade gått ”lite längre” in
i trädgården.
• Vilka ord eller formuleringar i vers
37–39 beskriver den svåra bördan
Jesus upplevde?
• Vad bad Jesus Fadern att låta gå
ifrån honom?
Håll upp en bägare. Förklara att kalken
som Frälsaren nämnde var en symbol
för det bittra lidande han utstod som en
del av försoningen. I Getsemane
började Jesus ta på sig alla människors
synder och lidande som en del av sitt
stora försoningsoffer.

Oljeberget

Getsemane örtagård

Undervisa om Jesu Kristi lidande i Getsemane
Det finns tre skildringar av händelserna i Getsemane. I den här handledningen fokuserar
lektionen om Matteus 26 på hur Frälsaren underkastade sig Faderns vilja. Lektionen om
Markus 14 handlar om det som Jesus utstod i Getsemane. Lektionen om Lukas 22 betonar hur
svårt han led. Att undervisa eleverna om de här unika aspekterna av försoningen kan ge dem
utmärkande upplevelser när de studerar var och en av skildringarna.

Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum, som förklarade vad Jesus bad Fadern om när han bad att
kalken skulle gå ifrån honom:
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”I själva verket sa Herren: ’Om det finns en annan väg, så vill jag hellre gå den.
Om det finns ett annat sätt – vilket sätt som helst – så väljer jag gärna det
sättet.’ … Men kalken togs inte bort från honom” (”Undervisa, predika, bota”,
Liahona jan. 2003, s. 21).

Föreslå gärna att eleverna markerar uttrycket ”men inte som jag vill utan som du
vill” (v. 39).
• Vad gjorde Jesus för att åstadkomma försoningen, trots att han bad om ett annat
sätt att utföra Faderns syften? (Eleverna bör identifiera en sanning liknande den
här: Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja för att utföra
försoningen.)
• Vad lär vi oss om Jesus av hans villighet att underkasta sig sin himmelske Faders
vilja trots att det innebar att han skulle få utstå intensiv smärta och
slutligen död?
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: Vi följer Jesu Kristi exempel när vi …
• Hur skulle ni fylla i det här påståendet med tanke på vad vi har lärt oss av
Matteus 26:39? (Fyll i påståendet med elevernas egna ord så att det förmedlar
följande sanning: Vi följer Jesu Kristi exempel när vi väljer att underkasta
oss Faderns vilja.)
Påminn eleverna om scenariot med den unge mannen som tvekade att utföra en
mission, och även de andra situationerna som listats på tavlan.
• Hur kan Frälsarens exempel stärka oss i de situationerna?
Be eleverna tänka på tillfällen då de, trots att deras vilja skiljde sig från vår
himmelske Faders vilja, i slutändan valde att följa hans vilja. Be några elever berätta
om sina upplevelser och förklara varför de fattade det beslut de gjorde och hur
det kändes.
Be eleverna komma på ett specifikt sätt de ska följa Jesu Kristi exempel att
underkasta sig vår himmelske Faders vilja på.
Be eleverna gå igenom Matteus 26:37–38 och leta efter Frälsarens instruktioner till
Petrus, Jakob och Johannes i Getsemane.
• Vilka instruktioner gav Jesus till Petrus, Jakob och Johannes?
• Vad tror ni han avsåg med instruktionen ”vaka med mig” (v. 38)?
För att hjälpa eleverna förstå varför lärjungarna kan ha behövt Frälsarens
instruktion att vaka med honom, förklarar du att när lärjungarna kom till
örtagården ”började [de] bli allvarligt oroade och mycket ängsliga och klaga i sina
hjärtan, och de undrade om detta var Messias” (JSÖ, Mark. 14:36 [i Handledning
för skriftstudier]). Genom att säga åt sina lärjungar att vaka med honom varnade
Jesus dem att de behövde vara vaksamma eftersom deras tro på honom
skulle prövas.
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• Varför skulle lärjungarna undra om Jesus verkligen var Messias? (Många judar
förstod inte att Messias skulle lida och dö utan hade snarare förväntningar på
att Messias skulle frigöra judarna genom att störta romarna.)
Be en elev läsa upp Matteus 26:40 och be klassen uppmärksamma vad Jesus
upptäckte att de här tre apostlarna hade gjort medan han bad. Be eleverna berätta
vad de hittade. Förklara att Joseph Smiths översättning av Lukas 22:45 visar att
lärjungarna sov ”ty de var fulla av bedrövelse”.
• Varför kan apostlarna ha varit fulla av bedrövelse?
• Hur skulle ni ha känt er om ni var i deras ställe och insåg att ni hade somnat i
stället för att vaka med Frälsaren?
Be en elev läsa upp Matteus 26:41 och be klassen se vad Jesus sa åt sina lärjungar
att göra. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vilken princip kan vi lära oss av Frälsarens instruktioner till de här apostlarna?
(Eleverna bör identifiera en princip liknande den här: Om vi vakar och ber
oupphörligt har vi styrka till att motstå frestelse.)
• Vad tror ni uttrycket ”anden är villig, men köttet är svagt” (v. 41) betyder? Vad
har det här att göra med att motstå frestelse?
• Påminn om att ”vaka” betyder att vara vaken, alert eller vaksam. Hur kan
andlig vaksamhet och bön hjälpa oss övervinna våra svagheter och motstå
frestelse?
Be eleverna fundera över om de, precis som apostlarna i Getsemane, någonsin har
gett efter för frestelse för att de inte bad eller vakade. Be dem fundera över hur det
valet påverkade dem. Be eleverna fundera över tillfällen då de motstod frestelse
genom att be och vaka.
• Vad har hjälpt er att ständigt vaka andligen och be?
Vittna om att vi kan motstå frestelse om vi ständigt vakar och ber. Be eleverna att
på ett papper skriva något de ska göra för att bli bättre på att ständigt vaka och be.
Uppmana dem att bära med sig papperet för att bli påminda om sitt mål.
Sammanfatta Matteus 26:42–46 genom att förklara att Jesus bad tre gånger i
Getsemane. Varje gång uttryckte han sin villighet att lyda sin Faders vilja.

Matteus 26:47–75
Jesus Kristus arresteras och förhörs inför Kajfas
Be en elev läsa upp följande uttalande av Gerald N. Lund, som senare blev en
medlem i de sjuttios kvorum:
”Föreställ er hur Jesus Kristus – det väsen vars makt, ljus och härlighet håller
universum på plats, det väsen som talar och solsystem, galaxer och stjärnor blir
till – står inför onda människor och av dem bedöms sakna betydelse eller värde!”
(”Knowest Thou the Condescension of God?” i Doctrines of the Book of Mormon:
The 1991 Sperry Symposium, sammanst. av Bruce A. Van Orden och Brent L. Top
[1992], s. 86.)
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Skriv Matteus 26:47–68 på tavlan. Be eleverna titta igenom de här verserna och se
hur Jesus Kristus fortsatte underkasta sig sin Faders vilja även när han blev illa
behandlad och dömd av onda människor. Beroende på dina elevers behov kan ni
läsa verserna tillsammans som klass, dela upp eleverna i par som läser verserna
tillsammans eller säga till eleverna att läsa dem tyst för sig själva.
I stället för att be eleverna läsa Matteus 26:47–68 kan du visa delar av
följande videor från bibelvideor om Jesu Kristi liv: 1) ”The Savior Suffers in
Gethsemane” (5:53–8:30), som skildrar hur Jesus Kristus blir förrådd av Judas och
arresterad, samt 2) ”Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him”
(0:00–1:40), som skildrar hur Jesus blir förhörd av Kajfas, slagen och spottad på. De
här videorna finns på LDS.org.
Efter ett tag ställer du följande frågor:
• Hur underkastade sig Jesus Kristus sin himmelske Faders vilja även när han
blev illa behandlad och dömd av onda människor?
Be en elev läsa upp Matteus 26:53. Be klassen följa med och se vad Jesus sa att han
kunde ha gjort när det här hände.
• Vad kunde Frälsaren ha gjort?
• Vad gjorde Jesus i stället för att be legioner av änglar eller någon annan
himmelsk makt att rädda honom?
• Vad lär det här er om Frälsarens villighet att utföra sin himmelske Faders vilja
oavsett omständigheterna?
Trots att Jesus Kristus hade makt att förgöra männen som slog honom och spottade
på honom, uthärdade och led han villigt (se 1 Ne. 19:9). Ledarna och soldaterna
visste inget om den oändliga kraft Jesus kunde ha nedkallat om det hade varit
Faderns vilja att han gjorde det.
Påpeka att vi kan se i vers 56 att Frälsarens profetia att apostlarna skulle överge
honom uppfylldes. De övergav honom dock bara tillfälligt.
Sammanfatta Matteus 26:69–75 genom att förklara att medan Jesus blev förhörd
efter att ha gripits, förnekade Petrus tre gånger att han kände honom. (Obs: Petrus
förnekelse kommer att studeras mer ingående i lektionen om Lukas 22.)
Vittna om sanningarna ni talat om under lektionen.
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Matteus 27:1–50
Inledning

Som en del av konspirationen att döda Jesus Kristus förde de
judiska ledarna Jesus till Pontius Pilatus, den romerske
landshövdingen. Pilatus utlämnade Jesus till att bli gisslad

och korsfäst. Jesus underkastade sig lidande och död för att
uppfylla sin Faders vilja.

Lektionsförslag
Matteus 27:1–25
Jesus överlämnas till Pilatus för att dömas till korsfästelse
Be eleverna fundera på följande fråga:
• Om ni fick bevittna en händelse ur skrifterna med egna ögon, vilken skulle
ni välja?
Be några elever svara. Förklara att eleverna under lektionen kommer att studera en
av de mest betydelsefulla händelserna i världshistorien. Be eleverna föreställa sig att
de själva är ögonvittnen till vad som hände.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: I dag såg och kände jag …
Peka på den ofullständiga meningen på tavlan och förklara att eleverna kommer få
möjlighet att fylla i meningen i slutet av lektionen baserat på det de upplevt under
sina studier av Matteus 27:1–50.
Påminn eleverna om att när Jesus arresterades ”övergav alla lärjungar honom och
flydde” (Matt. 26:56). Översteprästen Kajfas och Stora rådet anklagade Jesus för
hädelse – ett brott som bestraffades med döden enligt judisk lag. Men under det
romerska styret hade inte judarna någon makt att avrätta någon för hädelse. Därför
försökte de judiska ledarna hitta ett brott i den romerska lagen för vilket Jesus
kunde bestraffas med döden.
Sammanfatta Matteus 27:1–10 genom att förklara att judiska ledare överlämnade
Jesus till Pontius Pilatus, den romerske landshövdingen i Judeen. När Judas såg det
ångrade han sitt beslut att förråda Jesus, försökte ge tillbaka pengarna han hade fått
av de judiska ledarna och tog sedan livet av sig. Eftersom silvermynten var
”blodspengar” (Matt. 27:6) och därför inte tillåtna att lägga i offerkistan, använde
de judiska ledarna pengarna till att köpa Krukmakar-åkern, till begravningsplats för
främlingar (eller utlänningar). Matteus hänvisade till den här händelsen som en
uppfyllelse av en profetia som finns i Sakarja 11:12–13.
Läsa skrifterna tillsammans på lektionen
Att läsa skrifterna tillsammans på lektionen kan hjälpa eleverna att bekanta sig med och bättre
förstå verserna de studerar, och hjälpa dem bli säkrare på att läsa skrifterna på egen hand.
Uppmana till gemensam läsning genom att be eleverna turas om att läsa upp tilldelade
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skriftställen. Besvära inte elever som inte kan läsa bra eller som är blyga. De som inte vill läsa
högt ska inte tvingas att göra det.

Be några elever turas om att läsa upp Matteus 27:11–14. Be klassen följa med och se
vilken anklagelse de judiska ledarna framförde mot Jesus inför Pilatus.
• Vad frågade Pilatus Jesus enligt vers 11?
Förklara att de judiska ledarna anklagade Jesus för högförräderi, eller för att försöka
störta den romerska regeringen, och påstod att Jesus förklarade sig själv vara
konung och sökte upprätta sitt eget kungadöme.
• Vad gjorde Pilatus mycket förvånad enligt vers 14?
Be eleverna fundera över vad de skulle ha sagt till Pilatus till Frälsarens försvar om
de hade haft chansen att säga något. Be några elever dela med sig av sina tankar till
klassen.
Sammanfatta Matteus 27:15–16 genom att förklara att den romerske
landshövdingen varje år under påskhögtiden brukade benåda en fälld brottsling.
Folket tilläts välja en fånge som skulle friges. En nämnvärd fånge vid tidpunkten för
Jesu dom var en man vid namn Barabbas, som hade dömts som tjuv, rebell mot
romerska myndigheter och mördare.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 27:17–25. Be klassen följa med och se
vad Pilatus frågade folkmängden som hade samlats kring landshövdingens palats.
• Vad frågade Pilatus folkmängden, enligt vers 17 och 21?
• Vilka anledningar kan Pilatus ha haft att frige Jesus i stället för Barabbas?
• Varför frigav Pilatus slutligen Barabbas och utlämnade Jesus till att korsfästas?

Matteus 27:26–50
Jesus gisslas, hånas och korsfästs
Be en elev läsa upp Matteus 27:26 och be klassen se vad Jesus utsattes för innan
han korsfästes.
• Vad innebär det att bli gisslad? (Att bli piskad om och om igen.)
Visa gärna en liten sten med en vass eller tandad kant och förklara att de piskor
som användes till att gissla ofta hade vassa föremål (som stenar, metallbitar eller
benbitar) invävda i flera av remmarna. Den här typen av straff förbehölls vanligtvis
tjänare, medan människor av ädel härkomst eller fria romerska medborgare blev
slagna med käppar. Många människor överlevde inte att bli gisslade på grund av de
allvarliga fysiska skadorna det orsakade.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 27:27–32. Be klassen följa med och se
vad de romerska soldaterna gjorde mot Jesus.
• Vad gjorde de romerska soldaterna för att håna Jesus?
• Varför tror ni soldaterna skaffade fram någon som kunde bära Jesu kors åt
honom? (Jesus var troligtvis fysiskt utmattad efter att ha utstått ofattbar smärta
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och förlorat stora mängder blod genom lidandet i Getsemane och när han blev
gisslad.)
• Med vetskap om att Jesus är Guds Son och världens Frälsare, hur hade ni känt
om ni hade tvingats bära Jesu kors?
Be en elev läsa upp Matteus 27:33–34 och be klassen uppmärksamma vad Jesus
vägrade att göra innan han blev korsfäst.
• Vad vägrade Jesus att göra? (Dricka den vätska som gavs honom.)
Att han erbjöds drycken var ett uppfyllande av profetian i Psaltaren 69:22. Förklara
gärna att vin ”blandat med galla” (Matt. 27:34), eller som Markus nedtecknade ”vin
tillsatt med myrra” (Mark. 15:23), vanligtvis erbjöds som bedövningsmedel för att
lindra lidandet hos den som var döende. Genom sin vägran att dricka valde Jesus
avsiktligt att inte döva sina sinnen och visade beslutsamhet att förbli vid
medvetande under resten av försoningens lidanden.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 27:35–45 och be klassen titta efter vad
människorna gjorde mer för att håna eller fresta Jesus.
• Hur hånade eller frestade människorna Jesus?
• Med vetskap om att Jesus hade makt att rädda sig själv, varför tror ni att han
inte steg ner från korset?
Be eleverna läsa Matteus 27:46 tyst för sig själva och se vad Jesus sa medan han var
på korset.
• Vad sa Jesus? (”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”)
För att hjälpa eleverna förstå vad som hände i det ögonblicket ber du en elev läsa
upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:
”Med all min själs övertygelse vittnar jag om att … en fullkomlig Fader inte
övergav sin Son den stunden. Ja, det är min personliga övertygelse att Fadern,
under Kristi hela jordiska verksamhet, nog aldrig var närmare sin Son än under
slutfasen av detta hjärtslitande lidande. Men … Fadern [drog] tillfälligt tillbaka
från Jesus sin Andes tröst, stödet av sin personliga närvaro” (”Ingen var med
honom”, Liahona, maj 2009, s. 87–88).

• Varför tror ni vår himmelske Fader drog tillbaka sin Ande från Jesus i den
stunden?
För att hjälpa eleverna urskilja en sanning i vers 46 läser du återstoden av äldste
Hollands uttalande:
”Det krävdes, ja, det var ytterst viktigt för försoningen, att denne fullkomlige Son som aldrig talat
ont, aldrig gjort fel eller rört vid något orent, behövde veta hur resten av mänskligheten – vi, vi
alla – skulle känna det när vi begick sådana synder. För att hans försoning skulle vara
obegränsad och evig krävdes det att han visste hur det kändes att dö, inte bara fysiskt utan
andligen, att han visste hur det känns när den gudomlige Anden drar sig undan och hur det får
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en att känna sig totalt, ytterst och hopplöst ensam” (”Ingen var med honom”, Liahona, maj
2009, s. 88).

• Med tanke på Matteus 27:46 och äldste Hollands uttalande, hur skulle ni
sammanfatta det som Frälsaren upplevde som en del av försoningen? (Eleverna
använder kanske andra ord, men se till att de identifierar följande sanning: Som
en del av försoningen upplevde Jesus Kristus att vår himmelske Faders
Ande drogs tillbaka från honom.)
• Varför upplevde Jesus Kristus att Anden drogs tillbaka från honom, enligt äldste
Holland? (För att kunna känna hur det är att dö andligen.)
Förklara att vi upplever andlig död, eller att vår himmelske Faders Ande drar sig
tillbaka från oss, när vi syndar. Vittna om att eftersom Jesus Kristus upplevde andlig
död i Getsemane och på korset, kan han hjälpa oss när vi är åtskilda från vår
himmelske Faders Ande på grund av våra dåliga val. Han kan också hjälpa oss när
vi känner oss ensamma.
Be en elev läsa upp Matteus 27:50 Be sedan en annan elev läsa upp Joseph Smiths
Translation, Matthew 27:54, och be de andra eleverna uppmärksamma något mer
Jesus sa på korset: ”Men Jesus ropade än en gång med hög röst: ’Fader, det är
fullbordat, din vilja har skett!’, och gav upp andan.”
• Varför led Jesus allt han gjorde enligt Joseph Smiths översättning av den här
versen? (Eleverna bör identifiera följande sanning: Jesus Kristus led för att
fullborda sin himmelske Faders vilja.)
Påminn eleverna om föregående lektion, i vilken de studerade Matteus 26 och lärde
sig om Frälsarens lidande i Getsemane och hans villighet att underkasta sig
Faderns vilja. Föreslå gärna att eleverna skriver Matteus 26:39 som en
tvärhänvisning i sina skrifter vid Matteus 27:50 för att hjälpa dem minnas att Jesus
gjorde det han hade lovat att göra.
• Varför ville Fadern att Jesus skulle uppleva de lidanden han gjorde, som
påbörjade i Getsemane och kulminerade på korset?
För att repetera och hjälpa eleverna känna sanningen i och vikten av
händelserna, lärosatserna och principerna de lärt sig i Matteus 27, kan du
gärna visa videon ”Ingen var med honom” (4:25). Videon innehåller en
dramatisering av Frälsarens korsfästelse och återuppståndelse samt ett utdrag ur
”Ingen var med honom” (Liahona, maj 2009, s. 86–88), ett generalkonferenstal från
april 2009 av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum. Den här videon
finns på LDS.org.
Förklara att ett av de bästa sätten att visa Herren vår tacksamhet för att han led för
oss är att leva rättfärdigt. Återgå till den ofullständiga meningen du skrev på tavlan
i början av lektionen: ”I dag såg och kände jag …” Be eleverna färdigställa
meningen i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Efter ett tag kan du be
några elever berätta vad de skrivit.
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Matteus 27:51–28:20
Inledning

När Jesus Kristus dog brast förlåten i templet i två delar.
Judiska ledare begärde att Pilatus skulle låta bevaka graven
där Jesu kropp lades. Jesus Kristus återuppstod och visade sig

för många människor, bland dem sina apostlar. Han befallde
dem att sprida evangeliet till hela världen.

Lektionsförslag
Matteus 27:51–56
Efter Jesu Kristi död brister förlåten i templet och jorden skakar
Be eleverna fundera över om de eller någon de känner har varit med om att någon
närstående gått bort. Fråga sedan klassen:
• Varför kan det vara svårt att förlora någon man älskar?
Be eleverna att när de studerar Matteus 27:51–28:20 leta efter sanningar som kan
hjälpa dem att finna tröst när någon närstående går bort. För att ge en bakgrund till
dagens lektion kan du be eleverna kortfattat sammanfatta vad Jesus Kristus
upplevde under tiden från det att han arresterades tills han korsfästes.
Be en elev läsa upp Matteus 27:51. Be klassen följa med och se vad som hände i
templet när Jesus dog.
• Vad hände när Jesus dog? N/A
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Rita gärna av medföljande schematiska
bild av templets insida på tavlan.
Förklara att templet under Jesu tid hade
två rum: det heliga och det allra
heligaste. Det allra heligaste
symboliserade Guds närhet. Dessa två
rum skiljdes åt av en förlåt, eller ett
draperi. En gång om året, på
försoningsdagen, passerade
översteprästen genom förlåten från det
heliga och trädde in i det allra heligaste,
där han stänkte blodet från ett
syndoffer för att försona för Israels
barns synder (se 3 Mos. 16). Att förlåten
i templet brast i två delar vid Jesu Kristi
död var en dramatisk symbol för att
Jesus Kristus, den store Översteprästen,
hade passerat genom dödens förlåt och
snart skulle träda in i Gud
Faderns närhet.
För att hjälpa eleverna förstå betydelsen
av att förlåten brast i två delar ber du en
elev läsa upp följande uttalande av
äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Det allra heligaste är nu öppet för alla, och alla, genom Lammets försonande
blod, kan nu inträda i den högsta och heligaste av alla platser, riket där det eviga
livet finns. … Förrättningarna som utfördes genom förlåten i det forntida templet
var en symbol för det Kristus skulle göra, och eftersom han nu har gjort det kan
alla människor bli värdiga att träda genom förlåten in i Herrens närhet för att ta
emot fullständig upphöjelse” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–1973], 1:830).

• Vilken viktig sanning kan vi lära oss om Jesu Kristi försoning av att förlåten
rämnade? (När eleverna svarat skriver du följande sanning på tavlan: Tack vare
Jesu Kristi försoning kan vi alla inträda i Guds närvaro om vi omvänder
oss och håller våra förbund.)
• Hur gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att återvända till Guds närhet?
Poängtera att även om Jesu Kristi försoning gör det möjligt för oss att återvända till
Guds närhet, måste vi göra vår del för att bli värdiga att bo med vår himmelske
Fader för evigt.
• Vad behöver vi göra för att bli värdiga att bo med vår himmelske Fader
för evigt?
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Sammanfatta Matteus 27:52–56 genom att förklara att efter Jesu Kristi
uppståndelse, uppstod även många rättfärdiga människor som hade dött och
visade sig för många människor i Jerusalem. I de här verserna står det också att det
bland de som bevittnade Jesu död fanns en romersk officer och många kvinnor.
Be en elev läsa upp Matteus 27:54. Be klassen se hur den romerske officeren och de
som var med honom reagerade när de bevittnade händelserna som följde på
Frälsarens korsfästelse.
• Hur reagerade officeren och de som var med honom?
• Vad såg de som fick dem att förkunna: ”[Jesus] var verkligen Guds Son”?

Matteus 27:57–66
Judiska ledare konspirerade med Pilatus för att bevaka Jesu grav
Sammanfatta Matteus 27:57–61 genom att förklara att Josef, en rik lärjunge från
Arimatea, kom efter Jesu död och ”bad att få Jesu kropp” (v. 58). Han svepte in Jesu
kropp i ett rent linnetyg och lade den i en grav som han ägde, och täckte sedan för
ingången till graven med en stor sten.
Be flera elever turas om att läsa upp Matteus 27:62–66. Be klassen följa med och se
vad översteprästerna och fariseerna begärde av Pilatus.
• Vad begärde översteprästerna och fariseerna av Pilatus?
• Varför begärde de det här?

Matteus 28:1–20
Jesus Kristus uppstår och visar sig för många
Förklara att tidigt på första dagen i veckan, eller söndagen, kom Maria från
Magdala och en till kvinna vid namn Maria till graven för att smörja Jesu kropp som
ett uttryck för sin kärlek och beundran. Be flera elever turas om att läsa upp
Matteus 28:1–6.
• Vad såg kvinnorna när de närmade sig graven? (Förklara att Joseph Smiths
översättning klargör att kvinnorna såg två änglar, inte en.)
• Hur hade ni reagerat om ni hade sett två änglar? Hur reagerade vakterna?
• Vad sa änglarna till kvinnorna enligt vers 5–6?
• Vilken sanning kan vi lära oss av de orden? (När eleverna svarat skriver du
följande sanning på tavlan: Jesus Kristus uppstod från de döda.)

grupper.

För att hjälpa eleverna förstå läran om uppståndelsen delar du in dem i
grupper om två eller tre och ber dem fylla i följande utdelningsblad i sina

”Han har uppstått” (Matteus 28:6)
Studera stycket ”Uppståndelse” i Handledning för skriftstudier. Diskutera sedan nedanstående frågor
och skriv ner era svar på avsedd plats.
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Vad är skillnaden mellan att föras tillbaka från de
döda och att uppstå?
Vad kommer att hända med hela mänskligheten
tack vare Jesu Kristi uppståndelse?
Hur kan insikt om läran om uppståndelsen ge tröst
till dem som förlorat nära och kära?

Be några elever berätta för klassen vad de lärde sig av att fylla i utdelningsbladet.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley:
”Underverket på uppståndelsens morgon, den första påsksöndagen, är ett
underverk för hela människosläktet. Det är det underverk som Guds kraft
åstadkom, den Gud vars älskade Son gav sitt liv för att sona allas synder, ett
kärleksoffer för var och en av Guds söner och döttrar. I och med detta offer bröt
han dödens insegel. …
Och på samma sätt som han uppreste sin kropp och kom ut ur graven, ska vi alla
få uppleva glädjen av att vår kropp och ande återförenas till levande själar den dag då vi själva
uppstår.
Vi gläder oss därför, liksom många gör och som hela mänskligheten borde göra, vid tanken på
den härligaste, den mest trösterika av alla händelser i historien – segern över döden” (”Segern
över döden”, Nordstjärnan, apr. 1997, s. 5–6).

Be en elev läsa upp Matteus 28:7–10.
• Vad befallde änglarna kvinnorna att göra enligt vers 7?
• Varför tror ni kvinnorna skyndade sig bort ”under fruktan och i stor glädje”?
• Vad hände med kvinnorna när de gick för att berätta för lärjungarna om sin
upplevelse?
Sammanfatta Matteus 28:11–15 genom att förklara att medan kvinnorna skyndade
sig för att ge lärjungarna nyheterna om Jesu uppståndelse, fick översteprästerna
veta vad som hänt av soldaterna som vaktade graven. De judiska ledarna var rädda
att folket skulle få reda på sanningen, så de betalade vakterna för att sprida lögner
om att Frälsarens lärjungar hade tagit hans kropp från graven medan vakterna sov.
Be en elev läsa upp Matteus 28:16–18. Be klassen följa med och se hur de elva
apostlarna välsignades av att lyda kvinnornas ord och bege sig till Galileen.
• Hur välsignades de elva apostlarna eftersom de lydde kvinnornas ord?
Be en elev läsa upp Matteus 28:19–20. Be klassen följa med och se vad Frälsaren
befallde sina apostlar att göra efter att de hade sett honom.
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Matteus 28:19–20 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Föreslå gärna att eleverna markerar nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de kan hitta dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Se appendix i slutet av handledningen för att få en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och
för ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna att lära sig de här utvalda skriftställena.

• Vad befalldes apostlarna att göra efter att de hade sett Frälsaren?
• Vad lär vi oss av deras upplevelse om det ansvar vi har när vi har fått ett
vittnesbörd om Jesus Kristus? (När eleverna svarat skriver du följande princip
på tavlan: När vi får ett vittnesbörd om Jesus Kristus har vi ett ansvar att
vittna om honom för andra.)
Be eleverna komma fram till tavlan och skriva upp sätt varpå vi kan vittna för andra
om Jesus Kristus. Be gärna eleverna förklara eller ge exempel på förslagen de
skriver upp. Ställ därefter följande frågor:
• Vilket löfte gav Frälsaren sina apostlar enligt vers 20?
• Hur har Herren varit ”med er”, eller hjälpt er, i era ansträngningar att berätta
om evangeliet?
Uppmana eleverna att vittna om Jesus Kristus för andra. För att hjälpa dem göra
det ber du eleverna använda sig av ett förslag på tavlan och sätta ett personligt mål
att vittna om Jesus Kristus och hans evangelium för familjemedlemmar, vänner
eller andra. Be eleverna skriva ner sitt mål i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.

Nyckelskriftställe – Matteus 28:19–20
För att hjälpa eleverna memorera det här nyckelskriftstället delar du upp dem i par
och ber en elev i varje par att skriva skriftstället på ett papper. Be eleverna att klippa
papperet i remsor så att meningssatser i skriftstället förblir intakta. Be eleverna
blanda ihop pappersremsorna och sedan lägga dem i rätt ordning (om nödvändigt
kan de titta i sina skrifter). Utmana eleverna att öva tills de inte längre behöver titta
i skrifterna. Uppmana eleverna att ta bort en remsa och läsa upp den saknade delen
ur minnet. När eleverna har memorerat en del, uppmanar du dem att ta bort en del
till och upprepa båda delarna ur minnet. Låt dem fortsätta den här processen tills
de kan läsa hela skriftstället utantill.
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Introduktion till Markus
evangelium
Varför studera den här boken?
Markusevangeliet återger Kristi verksamhet, död och uppståndelse i en snabb
redogörelse som ofta fokuserar på Frälsarens kraftfulla gärningar. Främst bland
dessa är Försoningen, som Markus betonar som central i Jesu uppdrag som den
sedan länge utlovade Messias. Genom att studera Markus redogörelse och
vittnesbörd om hur Frälsaren genomförde sitt försoningsoffer kan eleverna i högre
grad bli omvända till evangeliet och få mod att följa Frälsaren.

Vem skrev den här boken?
Markus (även kallad Johannes Markus) är bokens författare. Trots att Markus inte
var en av Jesu Kristi ursprungliga lärjungar, omvändes han senare och blev Petrus
medhjälpare. Han kan ha skrivit sitt evangelium baserat på vad han lärde sig av
Petrus (se Bible Dictionary, ”Mark”).
Markus och hans mor Maria bodde i Jerusalem. Deras hem var en samlingsplats för
några av de första kristna (se Apg. 12:12). Markus lämnade Jerusalem för att hjälpa
Barnabas och Saulus (Paulus) på deras första missionsresa (se Apg. 12:25; 13:4–6,
42–48). Paulus skrev senare att Markus var med honom i Rom (se Kol. 4:10; Fil.
1:24) och lovordade Markus som en kamrat som var ”till hjälp i [hans] tjänst”
(2 Tim. 4:11). Petrus benämnde honom ”Min ’son’ Markus” (1 Petrusbrevet 5:13),
vilket tyder på att de hade en nära relation.

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när Markusevangeliet skrevs. Markus skrev troligen sitt
evangelium i Rom mellan 64 e.Kr. och 70 e.Kr., möjligtvis kort efter att aposteln
Petrus led martyrdöden omkring 64 e.Kr.

För vilka skrevs den här boken och varför?
Markusevangeliet innehåller detaljer – så som översatta arameiska citat, latinska
uttryck och förklaringar av judiska traditioner – som verkar avsedda för åhörare
bestående främst av romare och personer från andra icke-judiska länder, och även
till de som omvänt sig till kristendomen, mest troligen i Rom och runtom i
romarriket. Många tror att Markus kan ha varit med Petrus i Rom under en period
med mycket svåra trosprövningar för kyrkans medlemmar på olika ställen i
romarriket.
En tredjedel av Markusevangeliet berättar om Frälsarens lärdomar och upplevelser
under hans sista veckor i livet. Markus vittnade om att Guds Sons lidande slutligen
vann över ondska, synd och död. Detta vittnesbörd innebar att Frälsarens
efterföljare inte behövde frukta. När de mötte förföljelse, prövningar eller till och
med döden så följde de sin Mästare. De kunde hålla ut med förtröstan, med
vetskap om att Herren skulle hjälpa dem och att alla hans löften till slut skulle bli
uppfyllda.
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Vad kännetecknar den här boken?
Markusevangeliet börjar direkt och dramatiskt och håller ett högt tempo och
återger händelser som snabbt avlöser varandra. Markus använder ofta sådana ord
som genast och strax för att ge intryck av snabb takt och handling.
Över 90 procent av materialet i Markus återfinns också i Matteus och Lukas, men
Markusevangeliet innehåller ofta ytterligare detaljer som hjälper oss att i högre
grad uppskatta Frälsarens medlidande och hur människor runt honom reagerade
(jämför Mark. 9:14–27 med Matt. 17:14–18). Markus skrev till exempel om det
utbredda entusiastiska mottagandet som Frälsaren fick av dem i Galileen och andra
platser tidigt under sin verksamhet (se Mark. 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Markus
skildrade också ingående de skriftlärdes och fariseernas svar, vars motstånd snabbt
ökade från skeptiska tankar (se Mark. 2:6–7) till planer på att förgöra Jesus (se
Mark. 3:6).
Några viktiga teman i Markus är frågorna om vem Jesus var och vem som förstod
hans identitet, men också lärjungens roll som en som måste ”ta sitt kors på sig och
följa [Jesus]” (Mark. 8:34). Dessutom är Markusevangeliet det enda som återger
liknelsen om fröet som växer av sig själv (se Mark. 4:26–27), botandet av en döv i
Dekapolis område (se Mark. 7:31–37), och det gradvisa botandet av en man i
Betsaida (se Mark. 8:22–26).

Översikt

Markus 1–4 Jesus döps av Johannes Döparen och börjar predika, kalla lärjungar
och utföra underverk. När motståndet mot honom ökar undervisar han i liknelser.
Markus 5–7 Frälsaren fortsätter att utföra underverk och visar så sin medkänsla
med andra. Johannes Döparen dödas, Jesus mättar över fem tusen människor och
går på vatten. Jesus bestrider falska traditioner.
Markus 8–10 Jesus Kristus fortsätter att utföra underverk. Petrus vittnar om att
Jesus är Kristus. Frälsaren förutsäger vid tre tillfällen sitt lidande, sin död och sin
uppståndelse, men hans lärjungar förstår ännu inte helt vad han menar. Han
undervisar dem om ödmjukheten och det tjänande som krävs av hans lärjungar.
Markus 11–16 Under sin sista vecka i livet kommer Frälsaren till Jerusalem,
undervisar sina lärjungar, lider i Getsemane och blir korsfäst. Jesus Kristus uppstår.
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Markus 1
Inledning

Johannes Döparen förkunnade ”omvändelsens dop till
syndernas förlåtelse” (Mark. 1:4). När Johannes hade döpt
Jesus började Frälsaren predika evangeliet och utföra

underverk med sin gudomliga makt och myndighet. Han drev
ut orena andar och botade en spetälsk. Han blev känd i hela
Galileen.

Lektionsförslag
Markus 1:1–20
Jesus inleder sin verksamhet
Några dagar före lektionen kan du fråga två elever om de kan bära ett kort
vittnesbörd om Jesus Kristus i klassen. Efter den andliga inledningen kan du be de
båda eleverna att bära sina vittnesbörd om Frälsaren. Fråga sedan klassen:
• Varför kan det vara värdefullt att höra flera personers vittnesbörd hellre än bara
en persons?
• Vad tror ni kan vara värdefullt med att studera Markusevangeliet nu när ni har
studerat Matteus vittnesbörd?
Be eleverna tyst skumläsa Markus 1:1–4, 9–11 och se med vilken händelse Markus
inledde sin redogörelse om Frälsarens liv.
• Med vilken händelse inledde Markus sin redogörelse?
Förklara att Markus redogörelse om Frälsarens liv skiljer sig från Matteus. Den
börjar direkt och har ett högt tempo, och den betonar Frälsarens gudomlighet
genom att fokusera på hans arbete och mirakel. Markus redogörelse baserades
troligen på vad han hade lärt sig av aposteln Petrus.
Sammanfatta Markus 1:12–20 genom att förklara att när Jesus hade fastat i 40 dagar
frestades han av djävulen. Han predikade även omvändelse och uppmanade
lärjungar att följa honom. (Obs: Ni gick igenom de här redogörelserna ingående i
lektionerna om Matteus 4.)

Markus 1:21–39
Jesus driver ut onda andar och botar de sjuka
Skriv orden Fiendens mark på tavlan och fråga eleverna vilka faror en soldat kan
möta på fiendens mark.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Boyd K. Packer i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Ni ungdomar [växer] upp på fiendens mark.
Vi läser i skrifterna att en strid uppstod i himlen, att Lucifer gjorde uppror och att
han tillsammans med sina efterföljare ’kastades ner på jorden’.[Upp. 12:9]. Han
är fast besluten att hindra vår himmelske Faders plan och söker kontroll över allas
sinne och handlingar” (”Råd till de unga”, Liahona, nov. 2011, s. 16).

• På vilka sätt är vårt liv här på jorden som att befinna sig i på fiendens mark?
Be eleverna räcka upp handen om de någonsin känt sig överväldigade av det onda
inflytande och de frestelser som finns runt omkring dem. När eleverna studerar
Markus 1:21–39 kan du be dem leta efter en sanning som hjälper dem att möta
orättfärdiga inflytanden och frestelser.
Be en elev läsa Markus 1:21–22 för klassen. Låt klassen följa med i texten och se
vad Jesus gjorde i Kapernaum och hur judarna reagerade.
• Varför blev judarna förvånade över Frälsarens undervisning?
• Vad tror ni menas med att Jesus undervisade ”med auktoritet”? (Mark. 1:22).
Förklara att de skriftlärda ansågs vara experter på moselagen. När de predikade
citerade de ofta tidigare auktoriteter i fråga om lagen (se New Testament Student
Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, handledning, 2014], s. 103). Jesus
däremot talade med kraft och myndighet från Fadern och som den store Jehova
som gav moselagen. Joseph Smiths översättning av Matteus 7:37 förtydligar att
Jesus ”undervisade dem med auktoritet från Gud och inte med auktoritet från
deras skriftlärda”.
Be eleverna tyst läsa Markus 1:23–26 eller visa videon ”Jesus Heals a
Possessed Man” (1:48) från bibelvideorna om Jesu Kristi liv som finns på
LDS.org. Be klassen titta efter vad som hände när Jesus undervisade i synagogan.
Be eleverna berätta vad de får veta. Förklara att med ”oren ande” menas en
ond ande.
• Vad visste den orena anden om Jesus?
• Hur visste den orena anden vem Jesus var? (De onda andar som försöker ta
fysiska kroppar i besittning är Lucifers efterföljare. De levde i vår himmelske
Faders och Jesu Kristi närhet innan de blev utkastade från himlen.)
• Om du hade varit i synagogan då, vad skulle du ha tänkt om Jesus?
Be en elev läsa Markus 1:27–28 för klassen. Låt klassen följa med i texten och se hur
folket reagerade när de hade sett Jesus driva ut den orena anden ur mannen.
• Hur reagerade folket?
• Vad lär den här redogörelsen er om Frälsarens makt? (Eleverna bör komma
fram till en sanning som denna: Frälsaren har makt över djävulen och hans
efterföljare.)
• Hur kan det hjälpa att känna till denna sanning när vi känner oss överväldigade
av onda inflytanden och frestelser som finns runt omkring oss?
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Be en elev läsa följande uttalande av president James E. Faust i första
presidentskapet:
”Joseph Smith sa: ’Orättfärdiga andar har sina begränsningar och lagar som de
styrs i enlighet med’ [i History of the Church, 4:567]. Därför är Satan och hans
änglar inte allsmäktiga. …
Satans ansträngningar kan omintetgöras av alla som kommer till Kristus genom
lydnad till förbunden och evangeliets förordningar” (”Tjäna Herren och motstå
djävulen”, Nordstjärnan, nov. 1995, s. 9–10).

• Vad kan vi göra för att få större kraft att motstå djävulen enligt president Faust?
• Vad hände när Frälsaren hade drivit ut den onda anden enligt vers 28?
Sammanfatta Markus 1:29–39 genom att förklara att Frälsaren botade Simon Petrus
svärmor från en feber, botade många sjuka och drev ut många onda andar. Jesus
fortsatte att predika i Galileen.

Markus 1:40–45
Jesus botar en spetälsk
Be eleverna tyst skumläsa Markus 1:40 och se vem som kom till Frälsaren när han
fortsatte att predika i Galileen. Låt eleverna berätta vad de hittar. Be en elev att
komma fram till dig. Be eleverna föreställa sig att eleven längst fram är spetälsk.
Förklara att spetälska är en kronisk sjukdom som drabbar hud, nerver, ögon,
skelett, armar och ben. Om den inte behandlas leder den till en plågsam död. Förr i
tiden trodde man att den som kom i kontakt med spetälska kunde smittas av
sjukdomen. Peka på eleven längst fram och fråga:
• Om (elevens namn) var spetälsk som levde förr, hur kan (han eller hon) tänkas
bli behandlad?
Förklara att de spetälska bodde utanför staden för att skydda invånarnas hälsa och
välmående. Lagen krävde att de ropade ”Oren!” för att varna personer som kom i
närheten av dem (se Bible Dictionary, ”Leper”; 3 Mos. 13:44–46). Be några elever
att dramatisera denna scen genom att gå förbi eleven som spelar den spetälske. När
de går förbi, be eleven som spelar den spetälske ropa ”Oren! Oren!” Fråga eleverna
som går förbi hur de skulle reagera i den situationen. Låt sedan eleverna sätta sig.
• Hur skulle ert liv påverkas om ni hade spetälska?
Be eleverna föreställa sig att de var spetälska på Jesu tid. Fråga dem vad de skulle
göra om de såg Frälsaren närma sig.
• Vad gjorde den spetälske när han såg Frälsaren enligt Markus 1:40? N/A
• Hur visade den spetälske sin tro på Jesus Kristus? På vilket sätt visar frasen ”om
du vill” på den spetälskes tro?
Låt eleverna läsa Markus 1:41–42 och se hur Frälsaren svarade på mannens bön.
• Vad gör störst intryck på er i hur Frälsaren bemötte mannens bön?
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• Om ni hade varit den spetälske, vad hade det betytt för er att bli vidrörd av
Frälsaren? Varför?
• Hur hade ert liv förändrats om Jesus Kristus hade botat er spetälska?
Skriv följande på tavlan: Spetälska kan liknas vid synd.
För att hjälpa eleverna förstå hur spetälska kan liknas vid synd (se 3 Mos. 14), ber
du en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
”På biblisk tid sågs spetälska, förutom dess förödande kroppsliga åkommor, som
en symbol för synd och orenhet, som visar att så som denna elakartade sjukdom
förtär och förstör vår kropp, så förtär och förstör synd en människas andliga
sida” (The Mortal Messiah, 4 band [1979–1981], 2:45).

• Hur kan spetälska liknas vid synd? (Gör klart för eleverna, när du jämför
spetälska och synd, att sjukdomar inte nödvändigtvis orsakas av synd.)
Be en elev att läsa Markus 1:40–42 igen och ersätta spetälsk med syndare och
spetälska med synd. Låt klassen följa med i texten och se hur vi kan likna den
spetälskes tillfrisknande vid att bli renad från synd.
Att tillämpa skrifterna på oss själva
Att tillämpa skrifterna på oss själva innebär att vi jämför dem med vårt eget liv. När eleverna ser
likheterna mellan sina egna upplevelser och det som händer i skrifterna kan de lättare upptäcka
lärosatser och principer i evangeliet. Eleverna lär sig också hur de kan tillämpa dessa lärosatser
och principer.

• När ni läser verserna på det här sättet, vilka ord framhåller tanken om att bli
förlåten?
• Hur kan vi jämföra vad den spetälske gjorde för att bli ren från spetälskan med
vad vi behöver göra för att bli renade från synd?
• Vilken princip kan vi lära oss genom att jämföra tanken att renas från spetälska
med att renas från synd? (Även om eleverna formulerar sina svar på olika sätt
bör svaren uttrycka följande princip: När vi utövar tro och kommer till
Frälsaren är han barmhärtig mot oss och renar oss från synd. (Använd
elevernas ord och skriv den principen på tavla.)
• På vilka sätt måste vi utöva tro och komma till Frälsaren, så att han kan
bota oss?
Be eleverna fundera en gång till på hur den spetälskes liv var innan och efter han
blev botad.
• Hur kan en persons liv förändras av att komma till Jesus Kristus för att blir
renad från synd?
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• När har ni sett någons liv förändras efter att han eller hon har blivit renad från
synd genom Kristi försoning? (Obs! Uppmana eleverna att inte nämna personer
vid namn eller nämna egna tidigare synder.)
Låt eleverna fundera över vilka synder de behöver renas från. Uppmana eleverna
att komma till Frälsaren genom att utöva tro på honom genom bön, omvändelse
och lydnad så att han kan rena dem. Du kan bära ditt vittnesbörd om den renande
kraften i Frälsarens försoning.
Be några elever turas om att läsa upp Markus 1:43–45. Be klassen titta efter vilka
instruktioner Frälsaren gav den botade spetälske. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att moselagen krävde att de som botats från spetälska skulle visa sig för en
präst i templet och frambära ett djuroffer.
• Vad gjorde mannen när Frälsarens hade varnat honom för att berätta det
för andra?
• Vad hände till följd av att mannen spred nyheten om att han hade botats?
Fråga eleverna efteråt vad som gjorde störst intryck på dem av Frälsarens
handlingar som nedtecknats i Markus 1.
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Markus 2–3
Inledning

Jesus förlät och botade en lam man och kallade sedan
Matteus att följa honom. Han undervisade de skriftlärda och
fariseer om sabbatsdagen. Frälsaren fortsatte att bota

många, sände ut sina apostlar att predika och varnade för
hädelse mot den helige Anden.

Lektionsförslag
Markus 2:1–12
Jesus förlåter och botar en lam man
Inbjud eleverna att föreställa sig att någon de älskar lider av en livshotande fysisk
utmaning som kräver specialistvård.
• Vem skulle du kontakta som kan hjälpa din vän? Varför?
• Vad skulle du vara villig att göra om det bara fanns en läkare som kunde hjälpa
men det var svårt att få en tid hos den läkaren?
Sammanfatta Markus 2:1–4 genom att förklara att i byn Kapernaum i Galileen
fanns ”en lam” (vers 3). Fyra andra män bar mannen till huset där Jesus fanns. När
de såg att huset var så fullt att de inte kunde komma in tog de bort en del av taket
och sänkte ner den lame mannen i närheten av Jesus.
Be en elev läsa upp Markus 2:5 och låt klassen titta efter vad Jesus sa till den lame
mannen. Be eleverna berätta vad de hittar.
Låt några elever turas om att läsa upp Markus 2:6–12. Be klassen att följa med i
texten och se vad som hände sedan.
• Hur reagerade ”några skriftlärda” på Frälsarens ord enligt verserna 6–7? (De
blev arga för att han utgav sig för att kunna förlåta synder.)
• Vad frågade Jesus de skriftlärda?
• Vad visade och undervisade Frälsaren om genom att bota mannen? (När
eleverna har svarat kan du hjälpa dem se följande sanning: Jesus Kristus har
makt att bota oss andligt och fysiskt.)
Påpeka att när de skriftlärda såg den lame mannen resa sig från sängen och gå fick
de ett obestridligt bevis på att Jesus Kristus hade makt att bota sjuka och de hörde
honom vittna om att han kunde förlåta synder. Det finns dock inget som tyder på
att dessa män kom till Jesus efter det och sökte förlåtelse för sina egna synder.
(Obs: Händelserna i Markus 2:1–12 tas upp mer i detalj i Lukas 5.)

Markus 2:13–22
Jesus kallar Matteus att följa honom och äter med publikaner och syndare
Dela upp eleverna i par och ge varje par ett pappersark. Be eleverna att samtala om
följande frågor med sin kamrat och skriva svaren på pappret.
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• Kan ni nämna några anledningar till att man kanske inte söker Herrens
förlåtelse för sina synder?
Be några elever att ge sina svar, som kan innefatta följande: Vissa personer kanske
inte vill sluta synda, några kanske inte vill erkänna eller bekänna sina synder på
grund av stolthet eller skam. Andra kanske hoppas att Herren ska förlåta dem även
om de inte omvänder sig och några kanske tror att Herren har makt att förlåta,
men de saknar tro på att han skulle förlåta just deras synder.
Be eleverna att söka efter sanningar i Markus 2:13–22 som kan få oss att söka
Herrens förlåtelse.
Be en elev läsa upp Markus 2:13–15. Låt klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren gjorde när han hade botat den lame mannen.
• Vad gjorde Frälsaren när han hade botat den lame mannen?
• Hur reagerade Levi på Frälsarens uppmaning?
Förklara att Levi även kallades Matteus och att han var samme Matteus som skrev
Matteusevangeliet. Orden ”sitta vid tullhuset” (vers 14) innebär att Matteus var
publikan och ”samlade in skatt åt romarna i Kapernaum, troligen i Herodes
Antipas tjänst” (se Handledning för skriftstudier, ”Matteus”, scriptures.lds.org).
Många judar avskydde publikaner därför att de såg dem som förrädare som
samlade in pengar från sitt eget folk åt romarna.
• Vad gjorde Matteus för Frälsaren och hans lärjungar enligt vers 15?
• Vilka andra deltog i måltiden?
Förklara att under Frälsarens jordiska mission betydde en måltid mycket mer än att
bara äta och dricka tillsammans. Det tydde på att ett vänskapsband och fred rådde
mellan alla som deltog.
Be en elev läsa upp Markus 2:16 och be klassen titta efter hur de skriftlärda och
fariseerna reagerade när de såg att Frälsaren åt med publikaner.
• Vad sa de skriftlärda och fariseerna?
• Varför tror ni att de kritiserade Jesus för att han åt med publikaner?
Be en elev läsa upp Markus 2:17 och låt klassen titta efter Frälsarens svar på
kritiken från de skriftlärda och fariseerna.
• Vilket ord använde Frälsaren för att beskriva sig själv. (Påpeka att genom att
använda ordet läkare underströk Frälsaren återigen sin makt att bota både
andligt och fysiskt.)
• Hur kan Frälsarens svar ha hjälpt de skriftlärda och fariseerna förstå varför han
umgicks med publikaner och syndare.
• Vilka sanningar lär vi oss av vers 17 om hur Frälsaren reagerar på våra synder?
(När eleverna har svarat skriver du följande sanning på tavlan: Frälsaren vill
hjälpa oss att omvända oss från våra synder och bli botade.)
• Varför är det viktigt att tro på att Jesus Kristus vill hjälpa oss att omvända oss
och bli botade?
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Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Craig A. Cardon i de
sjuttios kvorum:
”Herren älskar oss och vill att vi ska förstå hur villig han är att förlåta. …
Vi [kan] alla, också de som kämpar med att övervinna beroenden såsom missbruk
av olika substanser eller pornografi och liknande, veta att Herren ser våra
rättfärdiga ansträngningar och förlåter oss kärleksfullt när vår omvändelse är
fullständig” (”Frälsaren vill förlåta”, Liahona, maj 2013, s. 15, 16).

• Hur kan vi veta att Herren vill hjälpa oss att omvända oss och ta emot hans
förlåtelse?
Be eleverna fundera på om de är som publikanerna och syndarna ( som erkände sitt
behov av Frälsaren och kom till honom) eller som de skriftlärda och fariseerna (som
inte kom till Frälsaren för att söka hans förlåtelse eller botande kraft).
Vittna om Herrens makt och villighet att bota oss och uppmuntra eleverna att söka
hans förlåtelse genom omvändelse när så behövs.
Sammanfatta Markus 2:18–22 genom att berätta att Jesus förklarade varför hans
lärjungar inte fastade medan de var med honom. Han förklarade också varför det
var svårt för vissa att acceptera hans evangelium. (Obs: Dessa lärdomar kommer att
behandlas mer ingående i lektionen för Lukas 5.)

Markus 2:23–3:6
Jesus undervisar om sabbaten
Fråga eleverna om de har valt att inte delta i en aktivitet för att kunna helga
sabbatsdagen. Be några elever att berätta om sina upplevelser.
Skriv följande fråga på tavlan och be eleverna fundera medan de fortsätter att läsa
Markus 2–3: Hur vet man om en aktivitet är lämplig på sabbaten?
Dela upp klassen i två grupper. Be ena gruppen att tyst läsa Markus 2:23–28.
(Förklara gärna att Joseph Smiths översättning tydliggör vers 27–28: ”Sabbaten blev
gjord för människan som en vilodag och också för att människan skulle ära Gud,
inte för att människan inte skulle äta. Ty Människosonen skapade sabbatsdagen,
därför är Människosonen Herre också över sabbaten” (JST, Mark 2:26–27). Låt den
andra gruppen tyst läsa Markus 3:1–6. Be dem att vara uppmärksamma på vad
Frälsaren och hans lärjungar gjorde som de skriftlärda ansåg var en överträdelse
mot lagen att helga sabbatsdagen.
Efter en stund ställer du följande frågor:
• Vad gjorde Frälsaren och hans lärjungar som fariseerna ansåg olagligt att göra
på sabbaten? (Ryckte ax och botade någon.)
• Av vilken anledning ansåg fariseerna att det var mot Guds lag att rycka ax eller
bota någon på sabbaten?
Om det behövs så påminn eleverna om att judiska lärare lade till sina egna regler
och tolkningar, så kallad muntlig lag eller tradition, till moselagen. Dessa tillagda
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regler hade som syfte att hindra personer från att överträda Guds lag, men de
hindrade också folket från att förstå det riktiga syftet med buden, bland annat
budet att hålla sabbatsdagen helig.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vi kan hålla sabbatsdagen helig
genom att …
• Hur skulle du avsluta den meningen baserat på Frälsarens undervisning i
Markus 2–3? (När eleverna har svarat kan du avsluta meningen på tavlan så att
den förmedlar denna sanning: Vi kan helga sabbatsdagen genom att ära
Gud och göra gott.
• På vilka sätt kan vi ära Gud på hans heliga dag?
• Nämn några exempel på hur man kan göra gott på sabbaten?
Ställ frågor som hjälper eleverna att förstå lärosatser och principer
Förutom att identifiera principer och lärosatser behöver eleverna förstå dem innan de kan
tillämpas på ett meningsfullt sätt. Ställ frågor som leder till att eleverna förstår en viss princip
bättre eller som uppmuntrar dem att begrunda en princip i ett nutida sammanhang. Låt gärna
eleverna förklara hur de förstår lärosatsen eller principen.

För att hjälpa eleverna förstå hur de kan avgöra om aktiviteter är lämpliga för
sabbaten kan du be en elev att läsa upp följande ord av president James E. Faust i
första presidentskapet:

22:37.)

”Var går gränsen mellan vad som är godtagbart och inte godtagbart på
sabbaten? Inom de riktlinjer vi fått måste var och en av oss besvara den frågan
för oss själva. Riktlinjerna finns i skrifterna och i våra nutida profeters ord, men
de måste också stå skrivna i våra hjärtan och styras av vårt samvete. … Det är
knappast troligt att vi allvarligt överträder sabbatsbudet om vi ödmjukt kommer
inför Herren och erbjuder hela vårt hjärta, vår själ och vårt sinne. (Se Matt.

Vad som är värdigt eller ovärdigt på sabbatsdagen måste bedömas av var och en av oss genom
att vi försöker vara uppriktiga mot Herren. På sabbatsdagen bör vi göra det vi måste göra och
borde göra i en hängiven anda och sedan begränsa vår övriga verksamhet.” (”Herrens dag”
Liahona, jan. 1992, s. 40).

• Hur har ni välsignats av att försöka dyrka Gud och göra det som är gott under
sabbaten?
Uppmuntra eleverna att fundera på ett sätt att helga sabbatsdagen bättre och att
skriva ett mål för det i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.

Markus 3:7–35
Frälsaren botar många, sänder ut sina apostlar att predika och varnar för hädelse
Sammanfatta Markus 3:7–35 genom att förklara att Jesus gick till Galileiska sjön
och botade många som följde honom där, bland andra några med orena andar.
Efter att ha valt tolv apostlar ordinerade han dem och sände ut dem att predika,
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bota och driva ut onda andar. Han varnade sedan de skriftlärda för att häda mot
den Helige Anden och lärde att hans familj är de personer som gör vår himmelske
Faders vilja.
(Obs: Händelserna i Markus 3:7–35 tas upp mer i detalj i lektionen om Matteus
12:22–35.)
Avsluta gärna med att vittna om sanningarna i lektionen.
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Matteus
26:31–Markus 3:35
(Studieavsnitt 7)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Matteus
26:31–Markus 3 (Studieavsnitt 7) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du beaktar
elevernas behov.

Dag 1 (Matteus 26:31–75)
När eleverna läste om Jesu lidande i Getsemane lärde de sig att Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja för att
genomföra försoningen och att vi följer Kristi exempel när vi väljer att underkasta oss Faderns vilja. Av Frälsarens
undervisning till apostlarna i Getsemane lärde eleverna sig att om vi vakar och ber oavlåtligen, får vi styrka att stå emot
frestelser.

Dag 2 (Matteus 27–28)
Av redogörelsen om Frälsarens korsfästelse lärde eleverna sig att Jesus Kristus kände hur hans himmelske Faders ande
drog sig tillbaka, som del av försoningen. De lärde sig också att Jesus Kristus led för att uppfylla vår himmelske Faders
vilja, som han lovade i Matteus 26. När eleverna studerade redogörelsen om att förlåten i templet rämnade vid
Frälsarens död, lärde de sig att det symboliserade sanningen att tack vare Jesu Kristi försoning kan alla komma till
Guds närhet om vi omvänder oss och håller våra förbund.

Dag 3 (Markus 1)
Av redogörelsen om när Jesus driver ut en oren ande lär eleverna sig att Frälsaren har makt över djävulen och hans
efterföljare. Eleverna lärde sig också att precis som Jesus hade barmhärtighet mot och renade den spetälske, kommer
Frälsaren, när vi utövar tro och kommer till honom, att vara barmhärtig mot oss och rena oss från synd.

Dag 4 (Markus 2–3)
När eleverna studerade hur den lame mannen blir förlåten och botad lärde de sig att Jesus Kristus har makt att bota
oss andligt och fysiskt. När de läste om hur Jesus åt med publikaner och syndare lärde de sig att Frälsaren vill hjälpa oss
att omvända oss från våra synder och bli botade. När de läste om hur fariseerna anklagade Jesus och lärjungarna för
att bryta sabbaten lärde eleverna sig att vi kan helga sabbatsdagen genom att ära Gud och göra gott.

Inledning
Jesus Kristus uppstod och visade sig för många, bland annat sina apostlar. Han
befallde apostlarna att föra ut evangeliet till alla nationer.
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Lektionsförslag
Matteus 28
Jesus Kristus uppstår och visar sig för många
Be eleverna tänka på om de eller någon de känner haft någon närstående som har
dött. Fråga sedan klassen:
• Varför kan en närståendes död vara så svår för oss?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Matteus 28 som hjälper dem att
få tröst när någon närstående dör.
Förklara att tidigt på veckans första dag – söndagen – gick Maria från Magdala och
en annan kvinna som hette Maria till graven där Jesu kropp låg.
Be några elever att turas om att läsa Matteus 28:1–6. Låt klassen följa med i texten
och titta efter vad kvinnorna upptäckte när de kom till graven.
• Vad upptäckte kvinnorna när de närmade sig graven? (Förklara att Joseph
Smiths översättning av dessa verser förklarar att kvinnorna såg två änglar, inte
en [se JST, Matt. 28:2; se även Joh. 20:12]).
• Hur tror ni att ni skulle reagerat om ni såg två änglar?
• Hur reagerade vakterna enligt vers 4?
• Vad sa änglarna till kvinnorna enligt verserna 5–6?
• Vilken sanning lär vi oss av de här orden? (När eleverna har besvarat frågorna
skriver du följande sanning på tavlan: Jesus Kristus hade uppstått från
döden.)
För att hjälpa eleverna förstå läran om uppståndelsen kan du dela in dem i
grupper om två eller tre och be dem fundera över det tillhörande
utdelningsbladet i sina grupper.

”Han har uppstått” (Matt. 28:6)
Studera avsnittet ”Uppståndelse” i Handledning för skriftstudier. Samtala sedan om frågorna nedan
och skriv dina svar på därför avsedd plats.
Vad är skillnaden mellan att vara uppväckt från
döden och att vara uppstånden?
Vad kommer att hända med hela människosläkten
till följd av Jesu uppståndelse?
Hur kan kunskap om läran om uppståndelsen ge
tröst till någon som har förlorat en närstående?

Låt några elever rapportera för klassen vad de lärde sig när de fyllde i
utdelningsbladet.
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley:
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”Underverket på uppståndelsens morgon, den första påsksöndagen, är ett
underverk för hela människosläktet. Det är det underverk som Guds kraft
åstadkom, den Gud vars älskade Son gav sitt liv för att sona allas synder, ett
kärleksoffer för var och en av Guds söner och döttrar. I och med detta offer bröt
han dödens insegel. …
Och på samma sätt som han uppreste sin kropp och kom ut ur graven, ska vi alla
få uppleva glädjen av att vår kropp och ande återförenas till levande själar den dag då vi själva
uppstår.
Vi gläder oss därför, liksom många gör och som hela mänskligheten borde göra, vid tanken på
den härligaste, den mest trösterika av alla händelser i historien – segern över döden” (”Segern
över döden”, Nordstjärnan, apr. 1997, s. 5, 6).

Be en elev läsa upp Matteus 28:7–10. Låt klassen följa med i texten och titta efter
vad kvinnorna vid Jesu grav blev tillsagda att göra.
• Vad sa änglarna till kvinnorna att de skulle göra enligt vers 7?
• Varför tror ni att kvinnorna gick därifrån ”under fruktan och i stor glädje”?
(Matt. 28:8).
• Vad hände kvinnorna när de gick för att berätta för lärjungarna om sin
erfarenhet?
Sammanfatta Matteus 28:11–15 genom att förklara att medan kvinnorna skyndade
sig för att berätta nyheten om Jesu uppståndelse, hörde översteprästerna vad som
hade hänt från några i vaktstyrkan vid graven . De judiska ledarna var rädda att
folket skulle få höra sanningen, så de betalade vakterna för att sprida lögner om att
Frälsarens lärjungar hade tagit hans kropp från graven medan vakterna sov.
Be en elev att läsa upp Matteus 28:16–18 . Låt klassen följa med i texten och titta
efter vilka välsignelser de elva apostlarna fick när de lydde budskapet som
kvinnorna framförde och begav sig till Galileen.
• Hur blev de elva apostlarna välsignade därför att de lydde uppmaningen att
bege sig till Galileen? (De såg den uppståndne Herren.)
Låt eleverna stå och läsa upp Matteus 28:19–20 tillsammans. Framhåll att det här är
ett nyckelskriftställe.
Be klassen att läsa igenom verserna 19–20 och titta efter vad Frälsaren befallde sina
apostlar att göra när de hade sett honom.
• Vad befalldes apostlarna att göra när de hade sett Frälsaren?
• Vilken princip kan vi lära oss av denna redogörelse om vad som kan hända när
vi får ett eget vittnesbörd om Jesus Kristus? (När eleverna har besvarat frågorna
kan du skriva följande princip på tavlan: När vi får ett vittnesbörd om Jesus
Kristus har vi ett ansvar att vittna om honom för andra)
Påminn eleverna att som en del i deras hemstudielektion om Matteus 27–28 skrev
de upp några sätt de kunde vittna om Jesus Kristus på för andra (uppgift 3 i
Studieavsnitt 7: Dag 2). Be dem berätta vad de har skrivit och förklara och ge
exempel på sina tankar. Lista gärna deras svar på tavlan.
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• Vilket löfte gav Frälsaren sina lärjungar enligt Matteus 28:20?
• På vilka sätt har Herren varit med er eller hjälpt er i er strävan att sprida
evangeliet?
Du kan be eleverna att bära sina vittnesbörd om Jesus Kristus i klassen, i små
grupper eller parvis. Du kan också bära ditt vittnesbörd om Jesus Kristus för
klassen. Påminn eleverna om att de också skrev ner ett mål i en
studiedagboksuppgift om ur de ska vittna för andra om Jesus Kristus. Be några
elever att berätta för klassen om sina mål.

Nästa studieavsnitt (Markus 4–9)
Förklara för eleverna att i nästa studieavsnitt får de att lära sig mer om de
underverk som Jesus Kristus utförde, som att gå på vatten, driva ut orena andar ur
en man och uppväcka en ung flicka från döden. Fråga eleverna om de någonsin har
varit i en kraftig storm och hur det kändes. Låt dem fundera över om de någonsin
har känt som om de har haft kraftiga stormar eller utmaningar i sina liv. Be dem,
medan de studerar Markus 4–9, att under den kommande veckan söka efter sätt att
få frid under svåra tider.
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Markus 4–5
Inledning

På stränderna vid Galileiska sjön undervisade Jesus sina
lärjungar med liknelser. När Frälsaren var på sjön lugnade
han stormen. Jesus visade sin övermakt över orena andar

genom att driva ut dem ur en man. Medan han verkade i
Kapernaum botade han en kvinna som lidit av blödningar och
uppväckte Jairus dotter från döden.

Lektionsförslag
Markus 4
Jesus använder liknelser för att undervisa om Guds rike och stillar sedan en storm
Be eleverna föreställa sig den värsta storm de varit med om. Be några elever att kort
beskriva sin erfarenhet.
• Hur påminner förändringar i livet om en storm?
Skriv följande meningar på tavlan (och lämna utrymme under varje ord): Fysisk,
Andlig, Mental, Social. Ställ följande fråga som gäller alla orden på tavlan:
• Vilka exempel på fysiska (eller andliga, mentala och sociala) stormar kan
ungdomar uppleva? (Lista elevernas svar under respektive ord på tavlan.)
Uppmana eleverna när de studerar Markus 4–5 att vara uppmärksamma på
principer som kan hjälpa dem när de möter livets stormar.
Sammanfatta Markus 4:1–34 genom att förklara att medan Frälsaren var på
stränderna vid Galileiska sjön berättade han flera liknelser för en folkskara.
Be några elever turas om att läsa upp Markus 4:35–38. Be klassen att följa med i
texten och titta efter vilken utmaning lärjungarna fick när de korsade
Galileiska sjön.
• Vilket problem uppstod när Frälsaren och hans lärjungar korsade
Galileiska sjön?
Förklara att Galileiska sjön är belägen 211 meter under havets yta och är omringat
på tre sidor av berg. Tidvis drar kalla, torra vindar ner från bergen och möter varm,
fuktig luft över Galileiska sjön och skapar en kraftig intensiv storm – ibland inom
loppet av några få minuter – med stora vågor på den relativt lilla vattenmassan.
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• Vad gjorde stormen med båten?
• Vilka tankar och känslor skulle ni ha
om ni var i en båt under de här
omständigheterna?
• Vem sökte lärjungarna hjälp av i
denna skrämmande situation? Vad
bad de Jesus om?
• Hur kan vi frestas att svara som Jesu
lärjungar gjorde i våra egna stormar
i livet?

Galileiska sjön och berget Arbel

Be en elev läsa upp Markus 4:39. Be klassen följa med i texten och se vad Frälsaren
gjorde till följd av lärjungarnas bön om hjälp. Be dem berätta vad de hittar. Föreslå
gärna att de markerar orden ”Tig! Var tyst” och ”alldeles lugnt” (vers 39).
• Vad kan Herren göra för oss om vi söker hans hjälp när vi har problem eller är
rädda? (När eleverna har svarat skriver du följande princip på tavlan: Om vi
söker Herrens hjälp när vi har problem eller är rädda kan han göra oss
lugna.)
• Hur kan vi söka Herrens hjälp när vi har problem eller är rädda? (Vi kan be till
vår himmelske Fader i Jesu Kristi namn. Våra böner kanske inte besvaras på det
sätt som vi förväntar oss men vi välsignas med lugn när vi söker Herrens hjälp.
Be en elev läsa upp Markus 4:40–41. Låt klassen följa med i texten och titta efter
vad lärjungarna frågade om Jesus.
• Om ni hade varit med lärjungarna hur skulle ni ha besvarat deras fråga i vers
41?
• Hur kan kunskapen om vem Jesus är (vers 41) stärka vår tro och får oss att söka
hans hjälp när vi har problem eller är rädda?
Be eleverna att om möjligt läsa orden till psalmen ”Mästare, hör hur det stormar”
(Psalmer, nr 66). Poängtera att Jesus Kristus har makt att inte bara stilla fysiska
stormar utan också de andliga stormarna i våra hjärtan.
Be några elever berätta om ett tillfälle när de har sökt Herrens frid under en av
livets stormar och han lindrade deras rädslor och tröstade dem.
Du kan be eleverna att skriva ner en plan i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker för vad de kan göra för att söka Herrens hjälp under deras
prövningar.

Markus 5:1–20
Jesus botade en man genom att driva ut onda andar ur honom.
Sammanfatta Markus 5:1–18 genom att berätta att Jesus botade en man full av
”orena” eller onda andar. Efter att de orena andarna hade drivits ut ur mannen for
de in i en svinhjord som sedan störtade sig utför en brant och ner i sjön. Mannen
bad att få följa med i Jesus i båten.
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Planera tiden
Undvik misstaget att använda för mycket tid åt första delen av lektionen så att du sedan måste
skynda igenom den sista delen. Beräkna hur mycket tid som varje del av lektionen tar i anspråk
med den undervisningsmetod du har valt. Eftersom du nästan alltid har mer att undervisa om än
det finns tid till bör du besluta dig för vilka delar av skriftställeblocket som ska betonas och vad
som ska sammanfattas.

Be en elev läsa upp Markus 5:19–20. Låt klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren uppmanade mannen att göra.
• Vad uppmanade Frälsaren mannen att göra?
• Hur reagerade mannen?
• Vad lär vi oss av berättelsen om vad vi kan göra när vi fått erfara Frälsarens
makt? (Hjälp eleverna förstå följande princip: När vi erfar Frälsarens kraft
kan vi vittna för andra om hans välsignelser och barmhärtighet.)
Be eleverna att fundera på hur de kan hjälpa andra genom att vittna om Frälsarens
välsignelser och barmhärtighet.

Markus 5:21–43
Jesus botar en kvinna som lidit av blödningar och uppväcker Jairus dotter från döden
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Shayne M. Bowen i de
sjuttios kvorum:
”Den fjärde februari 1990 föddes vår tredje son, vårt sjätte barn. Vi gav honom
namnet Tyson. …
När Tyson var åtta månader gammal svalde han en bit krita som han hittat på
mattan. Kritan fastnade i Tysons hals och han kunde inte andas. Hans storebror
bar honom uppför trappan och skrek: ’Han kan inte andas! Han kan inte andas!’
Vi började med hjärtmassage och ringde 112.
Ambulansen kom och körde honom fort till sjukhuset. I väntrummet fortsatte vi våra innerliga
böner och bad Gud om ett mirakel. Efter en väntan som tycktes som en livstid kom läkaren ut och
sade: ’Jag är ledsen. Det finns inget mer som vi kan göra. Ni kan vara hos honom så länge ni vill.’
Sedan gick hon” (”Ty jag lever, och ni kommer att leva’”, Liahona, nov. 2012, s. 16).

• Om Tyson hade varit er bror, vad skulle ni tänka och göra i den situationen?
• Hur kan en sådan händelse pröva en persons tro?
Be en elev läsa upp Markus 5:21–24. Be eleverna följa med i texten och se hur en
synagogföreståndare som hette Jairus stod inför en liknande utmaning som kan ha
prövat hans tro.
• Varför sökte Jairus Herrens hjälp?
Be en elev läsa upp Markus 5:25–26 och be klassen se vem mer som behövde
Frälsarens hjälp.
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Säg att även om Nya testamentet berättelser inte förklarar vilka slags ”blödningar”
kvinnan hade (vers 25), vet vi att hon besvärades av dem. Enligt moselagen ansågs
dessutom en person med blödningar vara oren (se 3 Mos. 15:19–23). Det här
betydde troligtvis att kvinnan var utfryst och ignorerad under tolv år långa
sjukdom. Det är tydligt att hon var desperat över sin situation eftersom hon hade
”lagt ut allt hon ägde” (Mark. 5:26) för att bli botad av läkare.
Be flera elever turas om att läsa upp Markus 5:27–34. Låt klassen följa med i texten
och se vad kvinnan gjorde för att få Frälsarens hjälp.
• Hur visade kvinnan att hon hade tro på Jesus Kristus? (Du kan säga att det
faktum att hon kom ”bakifrån i folkmassan” [vers 27] visar att hon kämpade för
att komma fram i trängseln runt Frälsaren.
• Vad kan vi lära oss av denna berättelse om vad vi måste göra om vi vill bli
botade? (Hjälp eleverna se följande princip: När vi visar vår tro på Jesus
Kristus genom våra ansträngningar att komma till honom kan han bota
oss.)
Påpeka att om vi vill bli botade från någon svaghet genom tro på Jesus Kristus så
beror det inte bara på våra egna ansträngningar att komma till honom, utan även
på Guds tidsplan och vilja.
Be eleverna tyst läsa Markus 5:35 och söka efter meddelandet som fördes till Jairus
när Frälsaren stannade för att hjälpa kvinnan.
• Vilken nyhet fick Jairus?
• Om ni varit i Jairus situation, vilka tankar och känslor skulle ni haft just då?
Be en elev läsa upp Markus 5:36 och låt klassen titta efter vad Frälsaren sa till Jairus.
• Vad sa Frälsaren som kan ha stärkt Jairus tro?
För att betona vad den här redogörelsen lär oss om tro kan du skriva följande
sanning på tavlan: För att utöva tro på Jesus Kristus krävs det att vi fortsätter
tro på honom även i tider av osäkerhet.
• Hur kan vi tillämpa den principen i vårt liv?
Be flera elever turas om att läsa upp Markus 5:37–43. Låt klassen följa med i texten
och se vad som hände med Jairus dotter.
• Vilket mirakel utförde Frälsaren?
Du kanske vill bära ditt vittnesbörd om Frälsarens makt att bota oss. Påpeka att
Frälsaren ibland stillar stormarna i våra liv genom att lyfta bort svårigheten eller
rädslan vi upplever. Andra gånger kanske han inte lyfter bort prövningen, som i
äldste Bowens berättelse om sin sons död. Men när vi utövar tro på Jesus Kristus
ger han oss frid i våra utmaningar.
För att hjälpa eleverna förstå hur vi kan behålla tron oavsett följderna av våra
personliga stormar kan du läsa följande vittnesbörd av äldste Bowen. Be eleverna
lyssna efter hur han kunde behålla sin tro när hans son hade dött.
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”Då jag upplevde hur skuld, ilska och självömkan höll på att överväldiga mig bad
jag att mitt hjärta skulle förändras. Efter mycket personliga heliga upplevelser
gav Herren mig ett nytt hjärta. Även om det fortfarande var ensamt och
smärtsamt förändrades hela mitt perspektiv. Det blev mig givet att veta att jag
inte hade blivit berövad något utan snarare väntade mig en stor välsignelse om
jag visade mig trofast. …
Jag vittnar om att ’när vi förlitar oss på Jesu Kristi försoning kan han hjälpa oss att uthärda våra
prövningar, sjukdomar och smärta. Vi kan bli fyllda med glädje, frid och tröst. Allt som är orättvist
i livet kan bli rätt igen genom Jesu Kristi försoning” (Predika mitt evangelium, 2004, s. 52) (”Ty
jag lever”, s. 17).

• När har ni eller någon ni känner liksom Jairus behållit tron på Jesus Kristus trots
tider av osäkerhet? Vilka välsignelser resulterade det i?
Avsluta gärna med att vittna om sanningarna i lektionen.
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Markus 6
Inledning

Jesus avvisades i sin hemstad Nasaret. Han sände ut de tolv
apostlarna att förkunna evangeliet. Johannes Döparen dödas
på befallning av Herodes Antipas. Jesus mättade mirakulöst

en folkskara på över femtusen personer, gick på vatten,
stillade en storm och botade sjuka.

Lektionsförslag
Markus 6:1–29
Jesus avvisas i Nasaret och sänder ut de tolv. Johannes Döparen död skildras
Börja lektionen med att be eleverna tänka på en situation där de kände sig pressade
att göra något som de visste inte var rätt.
Skriv följande uttalande på tavlan (uttalandet finns i ”Att välja rätt”, Nordstjärnan,
jan. 1995, s. 35).
”Personer som handlar fel vill att du ska göra som de eftersom det som de gör
känns bättre när andra också gör det” (Richard G. Scott).

• Kan ni ge några exempel på hur andra kan pressa er att göra något som ni vet
är fel?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Markus 6 som kan hjälpa dem
stå emot negativt grupptryck.
Sammanfatta Markus 6:1–16 genom att berätta att Jesus predikade i sin hemstad
Nasaret. Men på grund av folkets otro utförde han inga under ibland dem. Medan
Jesus var där sände han ut de tolv apostlarna att förkunna evangeliet. När de
predikade evangeliet drev de även ut orena andar och botade de sjuka. När
Herodes fick höra om de många underverk Jesus hade utfört, fruktade han att det
var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och utförde dessa
underverk.
Förklara att i Markus 6:17–29 berättas det vad som hände med Johannes Döparen.
Be en elev läsa upp Markus 6:17–18. Låt klassen följa med i texten och se vad
Herodes hade gjort med Johannes Döparen.
• Vad hade Herodes gjort med Johannes och varför enligt dessa verser?
Förklara att den Herodes som nämns i dessa verser är Herodes Antipas, som
regerade i Galileen och Pereen efter sin faders, Herodes den stores död. Herodes
Antipas tog ut skilsmässa från sin fru och gifte sig med Herodias, hans bror Filips
hustru. Detta var ett uppenbart brott mot judisk lag (se 3 Mos. 18:16) och Johannes
Döparen hade fördömt det öppet. Johannes motstånd mot detta giftermål gjorde
Herodias arg, så Herodes lät fängsla Johannes för att göra henne nöjd.
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Be en elev läsa upp Markus 6:19–20. Låt klassen följa med i texten och se vad
Herodias ville göra med Johannes Döparen.
• Vad ville Herodias göra med Johannes Döparen?
• Varför kunde hon inte låta döda honom? (Därför att Herodes fruktade Johannes
och visste att han var en Guds man.)
Be flera elever att turas om att läsa upp Markus 6:21–29. Låt eleverna följa med i
texten och se vad Herodes gjorde med Johannes Döparen.
• Hur kände Herodes inför att döda Johannes Döparen enligt vers 26?
• Varför lät Herodes halshugga Johannes om han visste att det var fel och inte
ville göra det? (Föreslå gärna att eleverna markerar frasen ”sin ed inför
gästerna” som visar att Herodes oroade sig för vad de som satt med honom
skulle tycka.)
• Vilken princip kan Herodes val lära oss om vad som händer när vi försöker vara
andra till lags i stället för att göra det som är rätt? (Även om eleverna formulerar
sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande princip: Att försöka vara
andra till lags i stället för att göra det vi vet är rätt kan leda till felaktiga
beslut, sorg och ånger.
Hjälp eleverna att förstå denna princip bättre genom att dela upp dem i grupper
om två till fyra och be dem komma på flera exempel på situationer där ungdomar
måste välja mellan att vara andra till lags och göra det som de vet är rätt. Efter en
stund ber du varje grupp att rapportera. Medan de gör det kan du skriva upp några
av deras svar på tavlan.
• På vilka sätt har ni kunnat se att det leder till sorg och ånger att ge efter för
sådana påtryckningar?
• När har ni sett någon välja det rätta i stället för att vara andra till lags?
• Vad kan hjälpa oss att välja det rätta framför att vara andra till lags?
Be eleverna tänka igenom den kommande veckan och hitta några tillfällen när de
kan behöva välja mellan att vara andra till lags och att göra det som de vet är rätt.
Uppmuntra dem att planera för vad de ska göra om de utsätts för sådana
påtryckningar.

Markus 6:30–44
Jesus mättar på ett mirakulöst sätt över fem tusen människor.
Be eleverna att tänka sig följande situation: En nyligen kallad missionär är mycket
nervös inför att åka iväg på sin mission. Personen är inte en bra talare och har svårt
för sociala sammanhang.
• Vad skulle ni säga till denna unga missionär?
Be eleverna hitta en princip medan de läser Markus 6:30–44 som kan hjälpa den
unga missionären och oss alla när vi känner oss otillräckliga i att göra det som
Herren har bett oss.
Sammanfatta Markus 6:30–33 och förklara att de tolv apostlarna kom tillbaka efter
att ha förkunnat evangeliet och berättade för Jesus vad de hade gjort och undervisat
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om. Jesus och de tolv apostlarna gick ombord på en båt och begav sig till en plats
där de kunde vara ifred och vila. Många i flera närbelägna städer gick dock till den
plats där Jesus skulle gå iland och väntade på honom när han anlände.
Be en elev läsa upp Markus 6:34 och låt klassen titta efter hur Jesus bemötte
folkmängden.
• Vad tror ni menas med att ”de var som får utan herde”?
Förklara att när Frälsaren hade undervisat folkmängden hela dagen,
utförde han ett stort underverk. Hjälp eleverna förstå detta underverk
genom att dela in dem parvis och ge varje par ett exemplar av följande
utdelningsblad. Be paren att tillsammans läsa Markus 6:35–44 och Matteus 14:18
och numrera händelserna i utdelningsbladet i kronologisk ordning.
I stället för att låta eleverna läsa berättelsen i skrifterna kan du visa videon
”The Feeding of the 5,000” (2:52) från bibelvideor om Jesu Kristi liv och låta
eleverna numrera händelserna i kronologisk ordning, vartefter de ser dem i videon.
Den här videon finns på LDS.org.

Fem tusen blir mättade
____ Frälsaren mångfaldigade det som lärjungarna tog fram så att det fanns tillräckligt och mer
därtill.
____ Lärjungarna sa att de hade fem bröd och två fiskar.
____ Lärjungarna föreslog att de skulle skicka iväg människorna för att köpa mat.
____ Frälsaren frågade vad lärjungarna hade att erbjuda.
____ Frälsaren uppmanade lärjungarna att ge folket mat.
____ Folkmängden hade inget att äta.
____ Frälsaren bad lärjungarna att ge honom det de hade.

När eleverna har gjort uppgiften går ni igenom svaren tillsammans. (Rätt
ordningsföljd på svaren är: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)
• Hur många personer blev mättade? N/A Det var troligtvis fler än 5 000 eftersom
det också fanns kvinnor och barn där [se även Matt. 14:21].)
Påpeka att innan Frälsaren utförde detta underverk bad han lärjungarna att ge de
fem bröden och två fiskarna – vilket var allt de hade – till honom.
• Vilken princip kan vi lära oss av detta underverk om vad Frälsaren kan göra när
vi ger honom allt vi har? (Eleverna bör komma fram till en princip som liknar
den här: När vi ger Frälsaren allt vi har kan han förstora vårt offer för att
uppnå sina syften Skriv den här principen på tavlan.)
Skriva på tavlan
Genom att använda skrivtavlan på ett effektfullt sätt under lektionen kan du förbereda eleverna
för att lära och hjälpa dem att delta på ett meningsfullt sätt, särskilt de elever som har lättare för
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visuell inlärning. Med hjälp av skrivtavlan kan du sammanfatta lektionens väsentliga punkter och
principer, göra uppställningar över en lära eller händelse, rita kartor, utveckla flödesscheman,
sätta upp eller rita bilder av föremål som finns i skrifterna och göra mycket annat som förhöjer
elevernas upplevelse.

För att hjälpa eleverna förstå den här principen påminner du dem om situationen
som den nyligen kallade missionären som nämndes tidigare stod inför.
• Vad kan Frälsaren komma att be missionären att ge honom, oavsett den här
unga mannens eller kvinnans svaghet? (Fräsaren inbjuder alla som vill fullfölja
hans syften att ge honom alla sina önskningar, förmågor, talanger, färdigheter,
starka sidor, gåvor och ansträngningar [se Omni 1:26; 2 Ne. 25:29].)
• Vad skulle hända om den här missionären gav allt han eller hon hade till
Frälsaren?
• Vilka andra situationer kan unga medlemmar i kyrkan ställas inför när den här
principen kan vara till hjälp?
Be eleverna fundera och skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur
Herren har stärkt dem och gjort det möjligt för dem att utföra det han har bett dem
om. Du kan låta några elever återge vad de har skrivit om de känner sig bekväma
med det.
Vittna om att när vi ger Frälsaren allt vi har kan han stärka oss i vår strävan så att
hans syften uppnås. Uppmana dem att tillämpa denna princip sina liv.

Markus 6:45–56
Jesus går på vatten och botar sjuka
Sammanfatta Markus 6:45–56 och berätta att när Jesus hade bespisat folket befallde
han sina lärjungar att stiga ner i en båt och fara till andra sidan sjön. Sedan
skickade han iväg folkmängden. Under natten började det storma och Frälsaren såg
från ett berg hur hans lärjungar kämpade utan att komma någon vart på sin resa.
Sedan gick han på vattnet till dem, stormen bedarrade och de kom fram i säkerhet
till andra sidan av Galileiska sjön.
• Hur gjorde Herrens makt det möjligt för lärjungarna att utföra det som han sagt
åt dem att göra i det här fallet?
Du kan avsluta lektionen med att be några elever som vill det att berätta om sina
känslor och vittna om sanningarna som ni samtalat om i dag.
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Markus 7–8
Inledning

Jesus tillrättavisade fariseerna för deras falska traditioner.
Sedan botade han med stor medkänsla ett barn som var
besatt av en ond ande och en man som var döv och nästan

stum. Han mättade fyra tusen människor nära Galileiska sjön
och färdades till Betsaida där han gradvis botade en
blind man.

Lektionsförslag
Markus 7
Jesus tillrättavisar fariseerna, botar ett barn som var besatt av en ond ande och
botar en döv man.
Innan lektionen börjar ger du tre elever följande instruktioner. Elev 1: ”När du blir
tillsagd, gå omkring i klassen utan jacka och låtsas skaka.” Elev 2: ”När du blir
tillsagd, gå omkring i rummet och fråga om någon har sett din familjs bortsprungna
husdjur. ”Elev 3: ”När du blir tillsagd, öppna din ryggsäck så att saker kan falla ur
när du går.” (Du kan anpassa aktiviteten genom att använda andra situationer som
visar elever som har ett behov, men se till att inte det tar för lång tid.)
När lektionen börjar anvisar du eleverna att utföra de här uppgifterna, en i taget. Be
klassen titta efter vad dessa tre situationer har gemensamt.
• Vad har dessa fyra situationer gemensamt? (Varje situation visar någon som har
ett behov.)
• Hur ofta får vi möjlighet att hjälpa andra med deras behov. Vilka möjligheter
har ni sett på sistone?
Uppmuntra eleverna när de studerar Markus 7–8 att titta efter vad Frälsaren lär oss
att göra när vi ser någon behövande.
Sammanfatta Markus 7:1–30 genom att berätta att Jesus tillrättavisade fariseerna
för att de följde felaktiga traditioner. Han botade även en grekisk kvinnas dotter,
som var besatt av en oren ande. Påpeka att vid den här tiden gällde Frälsarens
mission Israels hus, inte icke-judarna. Ändå hjälpte han en icke-judisk kvinna med
stor medkänsla som vädjade om hjälp.
Be eleverna att hitta städerna Tyros och Sidon och Galileiska sjön på Bibelkarta
nr 11 ”Det heliga landet på Nya testamentets tid.” Förklara att när Frälsaren hade
lämnat Tyrus och Sidon så begav han sig till östra sidan av Galileiska sjön i området
Dekapolis
Dela upp eleverna i par. Låt eleverna tillsammans läsa upp Markus 7:31–37 och ta
reda på hur Frälsaren visade medlidande med en man i Dekapolis. Be dem därefter
samtala om följande frågor med sin kamrat.
• Vilket tillstånd ville mannen bli botad från.
• Vad gjorde Frälsaren innan han botade mannen?
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För att hjälpa eleverna förstå Frälsarens handlande ber du en elev att läsa följande
uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum:
”Herren har att göra med en troende själ som inte kan höra hans ord eller svara
på dem. Så vad vore mer naturligt än att använda sig av vanliga tecken, som
kunde förstås av den döve och nästan stumme mannen, för att visa vad Mästaren
kunde och skulle göra?” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–1973], 1:373).

• Vad kan Frälsarens gärningar i den här situationen lära oss om hans karaktär?
Säg att trots Frälsarens uppmaning till dem han botade att inte berätta om hans
underverk, hörde folket runt Dekapolis ändå om allt det underbara som Frälsaren
hade gjort och stora folkskaror samlades hos honom (se Mark. 7:36–37).

Markus 8:1–21
Jesus mättar över fyra tusen människor
Låt eleverna besvara följande fråga i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• När har någon uppmärksammat att du har behövt hjälp eller gjort något för att
hjälpa dig?
Förklara att senare i lektionen har de elever som vill berätta om en upplevelse
möjlighet att göra det.
Be en elev läsa upp Markus 8:1–3. Låt eleverna följa med i texten och titta efter
vilket problem som uppstod för att folkskaran följde efter Jesus.
• Vilket problem uppstod för folkskaran? Vem förstod vilket behov de hade?
• Vad oroade Frälsaren sig för skulle hända om människorna återvände hem utan
att äta först?
• Hur kände Frälsaren för folkmängden enligt vers 2? (Föreslå gärna att eleverna
markerar frasen ”Det gör mig ont om dessa människor”, som visar att Frälsaren
kände sympati för och medkänsla med människorna.)
Be två elever turas om att läsa upp Markus 8:4–9. Låt klassen följa med i texten och
se vad som hände till följd av Frälsarens medkänsla.
• Vad gjorde Frälsaren för folkmängden?
• Hur många personer blev mättade?
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens exempel i denna berättelse? (Hjälp eleverna se
följande princip: Vi kan följa Frälsarens exempel genom att se andras behov
och hjälpa till att tillgodose dessa behov. Skriv den här principen på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen kan du förklara att syster Linda K.
Burton, Hjälpföreningens generalpresident, sa att för att följa Frälsarens exempel
när det gäller att tjäna Guds barn, måste vi först observera, sedan tjäna (se
”Observera och tjäna” Liahona, nov. 2012, s. 78). Skriv de här orden på tavlan
under principen.
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• Hur kan vi lära oss att bli mer observanta på andras behov? (Du kan påpeka att
en del behov kanske inte är direkt uppenbara. Vi kan be Herren om hjälp att se
andras behov och rikta våra tankar på andra i stället för på oss själva.)
• Vad kan oss från att se andras behov och tillgodose dem?
Be några elever berätta om en gång när någon uppmärksammade att de hade ett
behov och hjälpte dem.
Berätta om tankar, känslor och upplevelser
Att berätta om insikter och relevanta upplevelser kan visa i vilken mån eleverna förstår olika
lärosatser och principer. När eleverna berättar om sina upplevelser vägleds de ofta av den Helige
Anden till ett djupare vittnesbörd om det som de ger uttryck för. Elevernas tankar, känslor och
upplevelser som de berättar om kan ha stort inflytande på kamraternas hjärtan och sinnen.

Be en elev läsa upp följande uttalande av president Thomas S. Monson:
”Hur många gånger har ert hjärta vidrörts genom att ni sett en annans behov?
Hur ofta har ni menat att hjälpa dem? Men hur ofta har dagens rutin kommit
emellan och ni har lagt det åt sidan och tänkt att ’någon annan kommer säkert
att fylla det där behovet’.
Vi blir så fast i livets dagliga bekymmer. Men om vi tar ett steg tillbaka och
verkligen ser över vad vi gör, kanske vi upptäcker att vi har fyllt vårt liv med
sådant som är mindre viktigt. Med andra ord, alltför ofta tillbringar vi den större delen av vår tid
med att ta hand om sådant som egentligen inte har någon betydelse i det stora hela och
försummar det som är av mycket större värde” (”Hur har jag hjälpt någon i dag?” Liahona, nov.
2009, s. 85–86).

Be eleverna att föreställa sig händelserna under en för dem vanlig dag. Be dem att
tänka på personer de möter som kan behöva deras hjälp, till exempel föräldrar,
syskon och vänner. Uppmana eleverna att besluta sig för att följa Kristi exempel
genom att erbjuda sig att hjälpa till när de ser att någon har ett behov.
Sammanfatta Markus 8:10–21 genom att berätta att när Jesus och hans lärjungar på
ett mirakulöst sätt hade mättat de fyra tusen så seglade de till en plats som hette
Dalmanuta. Där bad fariseerna honom att visa dem ett tecken. Jesus vägrade och
uppmanade sina lärjungar att akta sig för fariseernas lära, som ledde till andlig
blindhet.

Markus 8:22–26
Jesus botar gradvis en blind man
Förklara att Jesus och hans lärjungar lämnade Dekapolis och kom till en plats som
hette Betsaida. När de kom dit fördes en blind man fram till Frälsaren för att
bli botad.
Be flera elever turas om att läsa upp Markus 8:22–26. Låt klassen att följa med i
texten och titta efter hur Frälsaren botade den blinde mannen.
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• Vad hände när Frälsaren hade lagt händerna på den blinde mannen första
gången? (Du kan behöva förklara att orden ”jag ser människorna gå omkring,
och de ser ut som träd” [vers 24] visar att mannen kunde se, men inte
helt klart.)
• Vad hände när Frälsaren hade lagt händerna på mannen den andra gången?
Ge eleverna en kopia av följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum, och be en elev läsa upp det: Låt klassen att följa med i texten
och titta efter anledningar till att Jesus kan ha botat mannen gradvis, eller stegvis.
”Detta underverk är unikt. Det är det enda nedtecknade tillfället när Jesus botar
någon i flera steg. Det kan vara så att vår Herre gjorde det för att stärka mannens
svaga men växande tro. Det tycks som om de på varandra följande tillfällena när
den blinde hade fysisk kontakt med Jesus ökade mannens hopp, övertygelse och
tro. Jesus 1) ledde den blinde mannen vid handen ut ur staden, 2) spottade saliv
på den blindes ögon, 3) utförde förrättningen handpåläggning och 4) lade sina
händer på mannens ögon en andra gång.
”Sättet som mannen blev botad på visar tydligt att människan bör söka Herrens helande nåd av
hela sin styrka och tro, även om den bara räcker till att delvis bli botad. Därefter kan hon dock få
ytterligare bekräftelse och tro till att bli helbrägdagjord och helt och hållet frisk. Människan
botas från sina andliga sjukdomar gradvis, steg för steg, allteftersom hon sätter sitt liv i harmoni
med Guds plan och syften” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:379–380).

• Hur kan ett gradvis botande ge någon större tro på Jesus Kristus?
• Varför är det viktigt att förstå att några välsignelser, som att få ett vittnesbörd
om evangeliet eller ta emot fysisk eller andlig helbrägdagörelse, ofta kommer
gradvis eller stegvis, hellre än omedelbart eller allt på en gång?

Markus 8:27–38
Petrus vittnar om att Jesus är Kristus.
Be en elev läsa upp Markus 8:27. Låt klassen följa med i texten och titta efter vilken
fråga Frälsaren ställde till sina lärjungar. Be eleverna att berätta vad de hittar. Be
klassen att erinra sig hur Petrus svarade på den här frågan, enligt det som står i
Matteus 16:16 (den här versen är ett nyckelskriftställe). Om de inte minns det kan
du be en elev läsa upp Markus 8:29 (den här versen innehåller Petrus svar).
Sammanfatta Markus 8:30–38 genom att berätta att Frälsaren befallde sina
lärjungar att inte avslöja hans identitet som Kristus, eller Messias ännu. Han
började också undervisa dem om sitt nära förestående lidande och sin död.
Avsluta lektionen med att be elever vittna om sanningarna de har lärt sig av
skriftställena de har studerat under lektionen.
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Markus 9:1–29
Inledning

Jesus förvandlas inför Petrus, Jakob och Johannes. Jesus
Kristus undervisade dem sedan om Johannes Döparens roll
som en Elias som hade sänts att bereda vägen för Messias.
När Jesus återvände till sina andra lärjungar bad en man

honom att driva ut en oren ande ur hans son. Jesus drev ut
den orena anden och undervisade sina lärjungar om behovet
av bön och fasta.

Lektionsförslag
Undvik att slösa bort tiden i klassrummet
När lektionen börjar i tid och när eleverna märker att det inte finns någon tid att förspilla, så
upplever de en målmedvetenhet. En välfokuserad och effektiv inledning på lektionen kan hjälpa
eleverna att få ut mer av sitt lärande i skrifterna.

Markus 9:1–13
Jesus förvandlas inför Petrus, Jakob och Johannes och undervisar om Elias
Låt flera frivilliga ställa sig längst fram i klassrummet och kort visa en aktivitet som
ökar fysisk styrka.
• Varför kan någon tänkas vilja eller behöva öka sin fysiska styrka?
• Hur kan fysisk styrka liknas vid andlig styrka, eller tro på Jesus Kristus?
• I vilka situationer kan vår tro på Jesus Kristus prövas och verkligen behöva
stärkas? (Skriv elevernas svar på tavlan.)
Be eleverna när de studerar Markus 9:1–29 att leta efter principer som hjälper dem
stärka sin tro på Jesus Kristus.
Sammanfatta Markus 9:1–13 genom att förklara att det innehåller en berättelse om
Jesu förvandling inför Petrus, Jakob och Johannes på förklaringsberget. Joseph
Smiths översättning tydliggör att Jesus undervisade dessa apostlar om att Johannes
Döparen hade uppfyllt profetian om en Elias, eller en som bereder vägen för
Frälsarens ankomst (se JST, Mark 9:10).

Markus 9:14–29
Jesus driver ut en oren ande ur en mans son
Be en elev läsa upp Markus 9:14–15. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren mötte när han återvände från berget till sina andra lärjungar. Be eleverna
berätta vad de hittar.
Be en elev att läsa Frälsarens ord och en annan elev att läsa faderns ord i
berättelsen som följer i Markus 9:16–24 (du kan ge eleverna uppgiften innan
lektionen börjar och be dem hitta sina respektive rader). Du kan agera berättare
eller låta en tredje elev göra det. Be de tillfrågade eleverna att läsa upp sina delar av

217

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 39

Markus 9:16–18. Be klassen att följa med i texten och se vad fadern ville att
Frälsarens lärjungar skulle göra.
• Vad önskade fadern för sin son? (Du kan behöva förklara att sonen var besatt av
en oren ande som orsakade förlorad talförmåga och hörsel [se Mark. 9:17, 25]
och andra sjukdomar. Närhelst den orena anden fick tag i pojken började
pojken skaka, tugga fradga, skära tänder och blev stel.)
Be eleverna föreställa sig att de är fadern och fundera på hur deras tro på Frälsaren
och hans makt kan ha påverkats när lärjungarna inte kunde bota deras son.
Be de tillfrågade eleverna fortsätta läsa upp sina delar av Markus 9:19–22. Be
klassen att följa med i texten och se hur fadern kan ha känt sig när han talade med
Frälsaren.
• Vad tror ni fadern kan ha känt när han talade med Frälsaren?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vad äldste Holland ger oss för
ytterligare insikt om denne faders känslor och vädjan.
”Utan något annat hopp utövar denne far den tro han har och vädjar till världens
Frälsare: ’Om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss’ [Mark. 9:22;
kursivering tillagd]. Jag kan knappt läsa de här orden utan att gråta.
Pluralpronomenet oss används förstås medvetet. Det mannen egentligen säger
är: ’Hela vår familj vädjar. Det är en ständig kamp. Vi klarar det inte längre. Vår
son ramlar i vattnet. Han ramlar i elden. Han är ständigt i fara och vi är ständigt
oroade. Du är vårt sista hopp. Kan du hjälpa oss? Vi tar tacksamt emot vad som helst – någon
liten välsignelse, bara en strimma hopp, att en del av bördan som pojkens mor bär på varje dag i
livet ska lyftas’” (”Jag tror” Liahona, maj 2013, s. 93).

Be elev som fick rollen som Frälsaren att läsa upp Markus 9:23. Be klassen att följa
med i texten och se vad Frälsaren undervisade denna far.
• Vem behövde denne far tro på?
• Vilken princip undervisade Frälsaren denne far? (Även om eleverna formulerar
sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande sanning: Om vi tror på
Kristus förmår vi allt. Du skulle kunna föreslå att eleverna markerar orden i
vers 23 som lär ut den principen.)
Framhåll att ”allt” avser alla rättfärdiga välsignelser som är i enlighet med Guds
vilja, syften och tid.
• Hur kan tro på den här principen hjälpa någon som möter svårigheter som
verkar omöjliga att övervinna?
Be eleven som fick rollen som fadern att läsa upp Markus 9:24. Be klassen följa med
i texten och se faderns svar på principen som Frälsaren undervisade om.
• Hur skulle ni beskriva faderns tro i den stunden?
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Be eleverna markera de två delarna i faderns svar. Be en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Jeffrey R. Holland. Be klassen lyssna efter vad faderns ord visar
att vi kan göra i tider av svag tro, tvivel, eller rädsla.
”När fadern uppmanas att tro så visar han sin styrka först och endast efter det
erkänner han sin begränsning. Hans första ord är bejakande och tveklösa: ’Jag
tror.’ Jag säger till alla som vill ha större tro: Kom ihåg den här mannen! När du
är rädd eller tvivlar eller har det svårt, håll fast vid det du redan har åstadkommit,
även om det är begränsat. I den tillväxt vi alla måste erfara under jordelivet
kommer var och en att ställas inför den andliga motsvarigheten av denna pojkes
åkomma eller denna förälders desperation. När de stunderna kommer och problem uppstår, vars
lösning inte uppnås omedelbart, håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får
ytterligare kunskap” (”Jag tror”, Liahona, maj 2013, s. 93–94).

• Vad kan vi lära oss av den här fadern om vad vi kan göra i tider av otro? (När
eleverna har svarat skriver du följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi
håller fast vid det vi tror …)
• Vad kan vi lära oss om att handskas med otro i andra delen av denne faders
uttalande i vers 24? När eleverna har svarat lägger du till följande ord på tavlan:
och söker Herrens hjälp …)
Be en elev läsa upp Markus 9:25–27. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren gjorde som svar på fadern vädjan.
• Vad gjorde Frälsaren som svar på faderns vädjan?
• Hur skulle ni avsluta meningen på tavlan med tanke på vad ni lärt er av denna
berättelse? (Efter att eleverna svarat, avsluta meningen på tavlan så att den
förmedlar denna princip: Om vi håller fast vid det vi tror och söker Herrens
hjälp, så stärker han vår tro.)
Hänvisa till situationerna på tavlan som ni diskuterade i början av lektionen.
• Hur kan den här principen användas i sådana situationer?
• Hur har ni eller någon ni känner fått Herrens hjälp i tider av otro genom att
hålla fast vid tron och söka hans hjälp? (Berätta också gärna själv om dina
erfarenheter.)
Uppmuntra dem att tillämpa denna princip i stunder av otro.
Påminn eleverna om att denne fader från början bad några av Jesus lärjungar att
bota sonen. Låt eleverna föreställa sig att de är dessa lärjungar.
• Vad skulle ni ha tänkt och känt efter att ha misslyckats med att driva ut en oren
ande ur pojken?
Be en elev läsa upp Markus 9:28 och be klassen hitta frågan som lärjungarna ställde
till Jesus.
• Vilken fråga ställde lärjungarna till Jesus?
Be klassen läsa igenom Markus 9:19 och se hur Frälsaren beskriver människorna,
inklusive sina lärjungar, som var närvarande. (Att de ”inte vill tro”.) Förklara att
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med inte vill tro menas här bristande tro på Jesus Kristus. Tro på Jesus Kristus är
nödvändig för att prästadömsvälsignelser ska vara effektiva.
Be en elev läsa upp Markus 9:29. Be klassen följa med i texten och se Frälsarens
svar på lärjungarnas frågor.
• Vad undervisade Frälsaren sina lärjungar om?
• Nämn att de kyrkans engelska utgåva av Bibeln lägger till att de endast kan
drivas ut av bön och fasta. Hur kan fasta och bön påverka någons tro? (Efter att
eleverna har svarat, hjälp dem förstå följande sanning: Vi kan stärka vår tro på
Jesus Kristus genom bön och fasta.)
Be en elev läsa upp följande uttalande från häftet Stå fast i din tro. Be klassen lyssna
efter olika situationer när denna sanning kan tillämpas:
”Av detta [om när Jesus drev ut en ond ande ur en mans son] lär vi att bön och fasta kan ge
ökad styrka åt dem som ger och tar emot prästadömets välsignelser. Detta kan också tillämpas
på dina egna ansträngningar att efterleva evangeliet. Om du har en svaghet eller synd som du
har kämpat med, kanske du behöver fasta och be för att få den hjälp eller förlåtelse du behöver.
Liksom den onde ande som Kristus drev ut, kan din svårighet vara sådan att den bara kan
övervinnas genom bön och fasta” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet
[2004], s. 39).

• Enligt detta uttalande, i vilka situationer går denna sanning att tillämpa?
• När har bön och fasta hjälpt dig att stärka din tro på Kristus och tillåtit dig att
motta de rättfärdiga välsignelser du har önskat?
Be eleverna fundera på välsignelser som de önskar för sig själv och andra, som de
kanske kan få genom att stärka sin tro på Jesus Kristus genom bön och fasta.
Uppmana dem att skriva ner ett mål att be och fasta för de välsignelserna nästa
fastesöndag.

Repetition av nyckelskriftställen
Du kan titta i förväg på några av nyckelskriftställena som eleverna kanske inte ännu
är bekanta med. Uppmana dem att läsa och markera dem. Du kan ge eleverna ett
nyckelskriftställe vardera eller parvis och be dem att på ett papper rita bilder som
visar de sanningar som undervisas i deras avsnitt. Ge dem möjlighet att förklara
sina bilder för klassen. Du kan sätta upp bilderna för framtida referens.
(Obs: Aktiviteten kan göras i början eller i slutet av vilken lektion om helst, i mån
av tid).
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Markus 9:30–50
Inledning

Jesus berättade för lärjungarna om sin förestående död och
uppståndelse och undervisar om vem som är den störste i
hans rike. Han varnade för följderna av att förleda andra till

att synda och sa åt sina lärjungar att ta avstånd från
inflytanden som skulle kunna förleda dem att synda.

Lektionsförslag
Markus 9:30–37
Jesus förutsäger sin död och uppståndelse, och undervisar om vem som är den
störste i Guds rike.
Ta med något till lektionen som luktar starkt och som eleverna känner igen (som en
nyligen skalad apelsin eller lök eller nybakat bröd). Innan lektionen lägger du
föremålet i klassrummet så att eleverna inte ser det.
Börja lektionen med att fråga eleverna om de märkt en ny doft när de kom in i
klassrummet.
• Påverkade lukten er att tänka eller göra något när ni kände den?
Framhåll att på samma sätt som en lukt kan påverka oss kan vi påverka andras
tankar och uppförande. Be eleverna hitta sanningar i Markus 9:30–50 som kan
hjälpa dem att tänka på det inflytande de har på andras försök att följa Frälsaren
såväl som andras inflytande på dem.
Förklara att efter att ha drivit ut en oren ande ur en pojke (se Mark. 9:17–29), reste
Frälsaren genom Galileen med lärjungarna. Be en elev läsa upp Markus 9:31–32. Be
klassen att följa med i texten och se vilka händelser Frälsaren profeterade om.
• Vilka händelser profeterade Frälsaren om?
Sammanfatta Markus 9:33–37 genom att förklara att när Jesus kom till Kapernaum
undervisade han lärjungarna om vem som är den störste i Guds rike. Han sa också
åt dem att i kyrkan ta emot de människor som ödmjukar sig som barn och som
mottar honom (se JST, Mark 9:34–35). (Obs: Dessa lärdomar kommer att behandlas
i större utsträckning i lektionen för Markus 10.)

Markus 9:38–50
Jesus varnar för att förleda andra i synd och att inte ta avstånd från ont inflytande
Be en elev läsa upp Markus 9:38. Be klassen följa med i texten och hitta den
händelse som aposteln Johannes berättade för Frälsaren.
• Vad berättade Johannes för Frälsaren?
Förklara att aposteln förbjöd mannen att driva ut onda andar eftersom han inte var
i sällskap med de tolv apostlarna. Men Frälsaren sa åt dem att inte förbjuda
mannen (vilket antyder att han var en rättfärdig man som hade myndighet) och
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undervisade att människor som hjälper hans representanter kommer att bli
belönade (se Mark. 9:39–41).
Be en elev läsa upp Markus 9:42. Be klassen att följa med i texten och hitta
Frälsarens varning. Förklara att i detta sammanhang innebär ordet förleder att
påverka andra att snubbla, att leda vilse eller att påverka någon att synda eller
överge sin tro.
• Vilken grupp människor varnade Frälsaren att man inte skulle förleda till synd?
(Du kan behöva förklara att ”dessa små som tror på [Jesus]” innefattar dem
som är unga i tron, som ungdomar och nyomvända, såväl som hans ödmjuka,
trofasta lärjungar i alla åldrar.)
• Vilken varning gav Jesus dem som förleder hans lärjungar att synda? (Han
antydde att det vore bättre att dö än att uppleva det intensiva lidandet och
separationen från Gud som man får uppleva om man förleder andra till
att synda.)
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens varning i vers 42? (Även om eleverna
formulerar sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande princip: Om vi
förleder dem som tror på Gud att synda kommer vi att stå ansvariga inför
Gud.)
• Hur kan någon förleda en som tror på Jesus Kristus att synda?
Påminn eleverna om doften i klassrummet och det faktum att, precis som en doft,
har vi ett positivt eller negativt inflytande på andra. Låt eleverna fundera på hur de
påverkar människor som tror på Jesus Kristus.
Fånga och bibehålla elevernas intresse
Eftersom många elever har begränsad koncentrationsförmåga, försök hitta olika sätt att
återuppväcka deras intresse och entusiasm under lektionen. Det bör göras på ett sätt som
fokuserar elevernas uppmärksamhet på de skriftställen som ska studeras.

För att förbereda eleverna på att se en annan princip som Frälsaren undervisade
om, ber du en frivillig med snörskor att komma och ställa sig framför klassen. Be
eleven att knyta upp och sedan knyta ena skon och bara använda en hand. Medan
eleven försöker göra detta frågar du klassen:
• Vilka utmaningar skulle ni möta om ni förlorade ena handen?
• Vad, om något, skulle vara värt att förlora handen för?
Förklara att ett medvetet avlägsnande av en kroppsdel kallas amputering och kan
utföras om en kroppsdel blivit allvarligt skadad, infekterad eller sjuk. Även om
amputering och efterföljande återhämtning kan vara smärtsam och traumatisk, kan
den hindra en infektion från att sprida sig till resten av kroppen och orsaka ännu
större skada eller död.
Be en elev läsa upp Markus 9:43. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sa om när det är bättre att förlora en hand än att behålla båda.
• När är det bättre att förlora en hand än att behålla båda?
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• Tror ni att vi ska ta den lärdomen bokstavligt och hugga av handen som har
förlett oss eller påverkat oss till att synda? (Du bör kanske förklara att Frälsaren
inte sa att folk bokstavligen skulle hugga av sina händer. Snarare använde han
ett bildligt uttryck för att betona vikten av sin undervisning.)
Be en elev att rita en bild av en person på tavlan. Medan eleven ritar, förklara att
Joseph Smiths översättning av Markus 9:43–48 kan öka får förståelse om Frälsarens
undervisning i detta stycke. I de här verserna lär vi oss att Frälsaren använde
handen, foten och ögat som symboler för inflytande i våra liv som förleda oss till
synd. Berätta för eleven som ritat på tavlan att ringa in en hand, en fot och ett öga
på bilden som han eller hon ritade. Be därefter eleven att gå och sätta sig.
Be flera elever att turas om att läsa upp Joseph Smiths översättning, Markus
9:40–48 (i Handledning för skriftstudier). Be klassen att följa med i texten och se
vad Jesus liknade vid en hand, en fot och ett öga som har förlett någon eller
påverkat någon att synda. Du kan behöva förklara att ordet livet i Joseph Smiths
översättning, Markus 9:40–41, 43 syftar på det eviga livet.)
• Enligt den översättningen, vad representerar den förledande handen, foten och
ögat? (Handen representerar våra familjemedlemmar och vänner, foten
representerar människor som vi ser upp till i hur vi tänker och agerar och ögat
representerar våra ledare.)
Märk de här delarna med sina tolkningarna på bilden som eleven ritade på tavlan.
• Vad lärde Frälsaren oss att göra med orättfärdiga inflytanden eller sådan som
förleder oss till synd?
• Hur kan att ta avstånd från orättfärdiga inflytanden liknas vid att amputera en
hand eller en fot?
• Vad kan hända om vi inte tar avstånd från orättfärdiga inflytanden? Varför?
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens undervisning i dessa verser? (Eleverna kanske
formulerar sina svar på olika sätt, men de bör lyfta fram följande sanning: Det
är bättre att ta avstånd från orättfärdiga inflytanden än att det i slutändan
ska finnas ett avstånd mellan oss och Gud. Använd elevernas ord och skriv
den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Walter F. González i de sjuttios
kvorum: Be klassen att lyssna efter andra inflytanden som vi bör ta avstånd från.
”Naturligtvis syftar detta inte bara på vänner utan på varje dåligt inflytande, till
exempel olämpliga tv-program, nätsidor, filmer, böcker, spel eller olämplig musik.
När vi ristar in denna princip i vår själ får vi hjälp att motstå frestelsen att ge
efter för dåliga inflytanden (”I dag är dagen”, Liahona, nov. 2007, s. 55).

• Vilka utmaningar kan komma av att vi tar avstånd från orättfärdiga inflytanden?
• Hur kan vi veta hur det man bäst tar avstånd från orättfärdiga inflytanden?
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Förklara att ta avstånd från orättfärdiga inflytanden inte betyder att man behandlar
andra otrevligt, fördömer andra eller vägrar umgås med människor som inte är
trofasta medlemmar i kyrkan. Snarare ska vi ta avstånd från eller undvika
människor som kan förleda oss till synd. Även om vi inte kan ta avstånd från eller
undvika allt inflytande som kan förleda oss till synd, så välsignar Herren oss när vi
försöker ta avstånd från det onda inflytande vi kan medan vi utvecklar självdisciplin
att undvika inflytanden som vi inte helt kan ta bort.
För att hjälpa eleverna förstå den här principen bättre ber du två elever komma
fram inför klassen. Be en elev läsa upp ett av följande scenarier och ställa
tillhörande frågor till klassen. Be klassen svara på frågorna utifrån sanningarna de
hittade i Markus 9:43–48.
Scenario 1. Jag har vänner som ofta uppmuntrar mig att vara med på aktiviteter
som strider mot Guds bud. Men jag tror att jag kan vara ett gott inflytande på dem
om jag fortsätter att vara med dem.
• Skulle jag inte förlora min förmåga att påverka vännerna till det bättre om jag
tog avstånd från dem? Vilket slags förhållande borde jag ha till dem?
• Vad kan jag säga eller göra för att på ett lämpligt sätt ta avstånd från de
vännerna?
Scenario 2. Jag har gillat ett populärt band i många år. I en del av deras senaste
musik och intervjuer har de uppmuntrat till beteenden och tankar som går emot
Herrens normer och lärdomar.
• Det är väl bara musik och ord, eller hur? Så vad är faran med att fortsätta lyssna
på dem och följa dem på sociala medier?
Tacka de frivilliga för deras hjälp och be dem gå och sätta sig igen. Fråga klassen:
• Även om det kan vara svårt att ta avstånd från inflytanden som kan förleda oss
till synd, vad kan vi vinna genom den uppoffringen? (Många välsignelser, som
evigt liv.) Varför är denna belöning värd all uppoffring?
• När har ni eller någon ni känner valt att ta avstånd från orättfärdiga
inflytanden? (Påminn eleverna om att inte berätta något som är alltför
personligt.) Vad var svårast med att ta avstånd från det inflytandet? Vilka
välsignelser kom av att ni gjorde det?
Be eleverna att fundera på om det finns några inflytande i deras liv som kan förleda
dem till synd. Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
hur de ska ta avstånd från dessa inflytanden.
Sammanfatta Markus 9:49–50 genom att berätta att Frälsaren befallde sina
lärjungar att hålla fred med varandra.
Avsluta genom att uppmuntra eleverna att följa de maningar de känt under
lektionen.
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Markus 4–9
(Studieavsnitt 8)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Markus 4–9
(Studieavsnitt 8) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du beaktar elevernas behov.

Dag 1 (Markus 4–5)
Eleverna lärde sig att om vi söker Herrens hjälp när vi har problem eller är rädda så kan han ge oss frid. De lärde sig
också att när vi känner Frälsarens kraft i vårt liv kan vi vittna för andra om hans välsignelser och barmhärtighet. Av
berättelsen om Jairus dotter och kvinnan med blödningar lärde eleverna sig att om vi visar tro på Jesus Kristus genom
våra ansträngningar att komma till honom, kan han göra oss hela och för att utöva tro på Jesus Kristus krävs det att vi
fortsätter tro även i tider av osäkerhet.

Dag 2 (Markus 6–8)
Av underverket med mättandet av de fem tusen lärde eleverna sig att om vi ger Frälsaren allt vi har kan han förstora
vårt offer för att fullfölja sina syften. Eleverna lärde sig också att vi kan följa Herrens exempel genom att uppfatta
andras behov och sedan hjälpa dem att tillgodose dessa.

Dag 3 (Markus 9:1–29)
Av redogörelsen om när Jesus driver ut en oren ande ur en pojke lärde eleverna sig att om vi tror på Kristus är allting
möjligt för oss. Andra principer från den här lektionen innefattar följande: Om vi håller fast vid det vi tror på och söker
Herrens hjälp så stärker han vår tro. Vi kan stärka vår tro på Jesus Kristus genom bön och fasta.

Dag 4 (Markus 9:30–50)
När eleverna studerade Markus 9:30–50, lärde de sig att om vi påverkar dem som tror på Gud att synda så kommer vi
att stå ansvariga inför Gud. Av Frälsarens undervisning i de här verserna lärde de sig att det är bättre att ta avstånd
från orättfärdiga inflytanden än att det i slutändan ska finnas ett avstånd mellan oss och Gud.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa elever förstå att när man försöker vara andra till lags i
stället för att göra det vi vet är rätt kan leda till felaktiga beslut, sorg och ånger.

Lektionsförslag
Markus 6:1–29
Jesus avvisas i Nasaret och sänder ut de tolv apostlarna. Johannes Döparens död
skildras.
Börja lektionen med att be eleverna tänka på en situation där de kände sig pressade
att göra något som de visste inte var rätt.
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Skriv följande uttalande på tavlan (uttalandet finns i ”Att välja rätt”, Nordstjärnan,
jan. 1995, s. 35).
”Personer som handlar fel vill att ni ska göra som de eftersom det som de gör
känns bättre när andra också gör det” (äldste Richard G. Scott).

• Kan ni ge några exempel på hur andra kan pressa er att göra något som ni vet
är fel?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Markus 6 som kan hjälpa dem
stå emot negativt grupptryck.
Be en elev läsa upp Markus 6:17–18. Låt klassen följa med i texten och se vad
Herodes hade gjort med Johannes Döparen. Be eleverna berätta vad de fick veta.
• Vad hade Herodes gjort med Johannes och varför?
Herodes Antipas tog ut skilsmässa från sin fru och gifte sig med Herodias, hans
bror Filips hustru. Detta var ett uppenbart brott mot judisk lag (se 3 Mos. 18:16),
och Johannes Döparen hade fördömt det öppet. Johannes motstånd mot detta
giftermål gjorde Herodias arg, så Herodes lät fängsla Johannes för att göra
henne nöjd.
Be en elev läsa upp Markus 6:19–20. Låt klassen följa med i texten och se vad
Herodias ville göra med Johannes Döparen.
• Vad ville Herodias göra med Johannes Döparen?
• Varför kunde hon inte låta döda honom? (Därför att Herodes fruktade Johannes
och visste att han var en Guds man.)
Be flera elever att turas om att läsa upp Markus 6:21–29. Låt eleverna följa med i
texten och se vad Herodes gjorde med Johannes Döparen.
• Hur kände Herodes inför att döda Johannes Döparen enligt vers 26?
• Varför lät Herodes halshugga Johannes om han visste att det var fel och inte
ville göra det? (Herodes oroade sig för vad de som satt med honom
skulle tycka.)
• Vilken princip kan Herodes val lära oss om vad som händer när vi försöker vara
andra till lags i stället för att göra det som är rätt? (Även om eleverna formulerar
sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande princip: Att försöka vara
andra till lags i stället för att göra det vi vet är rätt kan leda till felaktiga
beslut, sorg och ånger.
Hjälp eleverna att förstå denna princip bättre genom att dela upp dem i grupper
om två till fyra och be dem komma på flera exempel på situationer där ungdomar
måste välja mellan att vara andra till lags och göra det som de vet är rätt. Efter en
stund ber du varje grupp att rapportera. Medan de gör det kan du skriva upp några
av deras svar på tavlan.
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• På vilka sätt har ni kunnat se att det leder till sorg och ånger att ge efter för
sådana påtryckningar?
• När har ni sett någon välja det rätta i stället för att vara andra till lags?
• Vad kan hjälpa oss att välja det rätta framför att vara andra till lags?
Läs upp följande uttalande av president Spencer W. Kimball om att välja rätt:
”Det är lättast att fatta rätta beslut om vi gör det långt i förväg … Detta
besparar oss mycket smärta vid skiljevägen när vi är trötta och svårt frestade”
(Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W Kimball [2006], s. 110).

Be eleverna tänka igenom den kommande veckan och hitta några tillfällen när de
kan behöva välja mellan att vara andra till lags och att göra det som de vet är rätt.
Uppmuntra dem att planera för vad de ska göra om de utsätts för sådana
påtryckningar.
Förklara att när Herodes fick höra om alla de underverk som Jesus hade utfört,
fruktade han att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och
utförde dem (se Mark. 6:14–16).

Markus 7–8
Jesus botar två personer och undervisar sina lärjungar:
Tala om att Markus 7–8 innehåller två redogörelser där Frälsaren botar någon. Dela
upp klassen parvis. Be en elev per par att tyst läsa Markus 7:31–35 och den andra
eleven att läsa Markus 8:22–25. Be sedan eleverna att beskriva underverken i
verserna de läser för sin kamrat.
Efter en stund ber du eleverna berätta hur Frälsaren gjorde när han botade de två
personerna.
• Vad kan vi lära oss av det faktum att den blinde mannen inte blev helt
botad först?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum: Låt klassen följa med i texten och lyssna efter anledningar till
att Jesus botade mannen gradvis, eller stegvis.
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”Detta underverk är unikt. Det är det enda nedtecknade tillfället när Jesus botar
någon i flera steg. Det kan vara så att vår Herre gjorde det för att stärka mannens
svaga men växande tro. Det tycks som om de på varandra följande tillfällena när
den blinde hade fysisk kontakt med Jesus ökade mannens hopp, övertygelse och
tro. Jesus 1) ledde den blinde mannen vid handen ut ur staden, 2) spottade saliv
på den blindes ögon, 3) utförde förrättningen handpåläggning och 4) lade sina
händer på mannens ögon en andra gång.
”Sättet som mannen blev botad på visar tydligt att människan bör söka Herrens helande nåd av
hela sin styrka och tro, även om den bara räcker till att delvis bli botad. Därefter kan hon dock få
ytterligare bekräftelse och tro till att bli helbrägdagjord och helt och hållet frisk. Människan
botas från sina andliga sjukdomar gradvis, steg för steg, allteftersom hon sätter sitt liv i harmoni
med Guds plan och syften” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973],
1:379–380).

• Hur kan ett gradvis botande ge någon större tro på Jesus Kristus?
• Varför är det viktigt att förstå att några välsignelser, som att få ett vittnesbörd
om evangeliet eller ta emot fysisk eller andlig helbrägdagörelse, ofta kommer
gradvis eller stegvis, hellre än omedelbart eller allt på en gång?
Sammanfatta Markus 8:27–28 genom att berätta att Jesus frågade sina lärjungar
vem andra sa att han var. De svarade att några sa att han var Johannes Döparen
eller en annan profet.
Be en elev läsa upp Markus 8:29. Låt klassen följa med i texten och titta efter vad
Petrus säger om Jesus Kristus.
• Vem sa Petrus att Jesus var? (Ordet Kristus är grekiskans motsvarighet till
Messias.)
Sammanfatta Markus 8:30–31 genom att förklara att Jesus berättade för sina
lärjungar att han skulle förkastas av judarna och dödas. Be en elev läsa upp Markus
8:32–33. Låt klassen följa med i texten och titta efter hur Petrus reagerar på den
nyheten.
Förklara att på grund den allmänna judiska förväntningen på en segrande Messias
var det svårt för Petrus och även för många andra judar på den tiden att förstå och
acceptera tanken på en Messias som skulle lida och dö.
• Hur var Petrus som den blinde mannen i Markus 8:22–25? (Petrus började
gradvis ”se” sanningen. Han hade tro på Frälsaren, men hans kunskap om
Frälsarens mission utvecklades steg för steg.
• Hur har Herren hjälpt er eller någon ni känner att gradvis se sanningen
mer klart?
Avsluta dagens lektion med att låta eleverna tyst läsa Markus 8:34–38 och fundera
över hur dagens lektion kan hjälpa dem att sätta Herren först i sina liv.

Nästa studieavsnitt (Markus 10–Lukas 4)
Förklara att eleverna nu kommer att avsluta Markusevangeliet och börja studera
vad Lukas skrev. Be dem att leta efter nya detaljer när de återigen läser om de sista
händelserna i Jesu Kristi liv och försoning och att lägga märke till det hånfulla som
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sades till Jesus när han var på korset. I Lukasevangeliet får de läsa en av de mest
kända kapitlen i Bibeln – Lukas 2 – och berättelser om de nedtrampade, utstötta
och syndarna.
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Markus 10
Inledning

Nära slutet av sin jordiska verksamhet betjänade Frälsaren
människorna i Pereen. Där undervisade han läran om
äktenskap och lät små barn komma till honom. Frälsaren
uppmanade även en rik man att sälja allt han ägde och följa

honom. När Frälsaren lämnade Pereen och reste vidare till
Jerusalem för sista gången i jordelivet, förutsåg han sin död
och uppståndelse och säger till sina apostlar att tjäna andra.
Jesus botar också en blind man i Jeriko.

Lektionsförslag
Markus 10:1–16
Jesus undervisade om läran om äktenskap och lät små barn komma till honom
Visa eleverna flera bilder av små barn.
• Vilka egenskaper beundrar ni hos era yngre bröder och systrar eller andra små
barn som ni känner? (Lista elevernas svar på tavlan.)
Be elever att leta efter en sanning när de studerar Markus 10:1–16 som lär oss om
varför vi bör bli som små barn.
Förklara att i slutet av Frälsarens jordiska verksamhet lämnade han Galileen och
reste till Pereen: (Du kan be eleverna hitta Pereen på utdelningsbladet ”Översikt
över Jesu Kristi jordiska liv” [se lektion 5] eller på Bibelkarta nummer 11, ”Det
heliga landet på Nya testamentets tid”.) Sammanfatta Markus 10:1–12 genom att
förklara att när Frälsaren var i Pereen undervisade han människorna om vikten av
äktenskap.
Be en elev läsa upp Markus 10:13–14. Be klassen att följa med i texten och se vad
som hände när Frälsaren var i Pereen.
• Hur reagerade lärjungarna när människorna bar fram små barn till
Frälsaren? N/A
• Hur reagerade Frälsaren mot lärjungarna?
Be en elev läsa upp Markus 10:15–16 och be klassen se var Frälsaren undervisade
lärjungarna om när de små barnen kom till honom. Förklara att uttrycket ”tar emot
Guds rike” i vers 15 syftar på att ta emot evangeliet.
• Vad tror ni menas med att ta emot evangeliet ”som ett barn” (v. 15)? (Skriv
elevernas svar på tavlan och jämför dem med punkterna som redan listats på
tavlan.)
• Vilken princip kan vi lära oss ur dessa verser om vad som händer när vi tar emot
evangeliet som små barn? (Eleverna kan komma att nämna flera olika
sanningar, men gör klart att när vi tar emot evangeliet som små barn är vi
förberedda att inträda i Guds rike.)
• Hur är vi förberedda på att inträda i Guds rike när vi tar emot evangeliet som
små barn? (För att hjälpa eleverna att besvara den här frågan kan du hänvisa till
Mosiah 3:19.)
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Markus 10:17–34
Frälsaren uppmanar en rik man att sälja allt han ägde och följa honom
Be en elev läsa upp Markus 10:17–20 och be klassen se vad som hände efter det att
Frälsaren välsignade de små barnen.
• Hur skulle ni beskriva mannen som kom till Jesus? Varför?
• Vad frågade mannen Jesus? Hur svarade Jesus?
Förklara att Matteus 19 också innehåller berättelsen om när denne man kommer till
Frälsaren. Be en elev läsa upp Matteus 19:20 och be klassen lyssna efter hur
mannen svarade efter att Frälsaren räknade upp några av buden.
• Efter att ha sagt att han höll alla buden, vad frågade mannen Frälsaren? (Föreslå
gärna att eleverna markerar mannens fråga.)
Skriv följande fråga på tavlan: Vad är det mer som fattas?
Låt eleverna läsa Markus 10:21 tyst för sig själva och se hur Frälsaren
svarade mannen.
• Vad sa Frälsaren fattades mannen?
Betona orden ”Jesus såg på honom och fick kärlek till honom” i vers 21. Föreslå
gärna att eleverna markerar det här uttrycket i sina skrifter.
• Varför tror ni att det är viktigt att veta att Jesus älskade denne man innan han sa
vad som fattades honom?
• Vilka principer kan vi lära oss av den här skildringen? (Eleverna hittar kanske
flera principer, inklusive: Eftersom Herren älskar oss hjälper han oss veta
vad som fattas i våra ansträngningar att följa honom. Om vi ber Herren
om det undervisar han oss om vad vi behöver göra för att ärva evigt liv.)
Låt eleverna läsa Markus 10:22 tyst för sig själva och se hur mannen reagerade när
Frälsaren rådde honom att sälja allt han ägde.
• Hur reagerade mannen?
• Enligt vers 22, varför reagerade han på det viset?
Påpeka att även om vi inte förväntas ge upp stora rikedomar för att följa Herren,
har han bett oss att göra andra uppoffringar för att tjäna honom och lyda hans bud.
• Vilka uppoffringar har Herren bett oss göra som kan vara svåra att göra?
• Vilka välsignelser kan vi gå miste om att få om vi väljer att inte följa Herren
i allt?
Be en elev läsa upp Markus 10:23–27. Be eleven också att läsa upp följande utdrag
ur Joseph Smiths översättning av Markus 10:26: ”För dem som sätter sin lit till
rikedomar är det omöjligt, men det är inte omöjligt för dem som litar på Gud och
lämnar allt för min skull. För dem är allting möjligt.” Be klassen följa med och se
vad Jesus undervisade om att lämna allt för hans sak.
• Varför tror ni att det är så svårt för dem som sätter sin lit till rikedomar eller
andra världsliga ting att komma in i Guds rike?
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• Vad tror ni menas med att allting är möjligt för dem som litar på Gud?
Be en elev läsa upp Markus 10:28–31. Be eleven också att läsa upp följande utdrag
ur Joseph Smiths översättning av Markus 10:30–31: ”Men många som sätter sig
själva först skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första. Detta sa han
för att tillrättavisa Petrus.” Be klassen följa med och se vad Petrus sa efter att
Frälsaren undervisade om att vi bör vara villiga att ge upp vadhelst han fordrar
av oss.
• Enligt vers 28, vad sa Petrus?
• Vad lovade Frälsaren dem som är villiga att ge upp allting för att följa honom?
• Vad lär vi oss för princip av Frälsarens undervisning om vad vi måste göra för att
få evigt liv? (Även om eleverna formulerar sina svar på olika sätt bör svaren
uttrycka följande princip: För att få evigt liv måste vi vara villiga att ge upp
vadhelst Herren fordrar av oss. Skriv den här principen på tavlan.)
• Varför är evigt liv värt vilka uppoffringar vi än ombeds att göra på jorden? (Du
kan påminna eleverna om att evigt liv innefattar att leva för evigt i Guds närhet
med våra rättfärdiga familjemedlemmar.)
Sammanfatta Markus 10:32–34 genom att förklara att Herren berättade för sina
lärjungar att efter att de anlänt till Jerusalem skulle han hånas, gisslas, bli bespottad
och dödad och att han skulle uppstå igen på den tredje dagen.
• Hur är Frälsaren ett fullkomligt exempel i att ge upp allting som Gud fordrar?
Vittna om sanningarna som ni har talat om under lektionen. Uppmuntra eleverna
att under bön begrunda frågan ”Vad är det mer som fattas?” och följa de maningar
de kanske får gällande uppoffringar Herren önskar av dem.
Bär ditt vittnesbörd
Det är inte bara under slutet av lektionen som du kan bära ditt vittnesbörd. Ta tillfällen under
lektionens gång till att vittna om lärosatser och principer vartefter de identifieras och diskuteras.
Uppmuntra dina ungdomar att också göra det. När vi bär vittnesbörd för varandra kan den Helige
Anden vittna om vittnesbörden är sanna i elevernas hjärta och sinne.

Markus 10:35–52
Jesus förebådar sin död och uppståndelse och säger till sina apostlarna att
tjäna andra
Dela upp eleverna i små grupper. Ge varje grupp ett exemplar av följande
utdelningsblad och be dem att fylla i det:

Vem är störst?
Fyll i utdelningsbladet i gruppen och samtala om svaren på frågorna.
Lista några aktiviteter ni tycker om: ____________________
• Nämn några som är riktigt stora inom de aktiviteter ni listade ovan. Vad gör dem stora?
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När ni fortsätter att studera Frälsarens ord i Markus 10, se vad han undervisade om vad som gör en
människa verkligt stor.
Läs Markus 10:35–37, se vad Jakob och Johannes bad Frälsaren om när de färdades mot Jerusalem.
Jakob och Johannes begäran att få sitta på Frälsarens högra och vänstra sida antydde att de ville få
mer härlighet och ära i Guds rike än de andra apostlarna skulle få. Markus 10:38–40 berättar att
Frälsaren förklarade för Jakob och Johannes att den välsignelsen bara kunde ges till dem som var redo
att motta den.
Läs Markus 10:41 och se hur de andra lärjungarna reagerade på Jakob och Johannes begäran.
• Varför tror ni att de andra lärjungarna var upprörda över Jakob och Johannes?
Läs Markus 10:42– 45, se vad Frälsaren undervisade sina lärjungar om storhet.
Avsluta följande påstående utifrån det Frälsaren undervisade om sann storhet:
För att vara verkligt stor måste vi ____________________.
I vers 45, innebär ordet tjäna att ta hand om, trösta, hjälpa och stödja andra.
• Varför kan någon som tjänar och hjälper andra (som Frälsaren) anses vara i verkligt stor?
• När har någon tjänat och brytt sig om er och era familjer? Varför kan ni se den personen som
verkligt stor?

När eleverna har fyllt i utdelningsbladet ber du flera berätta hur de avslutade
påståendet utifrån Markus 10:42–45. (Även om eleverna formulerar sina svar på
olika sätt bör svaren uttrycka följande princip: För att verkligen vara stor måste vi
följa Frälsarens exempel genom att tjäna andra.
Sammanfatta Markus 10:46–52 genom att förklara att när Frälsaren och hans
apostlar lämnade Jeriko på väg till Jerusalem ropade en blind man vid namn
Bartimeus och bad att Frälsaren skulle bota honom. Mängden bad Bartimeus att
tiga, men han ropade då ännu högre. Frälsaren hörde hans rop och förbarmade sig
över honom och botade honom. (Obs: Redogörelsen om när Bartimeus blev botad
kommer att studeras närmare i lektionen för Lukas 18.)
• Hur är Frälsaren ett fullkomligt exempel på principen han undervisade om att
tjäna andra?
Vittna om att Frälsaren är verkligt stor på grund av hur han tjänar vår himmelske
Faders barn. Be eleverna tänka på hur de skulle kunna tjäna och bry sig om
människor omkring sig. Uppmuntra dem att sätta upp ett mål som kan hjälpa dem
att tjäna andra.
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Markus 11–16
Inledning

Nära slutet av sin jordiska verksamhet såg Frälsaren en fattig
änka som lade ner två små kopparmynt i templets offerkista.
Senare, vid en middag i Betania, smorde Maria Jesu kropp till
begravningen. Frälsaren led i Getsemane. Han ställdes inför

rätta och dömdes till döden. Efter att han dött på korset och
uppstått visade Herren sig för sina apostlar och gav dem
uppdraget att föra evangeliet till världen.

Lektionsförslag
Undervisa om Frälsaren lidande i Getsemane
Det finns tre skildringar av händelserna som utspelade sig i Getsemane. Lektionen om
Matteus 26 fokuserar på hur Frälsarens underkastade sig Faderns vilja. Lektionen om Markus 14
handlar om det som Jesus utstod i Getsemane. Lektionen om Lukas 22 betonar hur svårt han led.
Att undervisa eleverna om de här unika aspekterna av försoningen kan ge dem utmärkande
upplevelser när de studerar var och en av skildringarna.

Markus 11–13
Frälsaren undervisar i templet och ser en änka lägga två små kopparmynt i
offerkistan
Läs upp följande scenarier och be eleverna lyssna efter skillnaderna mellan de offer
som Herren får i respektive scenario.
1. En kvinna gav sin biskop en mycket stor summa pengar i fasteoffer. En annan
kvinna i samma församling gav ett mycket litet belopp till sin biskop i fasteoffer.
2. En man tjänar som stavspresident. En annan man i samma stav tjänar som
primärlärare.
• Vilka skillnader lade ni märke till i de offer som gavs i respektive scenario?
• Hur kan en person känna sig om hans eller hennes offer till Herren verkar litet
jämfört med andras offer?
Be elever att leta efter sanningar när de studerar Markus 11–14 som kan hjälpa dem
förstå hur Herren ser på deras offer till honom.
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Visa bilden Jesu intåg i Jerusalem
(Evangeliebilder, [2008], nr 50; se även
LDS.org). Sammanfatta kort Markus
11:1–12:40 genom att förklara att när
Frälsaren närmade sig slutet av sin
jordiska verksamhet red han segerrikt
in i Jerusalem, rensade templet och
undervisade människorna där. Påminn
eleverna om att i ett försök att
misskreditera Frälsaren ställde
fariseerna och de skriftlärda svåra frågor
till honom medan han undervisade i templet. När Frälsaren hade besvarat deras
frågor fördömde han fariseernas och de skriftlärdas hyckleri (se Matt. 23).
Förklara att medan Jesus var i templet såg han personer som lade pengar i templets
offerkista som ett offer till Gud. Be en elev läsa upp Markus 12:41–44 och be
klassen se vad Frälsaren såg vid offerkistan.
• Vad såg Frälsaren vid offerkistan?
Visa ett mynt av den lägsta valör i ert lands valuta och förklara att ett litet
kopparmynt var ”det minsta bronsmyntet som användes av judarna (Bible
Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Money”).
• Hur skulle det kännas att bara kunna ge två små kopparmynt som offer åt Gud?
• Vad sa Frälsaren om änkans offergåva jämfört med andras offergåvor?
• Varför tror ni att Frälsaren ansåg att hennes offergåva var större än de andras?
• Utifrån vad Herren sa om änkan, vilken princip kan vi lära om att ge till
Herren? (Eleverna kanske formulerar sina svar på olika sätt, men de bör lyfta
fram följande princip: Om vi är villiga att ge allt vi har till Herren,
accepterar han vårt offer även om det tycks litet i jämförelse med andras.)
Sammanfatta Markus 13 genom att förklara att Frälsaren undervisade sina apostlar
om sin andra ankomst. Påminn eleverna om att de studerade detta i Joseph Smith –
Matteus.

Markus 14:1–9
Maria smörjer Frälsaren
Förklara att när Frälsaren hade undervisat sina lärjungar om tecknen på hans andra
ankomst lämnade han Jerusalem och gick till Betania till en man som hette Simon,
som tidigare hade lidit av spetälska.
Be en elev läsa upp Markus 14:3 och en annan elev läsa upp Johannes 12:3. Be
klassen lyssna efter vad som hände Frälsaren när han låg till bords.
• Vad hände Frälsaren när han låg till bords hos Simon? (Förklara att kvinnan
som smörjde Frälsaren är Maria, syster till Martha och Lazarus [se Joh. 12:1–3].)
• Hur visade Maria sin kärlek och hängivenhet för Frälsaren?
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Förklara att Marias smörjelse av Frälsarens huvud och fötter med nardusolja (en
dyrbar olja) var en hyllning så vördnadsfull att den sällan tillföll ens kungar (se
James E. Talmage, Jesus Kristus, [1964], s. 503).
Be flera elever turas om att läsa upp Markus 14:4–9. Be klassen följa med i texten
och se hur några vid bordet reagerade på det Maria gjorde. Förklara att vi kan lära
oss av Johannes 12:4–5 att Judas Iskariot var den som klagade på det Maria gjorde.
• Hur reagerade Judas Iskariot på att Maria smörjde Frälsaren med dyrbar olja?
• Enligt vers 5, hur dyrbar var oljan? (Förklara att tre hundra denarer ungefär
motsvarade vad en vanlig arbetare kunde tjäna på ett år.)
• Hur reagerade Frälsaren på Judas kritik mot Maria?
Uppmärksamma orden ”hon har gjort en god gärning mot mig” i vers 6 och
förklara att det visar att Frälsaren var nöjd med det Maria hade gjort.
Uppmärksamma också orden ”hon har fullgjort sin uppgift” i vers 8, och förklara
att det visar att Maria hade gett det bästa hon hade åt Herren.
• Vilka sanningar kan vi lära oss av dessa verser om hur Frälsaren känner när vi
ger vårt bästa till honom? (Även om eleverna formulerar sina svar på olika sätt
bör svaren uttrycka följande princip: Frälsaren är nöjd när vi ger honom vårt
bästa.)
Hänvisa till de två scenarierna i början av lektionen. Be eleverna använda
sanningarna de identifierat i Markus 12 och Markus 14 för att förklara hur
personerna i varje scenarierna kan behaga Herren.
• Hur skulle tro på dessa sanningar kunna hjälpa någon som känner att de inte
har så mycket att ge Herren?
• När har ni sett någon som har givit sitt bästa till Herren?
Be eleverna fundera på om de just nu ger sitt bästa till Herren. Be dem välja ett
område som de ska förbättra sig inom och sätta ett mål som kan hjälpa dem att ge
sitt bästa till Herren.

Markus 14:10–16:20
Jesus påbörjar sitt försoningsoffer när han lider i Getsemane för våra synder, han blir
förrådd av Judas Iskariot och ställs inför judiska ledare
Be eleverna tyst begrunda följande frågor:
• Har du någonsin känt att ingen förstår dig och vad du går igenom?
• Har du någonsin känt att du inte kan få förlåtelse för dina gamla synder?
Be eleverna att söka efter sanningar när de studerar Markus 14 som kan hjälpa
någon som kanske känner så.
Sammanfatta Markus 14:10–31 genom att förklara att några dagar efter att Maria
smorde Jesus firade Jesus och apostlarna påsk. Därefter begav sig Frälsaren till
Getsemane örtagård.
Be en elev läsa upp Markus 14:32–34. Be klassen följa med i texten och se hur Jesus
kände sig i Getsemane örtagård.
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• Hur kände Jesus sig i Getsemane örtagård?
När eleverna har svarat kan du skriva följande ord på tavlan: ängslan, ångest, djupt
bedrövad.
Förklara att orden uttrycker lidandet Jesus Kristus upplevde som en del av sin
försoning.
• Vad lär dessa ord oss om Jesu Kristi försoning? (När eleverna besvarat frågan
skriver du följande sanning på tavlan: Under sin försoning led och
bedrövades Jesus Kristus i Getsemane örtagård.)
Be flera elever turas om att läsa upp Markus 14:35–42. Låt klassen följa med i
texten och titta efter vad Frälsaren gjorde på grund av sitt intensiva lidande.
• Vad gjorde Frälsaren på grund av sitt intensiva lidande? (Hjälp eleverna förstå
att Jesu lidande var så svårt att han frågade om det var möjligt för honom att
inte behöva gå igenom det.)
Skriv följande på tavlan: Jesus Kristus led … så att han …
Förklara att andra skriftställen kan hjälpa oss förstå Jesus Kristus lidande och varför
han var villig att lida för oss.
Skriv följande skriftställen på tavlan: Jesaja 53:3–5 och Alma 7:11–13. Dela in
klassen i par och be dem turas om att läsa upp verserna och se hur Frälsaren led
och varför han led. Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker hur de skulle fylla i meningen som står på tavlan med hjälp av vad
de lär sig i Jesaja 53:3–5 och Alma 7:11–13. (Du kanske behöver förklara att ordet
bistå i Alma 7:12 betyder att skyndsamt komma till någons hjälp eller undsättning.)
Efter en stund ber du flera elever att berätta hur de fyllde i meningen. Deras svar
bör likna följande: Jesus Kristus led våra smärtor, vårt lidande, våra frestelser, våra
sjukdomar, våra skröpligheter och våra sorger så att han skulle veta hur han ska
bistå oss. Jesus Kristus led för våra synder så att han kan utplåna våra överträdelser.
Påminn eleverna om att Frälsarens lidande för människosläktets synder började i
Getsemane och fortsatte under och kulminerade med hans korsfästelse.
För att hjälpa eleverna förstå vikten av sanningen att som en del av sin
försoning led och sörjde Jesus Kristus i Getsemane örtagård, kan du visa
videon ”Särskilda vittnen om Kristus – äldste Holland” (2:38), där äldste Jeffrey R.
Holland i de tolv apostlarnas kvorum vittnar om Frälsarens lidande i Getsemane.
Den här videon finns på LDS.org.
• Hur kan insikten om vad Frälsaren led och varför han led hjälpa er när ni möter
prövningar, smärtor och motgångar?
• När har ni känt att Frälsaren har bistått er i era smärtor, sjukdomar eller
frestelser?
• Vilka känslor har ni upplevt när ni har omvänt er och känt att era synder
utplånats genom Jesu Kristi försoning?
Sammanfatta Markus 14:43–16:20 genom att berätta att Jesus ställdes inför en
olaglig rättegång inför Stora rådet och dömdes till döden. Efter att Frälsaren dött på
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korset och uppstått visade Herren sig för sina apostlar och gav dem uppdraget att
föra evangeliet till världen.
Avsluta gärna med att vittna om de sanningar ni samtalat om i dag.
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Introduktion till Lukas
evangelium
Varför studera den här boken?
Lukasevangeliet är ännu ett vittne om många sanningar som skrevs av Matteus och
Markus och har även unikt innehåll. Lukasevangeliet kan fördjupa elevernas
kunskap om Jesu Kristi lärdomar och hjälpa dem att i högre grad uppskatta hans
kärlek och medkänsla för mänskligheten, vilket visades i hans jordiska tjänande
och genom hans oändliga försoning.

Vem skrev den här boken?
Lukas är bokens författare. Han var läkare (se Kol. 4:14) och en ”Jesu Kristi
budbärare” (JST, Luke 1:1). Lukas var en av Paulus ”medarbetare” (Fil. 1:24) och
Paulus missionskamrat (se 2 Tim. 4:11). Lukas skrev även Apostlagärningarna (se
Handledning för skriftstudier, ”Lukas”).

När och var skrevs den?
Det är inte känt exakt när Lukas skrev sitt evangelium, men det var troligen under
senare delen av första århundradet e. Kr. Lukas källor var människor ”som redan
från början var ögonvittnen” (Luk. 1:2) till Frälsarens jordiska verksamhet och
uppståndelse. Vi vet inte exakt när Lukasevangeliet skrevs.

För vilka skrevs den här boken och varför?
Lukas avsåg att hans evangelium främst skulle läsas av icke-judar och skrev om
Jesus Kristus som Frälsare för både jude och icke-jude. Lukas riktade främst sitt
evangelium till ”Teofilus” (Luk. 1:3), vilket på grekiska betyder ”vän till Gud” eller
”älskad av Gud” (se Bible Dictionary, ”Theophilus”). Det är tydligt att Teofilus
tidigare hade fått undervisning om Jesu Kristi liv och lärdomar (se Luk. 1:4). Lukas
ville undervisa ytterligare genom att konsekvent redogöra för Frälsarens mission
och tjänande. Han ville att de som läste hans vittnesbörd skulle veta hur tillförlitlig
Guds Sons kärlek, försoning och uppståndelse var (se Luk. 1:4).

Vad kännetecknar den här boken?
Lukas är det längsta av det fyra evangelierna och den längsta boken i Nya
testamentet. Några av kristendomens mest kända berättelser finns i
Lukasevangeliet: omständigheterna kring Johannes Döparens födelse (se Luk.
1:5–25, 57–80); det traditionella julevangeliet (se Luk. 2:1–20); berättelsen om Jesus
som 12-årig pojke i templet (se Luk. 2:41–52); liknelser som den barmhärtige
samariten (se Luk. 10:30–37); den återfunne sonen (se Luk. 15:11–32); den rike
mannen och Lasarus (se Luk. 16:19–31); berättelsen om de tio spetälska (se Luk.
17:11–19); och berättelsen om när den uppståndne Herren gick bredvid sina
lärjungar på vägen mot Emmaus (se Luk. 24:13–32).
Andra unika delar är att Lukas tar med Johannes Döparens undervisning, som inte
finns med i de andra evangelierna (se Luk. 3:10–14); hans tonvikt på den bedjande
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Jesus Kristus (se Luk. 3:21; 5:16; Lukas 9:18, 28–29; 11:1) och de sjuttios kallelse,
undervisning och missionsarbete (se Luk. 10:1–22). Dessutom är Lukas den enda
evangelieförfattare som skriver att Frälsaren blödde i Getsemane och att en ängel
betjänade honom (se Luk. 22:43–44).
Eftersom Lukas evangelium inleds och avslutas vid templet antyder det också
templets betydelse som en viktig plats för Guds kontakt med människan (se Luk.
1:9; 24:53).

Översikt

Lukas 1–3 Johannes Döparens och Jesu Kristi födelse förutsägs. Vittnen intygar att
Jesus är Messias. Jesus Kristus undervisar i templet vid 12 års ålder. Johannes
Döparen predikar omvändelse och döper Jesus Kristus. Lukas nedtecknar Jesu
Kristi släktlinje.
Lukas 4–8 Jesus Kristus frestas i öknen. Han tillkännager sig som Messias i
Nasaret och förkastas. Jesus Kristus väljer tolv apostlar och undervisar sina
lärjungar. Han förlåter synder och utför många underverk.
Lukas 9–14 De tolv apostlarna sänds ut att predika och att bota sjuka. Jesus mättar
fem tusen och förvandlas på ett berg. Han kallar de sjuttio och sänder ut dem att
predika. Jesus Kristus undervisar om lärjungeskap, hyckleri och att inte döma. Han
berättar liknelsen om den barmhärtige samariten.
Lukas 15–17 Jesus Kristus undervisar med liknelser. Han undervisar om
överträdelser, tro och förlåtelse. Han botar tio spetälska och undervisar om sin
andra ankomst.
Lukas 18–22 Jesus Kristus fortsätter att undervisa med liknelser. Han botar en
blind man och undervisar Sackeus. Han rider triumferande in i Jerusalem, gråter för
staden och rensar templet. Jesus förutsäger Jerusalems förstörelse och talar om de
tecken som ska föregå hans andra ankomst. Jesus instiftar sakramentet, undervisar
apostlarna och lider i Getsemane. Han blir förrådd, fängslad, hånad, slagen och
förhörd.
Lukas 23–24 Jesus Kristus anklagas inför Pilatus och Herodes, sedan blir han
korsfäst och begravs. Änglar vid graven och två lärjungar på vägen till Emmaus
vittnar om att Jesus Kristus har uppstått. Frälsaren visar sig för sina lärjungar i
Jerusalem, lovar sina apostlar att de ska få makt från Gud och uppstiger till himlen.
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Lukas 1
Inledning

Ängeln Gabriel visade sig för Sakarias och förkunnade att
Sakarias och hans hustru Elisabet skulle få en son som de
skulle ge namnet Johannes. Sex månader senare visade sig
samma ängel för Maria och förkunnade att hon skulle bli mor

till Guds Son. Maria hälsade på hos Elisabet och de jublade
över Frälsarens ankomst. Tre månader senare födde Elisabet
Johannes.

Lektionsförslag
Lukas 1:1–4
Lukas förklarar varför han skriver sitt evangelium
Visa följande bilder och be eleverna förklara vad som händer på var och en av dem:
Josef och Maria färdas till Bethlehem (Evangeliebilder [2008], nr 29; se även
LDS.org), En ängel visar sig för herdarna (nr 31), Simeon vördar Jesusbarnet
(nr 32), Pojken Jesus i templet (nr 34), Den barmhärtige samariten (nr 44), Maria
och Marta (nr 45) och De tio spetälska (nr 46). Påpeka att dessa och många andra
händelser och undervisningar Frälsaren gav under sin jordiska verksamhet
nedtecknades av Lukas, men finns inte i Matteus, Markus eller Johannes.
Presentera kortfattat Lukasevangeliet
genom att förklara att Lukas började sitt
evangelium med att skriva till ”Teofilus”
(v. 3) och förklarade sin avsikt med att
skriva. Teofilus betyder ”Guds vän”
(Bible Dictionary i kyrkans engelska
utgåva av Bibeln, ”Theophilus”). Be en
elev läsa upp Lukas 1:1–4. Be klassen
att följa med i texten och se Lukas
avsikt med att skriva.
Författarens avsikt
När du undervisar, sträva efter att få fram det som den profetiske författaren försökte delge. För
att lära mer om Lukas avsikter med att skriva sitt evangelium, läs ”Introduktion till Lukas
evangelium”, som finns före den här lektionen.

• Vilka var några av Lukas avsikter med att skriva sin redogörelse?
• Enligt Lukas 1:4, vad kan vi få ut av att studera Lukasevangeliet?
Försäkra eleverna att när de studerar Lukasevangeliet kan de få ”veta hur
tillförlitliga” (se v. 4) sanningarna är som Jesus Kristus undervisade om.
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Kristus i templet, av Heinrich Hofmann, med tillstånd av C. Harrison
Conroy Co., Inc.
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Lukas 1:5–25
Ängeln Gabriel förkunnar Johannes
förestående födelse för Sakarias och
Elisabet blir havande
Be eleverna tänka på en välsignelse
eller ett svar från Gud som de väntar
eller hoppas på. Be elever att leta efter
sanningar när de studerar Lukas 1 som
kan hjälpa dem när de väntar på en
välsignelse eller ett svar från Gud.
Be en elev läsa upp Lukas 1:5–7 och be
klassen se vilka som hade väntat på en
särskild välsignelse en stor del av livet.
• Vad får vi veta om Sakarias och
Elisabet från dessa verser?
Sammanfatta Lukas 1:8–10 genom att
förklara att Sakarias uppgift var att
tända rökelseoffret i templet i
Jerusalem, en ära som en präst kanske
bara fick en gång i livet.
Be eleverna läsa Lukas 1:11–13 tyst för
sig själva och se vad som hände medan
Sakarias var i templet.
• Enligt vers 13, vilken bön skulle
Sakarias och Elisabeth få svar på?
(Påpeka att Sakarias och Elisabet
förmodligen hade bett i många år
om att de skulle få ett barn. Föreslå
gärna att eleverna markerar orden
”din bön har blivit hörd” i den här
versen.)
• Hur kan Sakarias ha känt sig när
han hörde att han och Elisabet
skulle få en son trots att de var ”till
åren” (v. 7)?
Sammanfatta Lukas 1:14–17 genom att
förklara att ängeln Gabriel sa till
Sakarias att han och Elisabet skulle ”få
fröjdas och jubla” (se v. 14) och att
deras son skulle förbereda många
för Herren.
© Providence Collection/under licens av GoodSalt.com
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Be en elev läsa upp Lukas 1:18–20 och be klassen se hur Sakarias svarade ängeln.
Be eleverna att berätta vad de hittar.
• Vad hände med Sakarias då han tvivlade på ängelns ord?
• Enligt vers 20, vad sa ängeln skulle hända med orden han talade till Sakarias?
(Även om eleverna formulerar sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka
följande sanning: Herrens ord som talas genom hans tjänare ska uppfyllas
när tiden är inne. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Vad menas med uttrycket ”när tiden är inne”? (Enligt Herrens tidsplan.)
Hänvisa till uttalandet på tavlan och fråga:
• Hur kan vår insikt om denna princip påverka hur vi reagerar på Herrens löften?
(Efter att eleverna svarat, ändrar du sanningen på tavlan så att det står: Vi kan
lita på Herrens löften för hans ord kommer att gå i uppfyllelse när tiden är
inne.)
• Hur kan den här sanningen hjälpa någon som längtar efter att ett gudomligt
löfte ska uppfyllas?
Sammanfatta Lukas 1:21–24 genom att förklara att när Sakarias lämnade templet
kunde han inte tala. Elisabet blev senare gravid, så som ängeln hade lovat.
Be en elev (gärna en ung kvinna) läsa upp det Elisabet sa i Lukas 1:25. Låt eleverna
fundera på vad Elisabet kan ha känt sig medan hon förberedde sig på att få barn.
Du kan behöva förklara att Elisabets kommentar att Herren ”tog bort min skam
bland människor” kan syfta på den skam hon upplevde på grund av en felaktig syn,
vanlig i forntida kulturer, att barnlöshet var ett straff från Gud.

Lukas 1:26–38
Ängeln Gabriel tillkännager för Maria att Jesus snart kommer att födas
Visa bilden Bebådelsen: Ängeln Gabriel
visar sig för Maria (Evangeliebilder,
nr 28; se även LDS.org) och be eleverna
tänka sig hur det skulle kunna kännas
om en ängel oväntat visade sig för dem.
Sammanfatta Lukas 1:26–27 genom att
förklara att i sjätte månaden av
Elisabets graviditet sändes ängeln
Gabriel till Maria, en ung kvinna i
Nasaret.
Ängeln Gabriel visar sig för Maria

Be en elev läsa upp Lukas 1:28–33. Be
klassen att följa med i texten och vara
uppmärksamma på ord som kan ha hjälpt Maria förstå vilken viktig uppgift Gud
gav henne.
• Vilka ord kan ha hjälpt Maria förstå vilken viktig uppgift Gud gav henne?
• Vad betyder titeln ”den Högstes Son” (v. 32)? (Även om eleverna formulerar
sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande lärosats: Jesus Kristus är
Gud Faderns Son.)
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Be eleverna tyst läsa Lukas 1:34 och hitta Marias fråga. Be dem berätta vad de
hittar. Förklara att Marias uttalande ”ingen man har rört mig” betyder att hon var
en jungfru, oskuld.
Be en elev läsa upp Lukas 1:35–37 och be klassen hitta ängelns svar på
Marias fråga.
Förklara att vi vet inte, utöver redogörelserna i skrifterna, hur miraklet med hur
Maria blev havande med Jesus Kristus skedde, vi får bara veta att det var ett mirakel
och att barnet som skulle födas skulle vara Guds Son.
Undvika spekulationer
Spekulera inte om den heliga händelsen hur Maria blev havande. Fokusera i stället på
lärdomarna i skrifterna och tänk på att vittnesbördet i dem om att Kristi födelse var ett mirakel
och att Maria ”kallades för jungfru, både innan och efter hon hade fött sitt barn” (Ezra Taft
Benson, ”Glädje i Kristus”, Nordstjärnan, nov. 1986, s. 3; se även 1 Ne. 11:13–20; Alma 7:10).

• Enligt Lukas 1:37, vilken sanning förkunnade ängeln som hjälper till att förklara
denna mirakulösa händelse? (Eleverna bör lyfta fram följande sanning: För
Gud är ingenting omöjligt. Föreslå gärna att eleverna markerar den här
sanningen i sina skrifter.)
• Vad tror du Maria eller Elisabet skulle säga för att uppmuntra oss om det känns
som om något vi hoppas på är omöjligt?
• Vad har ni varit med om som stärkte er tro på att för Gud är ingenting omöjligt?
Låt eleverna tyst läsa Lukas 1:38 och se hur Maria svarade ängeln.
• Vad hittar ni för bevis i den här versen på att Maria trodde på ängelns ord?
• Hur skiljer sig Marias godtagande av ängelns ord från Sakarias svar på ängelns
tillkännagivande i templet?
Uppmuntra eleverna att följa Marias och Elisabets exempel genom att tro att i deras
liv kommer ingenting som Herren ber dem att vara omöjligt med Hans hjälp.

Lukas 1:39–56
Maria besöker Elisabet och båda kvinnorna vittnar om Frälsaren
Visa om möjligt en bild av när Maria
besöker Elisabet under Elisabets
graviditet. Fråga eleverna om de kan
identifiera personerna på bilden och
vad som händer på bilden.
• Maria och Elisabet kanske ser ut
som vanliga kvinnor, men hur fyller
de viktiga roller som skulle förändra
världen?
Maria besöker Elisabet
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Be en elev läsa upp Lukas 1:41–45. Be klassen att följa med i texten och se hur
Elisabet vittnade för Maria.
• Vad kände Elisabet redan till om Maria?
Be en elev (helst en ung kvinna) läsa upp Lukas 1:46–49. Be klassen att följa med i
texten och se hur Maria prisar Herren.
• Vad säger Maria i vers 49 för att förklara vad Herren hade gjort med henne?
(”Stora ting.”)
Låt eleverna tyst läsa Lukas 1:38, 45–46 en gång till och se vad Maria gjort för att
göra det möjligt för Herren att göra ”stora ting” med henne.
• Vad hade Maria gjort för att göra det möjligt för Herren att göra ”stora ting”
med henne?
Påpeka att precis som Sakarias, Elisabet och Maria hade sina roller i den gudomliga
planen, så har också vi viktiga roller som Herren har bestämt.
• Utifrån Marias exempel, vad kommer att hända i våra liv om vi trofast försöker
uppfylla de roller Herren har gett oss? (Hjälp eleverna identifiera följande
princip: Om vi trofast försöker att uppfylla de roller Herren har gett oss
kan han utföra stora ting i våra liv.)
• Nämn några roller som Herren vill att ni uppfyller i hans plan?
• Vad kan hända i era liv om ni svarar Herren som Maria gjorde?

Lukas 1:57–80
Johannes Döparen föds
Sammanfatta Lukas 1:57–80 genom att förklara att efter att Elisabet hade fött,
bekräftade Sakarias att barnet skulle heta Johannes. När han gjorde det återfick han
genast sin talförmåga och han profeterade om Jesu Kristi och Johannes uppdrag.
Vittna om att när vi trofast uppfyller våra gudagivna roller som Sakarias, Elisabet
och Maria gjorde, kan Herren utföra stora ting med och genom oss. Uppmuntra
eleverna att fundera över sina roller i Herrens plan.
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Lukas 2
Inledning

Josef och Maria färdades till Betlehem, där Jesus föddes.
Herdar lydde en ängels bud att söka den nyfödde Jesus och
sedan förkunnade de Jesu födelse för andra. Simeon

välsignade Jesus i templet och Hanna vittnade om att
Förlösaren hade fötts. Jesus ”växte till i vishet, i ålder och
välbehag inför Gud och människor” (Luk. 2:52).

Lektionsförslag
Lukas 2:1–20
Jesus föds i Betlehem
Du kan låta klassen sjunga ”Gläd dig, o jord” (Psalmer nr 139) eller en annan
julsång under den andliga inledningen.
Visa bilden Josef och Maria färdas till
Betlehem (Evangeliebilder [2008], nr 29;
se även LDS.org). Be eleverna att
fundera på hur mycket de vet om
händelserna kring Frälsarens födelse.
Förbered eleverna inför att
studera Lukas 2:1–20 genom
att be dem svara på följande frågesport
med sant eller falskt-frågor. (Förbered
innan lektionen en kopia av
frågesporten till varje elev.)

Sant eller falskt (Luk. 2:1–20)
_____ 1. Maria och Josef for till Bethlehem för att betala skatt.
_____ 2. Maria och Josef behövde resa 44 km från Nasaret till Bethlehem.
_____ 3. Maria lade Jesusbarnet i en krubba för att härbärget var fullt.
_____ 4. Herdarna följde stjärnan till krubban där Jesus låg.
_____ 5. Förutom Maria och Josef var, enligt uppteckningarna, herdarna de första som såg Jesus.
_____ 6. Ängeln sa till herdarna att de inte skulle säga till någon vad de hade sett.

Be eleverna söka svaren till frågorna när de studerar Lukas 2.
Be en elev läsa upp Lukas 2:1–5. Be klassen att följa med i texten och se varför Josef
och Maria for till Betlehem.
• Varför for Josef och Maria till Betlehem? (Påpeka att kejsaren ville registrera,
eller räkna, alla människorna. Det gjordes i syfte att kunna beskatta folket.)
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Be eleverna öppna Bibelkarta nr 11, ”Det heliga landet på Nya testamentets tid” i
Handledning för skriftstudier. Be eleverna hitta Nasaret och Betlehem på kartan
och med teckenförklaringen räkna ut ungefär hur långt Josef och Maria färdades.
När eleverna svarat kan du förklara att Nasaret och Betlehem låg nästan 15 mil från
varandra och att det skulle ha tagit fyra till fem dagar att gå och kanske längre för
Josef och Maria med tanke på att Maria var gravid.
Använda studiehjälpmedel
Kyrkan har utarbetat en omfattande uppsättning hjälpmedel för skriftstudier och tagit med dem i
standardverken för vissa språk. Dessa innefattar referensmaterial som fotnoter, index, bilder och
kartor. De är några av de mest värdefulla resurserna som lärare och elever kan använda sig av
när de studerar skrifterna. Uppmuntra eleverna att använda tillgängliga studiehjälpmedel under
sina personliga skriftstudier.

Be eleverna fundera på vilka omständigheter som hade varit passande för födelsen
av jordens Skapare och Frälsare.
Be en elev läsa upp Lukas 2:6–7. Be klassen att följa med i texten och hitta
omständigheterna vid Jesu födelse.
• Trots Jesus unikt viktiga ställning som Guds enfödde Son i köttet, hur var
omständigheterna vid hans födelse?
Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 2:8–14. Be klassen att följa med i texten
och se hur Frälsarens födelse förkunnades. Be eleverna att berätta vad de hittar.
Visa bilden En ängel visar sig för herdarna (Evangeliebilder, nr 31; se även LDS.org).
• Enligt vers 10, vad kan vi känna tack
vare att Frälsaren föddes? (När
eleverna besvarat frågan skriver du
följande sanning på tavlan: Tack
vare att Frälsaren föddes kan vi
känna stor glädje.)
När eleverna fortsätter studera Lukas 2,
be dem leta efter exempel på hur
kunskapen om Frälsarens födelse
gjorde människor glada.
Be en elev läsa upp Lukas 2:15–20. Be
klassen följa med i texten och se hur
herdarna reagerade på ängelns
budskap.
• Vilka ord visar hur herdarna
reagerade på ängelns budskap?
(Föreslå gärna att eleverna markerar
orden ”låt oss nu gå” i vers 15 och ”de skyndade i väg” i vers 16.)
• Vad fick herdarna bevittna eller ett vittnesbörd om för att de gav akt på
budskapet?
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• Vad gjorde herdarna efter att de fick se Jesus Kristus?
• Varför tror ni att herdarna berättade för andra om det de hade upplevt?
• Vilken princip kan vi lära oss från denna redogörelse om vad som händer när vi
får ett eget vittnesbörd om Jesus Kristus? (Eleverna bör med egna ord komma
fram till en princip liknande denna: När vi får ett eget vittnesbörd om Jesus
Kristus vill vi berätta om det för andra.)
Be eleverna att tänka på ett tillfälle när de har velat dela med sig av sitt vittnesbörd
om Jesus Kristus och hans evangelium till andra. Uppmuntra dem att fundera på
vad som motiverade den önskan. Be några elever berätta om sina upplevelser.

Lukas 2:21–39
Simeon och Hanna förkunnar att Jesus är världens Frälsare
Summera Lukas 2:21–24 genom att förklara att efter Jesu födelse bar Maria och
Josef fram honom i templet enligt judisk lag (se 2 Mos. 13:2). Två personer i
templet den dagen visste att Jesus var Messias. Be de unga männen i klassen i att
tyst läsa redogörelsen om Simeon i Lukas 2:25–32. (Förklara att orden ”väntade på
Israels tröst” i vers 25 syftar på att han väntade på att Messias skulle komma.) Be de
unga kvinnorna tyst läsa redogörelsen om Hanna i Lukas 2:36–38. När eleverna
läser sina skriftställen, be dem leta efter svar på följande frågor:
• Hur gav kunskap om Frälsarens födelse glädje till den här personen?
• Hur vittnade han eller hon om Jesus Kristus?
Efter en stund ber du en ung man att
stå upp, sammanfatta redogörelsen han
läste och berätta hur han svarade på
frågorna. Visa bilden Simeon vördar
Jesusbarnet (Evangeliebilder, [2008],
nr 32; se även LDS.org).
Sammanfatta Lukas 2:33–35 genom att
förklara att Simeon även välsignade
Maria och Josef.
Be en ung kvinna att stå upp,
sammanfatta redogörelsen hon läste
och berätta hur hon svarade på
frågorna.
Be eleverna att förklara hur kunskap om
Frälsarens födelse kan ge oss glädje. Be
sedan dem som känner sig bekväma
med det att bära sina vittnesbörd om
Jesus Kristus.
Sammanfatta Lukas 2:39 genom att förklara att efter de här händelserna återvände
Maria, Josef och Jesus till Nasaret.
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Lukas 2:40–52
Den unge Jesus undervisar i templet
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker ett område de
skulle vilja förbättra sig inom. Be några elever som känner sig bekväma med det att
berätta för klassen vad de skrev. (Påminn eleverna om att inte berätta något som är
alltför personligt.)
• Hur kan kunskap om hur Jesus var som ung, hjälpa er som ungdom?
Förklara att vi inte känner till så mycket om Jesu ungdom, men det som finns
nedtecknat kan vara till stor välsignelse och vägledning för oss när vi försöker
förbättra oss. När eleverna studerar resten av Lukas 2, be dem leta efter sanningar
som kan hjälpa oss veta vilka områden vi bör fokusera på när vi försöker
förbättra oss.
Visa bilden ”Jesus ber tillsammans med
sin mor” (Evangeliebilder, nr 33; se även
LDS.org). Be en elev läsa upp Lukas
2:40. Be klassen att följa med i texten
och vara uppmärksam på hur Lukas
beskrev Jesus barndom. N/A Be
eleverna att berätta vad de hittar.
Be några elever turas om att läsa upp
Lukas 2:41–47. Be klassen att följa med
i texten och se vad Jesus gjorde när han
var tolv år.
• Varför hade Jesus stannat kvar i
templet? (Be eleverna läsa utdraget
ur Joseph Smiths översättning,
Lukas 2:46 som finns i Handledning
för skriftstudier och se hur Joseph
Smiths översättning förtydligar vad
Jesus gjorde i templet och hur det
förtydligandet bättre passar beskrivningen av händelsen i Lukas 2:47.)
Be en elev läsa uppLukas 2:48–50. Be eleverna följa med i texten och se vad Jesus sa
till Maria och Josef när de hittade honom.
I stället för att be en elev läsa upp Lukas 2:48–50, kan du visa videon ”Den
unge Jesus undervisar i templet” (2:30) från bibelvideor om Jesu Kristi liv,
finns på LDS.org.
• Vad sa Jesus till Maria och Josef när de hittade honom?
• Vad säger den här redogörelsen om Jesus kunskap om sin sanna identitet och
om hans karaktär i sin ungdom?
Be en elev läsa upp Lukas 2:51–52. Be klassen följa med i texten och hitta olika sätt
varpå Jesus växte till.
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• Vad innebär det att ”växa till i vishet”? (Utveckla visdom.) Att växa till ”i ålder”?
(Bli äldre, utvecklas fysiskt.) Att växa till i ”välbehag inför Gud”? (Utvecklas
andligt.) Att växa till i ”välbehag inför … människor”? (Utvecklas socialt.)
• Utifrån vers 52, hur skulle ni formulera en princip som kan hjälpa oss att följa
Jesus exempel? (Eleverna bör komma fram till en princip liknande denna: Vi
kan följa Jesus exempel genom att utveckla visdom och växa fysiskt,
andligt och socialt.)
• Varför är det viktigt att vi utvecklas i vart och ett av dessa fyra områden? (Så att
vi blir välbalanserade människor.)
• Hur har ni välsignats av att försöka följa Jesus exempel genom att utveckla er
själva inom dessa områden?
Skriv följande rubriker på tavlan och be eleverna skriva av dem i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker: Intellektuellt, Fysiskt, Andligt och Socialt.
Be eleverna att under varje kategori skriva ett mål för sin personliga utveckling.
Uppmuntra dem att arbeta på de målen. Avsluta med att vittna om principerna
som tagits upp under lektionen.
(Svaren på frågesporten: 1. Sant; 2. Falskt; 3. Sant; 4. Falskt; 5. Sant; 6. Falskt.)

Repetition av nyckelskriftställen
Repetition hjälper eleverna komma ihåg var nyckelskriftställen står. Använd korten
med nyckelskriftställen eller låt eleverna skapa egna kort genom att skriva
nyckelord eller meningar på ena sidan av ett tomt kort eller papper och skriftstället
på andra sidan. Dela upp klassen parvis. Be dem testa varandra med hjälp av
korten. Uppmuntra eleverna att använda korten ofta och förhöra sig själva och
varandra. Du kan använda ledtrådarna på korten till skriftställejakten med klassen
(se ”skriftställejakt” i den här handledningens appendix).
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Lukas 3– 4
Inledning

Johannes Döparen predikade omvändelse och vittnade om
den kommande Messias. Jesus Kristus döptes av Johannes
och fastade sedan i öknen i 40 dagar. Efter att ha rest till

Galileen tillkännagav Jesus i Nasaret att han var Messias.
Folket i Nasaret avvisar honom och han reste till Kapernaum
och botade sjuka och drev ut orena andar.

Lektionsförslag
Lukas 3:1–22
Johannes Döparen profeterar om Jesus Kristus
Innan lektionen, be en elev att studera redogörelsen om Elia och änkan i Serafat i
1 Kung. 17:1–16 och en annan elev att studera redogörelsen om Naaman och Elisa i
2 Kung. 5:1–15. Förklara att de ska få ge en kort sammanfattning av händelserna
senare i lektionen. Be dem att betona vad Naaman och änkan i Serafat gjorde för
att visa sin tro och påpeka att båda var hedningar (inte av Israels hus).
Börja lektionen med att eleverna skriver på en bit papper om ett tillfälle de kände
sig avskilda eller isolerade från dem omkring sig, till följd av att de levde efter Jesu
Kristi återupprättade evangelium. (De ska inte skriva sitt namn på papperet.) Efter
en stund ber du eleverna lämna in sina papper. Läs upp några av upplevelserna för
klassen.
Be elever att leta efter sanningar när de studerar Lukas 3:1–22 som kan förklara
varför de som lever efter evangeliet kan känna sig avskilda från andra ibland.
Förklara att under moselagen fungerade högprästen som presiderande ämbetsman
i aronska prästadömet och som politisk ledare i nationen Israel. På den tid som
Jesus var verksam hade dock högprästernas ämbete blivit korrumperat. I stället för
att utses av Gud valdes högprästerna av män som Herodes och andra romerska
ämbetsmän (se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”High
priest”).
Be en elev läsa upp Lukas 3:2–6. Be klassen följa med i texten och se vem Gud
talade till i stället för till högprästerna.
• Vem kom Guds ord till i stället för högprästerna? (”Sakarias son Johannes”,
även känd som Johannes Döparen.)
• Vad undervisade Johannes Döparen om?
Förklara att på Johannes tid trodde några att eftersom de var ättlingar till Abraham,
så var de bättre och mer älskade av Gud än icke-israeliter. Be en elev läsa upp
Lukas 3:7–9 och be klassen se vad Johannes Döparen undervisade judarna om att
de behövde göra för att behaga Gud.
• Vad lärde Johannes att de behövde göra för att behaga Gud? (Förklara att
”frukt” är en symbol för följderna av våra val.)
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• Enligt vers 9, vad händer med dem som inte bär ”god frukt”, eller lever
rättfärdigt?
Sammanfatta Lukas 3:10–15 genom att förklara att Johannes undervisade särskilda
grupper av judar om hur de kunde bära god frukt. Johannes verksamhet var
imponerande och många trodde att han kunde vara Messias.
Be en elev läsa upp Lukas 3:16–17 och be klassen se var Johannes sa att Messias
skulle göra när han kom.
• Vad sa Johannes att den kommande Messias skulle göra?
Förklara att uttrycket ”döpa er i den helige Ande och i eld” (v. 16) syftar på den
renande och helgande effekt som mottagandet av den Helige Andens ger.
För att hjälpa eleverna att bättre förstå vers 17, visa en handfull kärnor eller små
stenar och lite sågspån eller små bitar av en tidning. Blanda ihop kärnorna och
sågspånet och lägg blandningen på en grund bricka.
• Hur kan man skilja kärnorna från sågspånet?
Förklara att efter att vete hade skördats och tröskats (när säden skildes från resten
av växten), sållades sädeskornen. Sållning är en forntida metod som användes för
att skilja vetekornen från agnarna (det yttre skalet) och axet. En sädesrensare
använde en stor skyffel eller trägrep (kallas i skrifterna för ”kastskovel”) för att
kasta upp det tröskade vetet i luften. Vinden blåste då iväg de lättare, icke
önskvärda agnarna och de tyngre vetekornen föll i en hög på tröskgolvet.
(För att visa konceptet, ta fram en handfläkt (ett tjockare papper, kartong, eller vikt
papper om så behövs). Be en elev komma fram och ställa sig framför klassen och
vifta med fläkten över kornen och sågspånet. Medan eleven fläktar, kasta försiktigt
upp blandningen så att luften börjar blåsa iväg sågspånet medan kornen faller
tillbaka på brickan. Be eleven gå och sätta sig igen.
• Vad representerar vetet och agnarna? (Vetet representerar de rättfärdiga och
agnarna representerar de orättfärdiga.)
• Enligt vers 16–17, vem skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande sanning på tavlan: Jesus Kristus skiljer de
rättfärdiga från de orättfärdiga.)
• Även om den slutgiltiga åtskiljningen av de rättfärdiga från de orättfärdiga sker
på domedagen, hur kan Jesu Kristi lärjungar skiljas från andra redan nu genom
att de följer Jesus Kristus och lever efter evangeliet?
• Varför behöver vi förstå att när vi försöker följa Jesus Kristus och leva efter hans
evangelium kan det få oss att känna oss åtskilda från andra?
Sammanfatta Lukas 3:18–22 genom att förklara att Jesus kom för att döpas av
Johannes Döparen. Senare fängslades Johannes Döparen av Herodes.
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Lukas 3:23–38
Jesu släkttavla återges
Sammanfatta Lukas 3:23–38 genom att förklara att Lukas återgav Jesu släkttavla
och vittnade om att Josef var, ”menade man” (inte faktiskt) far till Jesus, som var
Guds Son.

Lukas 4:1–13
Jesus frestas av Satan i öknen
Förklara att Lukas 4:1–13 innehåller en redogörelse om när Jesus fastar i 40 dagar i
öknen och står emot Satans frestelser.

Lukas 4:14–30
Jesus tillkännager att han är Messias
Lista orden betryckt, fången, fattig och blind på tavlan. Be eleverna tänka på ett
tillfälle när ett eller flera av dessa ord kan ha beskrivit hur de känt sig. Uppmuntra
dem när de studerar Lukas 4:14–30 att se hur de kan få lättnad från dessa känslor.
Summera Lukas 4:14–17 genom att förklara att när Jesus återvänt från öknen
började han undervisa i synagogan i Galileen. Snart återvände han till sin hemstad
Nasaret. Medan han var där stod han i en synagoga och läste ur Jesaja.
Be en elev läsa upp Lukas 4:18–21 och be klassen se vad Jesaja undervisade om
angående Messias gudomliga mission.
• Vad vittnade Jesus om till folket i sin hemstad Nasaret? (Även om eleverna
formulerar sina svar på olika sätt bör svaren uttrycka följande sanning: Jesus är
den Messias som sändes för att ge de betryckta frihet och frigöra de som
är andligt fångna.)
• Vilka erfarenheter har ni haft som har visat er att Jesus Kristus fortsätter att
frigöra oss i vår tid?
Be en elev läsa upp Lukas 4:22 och be klassen se hur folket i Nasaret reagerade på
Jesus djärva tillkännagivande att han var den länge väntade Messias.
• Hur reagerade folket på Jesu tillkännagivande?
• Baserat på vers 22, varför tror ni att människorna i Nasaret hade svårt att tro på
att Jesus var Messias?
Sammanfatta Lukas 4:23 genom att förklara att Jesus visste att människorna i
Nasaret skulle kräva att han bevisade att han var Messias genom att upprepa
underverken han hade utfört i Kapernaum.
Låt eleverna snabbt läsa igenom Lukas 4:24–27 och hitta två redogörelser ur Gamla
testamentet som Frälsaren hänvisar till när han svarade människorna i Nasaret. N/
A Be eleverna att berätta vad de hittar.
Be de två eleverna som du tidigare bad studera dessa redogörelser att presentera
sin sammanfattning. Förklara efteråt att Jesus undervisade dem i Nasaret att trots
att där fanns israelitiska änkor och spetälska, så var det två icke-israeliter
(hedningar) som fick erfara underverken.
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• Hur visade Naaman och änkan i Sarefat tro?
• Hur var änkans och Naamans tro annorlunda än tron hos människorna i
Nasaret?
Jämföra och kontrastera
Ett avsnitt i skrifterna förtydligas ofta när det jämförs med eller kontrasteras mot någonting
annat. Att hjälpa eleverna att lägga märke till likheter eller skillnader mellan lärosatser,
människor eller händelser kan få evangeliets sanningar att framstå i ett klarare ljus.

Påpeka att Jesus utförde väldigt få mirakel i Nasaret eftersom folket där generellt
saknade tro på honom (se Matt. 13:54–58; Mark. 6:1–6).).
• Vilken princip kan vi lära oss om tro genom att kontrastera människorna i
Nasaret med änkan och Naaman? (Eleverna bör med egna ord identifiera en
princip liknande denna: När vi visar tro på Jesus Kristus kan vi se
underverk ske.)
Be elever att komma fram till tavlan och lista sätt som vi kan visa vår tro på att Jesus
Kristus är vår Frälsare. När eleverna har skapat listan frågar du:
• Vilka välsignelser och underverk kommer bara efter att vi först handlar i tro?
Be en elev läsa upp Lukas 4:28–30 och be klassen se hur de i synagogan reagerade
på Jesus. Be eleverna att berätta vad de hittar.
• På vilka sätt visar denna redogörelse hur Jesus Kristus kommer att skilja de
orättfärdiga från de rättfärdiga? (Se Luk. 3:17.)

Lukas 4:31–44
Jesus driver ut orena andar och botar de sjuka
Dela upp klassen parvis. Be dem läsa upp Lukas 4:31–44 med sina partners och se
vilka välsignelser människorna i Kapernaum fick i jämförelse med välsignelserna
människorna i Nasaret fick. När de har läst, be dem diskutera sina svar till följande
frågor med sina partners (skriv gärna frågorna på tavlan):
• Hur reagerade människorna i Kapernaum annorlunda mot Jesus jämfört med
dem i Nasaret?
• Vilka välsignelser fick människorna i Kapernaum jämfört med välsignelserna
som togs emot av människorna i Nasaret?
• Hur visar dessa redogörelser principen att när vi visar vår tro på Jesus Kristus, så
kan vi se underverk ske?
Be några elever att dela med sig av sina svar på de sista två frågorna med klassen.
Avsluta lektionen med att vittna om Jesus Kristus och om de välsignelser du har
fått när du visat tro på honom. Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker skriva ner flera sätt på vilka de kan visa sin tro på Jesus Kristus.
Uppmana dem att sätta upp som mål att göra de saker de skrev ner.

255

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
HEMSTUDIELEKTION

Markus 10–Lukas 4
(Studieavsnitt 9)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Markus 10–Lukas 4
(Studieavsnitt 9) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du beaktar elevernas behov.

Dag 1 (Markus 10–16)
När eleverna läste om att Frälsaren bjöd de små barnen att komma till honom, lärde de sig att när vi tar emot
evangeliet som små barn så kommer vi att vara förberedda för att inträda i Guds rike. När de läste om Jesu uppmaning
till den unge rike mannen lärde de sig att eftersom Herren älskar oss så hjälper han oss förstå vad som saknas i våra
ansträngningar för att följa honom, och om vi frågar Herren så lär han oss vad vi behöver göra för att ärva evigt liv.
Redogörelsen om änkan som ger sina kopparmynt och om Maria som smörjer Frälsaren lärde eleverna att om de är
villiga att ge allt de har till Herren så tar han emot vår gåva även om den tycks liten i jämförelse med andras och att
Frälsaren är nöjd när vi ger honom vårt bästa.

Dag 2 (Lukas 1)
I den här lektionen läste eleverna om ängeln Gabriels löfte att Sakarias och Elisabet skulle få en son. De lärde sig också
att Gabriel sa till Maria att hon skulle bli mor till Guds Son. Av de här skriftställena lärde eleverna sig följande princip:
Herrens ord som talas genom hans tjänare kommer att uppfyllas när tiden är inne. Jesus Kristus är Son till Gud Fadern.
För Gud är ingenting omöjligt Om vi trofast försöker att uppfylla de roller Herren har gett oss kan han utföra stora ting
i våra liv

Dag 3 (Lukas 2)
När eleverna studerade Jesu Kristi födelse lärde de sig att tack vare att Frälsaren föddes kan vi känna stor glädje. De
lärde sig också att när vi lyssnar på gudomliga råd kan vi få ett vittnesbörd om Jesus Kristus och när vi får ett
vittnesbörd om Jesus Kristus vill vi berätta om det för andra. När eleverna läste om Jesu ungdomsår lärde de sig att vi
kan följa Jesus exempel genom att utveckla visdom och växa fysiskt, andligt och socialt.

Dag 4 (Lukas 3–4)
I den här lektionen fick eleverna lära sig om Johannes Döparens och Jesu Kristi dop. De lärde sig också om att Jesus
tillkännagav i Nasaret att han var Messias. Av dessa redogörelser lärde sig eleverna följande sanningar: Jesus Kristus
skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga. Jesus är Messias som sändes för att bota de betryckta och frigöra de som är
andligt fångna. När vi visar tro på Jesus Kristus så kan vi se underverk ske.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna att förstå något av lidandet som Jesus
Kristus upplevde som en del av sin försoning. Dessutom kommer eleverna att
förstå några av anledningarna till att Frälsaren led för oss.
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Lektionsförslag
Markus 14:10–16:20
Jesus påbörjar sitt försoningsoffer när han lider i Getsemane för våra synder, han blir
förrådd av Judas Iskariot och ställs inför judiska ledare.
Be eleverna att begrunda följande frågor:
• Har du någonsin känt att ingen förstår dig och vad du går igenom?
• Har du någonsin känt att du inte kan få förlåtelse för dina gamla synder?
Be eleverna att söka efter sanningar när de studerar Markus 14 som kan hjälpa
någon som kanske känner så.
Be en elev läsa upp Markus 14:32–34. Låt klassen följa med i texten och titta efter
hur Jesus kände sig i Getsemane örtagård.
• Hur kände Jesus sig i Getsemane örtagård?
När eleverna har svarat kan du skriva följande ord på tavlan: ängslan, ångest, djupt
bedrövad.)
Förklara att orden uttrycker lidandet Jesus Kristus upplevde som en del av sin
försoning.
• Vad lär dessa ord oss om Jesu Kristi försoning? (När eleverna besvarat frågan
skriver du följande sanning på tavlan: Under sin försoning led och
bedrövades Jesus Kristus i Getsemane örtagård.)
För att hjälpa eleverna förstå den här lärosatsen kan du läsa följande uttalande av
äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum:
”I Getsemane började den lidande Jesus ’bäva’ (Mark. 14:33) eller, på grekiska,
’förundras’.
Kan ni föreställa er Jehova, Skaparen av denna värld och andra världar,
’förundrad’! Han hade aldrig tidigare personligen upplevt den intensiva, krävande
försoningsprocessen. När således smärtan kom i sin fullhet, var den så svår,
mycket värre än till och med han med sitt enastående intellekt någonsin hade
kunnat föreställa sig! Det var inte så märkligt att en ängel kom och gav honom styrka! (Se Luk.
22:43.)
Den oerhörda bördan som utgjordes av alla jordiska synder – de förflutna, de nuvarande och de
kommande – tryckte ned denna fullkomliga, syndfria och känsliga själ! Alla våra brister och
sjukdomar utgjorde också på något sätt en del av försoningens hemska matematik. (Se Alma
7:11–12; Jes. 53:3–5; Matt. 8:17.) …
Hoppades han kanske i sin yttersta nöd på att en vädur i busken skulle rädda honom? Jag vet
inte. Hans lidande – oändligt i sin omfattning – förorsakade senare hans själs rop på korset, och
det var en övergiven människas rop. (Se Matt. 27:46.) …
Den förunderliga och underbara försoningen var den centrala handlingen i mänsklighetens
historia! Försoningen var den springande punkten för allt som till slut har någon betydelse. Men
den var fullständigt beroende av Jesu andliga underkastelse!” (”Villig att underkasta sig”
Nordstjärnan, Rapport från den 155:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga 1985, s. 66).
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Be flera elever att turas om att läsa upp Markus 14:35–42. Låt klassen att följa med i
texten och titta efter vad Frälsaren gjorde på grund av sitt intensiva lidande.
• Vad gjorde Frälsaren på grund av sitt intensiva lidande? (Hjälp eleverna förstå
att Jesu lidanden var så svårt att han frågade om det var möjligt för honom att
inte behöva gå igenom det.)
Skriv följande på tavlan: Jesus Kristus led … så att han …
Förklara att andra skriftställen kan hjälpa oss förstå Jesu Kristi lidande och varför
han var villig att lida för oss.
Skriv följande skriftställen på tavlan: Jesaja 53:3–5 och Alma 7:11–13. Dela upp
klassen i par och be dem turas om att läsa verserna tillsammans och se hur
Frälsaren led och varför han led. Låt eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker hur de skulle avsluta meningen som står på tavlan med hjälp av
vad de lär sig i Jesaja 53:3–5 och Alma 7:11–13. (Du kanske behöver förklara att
ordet bistå i Alma 7:12 betyder att skyndsamt komma till någons hjälp eller
undsättning.)
Efter en stund ber du flera elever att berätta hur de fyllde i meningen. Deras svar
bör likna följande: Jesus Kristus led våra smärtor, vårt lidande, våra frestelser, våra
sjukdomar, våra skröpligheter och våra sorger så att han skulle veta hur han ska
bistå oss. Jesus Kristus led för våra synder så att han kan utplåna våra överträdelser.
Påminn eleverna att Frälsarens lidande för människosläktets synder började i
Getsemane och fortsatte under och kulminerade med hans korsfästelse.
För att hjälpa eleverna förstå vikten av sanningen att som en del av sin
försoning led och sörjde Jesus Kristus i Getsemane örtagård, kan du visa
videon ”Särskilda vittnen om Kristus – äldste Holland” (2:38), där äldste Jeffrey R.
Holland i de tolv apostlarnas kvorum bär vittne om Frälsarens lidande i
Getsemane. Den här videon finns på LDS.org.
• Hur kan insikten om vad Frälsaren led och varför han led hjälpa er när ni möter
prövningar, smärtor och motgångar? (Se L&F 45:3–5.)
• När har ni känt att Frälsaren har bistått er i era smärtor, sjukdomar eller
frestelser?
• Vilka känslor har ni upplevt när ni har omvänt er och känt att era synder
utplånats genom Jesu Kristi försoning?
Sammanfatta Markus 14:43–16:20 genom att berätta att Jesus fördes till en olaglig
rättegång inför Stora rådet (judiska ledarna) och dömdes till döden. När Frälsaren
hade dött på korset och uppstått visade han sig för sina apostlar och sände ut dem
att predika och lovade dem att tecken skulle följa dem som trodde. (Obs: Jesu Kristi
död, begravning, och uppståndelse togs tidigare upp när eleverna läste
Matt. 27–28.)
Be en elev läsa upp Markus 16:15. Låt klassen följa med i texten och titta efter vilket
uppdrag Herren gav sina apostlar.
• Hur kan du hjälpa till att uppfylla uppdraget att predika evangeliet för ”hela
världen” i dag och i framtiden?
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Avsluta med att bära vittnesbörd om de sanningar ni har samtalat om i dag på
lektionen.

Nästa studieavsnitt (Lukas 5:1–10:37)
Be eleverna fundera över om de någonsin har undrat om de kan bli förlåtna för sina
synder. Förklara att när de läser Lukas 5:1–10:37 under den kommande veckan så
får de lära sig om Frälsarens villighet att förlåta deras synder och vad de kan göra
för att bli förlåtna.
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Lukas 5
Inledning

Efter att genom ett underverk ha fångat en mängd fisk med
Frälsarens hjälp lämnade Petrus, Jakob och Johannes allt för
att följa Frälsaren och bli människofiskare. Jesus botar en
spetälsk och en lam man. Han kallade Matteus till lärjunge

och undervisade att han kommit för att kalla syndare till
omvändelse. Jesus berättade också liknelsen om nytt vin i
gamla skinnsäckar.

Lektionsförslag
Lukas 5:1–11
Jesus kallar Petrus, Jakob och Johannes att bli människofiskare
Skriv följande fråga på tavlan: När har du blivit ombedd att gör någonting utan att veta
alla anledningar till varför? Be eleverna begrunda frågan och be sedan några av dem
att berätta om sina erfarenheter.
• Varför kan det vara svårt att följa instruktioner utan att förstå anledningen
till dem?
• Vilka bud eller råd från kyrkans ledare kan en del ungdomar tycka är svåra att
lyda om de inte förstår anledningarna till dem? (Skriv gärna elevernas svar på
tavlan.)
Be eleverna att leta efter en princip när de studerar Lukas 5:1–11 som kan hjälpa
dem när de inte helt förstår varför de uppmanas att följa ett råd eller bud
från Herren.
Be några elever turas om att läsa upp Lukas 5:1–5. Be klassen att följa med i texten
och se vad Frälsaren bad Simon (Petrus) att göra efter att han slutat predika. Be
eleverna berätta vad de hittar. N/A
• Vad sa Simon till Frälsaren om deras tidigare försök att fånga fisk?
• Vad kan Simons egen erfarenhet av fiske ha fått honom att tänka när Frälsaren
sa åt honom att lägga i näten igen?
• Vad sa Simon som visade att han litade på Herren?
Be en elev läsa upp Lukas 5:6–9 och be klassen se vad som hände när Simon gjorde
som Herren sa.
• Vad hände när Simon gjorde som Herren sa?
• Vilken princip kan vi lära oss av Simons villighet att göra som Herren sa fastän
han inte förstod varför? (Eleverna bör med egna ord identifiera följande princip:
Om vi gör det Herren ber oss göra även när vi inte förstår varför, kan han
ge oss större välsignelser än vi kan föreställa oss. Använd elevernas ord och
skriv den principen på tavlan.)
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Hjälpa eleverna att identifiera underförstådda principer
Många principer framhålls inte direkt i skrifterna utan är i stället underförstådda. Underförstådda
principer kan ofta upptäckas genom att man frågar: ”Vad är sensmoralen i eller poängen med
berättelsen?” Hjälp eleverna att analysera handlingar, attityder och beteenden hos enskilda eller
grupper i den skriftliga redogörelsen och identifiera välsignelser eller konsekvenser som blir
följden därav. Att studera skrifternas redogörelser på det här sättet kan göra underförstådda
principer i evangeliet mer uppenbara.

• Hur krävs det att vi litar på Jesus Kristus för att vi ska kunna leva efter den här
principen?
För att hjälpa eleverna förstå den här principen läser du upp följande uttalande av
äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kvorum. Ge om möjligt varje elev en
kopia av uttalandet:
”Detta liv handlar om djupgående förtröstan – förtröstan på Jesus Kristus,
förtröstan på hans lärdomar, förtröstan på vår förmåga, när vi leds av den Helige
Anden, att lyda dessa lärdomar för att uppleva lycka nu och få en meningsfull, i
högsta grad lycklig tillvaro i evigheten. Att förtrösta innebär att lyda villigt utan
att på förhand veta hur det går (se Ords. 3:5–7). För att nå gott resultat, måste
din förtröstan på Herren vara mäktigare och mer beständig än tron på dina egna
känslor och din egen erfarenhet” (”Förtrösta på Herren”, Nordstjärnan, jan. 1996, s. 16).

• Hur kan vi utveckla en sådan förtröstan på Herren?
• Hur har ni eller er familj välsignats mer än ni kunnat föreställa er genom att ni
gav akt på Herrens vägledning även när ni inte helt förstod anledningen till
den? (Svaren kan även innefatta upplevelser som hjälpte eleverna att till slut
förstå varför Herren gav sådan vägledning.)
På ett papper som de kan ta med hem ber du dem skriva ner råd eller bud från
Herren som de mer trofast skulle kunna följa även om de inte helt förstår
anledningen till dem. (Om tiden tillåter kan du låta eleverna titta igenom
Vägledning för de unga [häfte, 2011], för uppslag.)
Sammanfatta Lukas 5:10–11 genom att förklara att Petrus, Jakob och Johannes
lämnade sina fiskebåtar och nät för att följa Jesus.

Lukas 5:12–26
Jesus botar en spetälsk och en lam man
Visa eleverna följande föremål (eller rita dem på tavlan): spruta, bandage, tvål och
kylbandage.
• Hur hjälper dessa föremål människor med en sjukdom eller skada?
• Vad finns det förutom sjukdom eller skada som någon kan behöva bli botad
från i dag? (Lista elevernas svar på tavlan. Svaren kan innefatta synd, beroende,
förtvivlan och bitterhet.)
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Be eleverna att söka efter principer när de studerar Lukas 5:12–25 som lär oss vad vi
kan göra för att hjälpa oss själva och andra som behöver bli botade.
Skriv följande uppställning på tavlan och be eleverna skriva av den i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker.

Likheter

Skillnader

Skriv följande skriftställen på tavlan: Lukas 5:12–15 och Lukas 5:17–25. Förklara att
verserna berättar om när Frälsaren botar två män. En av männen hade spetälska
och den andra var lam. Dela upp eleverna i par. Be dem läsa respektive skriftställe
tillsammans och diskutera följande frågor.
• Hur liknar dessa två botanden varandra? Hur är de olika?
• Vilken roll spelade tron i respektive berättelse?
Be eleverna fylla i sin uppställning med det de hittar. Efter ett tag ber du dem
berätta vad de lärt sig. Du kan låta dem markera orden ”Jesus såg deras tro” i
vers 20. Se till att varje elev förstår att tron hos de som förde fram den lame
mannen till Frälsaren bidrog till att mannen blev frisk.
• Vad kan vi lära oss av berättelsen om hur vi kan bli botade och hur vi kan hjälpa
andra att bli botade? (Även om eleverna formulerar sina svar på olika sätt ser du
till att de identifierar följande principer: När vi utövar tro och kommer till
Frälsaren kan han bota oss. Vi kan hjälpa andra att komma till Frälsaren
så att de kan bli botade. Skriv principerna på tavlan.)
• Hur kan vi bli botade av Frälsaren? (Hjälp eleverna förstå att Frälsaren kan ta
bort våra svagheter eller så ger han oss modet, tron, trösten och friden som vi
behöver för att hålla ut eller övervinna våra svagheter.)
Be eleverna fundera på de svagheter som listas på tavlan och som människor kan
behöva botas från.
• Vad kan ni göra för att föra människor till Frälsaren så att de kan ta del av hans
botande kraft?
• När har ni eller någon ni känner botats genom tro på Frälsaren? (Påminn
eleverna om att de inte ska berätta om upplevelser som är alldeles för
personliga.)
• När har ni sett någon föra en person till Herren för att ta emot Frälsarens
botande kraft?
Be eleverna fundera över något konkret som de kan göra för att visa större tro så att
de kan bli botad, förlåten eller tröstad, eller hur de kan föra en vän eller någon
annan till Frälsaren. Uppmana dem att handla efter varje maning de får.
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Lukas 5:27–35
Fariseerna och de skriftlärda ifrågasätter varför Jesus äter med publikaner
och syndare
Be en elev läsa upp Lukas 5:27–28 och be klassen se Frälsarens uppmaning till Levi.
Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vad gör intryck på er i hur Levi reagerade på Frälsarens uppmaning?
Påminn eleverna om att Levi också kallades Matteus (se Matt. 9:9). Han var
publikan, vilket innebär att han samlade in skatter från sitt folk judarna till det
romerska riket. Generellt sett hatade judarna publikaner och såg dem som
förkastade, syndare och till och med förrädare mot den israeliska nationen.
Sammanfatta Lukas 5:29–35 genom att förklara att medan Jesus åt med Levi och
andra fördömde fariseerna och de skriftlärda honom för att han åt med syndare.
Jesus lärde att han kommit för att kalla syndare till omvändelse.

Lukas 5:36–39
Jesus återger liknelsen om nytt vin i gamla skinnsäckar
Förklara att Frälsaren använde en liknelse för att undervisa fariseerna och de
skriftlärda. Be några elever turas om att läsa upp Lukas 5:36–39. Be klassen att följa
med i texten och se vilka föremål Frälsaren använde sig av i sin liknelse.
• Vilka föremål använde sig Frälsaren av i sin liknelse?
Visa eleverna en ny trasa och en gammal trasa med hål i. Förklara att orden ”nya
manteln” i vers 36 syftar på tyg som ännu inte krympt. Man kan inte lappa ett
gammalt plagg med en bit nytt tyg, för när det nya tyget krymper så gör det hålet
värre än det var innan. På liknande sätt lappade Jesu Kristi evangelium inte bara
ihop gamla trossatser och seder utan var en fullständig återställelse av sanningen.
Be eleverna läsa vers 37 för att upptäcka att skinnsäckar användes i stället för
flaskor. Om möjligt, visa eleverna även bitar av nytt och gammalt skinn.
• Vad är skillnaden mellan nytt och gammalt skinn? (Nytt skinn är mjukt och
smidigt, gammalt skinn är hårt och sprött.)
Förklara att när nytt vin jäste i skinnsäckar, bildades gaser på insidan och töjde ut
skinnet. När en skinnsäck redan hade töjts ut på det sättet var risken stor att ett
nytt försök att jäsa vin i den skulle spräcka den.
I liknelsen representerar det nya vinet Frälsarens undervisning och det eviga
evangeliets fullhet och det gamla vinet representerar moselagens sedvänjor,
traditioner och trossatser som fariseerna följde.
• Hur kunde ”gamla skinnsäckar” representera de skriftlärda och fariseerna?
(Precis som gamla skinnsäckar var för spröda för att förvara nytt vin i, så var
fariseerna och de skriftlärda hårdhjärtade och ovilliga att förändra sig och ta
emot Frälsaren och hans lärdomar.)
• Vilka skulle ”nya säckar” kunna representera? (De människor som var ödmjuka
och villiga att förändra sig och ta emot Frälsaren och hans lärdomar.)
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• Vad kan liknelsen lära oss om vad vi måste göra för att ta emot Frälsaren och
hans evangelium? (Eleverna bör med egna ord komma fram till en princip
liknande denna: För att ta emot Frälsaren och hans evangelium måste vi
vara ödmjuka och villiga att förändra oss. Föreslå eleverna att de skriver
principen i marginalen i sina skrifter bredvid Lukas 5:36–39.)
Hjälp eleverna förstå principen genom att be dem gå igenom Lukas 5 och söker
efter exempel där enskilda personer var förhärdade och orubbliga i sin attityd
gentemot Frälsaren och hans lärdomar, samt exempel på personer som var
ödmjuka och villiga att förändra sig och växa genom att följa Frälsaren. Be några
elever berätta vad de hittar.
Avsluta lektionen med att vittna om sanningarna du undervisade om från Lukas 5.
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Lukas 6:1–7:18
Inledning

Jesus undervisade om vikten av att göra gott mot andra även
på sabbaten. Efter att ha tillbringat en natt i bön kallade han
de tolv apostlarna och undervisade dem och en stor grupp

människor. Han botade också en officers tjänare och
uppväckte en änkas son från döden.

Lektionsförslag
Lukas 6
Jesus botar på sabbaten, väljer de tolv apostlarna och undervisar folkmängden
(Obs: Mycket av innehållet i Lukas 6 täcktes i lektionen för Matteus 5–7; 10:1–4 och
Markus 3:1–6. I den här delen av lektionen fokuserar vi på Lukas 6:31–38.)
Be eleverna föreställa sig att de på kyrkans söndagsmöte hör en annonsering om ett
tjänandeprojekt för en familj som bor i närheten. Efter annonseringen råkar de höra
fyra olika svar. Be fyra elever att läsa upp följande hypotetiska svar:
1. ”Den där familjen har gått igenom mycket på sistone. Jag hjälper gärna till på
alla sätt jag kan.”
2. ”Det är bäst att det är fika efteråt, annars kommer jag inte.”
3. ”Jag vill helst inte gå dit, men jag skulle behöva lite hjälp nästa vecka med
projekt jag ansvarar för, så jag borde nog hjälpa till nu.”
4. ”Om min kompis kommer, då kommer jag.”
• Vad säger dessa exempel om vilka anledningar människor ibland har för
att tjäna?
Be eleverna tänka på tillfällen då de har behövt tjäna och vad de kände för att tjäna.
Be eleverna att leta efter principer när de studerar Lukas 6–7 som kan hjälpa dem
att tjäna på ett mer meningsfullt sätt.
Sammanfatta Lukas 6 genom att förklara att medan Jesus var i Galileen i början av
sin verksamhet botade han en mans förtvinade hand på sabbaten, tillbringande en
natt i bön och kallade de tolv apostlarna. Jesus började sedan undervisa dem och
”en stor skara folk” (v. 17) om att ta emot himlens lön.
Be eleverna att tyst läsa Lukas 6:19 och se vad Jesus gjorde för folket innan han
började undervisa dem. Be eleverna berätta vad de hittar.
Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 6:31–35. Be klassen att följa med i texten
och se vilka råd som Jesus gav sina lärjungar.
• Vilka råd gav Jesus sina lärjungar?
• Enligt vers 35, vad bör vi vänta oss i gengäld när vi gör gott för andra? (Du kan
be dem markera orden ”utan att hoppas få igen något”.)
• Vilka timliga belöningar kan människor hoppas på när de tjänar andra?
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• Om vi gör gott mot andra utan att hoppas få igen något, vad lovar Herren ska
hända då? (Eleverna bör identifiera en princip liknande denna: När vi gör gott
mot andra utan att vänta oss något i gengäld blir vår belöning stor och vi
blir den Högstes barn.)
Förklara att även om vi alla är Guds barn, uppfyller de som gör gott mot andra sin
gudomliga potential genom att bli mer lik vår himmelske Fader.
• Varför är detta löfte den bästa belöningen för att älska och göra gott mot andra?
Be en elev läsa upp Lukas 6:36–38. Be klassen följa med i texten och hitta olika
exempel som Jesus gav på hur vi kan göra gott mot andra.
• Enligt vers 36–37, vilka exempel gav Jesus på hur vi kan göra gott mot andra?
(Du kan förklara att de som gör gott på dessa sätt erhåller Guds nåd och
förlåtelse.)
Hjälp eleverna förstå vers 38 genom att ta med en hink, korg eller låda och flera
andra föremål, som kläder, mat och vattenflaskor. Se till att du tar med mer saker
än det får plats i behållaren. Be en elev komma fram och ställa sig framför klassen
och stoppa ner så många föremål som möjligt i behållaren. När eleven är klar
frågar du:
• Hur beskriver uttrycket ”ett gott mått, packat, skakat och rågat” (v. 38) dina
ansträngningar att fylla behållaren? (Tacka eleven och be honom eller henne att
gå och sätta sig.)
• Hur beskriver dessa ord sättet på vilket vår himmelske Fader belönar oss när vi
ger till andra? (Eleverna bör med egna ord identifiera en princip liknande
denna: När vi ger frikostigt till andra välsignar vår himmelske Fader oss
ännu mer frikostigt.)
• Hur kan vi ge frikostigt till andra?
Be eleverna fundera över ett tillfälle då de eller någon de känner har gett frikostigt
till andra. Visa följande frågor (eller ge eleverna en utskrift med dem) och be
eleverna svara på dem i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker (eller på
utdelningsbladet du gav dem).
• Hur har du eller din familj välsignats av Herren för att ni gav frikostigt?
• Vad ska du göra för att vara mer frikostig mot andra?
Efter ett tag kan du låta någon som vill berätta vad de skrev. Uppmuntra eleverna
att be om Herrens hjälp när de strävar efter att vara mer frikostiga mot andra.

Lukas 7:1–10
Jesus botar officerens tjänare
Förklara att efter att ha undervisat folkmängden gick Jesus in i staden Kapernaum.
Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 7:2–5. Be klassen att följa med i texten
och se vem som bad Jesus om hjälp efter att ha hört att han kommit till staden.
• Vem bad Jesus om hjälp?
Förklara att en officer i romerska armén var befälhavare över 50 till 100 män.
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• Vad bekymrade officeren?
Påpeka att judarna generellt sett ogillade officerare eftersom de representerade den
romerska politiska och militära makten över judarna och deras land (se New
Testament Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014], s. 153).
• Vilken slags man var officeren?
Be en elev läsa upp Lukas 7:6–8. Be klassen att följa med i texten och se hur
officeren visade stor tro på Jesus Kristus.
• Hur visade officeren stor tro på Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp Lukas 7:9–10. Be klassen att följa med i texten och se hur
officerens tro belönades. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vilka principer kan vi lära oss av den här skildringen? (Eleverna kan identifiera
flera principer, bland annat följande: När vi utövar tro på Jesus Kristus kan vi
bidra till att andra välsignas.)

Lukas 7:11–18
Jesus uppväcker en änkas son från döden
Förklara att dagen efter att Frälsaren botade officerens tjänare utförde han ett till
underverk.
Be en elev läsa upp Lukas 7:11–12. Be klassen att följa med i texten och se vad Jesus
och lärjungarna mötte när de närmade sig staden Nain.
I stället för att be en elev läsa upp Lukas 7:11–12 kan du visa en del av
videon ”The Widow of Nain”, (0:00–0:45) ur bibelvideor om Jesu Kristi liv,
som finns på LDS.org.
Audiovisuella presentationer
Audiovisuella presentationer kan bäst bidra till att eleverna lär sig och tillämpar evangeliets
principer när de hjälper eleverna att bättre förstå händelser eller principer i skrifterna. Det kan
vara till hjälp att skriva upp på tavlan vad eleverna specifikt kan vara uppmärksamma på eller
frågor som de kan fundera över när de tittar på eller lyssnar till presentationen. Du kan också
vilja pausa presentationen för att ställa frågor eller framhålla information som kan hjälpa
eleverna.

• Vad såg Jesus och hans lärjungar när de närmade sig stadsporten?
• Enligt vers 12, varför var den unge mannens död särskilt tragisk för kvinnan?
Påpeka att hon hade inte bara förlorat sin ende son, men hon hade också tidigare
förlorat sin make. Utöver den stora sorg som hon måste ha känt, så kanske hon
inte hade något ekonomiskt stöd.
Be en elev läsa upp Lukas 7:13–15 eller visa resten av videon (0:45–2:23). Be klassen
se vad Frälsaren gjorde när han såg den sörjande kvinnan. (Du kan förklara att en
bår är en bädd eller en ställning som en kista kan ställas på.)
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• Vad gjorde Frälsaren för denna kvinna?
• Enligt vers 13, varför botade Jesus den här kvinnans son? (Påpeka gärna att
änkan inte bad honom att bota hennes son, men han såg hennes behov och
hjälpte till att möta det.)
• Hur skulle ni känna er om ni var i änkans situation och hade sett Frälsaren
uppväcka er ende son från de döda?
• Vilken sanning kan vi lära oss av denna redogörelse om hur vi kan följa Jesus
Kristus exempel? (Eleverna bör med egna ord identifiera en princip liknande
denna: Vi kan följa Jesu Kristi exempel genom att förbarma oss över andra
och hjälpa dem med deras outtalade behov.)
• Hur kan se andras behov när de inte berättar om dem för oss?
Förklara att när eleverna strävar efter söker att ha den Helige Andens sällskap, kan
de ta emot maningar om hur de ska bemöta andras dolda behov. Eleverna kan
också fundera på det råd president Henry B. Eyring i första presidentskapet fick en
gång: ”När du träffar någon, behandla dem som om de har allvarliga problem. Du
kommer att ha rätt mer än hälften av gångerna” (”I Herrens kraft”, Liahona, maj
2004, s. 16).
För att hjälpa eleverna förstå sanningen i och vikten av den princip de identifierade,
ber du en elev att läsa upp följande uttalande av president Thomas S. Monson:
”Få redogörelser av Mästarens verksamhet berör mig djupare än hans
medlidande med den sörjande änkan i Nain. …
Vilken kraft, vilken ömhet, vilken medkänsla vår Mästare visade här! Vi kan också
vara till välsignelse, om vi följer hans goda exempel. Tillfällena finns överallt.
Ögon behövs som ser det förtvivlade hjärtats ömkliga belägenhet, och öron som
hör stumma böner. Ja, det behövs själar fyllda av medkänsla, så att vi kan
samtala inte bara öga mot öga eller röst mot öra, utan hjärta mot hjärta på vår Frälsares
underbara sätt” (se ”Möt livets utmaningar”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 67).

• När har ni och era familjer tagit emot andras medkänsla och tjänande, även om
ni inte hade bett om det?
• När vi följer Kristi exempel, hur kan det hjälpa oss utveckla förmågan att se
andras outtalade behov?
Om du inte visade videon, be en elev läsa upp Lukas 7:16–17. Be klassen följa med
i texten och se hur folket reagerade på undret då änkans son uppväcktes.
• Hur reagerade folket när Jesus uppväckte änkans son?
Förklara att människorna kanske utropade ”en stor profet har trätt fram ibland oss”
(v. 16) på grund av likheterna mellan botandet av änkas son och tillfällen när
Gamla testamentets profeter Elia och Elisa hade väckt söner från de döda (se
1 Kung. 17:17–24; 2 Kung. 4:17–22, 32–37; New Testament Student Manual s. 154).
Avsluta genom att uppmana eleverna att söka tillfällen att tillgodose andras
outtalade behov. Uppmuntra dem att tjäna generöst utan att hoppas få igen något.
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Lukas 7:18–50
Inledning

Jesus prisade Johannes Döparen och vittnade om att
Johannes beredde vägen för hans verksamhet. Medan Jesus

åt med farisén Simon visade en ångerfull kvinna sin tro på
och kärlek för Frälsaren.

Lektionsförslag
Lukas 7:18–35
Jesus prisar Johannes Döparen och vittnar om hans mission.
Dela upp eleverna i par och ge varje par ett pappersark. Be paren att ur minnet
ange så många fakta om Johannes Döparen de kan på en minut. Efter en minut ber
du eleverna räkna antalet fakta sina papper.
• Hur många fakta om Johannes Döparen lyckades ni skriva?
Be eleverna berätta om några fakta som de har skrivit ner.
Visa om möjlig ett långt strå och ett fint klädesplagg. Förklara att Jesus använde
dessa föremål för att undervisa om Johannes Döparens personlighet. Be en elev läsa
upp Lukas 7:24–26. Låt klassen följa med i texten och se vad Jesus undervisade om
Johannes Döparen med hjälp av ett strå och fina kläder.
• Vad var skillnaden mellan Johannes Döparen och ett långt grässtrå? (I motsats
till ett strå som skakar och böjer sig för vinden, var Johannes Döparen fast och
orubblig i sitt vittnesbörd och i att utföra sitt uppdrag.)
Visa den tillhörande bilden på Johannes
Döparen och fråga:
• Hur skilde sig Johannes Döparen
från dem som ”bär fina kläder och
lever i lyx … i kungapalatsen”
(vers 25)? (Johannes Döparen levde
i öknen och bar kläder av kamelhår,
som var mycket grovt. I stället för
världslig bekvämlighet strävade
Johannes Döparen endast efter att
göra Guds vilja.
• Vad sa Jesus om Johannes Döparen i
vers 26?
För att hjälpa eleverna förstå Johannes
Döparens unika roll kan du förklara att
Jesus citerade en profetia skriven flera
hundra år tidigare där en budbärare
Johannes Döparen predikar
nämns som skulle ”bereda vägen för
[Messias]” (Mal. 3:1). Be en elev läsa upp Lukas 7:27–28 och låt klassen följa med i
texten och titta efter varför Johannes Döparen var unik bland profeterna.
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• Vilken unik och viktig roll hade Johannes Döparen förutordinerats till att
utföra? Eleverna kanske använder andra ord, men de bör hitta följande sanning:
Johannes Döparen var den profet som var förutordinerad att bereda vägen
för och döpa Guds Son.)
• Hur beredde Johannes Döparen vägen för Jesus Kristus?
Säg att profeten Joseph Smith sa följande om Lukas 7:28:
”Man betraktade Jesus som den som hade minst anspråk på Guds rike och [som
det syntes] enligt deras tro var minst berättigad till att vara profet. Det var som
om han hade sagt: ’Den som anses vara den mindre ibland er är större än
Johannes – nämligen jag’” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007],
s. 81–82).

Sammanfatta Lukas 7:29–35 genom att förklara att många trodde på det Jesus
undervisade, men fariseerna och de laglärda som var där förkastade hans lärdomar
Jesus förklarade att de förkastade sanningen oavsett om det var han eller Johannes
Döparen som undervisade.

Lukas 7:36–50
Medan Jesus åt hos farisén Simon tvättade en kvinna Jesu fötter med sina tårar
Skriv följande fråga på tavlan: Kan jag bli förlåten?
Be eleverna berätta om tillfällen när de kan ha undrat om de kan bli förlåtna. Låt
eleverna söka efter sanningar som besvarar den här frågan när de studerar Lukas 7.
För att hjälpa eleverna förstå sammanhanget och innehållet i Lukas 7:36–50 kan du
be en elev läsa upp följande sammanfattning och förklaring:
En farisé som hette Simon bjöd hem Jesus på en måltid. Vid sådana måltider
halvlåg gästerna mot kuddar runt ett lågt bord med benen utsträckta bort från
bordet. Den tidens sedvänja tillät behövande att plocka matrester från festmåltiden.
Därför var det inte ovanligt att oinbjudna personer kom in i huset under en måltid
(se James E. Talmage, Jesus Kristus, [1964], s. 256–257).
För att hjälpa eleverna att bättre förstå Lukas 7:36–50 kan du visa videon
”Come unto Me” (11:34) som finns på LDS.org. Du kan visa videoavsnittet
där Jesus äter med farisén Simon (med början vid 4:17). Låt klassen att följa med i
sina skrifter och titta efter vad som hände när en objuden person kom in i Simons
hus under måltiden. Pausa videon när Jesus har sagt ”Thou has rightly judged”
[”Du har rätt”] (Luk. 7:43) (7:24).
• Hur beskrev Lukas kvinnan i Lukas 7:37?
• Hur visade kvinnan sin kärlek till Frälsaren? (Du kan berätta att oljan i
alabasterflaskan var dyr parfymerad olja.)
• Vad tänkte Simon när han såg vad kvinnan gjorde?
Be en elev att läsa om liknelsen som Jesus sedan återgav i Lukas 7:40–43. Låt
klassen följa med i texten och se vad Jesus undervisar Simon om.
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Gör följande uppställning på tavlan.

Fordringsägare = ____________________
Gäldenär som är skyldig 50 denarer
= ____________________

Gäldenär som är skyldig 500 denarer
= ____________________

Förklara att en fordringsägare lånar ut pengar och den som lånar är gäldenär.
Gäldenären går med på att betala fordringsägaren eller hamna i fängelse. Be en
elev återge liknelsen med egna ord.
• Vem representerar fordringsägaren? (Skriv Jesus Kristus på tavlan bredvid
”Fordringsägare”).
• Vilken av gäldenärerna kan representera kvinnan och vilken kan representera
farisén Simon? Varför? (Skriv Farisén Simon under ”Gäldenär som är skyldig 50
denarer” och Kvinnan under ”Gäldenär som är skyldig 500 denarer”.)
Förklara att på Jesu tid var det vanligt att värden hedrade sina framstående gäster
med vänliga handlingar som att ge en hälsningskyss, bjuda på vatten att tvätta
fötterna med och smörja deras huvuden med olja (se James E. Talmage, Jesus
Kristus, s. 257).
Fortsätt videon vid (7:25) och pausa när Jesus har sagt ”Go in peace” [Gå i frid]
(Luk. 7:50) (8:52). Be flera elever att turas om att läsa upp Lukas 7:44–47. Låt
klassen titta efter hur Simon behandlade Jesus jämfört med hur kvinnan
behandlade honom, och hur de kan ha känt för Jesus.
• Kan ni nämna några skillnader mellan hur Simon behandlade Jesus och hur
kvinnan behandlade honom och hur var och en av dem kan ha känt för Jesus
enligt verserna 44–47? (Skriv elevernas svar i uppställningen på tavlan.)
När eleverna har sagt vad de har hittat bör uppställningen se ut ungefär så här:
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Fordringsägare = Jesus Kristus
Gäldenär som är skyldig 50
denarerFarisén Simon

Gäldenär som är skyldig 500
denarerKvinna

Gav inte Jesus vatten att tvätta
fötterna med

Tvättade hans fötter med sina tårar och
torkade dem med sitt hår

Gav honom inte en
hälsningskyss

Kysste hans fötter

Smorde honom inte med olja
Älskade honom lite

Smorde hans fötter med olja
Älskade honom mycket

• Vilken välsignelse fick kvinnan av Frälsaren?
Påpeka att genom att underförstått jämföra Simon med gäldenären som var skyldig
50 denarer menade Frälsaren att Simon också behövde förlåtelse för sina synder.
Be eleverna att läsa Lukas 7:47–50 tyst för sig själva och låt dem titta efter vad som
gjorde det möjligt för kvinnan att få förlåtelse.
• Vilka principer lär vi oss av den här berättelsen? (Skriv med elevernas ord
följande princip på tavlan: När vi utövar tro genom att visar vår kärlek och
hängivenhet till Herren kan vi få hans förlåtelse. När vi tar emot Herrens
förlåtelse fylls vi med en önskan att älska och tjäna honom ännu mer.)
Hjälp eleverna att urskilja principer
Ibland framhåller du lärosatser och principer för eleverna. Vid andra tillfällen ger du vägledning
och uppmuntran och låter eleverna själva upptäcka dem. När du framhåller lärosatser och
principer så försök att uttrycka dem tydligt och enkelt. Att skriva ner en princip eller lärosats på
tavlan, eller låta eleverna skriva eller stryka under den i sina skrifter, är ett sätt att förtydliga de
här sanningarna i elevernas sinnen.

• Varför kan vi komma att älska och tjäna Frälsaren ännu mer när vi får erfara
hans förlåtelse?
Be tre elever att läsa upp varsitt stycke ur följande uttalande av äldste Neil L.
Andersen i de tolv apostlarnas kvorum:
”Det [finns] många grader av personlig värdighet och rättfärdighet. Men
omvändelse är en välsignelse för oss alla. Vi behöver alla känna Frälsarens
barmhärtiga armar genom förlåtelse för våra synder.
För många år sedan ombads jag träffa en man som långt tidigare, en tid, hade
fört ett utsvävande liv. Till följd av dåliga val som han hade gjort förlorade han
sitt medlemskap i kyrkan. Han hade för länge sedan återvänt till kyrkan och höll

272

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 48

trofast alla buden, men hans tidigare handlingar förföljde honom. När vi träffades kunde jag
känna hans skam och hans djupa ånger över att ha åsidosatt sina förbund. Efter vårt samtal lade
jag händerna på hans huvud för att ge honom en prästadömets välsignelse. Innan jag sade något
fick jag en överväldigande känsla av Frälsarens förlåtande kärlek till honom. Vi kramade om
varandra efter välsignelsen och mannen grät öppet.
Jag förundras över hur Herrens barmhärtighets och kärleks armar omsluter den ångerfulle, hur
självisk den synd som övergetts än må vara. Jag vittnar om att Frälsaren kan och är ivrig att
förlåta våra synder. Förutom de få som väljer förtappelse efter att ha känt till fullheten, finns det
ingen synd som inte kan bli förlåten. Vilken otrolig förmån det är för oss alla att kunna vända om
från våra synder och komma till Kristus. Gudomlig förlåtelse är en av evangeliets ljuvligaste
frukter. Den tar bort skuld och kval från vårt hjärta och ger oss i stället glädje och samvetsfrid”
(”Bli omvända … så att jag kan hela er”, Liahona, nov. 2009, s. 40–41).

Be eleverna tänka på ett tillfälle när de har upplevt Herrens förlåtelse. Be dem
fundera på sina tankar och känslor för Frälsaren.
Gå till uppställningen på tavlan. Be eleverna förklara hur de skulle svara någon som
frågar dem: ”Kan jag bli förlåten?”
Sammanfatta lektionen genom att vittna om att Jesus Kristus har makt att förlåta
oss om vi utövar tro på honom och omvänder oss.

Repetition av nyckelskriftställen
För att hjälpa eleverna att repetera de fem nyckelskriftställena som de studerat så
här långt i kursen kan du ge dem ett litet prov. Ge dem nyckelord från seminariets
bokmärke och be eleverna att skriva ner motsvarande skriftställehänvisning. Se
appendix i slutet av den här handledningen för fler idéer.
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Lukas 8–9
Inledning

Frälsaren fortsatte att verka i Galileen där han profeterade
om sin död och uppståndelse. När Jesus lämnade Galileen
reste han till Jerusalem för att slutföra sin jordiska
verksamhet. I Samarien ville Jakob och Johannes kalla ner eld

från himlen för att bränna ner en samaritisk by som hade
avvisat Jesus, men han sa till sina lärjungar att han hade
kommit för att frälsa människor, inte förgöra dem. Jesus
undervisade också om sant lärjungeskap.

Lektionsförslag
Lukas 8:1–9:56
Frälsaren utför mirakel, undervisar med liknelser och beger sig till Jerusalem.
Skriv följande scenarier på tavlan eller på var sitt papper: Be sedan tre elever att läsa
upp dem.
1. När du snällt frågar din bror om hjälp att städa upp, säger han ohövligt att det
kan du göra själv.
2. När du planerar en skolaktivitet kritiserar och skattar några klasskamrater åt ett
förslag som du ger.
3. När du berättar om evangeliet för en vän, säger hon att du har en konstig tro.
• Hur skulle ni känna er i de här olika situationerna? Hur skulle ni reagera?
Uppmana eleverna att leta efter sanningar när de studerar Lukas 8–9 som kan leda
dem när de känner sig stötta av andras handlingar eller ord.
Be en elev läsa upp underrubrikerna i Lukas 8–9. Låt klassen följa med i texten och
titta efter vilka händelser som är nedtecknade i de här kapitlen. Förklara att
eftersom de studerade dessa händelser ingående i lektionerna om Matteus och
Markus så kommer den här lektionen att fokusera på Lukas 9:51–62.
Be en elev läsa upp Lukas 9:51 och låt klassen titta efter vart Frälsaren bestämde sig
för att gå. Förklara att orden ”tiden för hans bortgång” syftar på Frälsarens
stundande himmelsfärd.
• Vart bestämde sig Frälsaren för att gå?
N/A Tidigare profeterade Frälsaren för sina lärjungar att han skulle bli förrådd,
gisslad och korsfäst i Jerusalem (se Matt. 20:17–19; Luk. 9:44)
• Vad säger Frälsarens beslutsamhet att gå till Jerusalem trots dessa utmaningar
om hans karaktär?
Påpeka att på vägen till Jerusalem kom Jesus och lärjungarna till en samaritisk by.
Be några elever turas om att läsa upp Lukas 9:52–54. Låt klassen följa med i texten
och titta efter samariternas reaktion när de förstod att Jesus och hans lärjungar ville
komma in deras by.
• Hur reagerade samariterna när de förstod att Jesus och hans lärjungar ville
komma in deras by)
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• Hur reagerade Jakob och Johannes på samariternas ogästvänlighet och
avvisande av Frälsaren?
• Hur kan människor i dag överreagera när de blir förolämpade och kränkta av
andra? (Hänvisa till scenarierna i början av lektionen och be dem fundera på
hur någon skulle kunna överreagera i de situationerna.)
Be en elev läsa upp Lukas 9:55–56. Låt klassen följa med i texten och titta efter vad
Jesus svarar Jakob och Johannes. Be eleverna att berätta vad de hittar.
Förklara att när Frälsaren ”tillrättavisade” dem (vers 55) menade han att Jakob och
Johannes förslag inte var i harmoni med Guds ande utan mer i harmoni med
djävulen, som hetsar människors hjärtan (se 3 Ne. 11:29–30).
• Hur skiljer sig Frälsarens reaktion på samariernas avvisande från Jakobs och
Johannes reaktion?
• Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsarens exempel som kan vägleda oss när vi
ställs inför förolämpningar. (Använd elevernas ord och skriv denna sanning på
tavlan: Vi följer Frälsarens exempel när vi bemöter förolämpningar med
tålamod.)
Påminn eleverna om situationerna i början av lektionen.
• Varför kan det vara farligt att bli förnärmad eller sårad i dessa olika situationer?
• Hur kan vi följa Frälsarens exempel i var och en av situationerna?
• Hur blir vi välsignade när vi reagerar på förolämpningar med tålamod och lugn?
Be eleverna fundera över ett tillfälle när de har valt att bli förolämpade av det någon
sagt eller gjort. Uppmana eleverna att följa Frälsarens exempel genom att välja att
reagera på förolämpningar med tålamod och lugn.
Övergrepp ska inte tolereras.
När du ber eleverna fundera på fel som har begåtts mot dem och hur man bemöter dem med
tålamod och lugn, gör då klart för eleverna att de inte ska tillåta några former av övergrepp. Om
en elev är ett offer för övergrepp bör han eller hon söka hjälp från föräldrar, prästadömsledare
och andra auktoriteter efter vad som är lämpligt.

Lukas 9:57–62
Jesus undervisade om sant lärjungeskap.
Be en elev komma fram och ställa sig framför klassen och visa eleven 20 till 30 små
föremål (exempelvis pärlor). Säg åt eleven att tyst räkna föremålen. Medan eleven
räknar kan du be klassen att försöka störa och få honom eller henne att tappa
räkningen. Se till att det inte blir för stökigt när de försöker störa eleven. Säg att de
måste sitta kvar och inte kasta något eller röra eleven som räknar.
• Hur liknar vår strävan att följa Jesus räkningen av föremål medan man blir
distraherad?
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Tacka eleven och be honom eller henne att gå och sätta sig. När eleverna fortsätter
att studera Lukas 9 kan du be dem fundera på hur vi kan stå emot influenser som
kan distrahera eller hindra oss från att följa Frälsaren.
Be en elev läsa upp Lukas 9:57. Låt klassen följa med i texten och titta efter vad en
man sa till Jesus när han och hans lärjungar var på väg till Jerusalem.
• Vad sa mannen till Frälsaren att han var villig att göra?
Skriv följande på tavlan: För att vara en sann Kristi lärjunge …
Be en elev läsa upp Lukas 9:58 och be klassen titta efter Frälsarens svar till mannen
som ville följa honom. Be eleverna att berätta vad de hittar.
• Vad säger orden ”Människosonen har inget att vila huvudet mot” om Frälsarens
livsstil? (Jesus och hans lärjungar var ständigt på väg någonstans. Deras
verksamhet var varken bekväm eller lätt.)
Låt eleverna tyst läsa Lukas 9:59–60 och titta efter hur en annan man svarade på
Frälsaren inbjudan att följa honom.
• Vad ville den mannen göra innan han följde Frälsaren?
• Vad kan ordet först (vers 59) säga om den mannen?
Förklara att Frälsarens ord inte betyder att det är fel att sörja en närstående eller gå
på en begravning (se L&F 42:45). I stället lärde han mannen något viktigt om sant
lärjungeskap.
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens svar i vers 60 om en sann lärjunges
prioriteringar?
Be en elev läsa upp Lukas 9:61–62. Låt klassen följa med och se vad en tredje man
ville göra innan han följde med Frälsaren.
• Vad ville mannen göra innan han följde med Frälsaren?
• Vad svarade Frälsaren?
För att hjälpa eleverna förstå jämförelsen att sätta handen till plogen och inte se sig
om kan du be en elev att läsa upp följande ord av president Howard W. Hunter:
”För att kunna plöja en rak fåra behöver plöjaren fästa blicken på en fast punkt
framför sig. Det håller honom på rätt kurs. Men om han råkar se sig om för att se
efter var han har varit, ökar möjligheterna att han tar sidosteg. Resultatet blir
krokiga och oregelbundna fåror. … Om all vår energi riktas framåt och inte bakåt
– framåt mot evigt liv och frälsningens glädje – kommer vi säkert att uppnå det”
(”Är jag en levande medlem?” Liahona, juli 1987, s. 13–14).

• Hur liknar en Kristi lärjunge någon som sätter handen till plogen och inte ser
sig om?
• Hur är Frälsaren ett exempel på det han undervisar om i vers 62? (”Han [vände]
sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp” [Luk. 9:51] för att
slutföra sitt kall, och han såg sig inte om.
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Gå till den ofullständiga meningen på tavlan.
• Hur skulle ni sammanfatta en sanning som Frälsaren undervisade om angående
kraven på sina lärjungar med bakgrund av vad vi har lärt oss i Lukas 9:57–62?
(Eleverna kanske föreslår flera olika principer. När eleverna har svarat kan du
avsluta meningen på tavlan så att den förmedlar denna sanning: För att vara en
sann Kristi lärjunge får vi inte låta något bli viktigare än att följa honom.)
• Varför prioriterar vi ibland annat framför våra ansvar som Jesu Kristi lärjungar?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Richard G. Scott i de tolv
apostlarnas kvorum.
”Satan har ett kraftfullt medel att använda mot goda människor. Han distraherar
dem. Han vill att goda människor ska fylla sitt liv med ’bra saker’ så att det inte
finns något utrymme för viktiga saker” (”Det viktigaste först”, Liahona, juli
2001, s. 7).

För att hjälpa eleverna att fundera på vad som kan hindra dem från att helt och fullt
följa Jesus Kristus kan du göra följande uppställning på tavlan och be eleverna
skriva av den i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.

En Jesu Kristi lärjunges ansvar

Andra prioriteringar

Dela upp eleverna parvis. Låt dem jobba med sin kamrat och lista en sann Jesu
Kristi lärjunges ansvar i uppställningen (som kan innefatta att vara ärlig, tjäna
andra, sprida evangeliet, släktforska, tjäna i templet och uppfostra en familj). För
varje ansvar i uppställningen ber du dem lista exempel på andra prioriteringar som
man skulle kunna sätta framför dessa ansvar.
Be flera elever att berätta vad de skrev.
Uppmuntra eleverna att ge bra exempel på Jesu Kristi lärjungar genom att fråga:
• När har ni sett någon lägga andra mål och prioriteringar åt sidan för att kunna
följa Frälsaren?
Uppmana eleverna att fundera över vad de kanske prioriterar framför att följa Jesus
Kristus och hans lärdomar. Be dem skriva ett mål i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker om vad de ska göra för att prioritera Frälsaren och
evangeliet högre.
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Avsluta gärna lektionen med att låta eleverna sjunga psalmen ”Lär mig att följa
dig” (Psalmer, nr 150) eller en annan psalm om att följa Frälsaren och hans
lärdomar.
Att använda psalmer
Musik, särskilt kyrkans psalmer, kan ha stor betydelse för att hjälpa eleverna känna den Helige
Andens inflytande när de studerar evangeliet. För att bidra med ytterligare insikter under
lektionen kan du låta eleverna sjunga en eller flera verser i en psalm som passar in på lektionen.
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Lukas 10:1–37
Inledning

Jesus Kristus kallade, undervisade och sände ut de sjuttio. De
predikade evangeliet, botade de sjuka, drev ut onda andar
och återvände för att redogöra för sitt arbete. Jesus

undervisar en laglärd liknelsen om den barmhärtige
samariten.

Lektionsförslag
Lukas 10:1–24
Herren kallar, bemyndigar och undervisar de sjuttio
Ta med en väska full med föremål (som bollar i olika storlekar). Be en elev att
komma fram till dig. Be eleven att hålla föremålen utan att tappa eller sätta ner
något av dem. Ge eleven föremål tills han eller hon börjar tappa några dem. Fråga
sedan eleven:
• Vad skulle du kunna göra för att inte tappa sakerna?
Vid behov, föreslå att eleven ber om hjälp av andra i klassen. Fortsätt att ge saker
till eleven och tillåt att han eller hon ger några av dem vidare till andra elever. Be
sedan eleverna att sätta sig.
• Hur kan den här aktiviteten jämföras med hur kyrkans ledare hanterar
sina ansvar?
Påminn eleverna om att Frälsaren kallade tolv apostlar och sände ut dem för att
bistå i hans verk. Men apostlarna behövde också andra till att hjälpa dem undervisa
och tjäna så att evangeliets välsignelser kunde föras till alla människor.
Be en elev läsa upp Lukas 10:1–2. Be klassen följa med i texten och se till vilka
Herren utsåg till att hjälpa apostlarna att utföra hans verk.
• Vilka utsåg Herren till att bistå honom i hans verk? Vilken var deras roll?
Förklara att ordet sjuttio i Lukas 10:1 syftar på ett ämbete inom melkisedekska
prästadömet. Samma ämbete finns i den återupprättade kyrkan i dag. (Om möjligt,
visa sidorna ”Generalauktoriteter och generalämbetsmän i Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga” i det senaste konferensnumret av Liahona.) Det finns nu flera
sjuttios kvorum även om endast medlemmarna i de första två kvorumen kallas som
generalauktoriteter. Varje kvorum kan ha upp till 70 medlemmar. Deras uppdrag att
predika evangeliet och förvalta kyrkan leds av de tolv apostlarnas kvorum och
presidentskapet för de sjuttio (se L&F 107:25–26, 34; Handledning för skriftstudier,
”Sjuttio”, scriptures.lds.org).
• Enligt vers 2, vad sa Herren att det fanns för få av i skörden av själar?
• Vad kan vi lära oss om Herrens verk i de här verserna? (Elever bör identifiera en
sanning som följande: Herren kallar arbetare utöver apostlarna att
representera honom och bistå honom i hans verk.)
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• Förutom de tolv apostlarna och de sjuttio, vilka mer har ansvar att bistå Herren i
hans verk i dag? (Alla medlemmar i kyrkan.)
Förklara att precis som Frälsaren tillkännagav behovet av fler arbetare för att
åstadkomma frälsningens skörd, har profeter i de sista dagarna konsekvent
efterfrågat fler missionärer. Be en elev läsa upp följande uttalande av president
Thomas S. Monson:
”Jag upprepar det som profeter länge har lärt – att varje värdig och duglig ung
man bör förbereda sig för att verka som missionär. Missionsarbetet är en
prästadömsplikt – en plikt som Herren förväntar sig av oss som har fått så
mycket. Unga män, jag uppmanar er att förbereda er för att gå ut som
missionärer. …
Ett ord till våra unga systrar: Även om ni inte har samma prästadömsansvar som
de unga männen att verka som heltidsmissionärer, är ert bidrag som missionärer också mycket
värdefullt och vi tar tacksamt emot ert tjänande” (”Vi möts tillsammans igen”, Liahona, nov.
2010, s. 5–6).

• Förutom att verka som heltidsmissionärer, hur kan vi bistå Herren i hans verk?
• Vilka erfarenheter har ni eller någon ni känner åtnjutit genom att bistå Herren i
hans verk?
Sammanfatta Lukas 10:3–24 genom att förklara att Herren undervisade de sjuttio i
hur de skulle fullgöra sina ansvar. Han tillrättavisade också människorna i de olika
städerna som hade förkastat hans verk. De sjuttio rapporterade senare om sitt
arbete för Jesus och han gav dem ytterligare undervisning och gladde sig med dem.

Lukas 10:25–37
Jesus undervisar liknelsen om den barmhärtige samariten
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
”Människor omkring oss är inte fullkomliga. Människor gör sådant som irriterar,
förargar och gör oss besvikna. Här i jordelivet kommer det alltid att vara så” (”De
barmhärtiga skall få barmhärtighet”, Liahona maj 2012, s. 77).

Be klassen fundera på om de känner någon som gör sådant som irriterar, förargar
eller gör dem besvikna.
• Varför kan det vara svårt att älska någon som gör sådant?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Lukas 10:25–37 som kan leda
dem när de umgås med personer som kan vara svåra att älska.
Be en elev läsa upp Lukas 10:25. Be klassen att följa med i texten och se en fråga
som en laglärd ställde till Frälsaren.
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• Vad frågade den laglärde Frälsaren?
Be en elev läsa upp Lukas 10:26–28. Be klassen att följa med i texten och se
Frälsarens svar. Be därefter eleverna berätta vad de hittade.
• Vad kan vi lära oss för princip i de här verserna om vad vi måste göra för att få
evigt liv? (Eleverna kanske formulerar sina svar på olika sätt, men de bör
identifiera följande princip: För att få evigt liv måste vi älska Gud och älska
vår nästa som oss själva. Skriv den här principen på tavlan.)
• Enligt vers 27, hur måste vi älska Gud?
• Vad menas med att älska Gud med av hela ditt hjärta, din själ, din kraft och ditt
förstånd?
Peka på frasen ”älska vår nästa som oss själva” på tavlan. För att hjälpa eleverna
förstå vad det kan innebära att älska vår nästa som oss själva, be dem lista på tavlan
saker som de gör en vanlig dag. (Listan kanske innefattar förberedelser för dagen,
äta, sova, göra läxor och så vidare.)
När du har gjort en lista på tavlan kan du be eleverna fundera på hur många av
aktiviteterna som fokuserar på dem själva.
• Vad kan vi lära oss av den här övningen?
• Hur kan vi fokusera oftare på andras välfärd och försöka älska dem lika mycket
som vi älskar oss själva?
• Hur kan vi göra det även under de aktiviteter som vi gör för oss själva? (Förslag
kan innefatta att äta lunch med dem som verkar ensamma eller berömma andra
under skoldagen.)
• Hur tror ni att vi kan utvecklas mot evigt liv genom att älska Gud och vår nästa
lika mycket som oss själva?
Be en elev läsa upp Lukas 10:29. Be klassen följa med i texten och hitta den andra
frågan som den laglärde ställde till Jesus.
• Vilken var den laglärdes andra fråga?
Förbered flera elever för att rollspela liknelsen om den barmhärtige samariten i
Lukas 10:30–35). Be en elev vara berättare och andra agera som den skadade
judiske mannen, två rövare, prästen, leviten och samariten. (Om du har en klass
med få elever kan de spela flera roller.) Du kanske vill ta med lite rekvisita, som
namnskyltar, extra kläder att ta från den judiske mannen, ett par bägare för olja och
vin, en stol på hjul som kan representera åsnan och två mynt. (Obs: Det kan vara
lämpligt att välja ut deltagarna och ge dem specifika instruktioner innan lektionen,
för att säkerställa att rollspelet blir effektivt, lämpligt och säkert.)
Be berättaren läsa upp Lukas 10:30–35 och be de medverkande att dramatisera
liknelsen. Be resten av klassen följa med i texten och se vad Frälsaren lärde om vem
som är vår nästa. Låt eleverna återvända till sina platser efter rollspelet.
• Vilken av samaritens handlingar gör störst intryck på er?
För att hjälpa klassen att bättre förstå vad som kan förväntas av en präst, levit och
samarier kan du be en elev läsa upp följande förklaring:
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Präster och leviter bar aronska prästadömet och var ålagda att tjäna Gud och sina
medmänniskor, både i templet och som lärare och föredömen i att följa Guds lag.
Dessa prästadömsbärare förstod till fullo budet att ”älska din nästa som dig själv”
(3 Mos. 19:18) och att hjälpa främlingar och resande (se 3 Mos. 19:34; 25:35). Som
kontrast ”var [samariterna] … delvis israeliter och delvis hedningar Deras religion
var en blandning av judiska och hedniska riter och trosuppfattningar. … Det hade
uppstått hat bland judarna mot samariterna på grund av att dessa avfallit från den
israelitiska religionen” (se Handledning för skriftstudier ”Samariter”,
scriptures.lds.org). Både judar och samariter gick vanligtvis omvägar för att undvika
varandra.
• Varför kan det som prästerna, leviterna och samariterna gjorde i liknelsen vara
överraskande?
• Vilka anledningar kunde samariten ha haft för att inte hjälpa den
skadade juden?
• Vad fick samariten att agera när han såg den skadade mannen enligt vers 33?
Påpeka att förbarmande betyder att man ser någon annans behov eller utmaningar
och känner en önskan att göra vad som krävs för att hjälpa den personen.
Be en elev läsa upp Lukas 10:36–37. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sedan undervisade den laglärde om.
• Hur kan den här liknelsen besvara frågan i vers 29: ”Vem är då min nästa?”
Hjälp eleverna förstå att Frälsarens sätt att använda samariten i den här liknelsen
visar att vår nästa inte bara är någon som bor i närheten utan alla vår himmelske
Faders barn – inklusive de som är allra svårast för oss att älska.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter:
”Vi måste komma ihåg att även om vi själva skapar oss vänner, är det Gud som
har skapat vår nästa – överallt. Kärleken borde inte ha några gränser. … Kristus
sa: ’Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte
publikaner det också?’ (Matt. 5:46)” (se ”Herrens prövosten”, Nordstjärnan, jan.
1987, s. 27).

• Enligt vers 37, vad sa Frälsaren att den laglärde skulle göra?
Be elever att än en gång fundera på de personer som de tänkte på tidigare och som
de tycker har varit svåra att älska.
• Vad kan vi göra för att älska och vara barmhärtiga mot dem som det är svårt för
oss att älska?
• Fundera på ett tillfälle när ni eller någon ni känner följde Frälsarens råd att
”älska … din nästa som dig själv” (Luk. 10:27). Vad blev följden?
Vittna om de sanningar som tagits upp i dagens lektion. Skriv följande
ofullständiga mening på tavlan och be eleverna avsluta den i sina
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anteckningsböcker eller studiedagböcker: Jag ska följa den barmhärtige samaritens
exempel genom att …
Ställa frågor och ge uppmaningar som uppmuntrar till handling
Målsättningen för evangelieundervisningen är att hjälpa eleverna tillämpa de principer och
lärosatser som återfinns i skrifterna, bli omvända och ta emot de välsignelser som utlovas de
trofasta och lydiga. Att ställa frågor och uppmuntra dem att till att tillämpa principerna kan
hjälpa eleverna inse hur de kan tillämpa dessa i sina nuvarande omständigheter och hur de kan
tillämpa dem i framtiden.
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Lukas 5:1–10:37
(Studieavsnitt 10)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Lukas 5:1–10:37
(studieavsnitt 10) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du beaktar elevernas behov.

Dag 1 (Lukas 5)
Av berättelsen om när Frälsaren kallar Petrus, Jakob och Johannes att bli människofiskare lärde sig eleverna att om vi
gör det Herren ber oss göra även när vi inte förstår varför, kan han ge oss större välsignelser än vi kan föreställa oss. Av
botandet av den spetälske och den lame mannen lärde sig eleverna att när vi utövar tro och kommer till Frälsaren kan
han bota oss och att vi kan hjälpa andra att komma till frälsaren så att de kan bli botade. För att ta emot Frälsaren och
hans evangelium måste vi vara ödmjuka och villiga att förändra oss.

Dag 2 (Luk. 6:1–7:17)
Eleverna upptäckte att när vi gör gott mot andra utan att vänta oss något i gengäld blir vår belöning stor och vi blir
barn till den Högste och att vår himmelske Fader välsignar oss storligen när vi är generösa mot andra. De lärde sig
också följande sanning: När vi utövar tro på Jesus Kristus kan vi bidra till att andra välsignas Vi kan följa Jesus Kristus
exempel genom att förbarma oss över andra och hjälpa dem med deras outtalade behov.

Dag 3 (Lukas 7:18–50)
I den här lektionen lär eleverna sig att Johannes Döparen var den profet som var förutordinerad att bereda vägen för
och döpa Guds Son. Av berättelsen om kvinnan som tvättade Frälsarens fötter med sina tårar lär eleverna sig följande:
När vi utövar tro genom att visar vår kärlek och hängivenhet till Herren kan vi få hans förlåtelse. När vi tar emot
Herrens förlåtelse fylls vi med en önskan att älska och tjäna honom ännu mer.

Dag 4 (Lukas 8:1–10:37)
I den här lektionen uppmanades eleverna att följa Frälsarens exempel genom att välja att reagera på sårande eller
kränkande situationer med tålamod. Dessutom lärde de sig att för att vara en sann Jesu Kristi lärjunge får vi inte låta
något annat bli viktigare än att följa honom, och för att få evigt liv måste vi älska Gud och älska vår nästa som
oss själva.

Inledning
En laglärd frågade Frälsaren: ”Vad skall jag göra för att få evigt liv?” (Luk. 10:25).
Följande undervisningstips kan hjälpa eleverna förstå vad som menas med att älska
Gud och att älska sin nästa som sig själv.
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Lektionsförslag
Lukas 10:25–37
Jesus berättar liknelsen om den gode samariten
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
”Människor omkring oss är inte fullkomliga. Människor gör sådant som irriterar,
förargar och gör oss besvikna. Här i jordelivet kommer det alltid att vara så” (”De
barmhärtiga ska få barmhärtighet”, Liahona, maj 2012, s. 77).

Be klassen fundera på om de känner någon som gör sådant som irriterar, förargar
eller gör dem besvikna.
• Varför kan det vara svårt att älska någon som gör sådant?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Lukas 10:25–37 som kan leda
dem när de umgås med personer som kan vara svåra att älska.
Påminn eleverna om att de i sina självstudier av Lukas 10 läste om en laglärd som
frågade Frälsaren hur man får evigt liv.
Be en elev läsa upp Lukas 10:26–28. Låt klassen följa med i texten och titta efter
Frälsarens svar. Be därefter eleverna att berätta vad de hittade.
• Vad kan vi lära oss för princip i de här verserna om vad vi måste göra för att få
evigt liv? (Eleverna kanske formulerar sina svar på olika sätt, men de bör lyfta
fram följande princip: För att få evigt liv måste vi älska Gud och älska vår
nästa som oss själva. Skriv den här principen på tavlan.)
• Vad menas med att älska Gud med av hela ditt hjärta, din själ, din kraft och ditt
förstånd?
Peka på frasen ”älska din nästa som dig själv” på tavlan. För att hjälpa eleverna
förstå vad det kan innebära att älska vår nästa som oss själva kan du be dem lista
sådant på tavlan som de gör en vanlig dag. (Listan kanske innefattar förberedelser
för dagen, äta, sova, göra läxor och så vidare.)
När du har gjort en lista på tavlan kan du be eleverna fundera på hur många av
aktiviteterna som fokuserar på dem själva. (Du kan låta dem sortera vilka av
förslagen som gäller dem själva, andra eller Gud.)
• Vad kan vi lära oss av den här övningen?
• Hur kan vi fokusera oftare på andras välfärd och försöka älska dem lika mycket
som vi älskar oss själva?
• Hur kan vi göra det även under de aktiviteter som vi gör för oss själva? (Förslag
kan innefatta att äta lunch med dem som verkar ensamma eller berömma andra
under skoldagen.)
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• Hur tror ni att vi kan utvecklas mot evigt liv genom att älska Gud och vår nästa
lika mycket som oss själva?
Be en elev att läsa upp Lukas 10:29. Låt klassen följa med i texten och titta efter den
andra frågan som den laglärde frågade Jesus.
• Vilken var den laglärdes andra fråga?
Förbered flera elever för att rollspela liknelsen om den barmhärtige samariten i
Lukas 10:30–35. Be en av eleverna att vara berättare och andra att göra ett rollspel
om den skadade judiske mannen, de två rövarna, prästen, leviten och samariten.
(Om du har en klass med få elever kan de spela flera roller.) Du kanske vill ta med
lite rekvisita, som namnskyltar, extra kläder att ta från den judiske mannen, ett par
bägare för olja och vin, en stol på hjul som kan representera åsnan och två mynt.
(Obs: Det kan vara lämpligt att välja ut deltagarna och ge dem specifika
instruktioner innan lektionen, för att säkerställa att rollspelet blir effektivt, lämpligt
och säkert.)
Be berättaren läsa upp Lukas 10:30–35 och be de medverkande att dramatisera
liknelsen. Be resten av klassen följa med i texten och se vad Frälsaren lärde om vem
som är vår nästa. Låt eleverna återvända till sina platser efter rollspelet.
• Vilken av samaritens handlingar gör störst intryck på er?
För att hjälpa klassen att bättre förstå vad som kan förväntas av en präst, levit och
samarier kan du be en elev läsa upp följande förklaring:
Enligt moselagen var präster och leviter ålagda att tjäna Gud och sina
medmänniskor, både i templet och som lärare och föredömen i att följa Guds lag.
Dessa prästadömsbärare förstod tillfullo budet att ”älska din nästa som dig själv” (3
Mos. 19:18). Faktum är att leviterna hade som särskilt uppdrag att hjälpa resande
ekonomiskt och på andra sätt (se 3 Mos. 25:35–36). Som kontrast ”var
[samariterna] … delvis israeliter och delvis hedningar. Deras religion var en
blandning av judiska och hedniska riter och trosuppfattningar. … Det hade
uppstått hat bland judarna mot samariterna på grund av att dessa avfallit från den
israelitiska religionen” (se Handledning för skriftstudier, ”Samariter”,
scriptures.lds.org). Både judar och samariter gick vanligtvis omvägar för att undvika
varandra.
• Varför kan det som prästerna, leviterna och samariterna gjorde i liknelsen vara
överraskande?
• Vilka anledningar kunde samariten ha haft för att inte hjälpa den
skadade juden?
• Vad fick samariten att agera när han såg den skadade mannen enligt Lukas
10:33?
Påpeka att förbarmande betyder att man ser någon annans behov eller utmaningar
och känner en önskan att göra vad som krävs för att hjälpa den personen.
Be en elev läsa upp Lukas 10:36–37. Låt klassen att följa med i texten och titta efter
vad Frälsaren sa till den laglärde.
• Hur kan den här liknelsen besvara frågan i vers 29: ”Vem är då min nästa?”
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Hjälp eleverna förstå att Frälsarens sätt att använda samariten i den här liknelsen
visar att vår nästa inte bara är någon som bor i närheten utan alla vår himmelske
Faders barn – inklusive de som är allra svårast för oss att älska.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter:
”Vi måste komma ihåg att även om vi själva skapar oss vänner, är det Gud som
har skapat vår nästa – överallt. Kärleken borde inte ha några gränser. … Kristus
sa: ’Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte
publikaner det också?’ (Matt. 5:46)” (”Herrens prövosten” Nordstjärnan, jan.
1987, s. 27).

• Vad sa Frälsaren att den laglärde skulle göra enligt Lukas 10:37?
Be eleverna att än en gång fundera på de personer som de tänkte på tidigare och
som de tycker har varit svåra att älska.
• Vad kan vi göra för att älska och vara barmhärtiga mot dem som det är svårt för
oss att älska?
• Fundera på ett tillfälle när ni eller någon ni känner följde Frälsarens råd att
”älska … din nästa som dig själv” (Luk. 10:27). Vad blev följden?
Vittna om de sanningar som tagits upp i dagens lektion. Skriv följande
ofullständiga mening på tavlan och be eleverna avsluta den i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker: Jag ska följa den barmhärtige samaritens
exempel genom att …

Nästa studieavsnitt (Lukas 10:38–17:37)
Förklara för eleverna att i nästa studieavsnitt ska de läsa om hur Jesus gång på gång
tillrättavisade fariseerna som försökte se rättfärdiga ut men på insidan var själviska.
Be dem fundera på hur de kan vara mindre som fariseerna och mer som Kristi
ödmjuka efterföljare. De ska också att läsa om flera andra liknelser som Jesus gav,
bland annat liknelsen om den återfunne sonen. Be dem att uppmärksamma vad
som hände den rike mannen som ägnade sitt liv åt att samla rikedomar och
försummade de fattiga.
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Lukas 10:38–12:59
Inledning

Frälsaren undervisar Maria och Marta i Martas hem. Senare
undervisade han lärjungarna om många sanningar angående

bön och varnade för hyckleri och girighet.

Lektionsförslag
Uppmuntra eleverna att tillämpa sanningarna som de lär sig
Om eleverna lär sig en princip i evangeliet utan att tillämpa den så saknas något i lärandet.
Tillämpning innebär att ta emot sanningen i sitt hjärta och sinne och sedan handla i enlighet med
den sanningen. Uppmuntra eleverna att handla efter andliga maningar de får och tillämpa
evangeliets sanningar de lär sig.

Lukas 10:38–42
Jesus undervisar Maria och Marta
Be eleverna att tänka på de val de gjorde i går. Be dem att ta en minut och lista så
många av de valen som möjligt i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be
flera elever läsa några av sina bra val för klassen.
• När kan vi behöva välja mellan två goda val?
När eleverna läser Lukas 10:38–42, be dem titta efter en princip som Frälsaren
undervisade om som kan hjälpa oss i våra beslut – speciellt när vi har mer än ett
bra val.
Förklara att när Frälsaren hade berättat liknelsen om den barmhärtige samariten
reste han till Betania och hälsade på hos en kvinna som hette Marta.
Be en elev läsa upp Lukas 10:38–40. Be klassen att följa med i texten och se vad
Marta och hennes syster Maria var för sig valde att göra medan Frälsaren var
i hemmet.
• Vad gjorde Maria när Frälsaren var i hemmet?
• Vad gjorde Marta? N/A
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Visa bilden Maria och Marta
(Evangeliebilder, [2008], nr 45; se även
LDS.org). Förklara att gästvänlighet var
mycket viktigt på Jesu tid. Marta
försökte göra vad som normalt
förväntades av en värdinna. Hon var
upptagen med praktiska bestyr som att
förbereda och servera måltiden.
• Enligt vers 40, vad sa Marta som
visar att hon oroade sig för
praktiska bestyr?
Be en elev läsa upp Lukas 10:41–42. Be
klassen följa med i texten och se
frälsarens svar till Marta.
• Vad kan Frälsaren ha menat när han
sa: ”Men bara ett är nödvändigt.
Maria har valt den goda delen”?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Det var berömvärt att Marta ’gjorde sig bekymmer och oroade sig för så mycket’
(se v. 41), men det var nödvändigare att lära sig evangeliet från Läromästaren”
(”Bra, bättre, bäst” Liahona, nov. 2007, s. 104).

• Vad kan Frälsaren ha menat när ha sa att ”den goda delen” som Maria hade valt
”inte [ska] tas ifrån henne” (Lukas 10:42)? (Genom att lyssna på Frälsaren
hellre än att fokusera på praktiska bestyr, kunde Maria få andliga välsignelser,
som är eviga.)
• Vilken princip kan vi lära oss av Frälsarens ord till Marta? Eleverna bör med
egna ord lyfta fram en princip liknande denna: Om vi väljer att hänge oss
själva till andliga ting framför världsliga bekymmer får vi eviga
välsignelser.)
• Hur kan vi hänge oss själva till andliga ting och ändå ta hand om andra
”nödvändiga” (Luk. 10:42) men mindre viktiga saker?
Be en elev läsa följande uttalande av äldste Oaks:
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”När vi överväger olika val bör vi komma ihåg att det inte räcker att något är bra.
Andra val är bättre och ytterligare andra är bäst. …
Tänk på hur vi använder vår tid i de val vi gör när det gäller att se på TV, spela
videospel, surfa på Internet eller läsa böcker och tidskrifter. Det är naturligtvis bra
att se på sund underhållning eller skaffa sig intressant information. Men en del
av detta är inte värt den del av vårt liv vi ger upp för att uppnå det. En del saker
är bättre och andra är bäst” (”Bra, bättre, bäst”, Liahona, nov. 2007, s. 105).

Be eleverna se över listan med val de gjorde i går och markera varje positivt val med
”bra”, ”bättre” eller ”bäst”. Be en eller två elever vittna om hur de har blivit
välsignade när de satte andliga ting före världsliga bekymmer.

Lukas 11
Jesus undervisar sina lärjungar om bön
Be eleverna föreställa sig att de är heltidsmissionärer och undervisar en
undersökare som har försökt be flera gånger och känner att Gud inte har svarat.
Undersökaren funderar på att ge upp det här med bön.
• Utifrån era egna erfarenheter, hur skulle ni bemöta problemet?
När eleverna studerar Lukas 11, be dem leta efter sanningar som kan hjälpa någon
som känner att Gud inte har svarat på deras bön.
Sammanfatta Lukas 11:1–4 genom att förklara att efter att ha lyssnat till Frälsaren
be, bad en av hans lärjungar honom att lära dem att be och då gjorde Frälsaren det.
Förklara att efter att Frälsaren lärt sina lärjungar att be använde han liknelser för att
undervisa ytterligare sanningar om bön och Guds villighet att besvara böner.
Be eleverna studera Lukas 11:5–13 parvis och se vad Herren undervisade om bön.
Framhåll tillägget i Joseph Smiths översättning för vers 5 och 13. Dessa tillägg finns
i Joseph Smiths Translation, Luke 11:5–6 och Luke 11:14: ”Er Fader i himlen
kommer inte att undlåta att ge er det som ni ber honom om. Och han gav dem en
liknelse: Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger:
Käre vän, låna mig tre bröd” (v. 5). ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge er goda gåvor, genom den
helige Ande, åt dem som ber honom?” (V. 13.) Efter en stund ställer du
följande frågor:
• I liknelsen ni läste i vers 5–8, vad bad den ena vännen den andra om? Varför?
• Varför tror ni att den andra vännen gav den första vad han bad om? N/A
• Om mannen i nöd representerar oss och hans vän med brödet representerar vår
Fader i himlen, vad föreslår Frälsaren att vi måste göra i tider av nöd?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi ber uthålligt och söker vår
himmelske Faders välsignelser i tider av nöd …
• Enligt vers 13 , vad ger vår Fader i himlen dem som ber uthålligt och söker hans
välsignelser?
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• Utifrån Frälsarens undervisning i Lukas 11:5–13, hur skulle ni avsluta meningen
på tavlan? (Efter att eleverna svarat, avsluta meningen på tavlan så att den
förmedlar denna sanning: Om vi ber uthålligt och söker vår himmelske
Faders välsignelser i tider av nöd, så besvarar han våra böner på de sätt
som välsignar oss mest.)
Fundera på låta elever ge exempel på när de har fått svar på sina böner när de
uthålligt har sökt sin himmelske Faders välsignelser.
Sammanfatta Lukas 11:14–54 genom att förklara att Jesus drev ut en oren ande,
rådde människor att lyssna till Guds ord och tillrättavisade fariseer och laglärda för
deras andliga okunnighet och ogudaktighet.

Lukas 12
Frälsaren varnar för hyckleri och girighet
Läs följande frågor för klassen och be eleverna tyst fundera över sina svar:
• Har du någonsin velat något så mycket att du har tänkt på det hela tiden?
• Vilken negativ effekt kan den sortens tankar ha på oss?
Sammanfatta Lukas 12:1–13 genom att förklara att när Frälsaren stod inför
folkmängden varnade han sina lärjungar för hyckleri. Han påminde dem att allt
som är dolt en dag skulle uppenbaras och att Gud känner och vakar över sina barn.
En man bad då Frälsaren att han skulle prata med mannens bror och övertala
honom att dela arvet med honom.
Be en elev läsa upp Lukas 12:14–15. Be klassen följa med i texten och se Frälsarens
svar på mannens förfrågan.
• Vilken varning gav Herren dem som var med honom?
Förklara att girighet är att överdrivet vilja ha något. Skriv följande sanning på tavlan:
Herren befaller oss att inte eftertrakta världsliga ägodelar.
• Varför bör man undvika girighet? Hur kan denna sanning skänka oss större
lycka i livet?
Förklara att efter att Frälsaren uppmanat sina lärjungar att undvika girighet
illustrerade han vikten av det budet med en liknelse. Be eleverna att tyst läsa Lukas
12:16–19 och se hur ofta mannen i liknelsen använder orden jag, mig och min/mitt.
Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vad kan mannens flitiga användande av jag, mig och min/mitt lära oss om hans
intressen?
• Hur kan vi frestas att vara som den mannen?
Be en elev läsa upp Lukas 12:20–21. Be klassen att följa med i texten och se vad
Gud sa om mannens girighet. Be eleverna berätta vad de hittar.
Skriv följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum
på tavlan: (Detta uttalande finns i ”Det som betyder mest är det som varar längst”
Liahona, nov. 2005, s. 44):
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”Det som betyder mest är det som varar längst” (äldste M. Russell Ballard).

• Hur missade den rike mannen i liknelsen att fokusera på ”det som
betyder mest”?
• Varför kan denna mans handlingar anses vara dåraktiga?
Sammanfatta Lukas 12:22–30 genom att förklara att Herren betonade att hans
lärjungar inte behövde bekymra sig för mycket över sina timliga behov.
Be en elev läsa upp Lukas 12:31–34. Be eleven att även läsa Joseph Smiths
Translation, Luke 12:34: ”Sök därför att frambringa Guds rike, så skall ni få detta
också.” Be klassen att följa med i texten och se vad Frälsaren rådde lärjungarna att
söka i stället för att fokusera på sina egna själviska begär.
• Vad rådde Jesus lärjungarna att söka?
• Vad lovades de om de först sökte att frambringa Guds rike?
• Hur skulle ni sammanfatta Frälsarens undervisning i Lukas 12:31–34 i en
princip? Eleverna bör med egna ord komma fram till en princip liknande denna:
Om vi söker att frambringa Guds rike och hans rättfärdighet, så sörjer han
för våra behov och förbereder en plats för oss i hans rike.)
• Hur kan vi söka att frambringa Guds rike? (När eleverna besvarar frågan, kan
du hänvisa till principen de identifierade tidigare om att hänge oss till andliga
ting hellre än timliga bekymmer.)
Vittna om hur du har välsignats när du har försökt prioritera andliga ting framför
timliga bekymmer och att frambringa Guds rike. Uppmuntra eleverna att begrunda
om de fokuserar mer på andliga ting än på timliga bekymmer. Be eleverna att skriva
i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker vad de ska göra för att prioritera
andliga ting framför timliga bekymmer och för att frambringa Guds rike.
Sammanfatta Lukas 12:35–59 genom att förklara att Frälsaren undervisade sina
efterföljare om att förbereda sig för hans andra ankomst. Han hjälpte dem förstå att
av den ”som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket” (v. 48) och han
förklarade att hans evangelium skulle orsaka stor splittring bland människor.
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Lukas 13–14
Inledning

Jesus undervisade om omvändelse och Guds rike och han
botade på sabbaten. Han använde sig också av liknelser för

att undervisa om ödmjukhet och lärjungeskapets pris.

Lektionsförslag
Lukas 13:1–14:14
Jesus botar på sabbaten och undervisar om ödmjukhet och omtänksamhet mot de
mindre lyckligt lottade
Läs upp följande scenario: Ni äter lunch med några vänner och märker att en fattigt
klädd skolkamrat sitter ensam. En person i gruppen fäller en dum kommentar om
elevens utseende och dina vänner skrattar.
Be eleverna tyst begrunda hur de skulle känna i den situationen.
• Hur skulle ni kunna reagera i den situationen?
Be eleverna att tyst läsa Lukas 13–14 och se vad Herren lärde om att umgås med de
som är mindre lyckligt lottade än vi.
Sammanfatta Lukas 13:1–14:6 genom att förklara att Frälsaren berättade liknelsen
om fikonträdet som skulle huggas ned om det inte bar frukt, vilket lär oss att vi
kommer att förgås om vi inte omvänder oss. Han botade en kvinna på sabbaten
och undervisade om Guds rike och dem som kommer att tillåtas inträda däri. Han
sörjde också över Jerusalems nära förestående förstörelse. I Lukas 14:1–6 läser vi att
Frälsaren var inbjuden att äta med en av de ledande fariseerna på sabbaten. Före
måltiden botade Frälsaren en man som led av vatten i kroppen.
Dela upp klassen parvis. Be en elev per par tyst läsa Lukas 13:15–16 och den andra
eleven tyst läsa Lukas 14:5–6. Be eleverna hitta Frälsarens svar till farisén som
anklagade honom för att bryta sabbaten genom att bota dessa personer. Be
eleverna berätta för sin kamrat vad de funnit.
Efter en stund ställer du följande frågor:
• Vilka fraser beskriver saker som fariseerna skulle göra för sina djur på sabbaten?
(Lösa dem från bojor och dra upp dem ur brunnen.)
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens undervisning om att helga sabbatsdagen? (Att
betjäna behövande är passande på sabbaten. Frälsarens rättfärdiga exempel står
i kontrast till vissa fariseer, som menade att det var tillåtet att hjälpa djur men
inte människor på sabbaten.)
Sammanfatta Lukas 14:7–11 genom att förklara att efter att ha botat mannen med
vatten i kroppen tillrättavisade Frälsaren de andra middagsgästerna för att de
försökte upphöja sig själva genom att ta de främsta platserna, som var
närmast värden.

293

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 52

Be en elev läsa upp Lukas 14:12–14. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren undervisade farisén som hade bjudit honom att komma och äta.
• Vilka råd ger gav Frälsaren denne farisé?
• Vad finns det för möjliga anledningar till att folk bjuder hem vänner och rika
grannar på middag?
Förklara att på Frälsaren tid fick de som var handikappade, lama eller blinda ofta
kämpa för att försörja sig själva och var därför fattiga. Vissa fariseer såg ner på
dessa människor (se Luk. 16:14–31).
• Av vilka anledningar ser människor ner på andra i dag?
• Vilken princip kan vi lära oss från Lukas 14:14 om att försöka hjälpa människor
som är mindre lyckligt lottade än vi? (Följande princip kanske eleverna
upptäcker: Om vi försöker hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade än
oss själva, så kommer Herren att belöna oss vid uppståndelsen.)
Påpeka att utöver att belöna oss vid uppståndelsen, så kommer Herren även att
välsigna oss i detta liv när vi försöker hjälpa människor som är mindre lyckligt
lottade än vi.
• Hur kan vi hjälpa människor som är mindre lyckligt lottade än vi?
• Hur har ni eller någon ni känner blivit välsignade av att hjälpa människor som
är mindre lyckligt lottade?
Be eleverna att fundera på hur de kan hjälpa människor som är mindre lyckligt
lottade än de. Be dem skriva ner ett mål i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker om att hjälpa människor som är mindre lyckligt lottade än de.

Lukas 14:15–35
Jesus framställer liknelsen om den stora måltiden och undervisar om
lärjungeskapets pris
Be eleverna att på tavlan skriva upp några saker som de kan bli om bedda att offra
eller ge upp som en Jesu Kristi lärjunge.
• Vilka ursäkter kan man lockas att använda för att undvika att göra dessa
uppoffringar?
Be klassen när de fortsätter att läsa Lukas 14 att leta efter principer som lär oss vad
Jesus Kristus förväntar sig av sina lärjungar.
Förklara att efter att Frälsaren gett farisén rådet att bjuda in de mindre lyckligt
lottade till måltider, sa en av gästerna till honom: ”Salig är den som får bli
bordsgäst i Guds rike” (Luk. 14:15). Som svar på den repliken framställde Frälsaren
liknelsen om den stora måltiden.
Be eleverna att läsa upp Lukas 14:16–24 i de par de hade tidigare under lektionen.
Be en elev i varje par se vilken inbjudan människorna i liknelsen fick. Be den andra
eleven i varje par se vilka ursäkter som gavs av de personer som avvisade inbjudan.
Efter en stund ställer du följande frågor:
• Hur är Jesu Kristi evangelium som en stor måltid? (Svaren kan innefatta
följande: evangeliet är en gåva som har förberetts för oss, det kan mätta oss och
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fylla våra behov, vi har bjudits in för att ta del av det; vi kan acceptera eller
avvisa inbjudan att ta del av det.)
• Vilka ursäkter gav de personer som inte accepterade inbjudan till den stora
måltiden?
• Vad avslöjar dessa ursäkter om dessa människors prioriteringar?
Enligt vers 24, vad är konsekvenserna av att prioritera annat framför Herren och
hans evangelium? Eleverna kommer kanske fram till en princip som denna: Om vi
prioriterar annat före Herren och hans evangelium, så går vi miste om
välsignelser som vi hade kunnat få.
Be eleverna att titta på listan de skrev på tavlan om saker som de kan bli ombedda
att offra som en Jesu Kristi lärjunge.
• Vilka välsignelser kan vi gå miste om när vi inte är beredda att göra sådana
uppoffringar?
Förklara att efter att Frälsaren hade berättat liknelsen talade han till folkmängden
om vad han förväntar sig av sina lärjungar. Förklara för eleverna att Joseph Smiths
översättning tydliggör Frälsarens undervisning i Lukas 14:25–27. ”Stora skaror
följde honom, och han vände sig om och sade till dem: Om någon kommer till mig
och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar,
eller sin man, ja, även sitt eget liv; eller med andra ord är rädd för att lägga ner sitt
liv för min skull, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och
följer mig kan inte vara min lärjunge. Bestäm er därför i ert hjärta att ni tänker göra
det som jag skall lära och befalla er.” Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sa att hans lärjungar måste vara villiga att göra.
Använda studiehjälpmedel
Kyrkan har utarbetat ett antal hjälpmedel för skriftstudier och tagit med dem i standardverken för
vissa språk. Dessa studiehjälpmedel innefattar fotnoter, ämnesregister, bilder och kartor. De är
värdefulla hjälpmedel man kan använda sig av när man studerar skrifterna. Uppmuntra eleverna
att använda dessa studiehjälpmedel under sina egna skriftstudier.

• Vad sa Frälsaren att hans lärjungar måste vara villiga att göra?
Förklara att en definition av det grekiska ordet som översattes till hata är att ”älska
mindre” (James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible [1890], ”misĕō”,
s. 48). Frälsaren förklarade att för sina lärjungar måste hängivenhet till familj eller
till och med det egna livet komma efter hängivenhet till honom (se även Matt.
10:37). Att bära sitt kors syftar till korsfästelse och symboliserar en nödvändig
villighet att ge sitt liv för Kristus, som gav sitt liv för oss (se även JSÖ, Matt. 16:26 i
Handledning för skriftstudier).
• Vilka sanningar om att vara Jesu Kristi lärjungar kan vi lära oss av de här
verserna? (Eleverna kan identifiera flera olika sanningar, men se till att de
identifierar följande sanning: Jesu Kristi lärjungar måste vara villiga att offra
allt för att följa honom. Du kan be eleverna skriva denna sanning i marginalen
vid Lukas 14:25–27.)
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• Varför tror ni att Jesu Kristi lärjungar måste vara villiga att sätta honom före allt
annat, till och med sina familjemedlemmar och sina egna liv?
Skriv meningen Bestäm er i ert hjärta (se JST, Luk. 14:25–27, citerad ovan) på tavlan.
• Vad tror ni ”bestäm er i ert hjärta” betyder? (Förklara att i det här
sammanhanget betyder bestäm er i ert hjärta att man ska ta ett fast beslut.)
• Vad vill Frälsaren att vi bestämmer oss i hjärtat?
• Vad kan vi lära oss av Joseph Smiths översättning av Lukas 14:27? (Elever bör
identifiera en sanning som följande: När vi bestämmer oss i hjärtat att göra
det Kristus lär och befaller oss blir vi hans lärjungar.)
Ge eleverna en kopia av följande uttalande av äldste Larry W. Gibbons i de sjuttios
kvorum. Be en elev läsa upp det. Be klassen följa med i texten och se vad vi kan
göra för att efterleva den här principen.
”När ni börjar fastställa era prioriteter i livet, kom då ihåg att den enda sanna
tryggheten i livet ligger i att hålla buden. …
Vilken stor sak det är att en gång för alla bestämma tidigt i livet vad ni tänker
göra och vad ni inte tänker göra när det gäller ärlighet, anständighet, kyskhet,
Visdomsordet och tempeläktenskap.
Bröder och systrar, håll er på den raka och smala vägen. Nej, håll er i mitten på
den raka och smala vägen. Låt er inte driva bort, gå inte vilse, fuska inte, var försiktiga. …
När ni följer buden får ni den glädje som alltför många letar efter på andra platser” (”Bestäm er
därför i ert hjärta”, Liahona, nov. 2006, s. 103, 104).

• Vilket bud är ni fast beslutna att lyda? Hur har ni välsignats av att ni beslutade
er för att följa det budet?
Uppmuntra eleverna att en gång för alla bestämma ”vad de tänker och inte tänker
göra när det gäller ärlighet, anständighet, kyskhet, Visdomsordet och
tempeläktenskap”. Be gärna eleverna att skriva ner sina beslut i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Förklara att efter att ha undervisat lärjungarna om lärjungeskapet, berättade
Frälsaren två liknelser. Be en elev läsa upp Lukas 14:28–30 och en annan elev läsa
upp Lukas 14:31–33. Be klassen följa med i texten och fundera på vad de två
liknelserna visar.
• Vad tror ni att de två liknelserna visar?
Förklara att båda liknelserna visar vikten av att beräkna eller bedöma kostnaden av
ett visst handlande innan man börjar för att avgöra om man kan slutföra det.
Frälsaren ville att hans efterföljare eftertänksamt skulle överväga om de var villiga
att offra vadhelst som krävdes så att de skulle kunna fortsätta in till änden som
hans lärjungar. (Se även Joseph Smiths Translation, Luke 14:31: ”Och säga: Den
mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Och detta sade han för att
betona att ingen skulle följa honom om han inte kunde fortsätta att göra det” (se
Luk. 14:30).
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Be eleverna att än en gång fundera på listan över uppoffringar på tavlan. Be några
elever berätta varför de är villiga att göra dessa uppoffringar som Jesu Kristi
lärjungar.
Du kan tipsa dem om att markera vers 33, som ger en enkel sammanfattning av
Frälsarens undervisning i detta kapitel. Vittna om de lärdomar ni diskuterat.
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Lukas 15
Inledning

Fariseerna och de skriftlärda klagar på Frälsarens umgänge
med publikaner och syndare. Frälsaren svarar med liknelserna

om det återfunna fåret, det återfunna myntet och den
återfunne sonen.

Lektionsförslag
Lukas 15:1–10
Jesus ger liknelserna om det återfunna fåret och det återfunna myntet
Börja klassen med att fråga eleverna om de har tappat någonting värdefullt.
• Vad var ni villiga att göra för att återfinna det? Varför?
• Vad tror ni menas med att vara andligt ”förlorad”? (Hjälp eleverna förstå att
detta kan avse dem som ännu inte har tagit emot Jesu Kristi återupprättade
evangelium eller som just nu inte lever efter det evangeliet lär.)
Be klassen tänka på någon de känner som kan vara andligt förlorad. Be dem
fundera på hur de känner för den personen.
Förklara att Lukas 15 innehåller Frälsarens undervisning om dem som är andligt
förlorade. Be eleverna leta efter sanningar i Lukas 15 angående hur vår himmelske
Fader känner för dem som är andligt förlorade och ansvaret vi har gentemot dem.
Be en elev läsa upp Lukas 15:1–2. Be klassen följa med i texten och se vilka som
höll sig nära Jesus och vad fariseerna och de skriftlärda klagade på.
• Vilka höll sig nära Frälsaren? Varför klagade fariseerna och de skriftlärda?
• Vad säger detta klagomål om fariseerna och de skriftlärda?
Förklara att Frälsaren svarade genom att ge tre liknelser: en om ett förlorat får, en
om ett förlorat mynt och en om en förlorad son. Dessa liknelser var avsedda både
att ge hopp åt syndarna så väl som att fördöma fariseernas och de skriftlärdas
hyckleri och självgodhet. Be klassen uppmärksamma varför föremålet, djuret eller
individen i varje liknelse förlorades och hur det/den återfanns.
Rita följande uppställning på tavlan eller ge det till eleverna på ett
utdelningsblad. Dela in klassen parvis och låt den ena eleven tyst läsa
Lukas 15:3–7 och den andra läsa Lukas 15:8–10. Låt eleverna läsa sina tilldelade
liknelser och söka svar på frågorna i vänstra kolumnen. (Den tredje liknelsen
kommer att täckas senare i lektionen.)
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Liknelser om de återfunna – fåret, myntet och sonen
Lukas
15:3–7

Lukas
15:8–10

Lukas
15:11–32

Vad förloras?
Varför förloras det?
Hur återfanns det?
Vilka ord eller uttryck beskriver reaktionen när det
återfanns?

Efter ett tag ber du dem förklara sin tilldelade liknelse och berätta för sin kamrat
vad de svarat på uppställningens frågor. När båda eleverna i varje grupp är klara, be
några elever komma fram och fylla i uppställningen på tavlan eller (om du inte
ritade av uppställningen på tavlan) berätta vad de svarade.
• Vad är skillnaden mellan hur fåret och myntet förlorades? (Fåret gick vilse
genom att följa sitt naturliga sätt att vara och utan egen förskyllan, medan
myntet tappades bort genom ägarens slarv eller ovarsamhet [se David O.
McKay, i Conference Report, apr. 1945, s. 120–122].)
• Enligt vers 7 och 10, vad representerar myntet och fåret som återfinns? (De
representerar en syndare som har omvänt sig och vänt tillbaka till Gud.)
• Vilket ansvar har vi gentemot dem som är förlorade, oavsett hur de förlorades?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: När vi hjälper andra känna en önskan
att omvända sig …
• Utifrån reaktionen hos dem som återfann det som förlorats, hur skulle ni
avsluta meningen på tavlan? (Eleverna bör identifiera en princip ungefär som
den här: När vi hjälper andra att känna en önskan att omvända sig, känner
vi glädje och himlen jublar. Skriv klart principen på tavlan. Föreslå gärna att
eleverna skriver den här principen i sina skrifter vid Lukas 15:1–10.)
• Hur har ni eller någon ni känner hjälpt någon som varit andligt förlorad att
känna en önskan att omvända sig och komma närmare sin himmelske Fader?
När har någon hjälpt er? (Påminn eleverna om att de inte ska berätta om
upplevelser som är för personliga.)

Lukas 15:11–32
Jesus berättar liknelsen om den återfunne sonen
Be klassen fundera över följande scenario: En ung kvinna har begått allvarliga
synder och har slutat be och komma till kyrkan. Hon känner en önskan att börja be
och leva efter Herrens normer, men hon oroar sig för att han inte vill ha henne
tillbaka.
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Be eleverna fundera på om de känner någon som kan ha känt sig som personen i
det här scenariot. Förklara att den tredje liknelsen i Lukas 15 handlar om en
slösaktig son, hans äldre bror och deras far. Be eleverna att söka efter sanningar när
de studerar den här liknelsen som kan hjälpa någon som kanske känner är att de är
bortom allt hopp.
Dela upp eleverna i grupper om tre personer. Ge om möjligt varje elev en
kopia av följande utdelningsblad. Be dem att läsa upp Lukas 15:11–32 i
sina grupper. Ge en elev i uppgift att se liknelsen ur den slösaktige sonens
perspektiv, en annan elev att se den ur faderns perspektiv och en tredje elev att se
den ur den äldre broderns perspektiv.
Uppgifter för små grupper
Under mindre gruppuppgifter kan eleverna glömma bort syftet med aktiviteten, diskutera
personliga angelägenheter eller bli okoncentrerade i sin inlärning. Förbli aktivt engagerad genom
att gå från grupp till grupp och övervaka inlärningsaktiviteten för att hjälpa eleverna hålla fast
vid uppgiften och få ut mesta möjliga av den.

När eleverna har läst färdigt ber du dem diskutera frågorna på utdelningsbladet i
gruppen.
I stället för att be eleverna läsa och diskutera liknelsen kan du visa videon
”Den återfunna sonen” (5:35) från bibelvideor om Jesu Kristi liv. Ge varje elev
följande utdelningsblad och be dem söka svaren till frågorna medan de tittar på
videon. Den här videon finns på LDS.org.

Liknelsen om den återfunne sonen
Den återfunne sonen
• Vad hjälpte dig att komma till besinning, eller inse din eländiga situation?
• Hur väntade du dig att din far skulle reagera på att du kom hem igen?
• Vad kan du ha tänkt och känt när din far bemötte dig som han gjorde?

Fadern
• Vad kan du ha tänkt och känt medan din yngre son var borta?
• Varför skulle du välkomna din slösaktige son så som du gjorde?
• När din äldre son blev förnärmad av hur du bemötte hans yngre bror, hur hjälpte du honom förstå
dina handlingar?

Den äldre brodern
• Vad kan du ha tänkt och känt medan din bror var borta?
• Varför var det svårt för dig att glädjas åt din brors återkomst?
• Vilka välsignelser har du fått av att vara trogen din far?
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Fråga eleverna hur de skulle fylla i den tredje kolumnen (Luk. 15:11–32) av
uppställningen på tavlan eller det första utdelningsbladet. Skriv upp elevernas svar
på tavlan, eller be dem skriva sina svar på utdelningsbladen.
• Hur gick den slösaktige sonen förlorad? (I motsats till fåret och myntet så gick
den slösaktige sonen förlorad på grund av sin egen upproriskhet.)
• Om man förstår att fadern i den här liknelsen representerar vår himmelske
Fader, vad kan vi lära oss om hur vår himmelske Fader bemöter dem som
återvänder till honom genom omvändelse? (Eleverna bör identifiera en princip
liknande den här: Om vi kommer tillbaka till vår himmelske Fader genom
att omvända oss och söka hans förlåtelse, så gläds han och välkomnar oss
tillbaka med öppna armar. Skriv den här principen på tavlan.)
• Hur kan den här principen hjälpa dem som känner sig andligt förlorade?
Be en elev att läsa följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum för klassen:
”Den vackra bilden av hur denne pojkes ängslige, trofaste far sprang för att möta
honom och överhöljde honom med kyssar är en av de mest rörande scenerna i de
heliga skrifterna. Den berättar för alla Guds barn, vilsegångna eller inte, hur
gärna Gud vill ha oss tillbaka i sin skyddande famn” (”Den andre förlorade
sonen”, Liahona, juli 2002, s. 69).

Påminn eleverna om den äldre brodern i liknelsen.
• Varför tror ni att den äldre brodern var arg?
Be en elev läsa följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland och be klassen lyssna
efter insikter om varför den äldre brodern var arg:
”Sonen är inte så arg över att den andre har kommit hem, utan är snarare arg för
att hans föräldrar är så glada över det. Denne plikttrogne son – och han är
mycket plikttrogen – känner sig ouppskattad och tycker nog mer än lovligt synd
om sig själv. Han glömmer för ett ögonblick att han har aldrig behövt uppleva
smuts eller förtvivlan, rädsla eller självförakt. Han glömmer för ett ögonblick att
varenda kalv på gården redan är hans, liksom varenda skrud i garderoben och
varje ring i skrinet. Han glömmer för ett ögonblick att han belönats för sin trofasthet och alltid
kommer att belönas för den. …
Han känner ännu inte medkänsla och barmhärtighet, och har inte heller vidsynthet och
själsstorhet nog att se att detta inte är en rival som återvänder. Det är hans bror. …
Den yngre brodern har sannerligen varit fånge – en fånge under synden, dumheten och i en
svinstia. Men också den äldre brodern har varit instängd. Han har hittills varit oförmögen att
bryta sig ut ur sig själv. Han är hemsökt av svartsjukans grönögda monster” (”Den andre
förlorade sonen”, Liahona, juli 2002, s. 70).

• Enligt äldste Holland, varför var den äldre brodern arg?
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• Vad behöver vi komma ihåg när vi ser att Gud är nådig mot och välsignar dem
som omvänder sig och återvänder till honom?
• Vad kan vi lära oss av denna liknelse om att bli mer lika vår Fader i himlen?
(Eleverna bör identifiera en princip liknande denna: Vi kan bli mer lika vår
Fader i himlen genom att visa barmhärtighet och glädje när andra
omvänder sig.
Gå igenom principerna eleverna lärt sig från liknelserna i Lukas 15. Be eleverna
förklara hur de skulle kunna använda de här principerna för att svara fariseerna och
de skriftlärda som klagade på att Jesus åt med syndarna.
Påminn eleverna om personen de tänkte på i början av lektionen som kan vara
andligt förlorad. Uppmuntra dem att under bön fundera på hur de skulle kunna
hjälpa den personen att omvända sig och närma sig sin himmelske Fader. Be
eleverna att utföra följande uppgift i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• Skriv ner ett sätt som du kan använda det du har lärt dig i dag.
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Lukas 16
Inledning

Jesus undervisar liknelsen om den ohederlige förvaltaren.
Fariseerna hörde Jesus undervisa och hånade honom. Jesus

tillrättavisar då fariseerna och berättar liknelsen om den rike
mannen och Lasarus för dem.

Lektionsförslag
Lukas 16:1–12
Jesus undervisar liknelsen om den ohederlige förvaltaren
Fundera på att ta med saker till klassen som kan representera jordiska rikedomar
och makt, som pengar, en elektronisk enhet, ett diplom, en leksaksbil eller en bild
av ett hus.
Börja lektionen med att fråga:
• Vad finns det för saker som människor ofta fäster sina hjärtan vid och försöker
att uppnå? (Om du tagit med dig föremål till lektionen, visa dem vartefter
eleverna nämner dem. Annars, be en elev att skriva deras svar på tavlan.)
• Vilka rikedomar vill vår himmelske Fader att vi söker? (Be en elev att lista
elevernas svar på tavlan, vilka kan innefatta eviga familjer, fred, glädje och
celestial härlighet. Be eleven skriva rubriken Eviga rikedomar ovanför listan.)
Påpeka att vi kan åtnjuta några av de här eviga rikedomarna i detta liv. Be eleverna
begrunda vilka eviga rikedomar som är särskilt viktiga för dem. Be dem att leta
efter sanningar när de studerar Lukas 16 som kan hjälpa dem att uppnå eviga
rikedomar.
Förklara att efter liknelserna om det återfunna fåret, det återfunna myntet och den
återfunne sonen, så undervisade Frälsaren om den ohederlige förvaltaren. Du kan
behöva förklara att en förvaltare är en person som har hand om en verksamhet,
pengar eller egendom som tillhör någon annan.
Be en elev läsa upp Lukas 16:1–2. Be klassen att följa med i texten och se vad den
rike mannen i liknelsen fick höra om sin förvaltare.
• Vad hade förvaltaren gjort med den rike mannens egendom?
• Vad blev följden för förvaltarens förskingring? (Han skulle förlora jobbet.)
Sammanfatta Lukas 16:3–7 genom att förklara att förvaltaren oroade sig för vad
han skulle göra när han förlorat jobbet, för han kände att han inte kunde utföra
praktiskt arbete och skämdes för att tigga. Han smidde en plan som han trodde
skulle kunna ge jobbtillfällen i andra hushåll. Han besökte två av den rike mannens
gäldenärer (personer som stod i skuld till honom) och skrev av deras lån märkbart,
och hoppades på så sätt att få deras gillande.
Be en elev läsa upp Lukas 16:8. Be klassen följa med i texten och se hur den rike
mannen svarade när han hörde om vad förvaltaren hade gjort. Förklara att ”den här
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världens barn” är världsligt sinnade människor och ”ljusets barn” är Guds
efterföljare eller andligt sinnade människor.
• Hur reagerade den rike mannen när han fick veta vad förvaltaren hade gjort?
Vad berömde den rike mannen? (Den rike mannen berömde förvaltarens
klokhet i att få den rike mannens gäldenärers gillande. Han berömde inte
förvaltarens oärlighet.)
Ge eleverna en kopia av följande uttalande av äldste James E. Talmage i de tolv
apostlarnas kvorum. Be en elev att läsa upp uttalandet. Be klassen att följa med i
texten och se vad Frälsaren undervisade med liknelsen om den ohederlige
förvaltaren.
”Herrens avsikt var att visa kontrasten mellan den omsorg, förtänksamhet och
hängivenhet, som visas av människor, engagerade i lukrativa affärer här på
jorden, och den halvhjärtenhet, som kännetecknar många, vilka påstår sig söka
och eftersträva andliga skatter. …
Tag lärdom även av de onda och oärliga; om de är så kloka och förutseende, att
de sörjer för den enda framtid, de kan tänka sig, hur mycket mer skulle inte du,
som tror på en evig framtid, sörja för den! … Sök att efterlikna den otrogne förvaltaren och
mammonträlarna, men inte i deras oärlighet, snikenhet och giriga samlande av en rikedom, som,
även när den är som bäst, blott är förgänglig, utan sök att efterlikna dem i deras nitälskan,
förtänksamhet och omsorg om framtiden” (Jesus Kristus, [1964], s. 454, 455).

• Vad ville Frälsaren att lärjungarna skulle lära sig av de världsligt sinnade, som
den ohederlige förvaltaren?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi förbereder oss klokt för vår eviga
framtid …
Be en elev läsa upp Lukas 16:10–12. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sa att vi måste göra för att välsignas med eviga rikedomar. Förklara att
mammon syftar på världslig rikedom, som pengar och ägodelar och kontakter.
• Vad tror ni att det betyder att vara ”trogen i smått” betyder (v. 10)? När eleverna
har svarat lägger du till följande ord på tavlan och använder världsliga rikedomar
rättfärdigt …)
Fäst elevernas uppmärksamhet på listan över de eviga rikedomarna på tavlan.
• Vad gör dessa till den ”sanna rikedomen” (v. 11)?
Be eleverna avsluta meningen på tavlan så att den skapar en princip om hur vi kan
få eviga rikedomar. (Eleverna bör komma på följande princip: Om vi förbereder
oss klokt för vår eviga framtid och använder världsliga rikedomar rättfärdigt,
så kan vi välsignas med eviga rikedomar.)
• Varför är det ibland svårt att klokt och flitigt förbereda oss för vår eviga framtid?
• Hur kan vi använda världsliga rikedomar rättfärdigt?
• Hur speglar vårt rättfärdiga användande av världsliga rikedomar vår värdighet
att anförtros eviga rikedomar?
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Bekräfta elevernas svar på ett positivt sätt
Se till att bekräfta elevernas svar på ett positivt sätt, kanske genom att tacka dem eller
kommentera deras svar. Det hjälper eleverna att känna sig hörda och bekräftade och kan hjälpa
dem att känna sig mer bekväma med att dela med sig av svar, insikter och upplevelser i
framtiden.

Lukas 16:13–31
Jesus tillrättavisar fariseerna och berättar liknelsen om den rike mannen och Lasarus
Rikta elevernas uppmärksamhet på listan på tavlan (eller på föremålen som
representerar världsliga rikedomar om du tog med sådana) och be dem fundera på
hur begär efter världsliga rikedomar kan hindra oss från att få eviga rikedomar. Be
eleverna söka ett svar på frågan när de studerar Lukas 16:13–26.
Sammanfatta Lukas 16:13–14 genom att förklara att Frälsaren undervisade att vi
”kan inte tjäna både Gud och mammon” (v. 13). Fariseerna hörde Frälsarens
lärdomar och ”hånade” (v. 14) honom. Be eleverna att söka i Lukas 16:14 efter
orden som beskriver fariseerna och ger en förklaring till varför de hånade Frälsaren
för hans lärdomar.
• Vad älskade fariseerna och vad mer eftersträvade, utifrån det ni lärt er om dem?
(Världslig rikedom och inflytande [se Matt. 23:2–6, 14 (vers 14 finns i fotnoten
för vers 13)].)
• Varför tror ni att fariseernas girighet fick dem att håna Frälsaren?
Förklara att Joseph Smiths översättning av Lukas 16:16–23 (i Handledning för
skriftstudier) ger mer inblick i ordväxlingen mellan fariseerna och Frälsaren. Be en
elev läsa upp följande sammanfattning av den översättningen:
Fariseerna hävdade att moselagen och andra profetiska skrifter (Gamla testamentet) utgjorde
deras lag och att de därför förkastade Jesus som deras domare. Jesus förklarade att moselagen
och profeterna hade vittnat om honom. Han ifrågasatte varför fariseerna förnekade det som stod
skrivet och tillrättavisade dem för att de ”förvränger den rätta vägen” JSÖ, Luk. 16:21). För att få
fariseerna, som eftertraktade världsliga rikedomar och makt, att inse sitt beteende och följderna
av det, liknade Frälsaren dem vid den rike mannen i liknelsen som finns skriven i Lukas
16:19–31.

Be tre frivilliga att delta i ett rollspel. En frivillig får läsa Frälsarens ord
(Luk. 16:19–23), den andra frivilliga får läsa den rike mannens ord (Luk. 16:24, 27,
28, 30) och den tredje läser Abrahams ord (Luk. 16:25, 26, 29, 31). Be eleverna att
läsa upp sina olika delar i Lukas 16:19–26. Be klassen följa med och se vad en fattig
man som hette Lasarus och en rik man fick erfara.
• Hur skilde sig den rike mannens och Lasarus liv åt?
• Hur skilde sig deras liv efter döden åt? (Du kan behöva förklara att ”Abrahams
sida” [v. 22] representerar paradiset i andevärlden och att ”helvetet” [v. 23]
syftar på andefängelset [se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln,
”Abraham’s Bosom”; Handledning för skriftstudier, ”Helvetet”].)
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• Hur missade den rike mannen att använda sina jordiska rikedomar på ett
rättfärdigt sätt?
Påminn eleverna om att den rike mannen i denna liknelse representerar de giriga
fariseerna.
• Vad kan liknelsen lära oss om vad som händer om vi är giriga och inte använder
våra världsliga rikedomar rättfärdigt? (När eleverna har svarat skriver du
följande princip på tavlan: Om vi är giriga och inte använder våra jordiska
rikedomar rättfärdigt, så kommer vi till slut att uppleva lidande och ånger
[se även L&F 104:18].)
Hjälp eleverna att identifiera en till sanning i denna liknelse. Be dem tänka på
någon de bryr sig om som väljer att leva i olydnad till Frälsarens undervisning.
• Vad tror ni skulle kunna övertyga den personen att omvända sig och ändra sin
livsstil?
Be de tillfrågade eleverna läsa upp sina delar av Markus 16:27–31. Be klassen att
följa med i texten och hitta den rike mannens önskan.
• Vad önskade den rike mannen för sina fem bröder? Varför?
• Vad trodde den rike mannen skulle hända om Lasarus visade sig för
hans bröder?
Förklara att den rike mannen trodde att hans bröder skulle omvända sig till
sanningen om Lasarus visade sig för dem. Omvändelse är ”förändra sin tro, sitt
hjärta och sitt levnadssätt för att acceptera och följa Guds vilja” (Handledning för
skriftstudier, ”Omvända sig, omvändelse” scriptures.lds.org).
• Enligt liknelsen, varför sände inte Abraham ner Lasarus till den rike
mannens bröder?
Påpeka att genom att nämna ”Mose och profeterna” (Luk. 16:29, 31), hänvisade
Frälsaren återigen till skrifterna som fariseerna hävdade att de trodde på och levde
efter, men i verkligheten förkastade. Förklara att en riktig man som hette Lasarus
senare blev den som ”uppstår från de döda” (v. 31) när Frälsaren gjorde honom
levande igen (se Joh. 11). Senare blev Jesus den som reste från de döda när han
uppstod. Men i båda fallen förkastade fariseerna och andra beviset på Frälsarens
gudomlighet och övertygades inte till omvändelse.
• Vilken sanning om omvändelse lär vi oss av det Abraham lärde den rike
mannen i denna liknelse? Eleverna kan nämna flera olika sanningar, men se till
att de identifierar följande sanning: Omvändelse kommer genom att tro och
följa profeters ord och inte genom att se underverk eller änglar.)
• Varför tror ni att omvändelse kommer genom att tro och följa profeters ord och
inte genom att se underverk eller änglar?
• Hur kan vi hjälpa människor att tro och följa profetens ord?
• Vilka specifika lärdomar från profeter har påverkat er omvändelse?
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner flera sätt
på vilka de bättre kan tro eller följa specifika lärdomar eller råd från profeter och så
stärka sin omvändelse. Uppmuntra eleverna att tillämpa det de skrivit.
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Lukas 17
Inledning

Jesus lärde sina lärjungar om behovet av att förlåta andra.
Efteråt bad apostlarna Jesus att ge dem mer tro. Som svar på
det berättar Frälsaren liknelsen om den onyttige tjänaren.

Senare botade Jesu tio spetälska, men bara en återvände för
att tacka honom. Frälsaren konfronterades av fariseerna och
han undervisade dem om Guds rikes ankomst.

Lektionsförslag
Fokusera på att hjälpa eleverna fullgöra sin roll
När du förbereder varje lektion, håll fokus på elevernas roll i klassrummet och inte bara på vad
du ska göra där. Hellre än att bara fråga ”Vad ska jag göra på lektionen i dag?” eller ”Vad ska
jag undervisa mina elever om?” bör du också tänka på följande under dina lektionsförberedelser:
”Vad ska mina elever göra på lektionen i dag?” ”Hur ska jag hjälpa mina elever upptäcka vad de
behöver veta?”

Lukas 17:1–10
Apostlarna bad Jesus att ge dem mer tro
Be eleverna att tänka på specifika situationer där de kan behöva utöva tro (som att
be om en prästadömsvälsignelse, betala tionde eller hålla tal eller en lektion i
kyrkan). Be några elever berätta vad de tänkte på och skriv deras svar på tavlan.
Be eleverna tyst begrunda följande frågor:
• Har du någon gång velat ha mer tro? I så fall, vad gjorde att du kände så?
Be eleverna att leta efter principer när de studerar Lukas 17 som kan hjälpa dem att
få mer tro.
Sammanfatta Lukas 17:1–2 genom att förklara att Frälsaren varnade om att de som
förleder andra eller övertalar dem att synda kommer att hållas ansvariga.
Be eleverna att tyst läsa Lukas 17:3–4 och hitta en befallning Frälsaren gav sina
lärjungar som kan kräva tro.
• Enligt vers 3, vad befallde Jesus sina lärjungar att göra om någon gör något fel
mot dem?
• Enligt vers 4, hur ofta skulle lärjungarna förlåta? (Du kanske vill förklara att
Frälsarens svar är ett sätt att säga att vi bör förlåta den som omvänder sig
oavsett hur många gånger de gör fel mot oss.)
• Varför kan det vara svårt att förlåta någon som har gjort fel mot er
upprepade gånger?
Be en elev läsa upp Lukas 17:5. Be klassen följa med i texten och se vad apostlarna
önskade av Frälsaren efter att han hade sagt att lärjungarna att förlåta dem som
sårat dem.
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• Vad önskade apostlarna av Frälsaren? (Du kan be eleverna markera orden ”Ge
oss mer tro” i sina skrifter.)
• Hur kunde apostlarnas strävan att stärka sin tro på Herren hjälpa dem lyda
budet att förlåta andra?
Sammanfatta Lukas 17:6 genom att förklara att Frälsaren sedan undervisade
apostlarna om att tro så liten som ett senapskorn kan skapa underverk. För att
hjälpa apostlarna veta hur de kunde få mer tro återgav Jesus sedan en liknelse som
beskrev förhållandet mellan en herre och en tjänare.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vår tro ökar när vi …
Be flera elever turas om att läsa ur Lukas 17:7–10. Be klassen följa med i texten och
se vad en herre förväntade sig av sin tjänare.
• Vad förväntade sig herren av sin tjänare?
Förklara att på Bibelns tid tillhandahöll en herre alla livets nödvändigheter åt
tjänaren när tjänaren troget fullgjorde sina förväntade uppgifter. På grund av det
fanns det ingen anledning att tacka tjänaren speciellt eller att känna någon skuld
gentemot denne för att han utförde sina uppgifter.
• Hur är vår himmelske Fader som herren i liknelsen. Vad förväntar han sig att vi
ska göra? (Att vi ska göra ”allt som krävs av” oss [v. 10].)
Lägg till ytterligare ord till meningen på tavlan så att det står: Vår tro ökar när vi
strävar efter att göra allt som vår himmelske Fader befaller.
För att hjälpa eleverna se vad de mer kan göra för att öka sin tro frågar du:
• Enligt vers 10, vad skulle tjänaren säga efter att ha lytt sin herres befallningar?
(Be eleverna att även läsa fotnoten för vers 10.)
• Vad innebär det att vara en onyttig tjänare? (Det betyder att hur väl människor
än håller buden, står de alltid i skuld till Gud.)
• Varför står vi alltid i skuld till vår himmelske Fader, även när vi är lydiga och
lever rättfärdigt? (Därför att vår himmelske Fader alltid välsignar oss kan vi
aldrig betala tillbaka [se Mosiah 2:20–26].)
Avsluta meningen på tavlan så att följande princip förmedlas: Vår tro ökar när vi
strävar efter att göra allt som vår himmelske Fader befaller och när vi minns
att vi alltid står i skuld till honom. Uppmuntra gärna eleverna att skriva den
principen i sina skrifter.
• Hur kan strävan att göra allt som vår himmelske Fader befaller öka vår tro?
Be eleverna att fundera på ett tillfälle när de höll buden eller lydigt utförde sin plikt
och kände att deras tro ökade på grund av det. Be dem skriva ner sina tankar sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Efter en lagom stund låter du dem berätta för en klasskamrat vad de skrivit. Be
några elever berätta för klassen om sina tankar.
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Lukas 17:11–19
Jesus botar tio spetälska
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: På Bibelns tid var det mycket svårt att
vara spetälsk därför att …
Hjälp eleverna gå igenom vad de vet om spetälska genom att be dem berätta för
klassen hur de skulle avsluta meningen. Till exempel, eleverna kanske nämner att
spetälska kunde leda till vanställdhet och död; att spetälska hölls avskilda från
resten av samhället för att de var rädd för smitta; och de behövde ropa ”Oren!” för
att varna dem som närmade sig dem (se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva
av Bibeln, ”Leper”).
Be en elev läsa upp Lukas 17:11–12. Be klassen se vilka Jesus mötte när han
stannade i en by på vägen till Jerusalem. Be eleverna att berätta vad de hittar.
• Om ni var en av dessa spetälska, hur skulle det ha känts att se Jesus?
Be en elev läsa upp Lukas 17:13–14. Be klassen följa med i texten och se vad de
spetälska sa till Frälsaren och vad han svarade dem.
• Vad bad de spetälska Jesus om?
• Vad befallde Jesus dem att göra?
Förklara att moselagen föreskrev att spetälska skulle visa upp sig för prästerna när
de tillfrisknat för att tillåtas återvända till samhället (se 3 Mos. 14).
• Vad hände när de spetälska gick iväg?
• Vad kan vi lära oss för princip av vers 14 om vad vi måste göra för att få Herrens
välsignelser? Eleverna bör komma fram till en sanning liknande denna: Herren
välsignar oss när vi gör det som han har sagt.)
Be eleverna fundera på hur det skulle ha varit att vara en av de spetälska som
botades.
• Vad tror ni att ni skulle ha gjort när ni insåg att ni blivit botade från spetälska?
Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 17:15–19. Be klassen följa med i texten
och se hur en av de spetälska reagerade annorlunda än de andra.
• Vad gjorde den samaritiska spetälska för att visa sin tacksamhet mot Frälsaren?
• Varför kan Lukas ha nämn att den tacksamma spetälska var samarit – någon
som de flesta judar skulle ha sett ner på? Hur ökar den detaljen vår förståelse av
redogörelsen?
• Vilken princip kan vi lära vi av den spetälska som kom tillbaka för att tacka
Herren? (Elever bör komma fram till en sanning som följande: Det är viktigt
att uttrycka tacksamhet för våra välsignelser.)
• Varför är det viktigt att uttrycka tacksamhet för våra välsignelser?
• Hur är vi ibland som de nio spetälska?
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Thomas S. Monson:
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”Mina bröder och systrar, kommer vi ihåg att tacka för de välsignelser vi får?
Uppriktiga tack hjälper oss inte bara att se våra välsignelser, utan öppnar också
himlens dörrar och hjälper oss känna Guds kärlek” (”Tacksamhetens gudomliga
gåva” Liahona, nov. 2010, s. 87).

• Enligt vers 19, vad sa Frälsaren hade hänt med denna spetälska på grund av
hans handlingar? (Han blev frälst.)
• Hur kan vi bli frälsta när vi tackar Herren för våra välsignelser?
Be eleverna skriva i sina studiedagböcker specifika välsignelser från vår himmelske
Fader som de är tacksamma för. Föreslå att de skriver hur de kan leva i tacksamhet
för dessa välsignelser.

Lukas 17:20–37
Jesus undervisar om Guds rikes ankomst
Sammanfatta Lukas 17:20–37 genom att förklara att Frälsaren undervisade om sin
andra ankomst. (Obs: Liknande lärdomar behandlades i lektionsmaterialet för
Matteus 24 och Joseph Smith – Matteus.)
Avsluta med att vittna om sanningarna som togs upp i den här lektionen.
Uppmuntra eleverna att tillämpa dessa sanningar i sina liv.

Repetition av nyckelskriftställen
Den här aktiviteten kan användas för att hjälpa eleverna att memorera
nyckelskriftställen.
Dela upp klassen i grupper om fyra eller fem. Ge varje grupp en tärning och en
penna. (I brist på tärningar, lägg sex små papperslappar numrerade 1 till 6 i ett
kuvert eller en burk.) Varje elev behöver också ett tomt papper. Be varje grupp att
sätta sig nära varandra runt ett bord eller i en ring. Be dem öppna sina skrifter till
det nyckelskriftställe som du vill att de memorerar. Förklara att syftet med
aktiviteten är att bli först i gruppen att skriva ner skriftstället i sin helhet. Men
eleverna måste använda den enda pennan som gavs till varje grupp. För att få
skriva måste de slå en etta med tärningen, eller ta lapp nummer 1. Låt eleverna i
varje grupp turas om att slå tärningen (eller dra en papperslapp och sedan lägga
tillbaka den). När en elev i gruppen slår en etta, tar han eller hon pennan och börja
skriva versen på sitt eget papper samtidigt som hon läser upp varje ord. Under
tiden fortsätter de andra i gruppen att turas om att slå tärningen. Slår någon annan
elev i gruppen en etta, tar han eller hon pennan ifrån den förra skrivaren och börja
skriva versen på sitt eget papper samtidigt som hon läser upp varje ord. Föregående
skrivare får turas om med de andra i gruppen att slå tärningen. När eleverna
kvalificerar sig för pennan och redan har skrivit en del av skriftstället måste de först
läsa upp det som de har skrivit innan de fortsätter att skriva resten av versen. (Den
här repetitionen hjälper eleverna att lära sig versen utantill.) Aktiviteten avslutas
när en elev i varje grupp har skrivit ut nyckelskriftstället i sin helhet.
Be klassen läsa upp versen tillsammans efter aktiviteten.
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Lukas 10:38–17:37
(Studieavsnitt 11)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Lukas
10:38–17:37 (studieavsnitt 11) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du håller
fokuserar bara på några av de här lärosatserna och principerna. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Lukas 10:38–12:59)
Av Frälsarens ord till Marta lärde sig eleverna att om vi väljer att hänge oss själva till andliga ting framför världsliga
bekymmer får vi eviga välsignelser. Jesus undervisade också att om vi ber uthålligt och söker vår himmelske Faders
välsignelser i tider av nöd, så besvarar han våra böner i sin tid och på sitt sätt. Andra sanningar eleverna lärde sig är:
Herren befaller oss att inte eftertrakta världsliga ägodelar. Om vi söker att frambringa Guds rike och hans rättfärdighet,
så sörjer han för våra behov och förbereder en plats för oss i hans rike.

Dag 2 (Lukas 13–15)
I dessa kapitel lärde sig eleverna om följande principer: Om vi försöker hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade än oss
själva, så kommer Herren att belöna oss vid uppståndelsen. Om vi prioriterar annat före Herren och hans evangelium,
så går vi miste om välsignelser i evangeliet som vi hade kunnat få. Kristi efterföljare måste vara villiga att offra allt för
att följa honom. När vi hjälper andra att känna en önskan att omvända sig, känner vi glädje och himlen jublar.

Dag 3 (Lukas 16)
Av liknelsen om den ohederlige tjänaren och den rike mannen och Lasarus lärde sig eleverna att om vi förbereder oss
klokt för vår eviga framtid och använder världsliga rikedomar rättfärdigt, så kan vi välsignas med eviga rikedomar. De
lärde sig också följande principer: Om vi är giriga och inte använder våra jordiska rikedomar rättfärdigt, så kommer vi
till slut att uppleva lidande och ånger. Omvändelse kommer genom att tro och följa profetens ord och inte genom att
se underverk eller änglar.

Dag 4 (Lukas 17)
I Lukas 17 bad apostlarna Jesus att ge dem mer tro. Eleverna lärde sig att vår tro ökar när vi strävar efter att göra allt
som vår himmelske Fader befaller och när vi minns att vi alltid står i skuld till honom. Eleverna lärde sig även att Herren
välsignar oss när vi gör det som han har sagt och att det är viktigt att uttrycka tacksamhet för våra välsignelser.

Inledning
Frälsaren svarade på fariseernas klagomål på att han umgicks med publikaner och
syndare genom att ge liknelserna om det återfunna fåret, det återfunna myntet och
den återfunne sonen.
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Lektionsförslag
Lukas 15
Jesus ger liknelserna om det återfunna fåret, det återfunna myntet och den
återfunne sonen
Börja klassen med att fråga eleverna om de har tappat någonting som har varit
värdefullt för dem.
• Vad var du villig att göra för att återfinna det? Varför?
• Vad tror ni menas med att vara andligt ”förlorad”? (Hjälp eleverna förstå att
detta kan avse dem som ännu inte har tagit emot Jesu Kristi återupprättade
evangelium eller som just nu inte lever efter det evangeliet lär.)
Be klassen tänka på någon de känner som kan vara andligt förlorad? Be dem
fundera på hur de känner för den personen.
Förklara att Lukas 15 innehåller Frälsarens undervisning om dem som är andligt
förlorade (vilsna). Be eleverna leta efter sanningar i Lukas 15 angående hur vår
himmelske Fader känner för dem som är andligt förlorade och ansvaret vi har
gentemot dem.
Be en elev läsa upp Lukas 15:1–2. Be klassen följa med i texten och se vad
fariseerna och de skriftlärda klagade på.
• Varför klagade fariseerna och de skriftlärda?
• Vad säger detta klagomål om fariseerna och de skriftlärda?
Förklara att Frälsaren svarade genom att ge tre liknelser: en om ett förlorat får, en
om ett förlorat mynt och en om en förlorad son. Be klassen uppmärksamma varför
subjektet i varje liknelse förlorades och hur det återfanns.
Förklara att i liknelserna om det återfunna fåret och det återfunna myntet beskrev
Frälsaren hur herden och kvinnan som förlorade myntet sökte noga tills de fann det
som var förlorat.
Be en elev läsa upp Lukas 15:4–6, 8–9. Be klassen följa med i texten och se hur
herden och kvinna kände sig när de funnit fåret och myntet.
• Vad är skillnaden mellan hur fåret och myntet förlorades? (Fåret gick vilse
genom att följa sitt naturliga sätt att vara och utan någon egen förskyllan,
medan myntet tappades bort genom ägarens slarv eller ovarsamhet [se
David O. McKay, i Conference Report, apr. 1945, s. 120–122].)
• Vilket ord användes för att beskriva hur herden och kvinnan kände sig?
Be eleverna att tyst läsa Lukas 15:7, 10 och ta reda på vad Herren liknade herdens
och kvinnans glädje vid. (Glädjen i himlen över en syndare som omvänder sig.)
Förklara att den tredje liknelsen i Lukas 15 handlar om en slösaktig son (i
betydelsen en som spenderar och lever vårdslöst överdådigt), hans äldre bror och
deras far.
Dela upp eleverna i grupper om tre. Ge om möjligt varje elev en kopia av
följande utdelningsblad. Be dem att läsa upp Lukas 15:11–32 i sina
grupper. Ge en elev i uppgift att se liknelsen ur den slösaktige sonens perspektiv,
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en annan elev att se den ur faderns perspektiv och en tredje elev att se den ur den
äldre broderns perspektiv.
När eleverna har läst färdigt ber du dem diskutera frågorna på utdelningsbladet i
sina grupper.
I stället för att be eleverna läsa och diskutera liknelsen kan du visa videon
”Den återfunna sonen” (5:35) från bibelvideor om Jesu Kristi liv. Ge varje elev
följande utdelningsblad och be dem söka svaren till frågorna medan de tittar på
videon. Den här videon finns på LDS.org.

Liknelsen om den återfunne sonen
Den återfunne sonen
• Vad hjälpte dig att komma till besinning, eller inse din eländiga situation?
• Hur väntade du dig att din far skulle reagera på att du kom hem igen?
• Vad kan du ha tänkt och känt när din far bemötte dig som han gjorde?

Fadern
• Vad kan du ha tänkt och känt medan din yngre son var borta?
• Varför skulle du välkomna din slösaktige son så som du gjorde?
• När din äldre son blev förnärmad av hur du bemötte hans yngre bror, hur hjälpte du honom förstå
dina handlingar?

Den äldre brodern
• Vad kan du ha tänkt och känt medan din bror var borta?
• Varför var det svårt för dig att glädjas åt din brors återkomst?
• Vilka välsignelser har du fått av att vara trogen din far?

• Hur gick den slösaktige sonen förlorad? (I motsats till fåret och myntet, så gick
den slösaktige sonen förlorad på grund av sin egen upproriskhet.
• Om man förstår att fadern i den här liknelsen representerar vår himmelske
Fader, vad kan vi lära oss om hur vår himmelske Fader bemöter dem som
återvänder till honom genom omvändelse? (Eleverna bör identifiera en princip
liknande den här: Om vi kommer tillbaka till vår himmelske Fader genom
att omvända oss och söka hans förlåtelse, så gläds han och välkomnar oss
tillbaka med öppna armar. Skriv den här principen på tavlan.)
• Hur kan den här principen hjälpa dem som känner sig andligt förlorade?
Påminn eleverna om den äldre brodern i liknelsen.
• Varför tror ni att den äldre brodern var arg?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum och be klassen lyssna efter insikter om varför den äldre
brodern var arg:

313

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T UD I EAV S N I T T 1 1

för den. …

”Denne plikttrogne son – och han är mycket plikttrogen – känner sig
ouppskattad och tycker nog mer än lovligt synd om sig själv. Han glömmer för ett
ögonblick att han har aldrig behövt uppleva smuts eller förtvivlan, rädsla eller
självförakt. Han glömmer för ett ögonblick att varenda kalv på gården redan är
hans, liksom varenda skrud i garderoben och varje ring i skrinet. Han glömmer för
ett ögonblick att han belönats för sin trofasthet och alltid kommer att belönas

Han som har praktiskt taget allt och som genom hårt arbete har förtjänat det, saknar just det
som skulle göra honom till den fullkomlige Herrens man som han nästan är. Han känner ännu
inte medkänsla och barmhärtighet, och har inte heller vidsynthet och själsstorhet nog att se att
detta inte är en rival som återvänder. Det är hans bror. …
Den yngre brodern har sannerligen varit fånge – en fånge under synden, dumheten och i en
svinstia. Men också den äldre brodern har varit instängd. Han har hittills varit oförmögen att
bryta sig ut ur sig själv. Han är hemsökt av svartsjukans grönögda monster. Han tycker att hans
far tar honom för given och att hans bror berövar honom hans rätt, när ingetdera är fallet” (”Den
andre förlorade sonen”, Liahona, maj 2002, s. 70).

• Enligt äldste Holland, varför var den äldre brodern arg? Hur var den äldre
brodern också förlorad?
• Vad behöver vi komma ihåg när vi ser att Gud är nådig mot och välsignar dem
som omvänder sig och återvänder till honom?
• Vad kan vi lära oss av denna liknelse om att bli mer lika vår Fader i himlen?
(Eleverna bör identifiera en princip liknande denna: Vi kan bli mer lika vår
Fader i himlen genom att visa barmhärtighet och glädje när andra
omvänder sig.
Påminn eleverna om personen de tänkte på i början av lektionen som kan vara
andligt förlorad. Uppmuntra dem att under bön fundera på hur de skulle kunna
hjälpa den personen att omvända sig och närma sig sin himmelske Fader. Be dem
även fundera på hur de själva kan vara förlorade och behöva omvända sig och
komma tillbaka till Frälsaren.

Nästa studieavsnitt (Lukas 18–Johannes 1)
Be eleverna tänka på ett tillfälle när någon behandlade dem illa och hur det kändes.
Förklara att när de läser nästa studieavsnitt får de lära sig hur Frälsaren valde att
svara dem som behandlade honom illa. Be dem lägga märke till ytterligare detaljer i
Lukas berättelse om Jesu Kristi lidande i Getsemane och vad Jesus åt efter sin
uppståndelse.
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Lukas 18–21
Inledning

När Jesus Kristus reste mot Jerusalem för sista gången i
jordelivet, undervisade han sitt evangelium och utförde
underverk bland människorna. Han red triumferande in i

Jerusalem, rensade templet igen och undervisade
människorna där.

Lektionsförslag
Lukas 18–21
Frälsaren undervisar på vägen till Jerusalem
Förklara för eleverna att de har redan
lärt sig om många av händelserna som
står i Lukas 18–21 under sina studier av
Matteus och Markus. Gå igenom två av
dessa händelser genom att visa följande
bilder: Jesus och den rike unge mannen
(Evangeliebilder, [2008], nr 48; se även
LDS.org) och Jesu intåg i Jerusalem
(Evangeliebilder, nr 50). Be eleverna
sammanfatta dessa berättelser för
klassen och förklara vad de minns att
de lärt sig av dem.
Du kan använda följande
sammanfattning av Lukas 18–21 om
eleverna behöver hjälp att komma ihåg
berättelserna. (Obs: För att eleverna
bättre ska förstå när de olika
händelserna i den här lektionen
utspelade sig i Jesu liv kan du visa dem
uppställningen Översikt över Jesu Kristi
jordiska liv i appendix till denna
handledning).

När Jesus Kristus reste till Jerusalem för sista gången i jordelivet berättade han ett antal liknelser
och botade många människor. Han sa till den rike mannen att han behövde ge allt till de fattiga
och följa honom. Jesus botar en blind man. Trots hån åt han med en av publikanerna som var
förman vid tullen i Jeriko.
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Han kom till Jerusalem och red, under rop och lovord, på en åsna in i staden. Än en gång drev
han ut köpmännen ur templet, undervisade människorna där och svarade på frågor från
överstepräster och de skriftlärda. Jesus berömmer en fattig änka för att hon lägger ner två små
kopparmynt i offerkistan. Han undervisade också lärjungarna om sin andra ankomst.

Förklara att det mesta eleverna studerar i den här lektionen är unikt för
Lukasevangeliet.
För att förbereda eleverna på att studera dessa redogörelser skriver du följande
frågor på tavlan:
Vilka handlingar kan visa att någon vill närma sig Herren?
Vilket uppförande visar han eller hon som verkligen vill bli förlåten eller önskar få
Herrens hjälp?

Be eleverna fundera på dessa frågor när de studerar följande avsnitt i Lukas.
Skriv följande skriftställehänvisningar på tavlan: Lukas 18:1–8; Lukas 18:9–14; Lukas
18:35–43; Lukas 19:1–10. Förklara att i de här skriftställena finns liknelser och
händelser från Frälsarens sista resa mot Jerusalem under hans jordeliv.
Tilldela varje elev ett av skriftställena på tavlan, eller dela upp klassen i fyra grupper
och ge varje grupp ett av skriftställena på tavlan. Be varje elev eller grupp att läsa
sitt tilldelade skriftställe och förbereda sig att göra en dramatisering av händelsen
eller liknelsen i den. (Om du inte delar in eleverna i grupper, fundera på att som
klass dramatisera händelserna. Väljer du att inte dramatisera händelserna kan du
låta eleverna studera sina tilldelade skriftställen individuellt genom att använda
följande frågor och sedan undervisa varandra om vad de lärt sig.) Förklara att en
elev i klassen eller i varje grupp bör vara berättare och läsa skriftstället medan
resten agerar. Av vördnad och respekt för Frälsaren, ber du eleverna som rollspelar
Lukas 18:35–43 och Lukas 19:1–10 att de gör det utan att någon har rollen som
Jesus Kristus. Be berättaren att läsa Jesus ord och be de andra svara som om han var
med i scenen.
Visa vördnad och respekt för Herren Jesus Kristus
För att respektera Jesus Kristus ställning är kyrkan försiktig med att porträttera Frälsaren i konst
och i teater. Vi måste visa vördnad för honom i klassrummet. Undvik att avbilda Frälsarens på ett
vanvördigt sätt. De som framställer hans röst bör bara använda hans ord som de står i skrifterna.

När grupperna förbereder sig, be dem diskutera följande frågor och vara redo att
redogöra för sina svar inför klassen efter dramatiseringen. (Skriv gärna frågorna på
tavlan eller låt eleverna få dem på ett utdelningsblad.)
• Vad önskade huvudpersonen (änkan, publikanen, den blinde mannen eller
Sackeus) i berättelsen?
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• Vad gjorde huvudpersonen som visade att hans eller hennes önskan var
uppriktig?
• Vad hände tack vare huvudpersonens trofasta handlingar?
• Vilka principer eller lärosatser hittar ni i berättelsen?
Efter en stund ber du klassen eller varje grupp att spela upp berättelserna medan
berättaren läser verserna. När eleverna tittar på eller följer med i skrifterna, be dem
fundera på vad varje berättelse kan lära oss om att utöva tro på Herren. Efter varje
framträdande ber du klassen eller gruppen att svara på föregående frågor. Be dem
på tavlan lista principerna eller lärosatserna de hittade.
När grupperna har berättat hur de svarat på frågorna ställer du följande frågor:
• Vilka likheter lade ni märke till i de olika huvudpersonernas handlingar? (Alla
visade uthållighet eller uppriktighet när de försökte få det de önskade.)
• Vad kan dessa handlingar lära oss om att utöva tro på Herren?
• Vilka likheter lade ni märke till i vad de olika huvudpersonerna fick tack vare
sina handlingar? (Var och en fick hjälp eller nåd.)
Be eleverna identifiera en princip utifrån likheterna i berättelserna. Eleverna kan
identifiera flera olika principer, men betona att om vi är uppriktiga och uthålliga
när vi utövar tro på Herren kan vi erhålla hans nåd. Skriv den principen
på tavlan.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen att vara uppmärksam på vad som visar att en
person utövar tro på Herren.
”Sann tro inriktas i och på Herren Jesus Kristus och leder alltid till rättfärdiga
gärningar” (”Be i tro” Liahona, maj 2008, s. 95).

Rikta elevernas uppmärksamhet på frågorna som skrevs på tavlan i början av
lektionen. Be eleverna vända sig till varandra och samtala om svaren på frågorna.
• Hur kan vi utöva tro på Gud i dag?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bednar och be klassen lyssna efter
vad som menas med att erfara Herrens innerliga barmhärtighet:
”Herrens innerliga barmhärtighet är mycket personliga och anpassade
välsignelser, styrka, beskydd, förvissning, ledning, kärleksfull godhet, tröst, stöd
och andliga gåvor som vi får från och tack vare Herren Jesus Kristus (”Herrens
innerliga barmhärtighet” Liahona, maj 2005, s. 99).
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Be eleverna besvara följande frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
(Du kan skriva frågorna på tavlan.)
• Hur har du eller någon du känner utövat tro på Jesus Kristus? Hur upplevde du
barmhärtighet som en följd av det?
• Funder på hur du önskar Herrens hjälp eller barmhärtighet i ditt liv. Vad
kommer du att göra för att utöva tro på Herren för att ta emot hans
barmhärtighet?
Låt några elever som vill att berätta vad de skrev. Påminn eleverna om att inte
berätta något som är alltför personligt. Berätta gärna själv om en upplevelse med
den här principen och vittna om att den är sann.
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Lukas 22
Inledning

När Jesus jordiska verksamhet närmade sig sitt slut instiftade
Jesus sakramentet, undervisade lärjungarna om att tjäna
andra och befallde Petrus att stärka sina bröder. Frälsaren

försoningsoffer påbörjade i Getsemane örtagård. Han
fängslades och ställdes inför Kaifas. Medan Frälsaren
prövades förnekade Petrus att han kände honom.

Lektionsförslag
Lukas 22:1–38
Frälsaren instiftade sakramentet och undervisar sina apostlar
Be eleverna att tänka sig att han eller hon och en familjemedlem sitter på golvet
(eller be två elever att göra ett litet rollspel). Familjemedlemmen vill stå upp och ber
om hjälp.
• Hur väl kan ni hjälpa personen om ni sitter kvar på golvet?
• Vad skulle skillnaden bli om ni stod upp?
Förklara att den här liknelsen kan hjälpa oss förstå hur vi kan hjälpa till att lyfta
andra andligen.
Be elever att hitta sanningar när de studerar Lukas 22 som kan hjälpa dem förstå
hur de kan lyfta andra andligen.
Sammanfatta Lukas 22:1–30 genom att påminna eleverna om att i slutet av
Frälsarens jordiska verksamhet samlades han med apostlarna för att fira
påskhögtiden. Under den tiden förkunnade Frälsaren att en av hans lärjungar
skulle förråda honom, instiftade sakramentets förrättning, befallde att det skulle
fortsätta att delas ut till minne av honom och undervisade sina apostlar att de som
tjänar andra är de som är störst av alla. Frälsaren berömde också sina apostlar för
att de stod vid hans sida och han lovade dem att en dag skulle de sitta på troner
och döma Israels tolv stammar.
Be en elev läsa upp Lukas 22:31–32. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sa till Simon Petrus. Förklara för eleverna att Joseph Smiths översättning
klargör att Satan hade begärt att få Petrus så att han kunde sålla rikets barn
som vete.
• Vad sa Frälsaren att Satan hade begärt? (Satan ville sålla Petrus och de heliga
som vete.)
Förklara att vete sållas genom att skilja sädeskornen från resten av vetet.
• Vad har ni lärt er om Petrus som visar att han redan hade ett vittnesbörd?
(Påminn vid behov eleverna om att Petrus hade vittnat om att Jesus är Kristus,
Guds Son [se Matt. 16:13–17].)
• Enligt vers 32, vad behövde Petrus fortfarande uppleva innan han kunde stärka
sina bröder?
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• Vad är det för skillnad mellan att ha ett vittnesbörd om evangeliet och att vara
omvänd till evangeliet? (Att ha ett vittnesbörd om evangeliet betyder att vi har
fått en andlig bekräftelse på sanningen genom den Helige Anden [se
Handledning för skriftstudier, ”Vittnesbörd”, scriptures.lds.org]. Att vara
omvänd till evangeliet betyder ”att förändra sin tro, sitt hjärta och sitt
levnadssätt för att acceptera och följa Guds vilja (Apg. 3:19)” [Handledning för
skriftstudier, ”Omvända sig, Omvändelse”, scriptures.lds.org]).
• Utifrån vad Herren sa till Petrus, vad kan vi göra när vi är omvända till
evangeliet? (Eleverna kan använda egna ord, men de bör identifiera följande
sanning: När vi är omvända till Jesu Kristi evangelium kan vi stärka andra.
Be gärna eleverna markera orden som uttrycker detta i vers 32.)
Be en elev läsa upp Lukas 22:33–34. Be klassen följa med i texten och se hur Petrus
svarar på Frälsarens förmaning att han skulle omvända sig och stärka sina bröder.
• Hur svarade Petrus på Frälsarens förmaning?
• Vad förutsåg Frälsaren att Petrus skulle göra?
Förklara att en mer detaljerad version av den här redogörelsen finns i Matteus 26.
Be en elev läsa upp Matteus 26:35. Be klassen att följa med i texten och se vad
Petrus sa till Frälsaren efter att ha hört förutsägelsen.
• Hur reagerade Petrus efter att han hört förutsägelsen?
• Vad kan Petrus svar lära oss om hur starkt han trodde att hans vittnesbörd var?

Lukas 22:39–53
Frälsaren lider i Getsemane, hans svett blir som blodsdroppar och han förråds
av Judas
Undervisa om Jesu Kristi lidande i Getsemane
Det finns tre skildringar av händelserna i Getsemane. I den här handledningen fokuserar
lektionen om Matteus 26 på hur Frälsaren underkastade sig Faderns vilja. Lektionen om
Markus 14 handlar om det som Jesus utstod i Getsemane. Lektionen om Lukas 22 betonar hur
svårt han led. Att undervisa eleverna om de här unika aspekterna av försoningen kan ge dem
utmärkande upplevelser när de studerar var och en av skildringarna.

Förklara att efter påskmåltiden gick Frälsaren och hans apostlar till Getsemane
örtagård. Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 22:39–43. Be klassen följa med
i texten och se vad Frälsaren gjorde när han kom till Getsemane örtagård. Be
eleverna att berätta vad de hittar.
• Enligt vers 43, vem hjälpte Frälsaren att ha styrkan att göra vår himmelske
Faders vilja?
• Vilken sanning kan vi lära oss från denna skildring om vad vår himmelske Fader
gör för oss om vi försöker göra hans vilja? (Eleverna kan nämna flera olika
sanningar, men gör klart att om vi är villiga att lyda vår himmelske Fader
ger han oss styrkan at göra hans vilja.)
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• Hur kan vår himmelske Fader stärka oss?
Förklara att för det mesta kommer inte hjälpen från vår himmelske Fader genom
besök av änglar, utan han hjälper oss på de sätt som han vet är bäst för oss. Be
eleverna tänka på ett tillfälle då de kände sig stärkta av vår himmelske Fader när de
försökte göra hans vilja.
Förklara att Lukas skildring av Frälsarens lidande i Getsemane örtagård innehåller
en viktig detalj som inte finns med i Matteus och Markus skildringar. Be en elev
läsa upp Lukas 22:44. Be klassen att följa med i texten och se hur Lukas beskrev
Jesus lidande i Getsemane.
• Hur beskrev Lukas Frälsarens lidande i Getsemane? (Be gärna eleverna att
markera orden i vers 44 som lär ut följande sanning: Jesus Kristus svett blev
som blodsdroppar när han led i Getsemane örtagård. Framhåll gärna att den
här delen av Frälsarens lidande hade profeterats om för över hundra år tidigare
[se Mosiah 3:7].)
För att hjälpa eleverna att bättre förstå vad Frälsaren upplevde, förklara att
Frälsaren beskrev sitt eget lidande i en uppenbarelse genom profeten Joseph Smith
nedskriven i Läran och förbunden 19. Du kan låta eleverna tvärhänvisa Läran och
förbunden 19:18 med Lukas 22:44 i sina skrifter. Be en elev läsa upp Läran och
förbunden 19:18. Be klassen att följa med i texten och se hur Frälsaren beskrev sitt
lidande.
• Vilka ytterligare detaljer lär vi oss angående Frälsarens lidande från hans egen
beskrivning i vers 18? (Jesus Kristus lidande fick honom att skälva av smärta
och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ.”)
• Vad får ni för tankar när ni vet att Jesus Kristus led så mycket för oss?
Sammanfatta Lukas 22:45–48 genom att förklara att efter att Frälsaren lidit i
Getsemane förråddes han av Judas Iskariot.
Be en elev läsa upp Lukas 22:49–51. Be klassen följa med i texten och se vad Petrus
gjorde när översteprästen och andra kom för att fängsla Jesus (se Joh. 18:10, som är
den enda redogörelsen som identifierar Petrus som aposteln som hög av
tjänarens öra).
• Vad gjorde Petrus med översteprästens tjänare?
• Vad är anmärkningsvärt med det Frälsaren gjorde för tjänaren?
Sammanfatta Lukas 22:52–53 genom att förklara att Frälsaren frågade varför
översteprästen och andra tog honom till fånga på natten i stället för på dagen när
han var i templet.

Lukas 22:54–71
Frälsaren prövas inför stora rådet och Petrus förnekar att han kände honom
Sammanfatta Lukas 22:54 genom att förklara att när Frälsaren togs till
översteprästens hus för att bli prövad följde Petrus efter.
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Dela upp klassen parvis. Ge varje par en kopia av följande uppställning
(eller skriv den på tavlan). Låt eleverna läsa de skriftställen som listas i
uppställningen och fylla i den med sin lagkamrat.

Lukas 22:54–60
Vad hände med Petrus?

Vad sa Petrus?

Lukas 22:55–57
Lukas 22:58
Lukas 22:59–60

• Varför tror ni att Petrus frestades att förneka att han kände Jesus inför dessa
människor?
Be en elev läsa upp Lukas 22:61–62. Be klassen följa med och se vad som hände när
Petrus förnekade att han kände Frälsaren.
• Vad hände när Petrus hade förnekat att han kände Frälsaren?
Om möjligt, visa bilden Petri förnekelse av Carl Heinrich Bloch. Den bilden finns på
LDS.org.
• Om ni varit i Petrus situation, vilka
tankar och känslor tror ni att ni
skulle ha haft just när Frälsaren
tittade på er? Varför?
• Hur visar Petrus upplevelse
skillnaden mellan att ha ett
vittnesbörd om evangeliet och att
vara omvänd till det?
Förklara att fastän Petrus hade ett
vittnesbörd om evangeliet var han ännu
inte helt omvänd. Han insåg dock sin
svaghet, blev helt omvänd och ägnade
sitt liv åt att tjäna Gud och berätta om
evangeliet.
• Vad kan vi lära oss av Petrus
upplevelse?
Sammanfatta Lukas 22:63–71 genom
att berätta att Frälsaren blev hånad och
slagen av översteprästerna.

Petri förnekelse av Carl Heinrich Bloch. Med tillstånd av
Nationalhistoriska museet i Frederiksborgs slott i Hillerød, Danmark.
Kopiering förbjuden.

Avsluta lektionen med att be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker flera saker som de kan göra som kan hjälpa dem bli helt omvända
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till Jesu Kristi evangelium. Uppmuntra dem att göra en av sakerna på listan den
här veckan.
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Lukas 23
Inledning

Frälsaren prövades inför Pontius Pilatus och Herodes Antipas.
Ingen av dessa män fann Frälsaren skyldig till de brott
judarna anklagade honom för, men Pilatus tillät ändå att han
korsfästes. Jesus förlät en romersk soldat som korsfäste

honom och talade med en brottsling som också blev korsfäst.
När Jesus hade dött lade Josef från Arimatea hans kropp i
en grav.

Lektionsförslag
Lukas 23:1–25
Frälsaren prövas inför Pilatus och Herodes
För lektionen kan du skriva följande frågor på tavlan:
När har du känt dig orättvist behandlad på grund av någon annans ord eller
handlingar?
Hur reagerade du i den situationen?

Börja lektionen med att be elever besvara frågorna på tavlan.
Be elever att hitta sanningar när de studerar Lukas 23 som kan hjälpa dem förstå
vad de kan göra när de behandlas illa av andra.
Påminn eleverna om att när Jesus hade lidit i Getsemane, grep översteprästen
honom och dömde honom till döden. Förklara att från den stunden till Jesu död,
träffade han följande personer: Pontius Pilatus, Herodes Antipas, en grupp trofasta
kvinnor, romerska soldater, och två brottslingar som korsfästes på var sin sida om
honom. Pontus Pilatus var en romersk styresman i området Judeen, som
innefattade landets huvudstad Jerusalem. Herodes Antipas (som hade låtit döda
Johannes Döparen) regerade i områdena Galileen och Pereen under romarrikets
myndighet (se Luk. 3:19).
Dela in klassen i par och låt dem turas om att läsa Lukas 23:1–11 tillsammans och
titta efter skillnaderna mellan Frälsarens svar till Pontius Pilatus och hans svar till
Herodes Antipas. För att hjälpa dem förstå Frälsarens svar till Pilatus kan du säga
att i Joseph Smiths översättning av Markus 15:2 står det: ”Och han svarade honom
och sade: Jag är, just det du säger”.
Be eleverna att med sin kamrat diskutera svaren på följande frågor:
• Hur skilde sig Jesu svar till Pilatus från hans svar till Herodes?
• Varför kan Pilatus ha blivit förvånad över Frälsarens svar till honom?
• Varför kan Herodes ha blivit besviken på Frälsarens tystnad?

324

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 58

Sammanfatta Lukas 23:12–25 genom att förklara att varken Pilatus eller Herodes
kunde finna något fel med Jesus, så Pilatus sa till folkmängden att han skulle straffa
Jesus och släppa honom fri. Folket ropade till Pilatus att han skulle släppa Barabbas
i stället och krävde att Jesus skulle korsfästas. Pilatus släppte Barabbas och skickade
Jesus att bli korsfäst. (Obs: Redogörelsen om Jesus inför Pilatus tas upp i större
detalj i lektionen om Johannes 18–19.)

Lukas 23:26–56
Jesus blir korsfäst mellan två brottslingar
Sammanfatta Lukas 23:26–31 genom att förklara att en stor grupp trofasta kvinnor
som hade varit med Jesus sedan hans verksamhet i Galileen grät när de följde Jesus
när han fördes till platsen för korsfästelsen. Jesus sa till dem att inte gråta för
honom utan att gråta för den förestående förstörelse som skulle komma över
Jerusalem för att judarna hade förkastat sin Konung.
Be en elev läsa upp Lukas 23:32–34. Be eleven att även läsa Joseph Smiths
översättning, Lukas 23:35. Låt klassen följa med i texten och titta efter vad
Frälsaren gjorde när han spikades fast vid korset.
• Vad sa Frälsaren när han spikades fast på korset? (Du kan föreslå för eleverna
att de markerar Frälsarens ord i vers 34.)
• Varför är Frälsarens bön vid detta tillfälle så anmärkningsvärd?
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens exempel om hur vi ska reagera när andra
behandlar oss illa? (Eleverna kan använda egna ord, men se till att de urskiljer
följande princip: Vi kan följa Jesu Kristi exempel genom att välja att förlåta
dem som behandlar oss illa.)
• Vad menas med att förlåta?
Du kan förklara att förlåta andra betyder inte att de som syndar mot oss inte ska stå
till svars för sina handlingar. Inte heller betyder det att vi ska sätta oss i situationer
när människor kan fortsätta att behandla oss illa. Snarare betyder förlåtelse att vi
behandlar dem som har behandlat oss illa med kärlek och att vi inte hyser bitterhet
eller agg mot dem (se Handledning för skriftstudier, ”Förlåta”, scriptures.lds.org).
Be eleverna att tyst fundera på om det finns någon som de behöver förlåta. Säg att
det ibland kan vara svår att förlåta någon. Be en elev att läsa upp följande uttalande
av president Gordon B. Hinckley: Låt klassen lyssna efter vad de kan göra om det
finns någon som de har svårt att förlåta .
”Jag vädjar till dig att be Herren om styrka att förlåta. … Det kanske inte är lätt
och det kanske inte går fort. Men om du söker den uppriktigt och odlar den
kommer du att få den” (se ”Av eder fordras det, att I skolen förlåta”,
Nordstjärnan, nov. 1991, s. 5).

• Vad råder oss president Hinckley att göra om vi har svårt för att förlåta någon?
• Hur tror ni att vi kan få hjälp att förlåta om vi ber om styrka?
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Be eleverna tänka på ett tillfälle när de har förlåtit någon. Be några elever att berätta
för klassen om sin upplevelse. (Be dem att inte nämna några namn och inte ta upp
någonting alltför personligt.)
Uppmana eleverna att följa Jesu Kristi föredöme och förlåta dem som behandlat
dem illa. Uppmana dem att be om styrkan och förmågan att göra det.
Sammanfatta Lukas 23:25–38 genom att förklara att judiska ledare och romerska
soldater hånade Frälsaren när han hängde på korset.
Visa bilden Korsfästelsen
(Evangeliebilder [2008], nr 57; se även
LDS.org). Be en elev läsa upp Lukas
23:39–43 och låt klassen följa med i
texten och titta efter hur de två
brottslingarna som hängde på var sin
sida om Frälsaren behandlade honom.
• Hur behandlade de två
brottslingarna honom?
• Vad kan Frälsaren ha menat när ha
sa: ”Vi får vad vi har förtjänat” (vers 41)?
• Vad sa Frälsaren till den här brottslingen när han bad Frälsaren att tänka på
honom i Guds rike?
För att hjälpa eleverna bättre förstå vad Frälsaren menade när han sa till
brottslingen att han skulle vara med honom i paradiset, ber du en elev läsa upp
följande:
”I skrifterna används ordet paradis i olika betydelser. För det första avser ordet en fridens och
lyckans plats i andevärlden efter döden, avsedd för dem som har blivit döpta och förblivit
trofasta (se Alma 40:12; Moro. 10:34). …
En annan användning av ordet paradis finns i Lukas berättelse om Frälsarens korsfästelse. …
Profeten Joseph Smith lärde att … Herren … egentligen [sa] att förbrytaren skulle vara med
honom i andarnas värld” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 115–116;
se även History of the Church, 5:424–425).

• Var skulle brottslingen vara efter sin död enligt Joseph Smith? (I andevärlden
[se Alma 40:11–14].)
• Vad kan vi lära oss av Frälsarens ord att brottslingen skulle vara med honom i
paradiset (Luk. 23:43)? (Eleverna kan använda olika ord, men se till att de
framhåller följande sanning: Alla människors andar kommer till
andevärlden när de dör.)
Förklara att andra skriftställen kan hjälpa oss att bättre förstå vad som kommer att
hända med brottslingen och andra som han i andevärlden. Föreslå gärna att
eleverna skriver Läran och förbunden 138:28–32, 58–59 som tvärhänvisning i
marginalen i sina skrifter vid Lukas 23:43.
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Tvärhänvisningar
En tvärhänvisning är en skriftställehänvisning som kan ge ytterligare information och insikter om
det skriftställe som studeras. Att tvärhänvisa eller ”länka” är att koppla samman
skriftställehänvisningar som hjälper eleverna att förstå ett avsnitt i skrifterna. Tvärhänvisningar
som du använder som del av lektionen bör hjälpa eleverna att förstå ett skriftställe bättre och
inte bara upprepa sanningar som de redan har upptäckt.

Förklara att Läran och förbunden 138 innehåller en uppenbarelse till president
Joseph F. Smith där Frälsaren uppenbarar sanningar om andevärlden. Dessa
sanningar kan hjälpa oss förstå vad Frälsaren menade när han sa: ”Amen säger jag
dig: I dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk. 23:43).
Låt flera elever turas om att läsa upp Läran och förbunden 138:11, 16, 18, 28–32.
Låt klassen följa med i texten och se vad Jesus gjorde när han kom till andevärlden.
• Vad gjorde Jesus Kristus när han kom till andevärlden?
• Vart gick Frälsaren inte när han var i andevärlden enligt vers 29?
• Vad organiserad Frälsaren sina rättfärdiga budbärare att göra?
• Vilken sanning lär vi oss av de här verserna? (Eleverna kan använda andra ord,
men de bör få fram följande sanning: Under Jesu Kristi ledning undervisar
rättfärdiga budbärare evangeliet till dem som är i andefängelset.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Alain A. Petion, tidigare
områdessjuttio. Låt klassen lyssna efter vad Frälsarens budskap kan ha gjort för
brottslingarna på korsen.
”Frälsaren svarade honom vänligt och skänkte honom hopp. Denna brottsling
förstod förmodligen inte att evangeliet skulle predikas för honom i andevärlden
eller att han skulle få möjlighet att leva andligen liksom Gud lever (se 1 Petr. 4:6;
L&F 138:18–34). Frälsaren hade omsorg om brottslingen som hängde bredvid
honom. Och förvisso är hans omsorg stor om dem som älskar honom och strävar
efter att hålla hans bud! (”Jesu ord på korset”, Liahona, juni 2003, s. 20.

• Vilket hopp ger orden i Läran och förbunden 138:29–32 oss om alla dem som
dött utan kunskap om evangeliet?
Förklara att även om evangeliet skulle predikas för denne brottsling, skulle han inte
automatiskt frälsas i Guds rike.
Be en elev läsa upp Läran och förbunden 138:58–59 och låt klassen titta efter vad
brottslingen och andra i andefängelset behöver göra för att bli återlösta.
• Vad behöver brottslingen och andra i andefängelset göra för att bli återlösta?
• Vad händer med de andar som omvänder sig och tar emot
tempelförrättningarna som utförs för deras skull. (”De döda som omvänder sig
kommer att bli återlösta genom lydnad mot förordningarna i [templet]”, tvättas
rena genom försoningen och ’få [sin] belöning’” [L&F 138:58–59].)
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• Vad kan vi göra för att hjälpa de andar som i likhet med brottslingen behöver bli
återlösta? (Vi kan delta i släktforskning och utföra ställföreträdande
förrättningar för de döda.)
Sammanfatta Lukas 23:44–56 genom att förklara att Frälsaren dog på korset efter
att han hade sagt: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande” (vers 46). Josef
från Arimatea lindade sedan Frälsarens kropp och lade honom i graven.
Avsluta med att bära vittnesbörd om de sanningar som ni har samtalat om under
lektionen.
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Lukas 24
Inledning

Den tredje dagen efter Jesu död tillkännager änglar hans
uppståndelse för en grupp kvinnor vid graven. När kvinnorna
hade berättat för apostlarna tvivlade några av dem på att
Frälsaren uppståndelse var möjlig? Två lärjungar gick till
Emmaus och utan att känna igen Herren pratade de med

honom längs vägen. Jesus visade sig senare för sina apostlar
och andra, visade dem sin uppståndna kropp och gav dem
myndighet att predika omvändelse och att vara vittnen
om honom.

Lektionsförslag
Lukas 24:1–12
Änglar tillkännager för en grupp kvinnor att Jesus har uppstått.
Visa en del av videon ”Jesus Is Laid in a Tomb” från bibelvideor om Jesu Kristi
liv, och pausa innan änglarna talar med kvinnorna (tid 0:00–2:27). Den här
videon finns på LDS.org.
Om det inte går att visa videon kan du be eleverna föreställa sig att de var vid
graven när Jesus lades i den och såg när stenen rullades fram framför ingången. Be
dem föreställa sig vilka tankar och känslor de skulle ha haft där. Be en elev läsa upp
Lukas 24:1–4. Låt klassen följa med i texten och se vad kvinnorna upptäckte när de
återvände till graven tre dagar senare.
När ni har sett videon eller läst verserna 1–4 så frågar du:
• Vad upptäckte kvinnorna vid graven?
• Hur tror ni att ni hade reagerat om ni hade sett änglar stå vid den
öppna graven.
Be en elev läsa upp Lukas 24:5–8. Låt klassen följa med i texten och se vad
änglarna berättade för kvinnorna. Be eleverna att berätta vad de hittar.
Sammanfatta Lukas 24:9–10 genom att förklara att kvinnorna lämnade graven och
berättade för lärjungarna vad de hade sett och hört.
Be en elev läsa upp Lukas 24:11 och be klassen att titta efter apostlarnas reaktion
på det som kvinnorna berättade. Be eleverna att berätta vad de hittar.
Förklara att när Petrus och Johannes hade hört vad kvinnorna hade att berätta så
sprang de till graven och såg att Jesu kropp var borta (se Luk. 24:12; Joh. 20:1–4).

Lukas 24:13–32
Den uppståndne Herren talar med två lärjungar på vägen till Emmaus.
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de, som apostlarna i den här berättelsen,
kämpade med att förstå någon princip i evangeliet.
Säg att i Lukas 24:13 lär vi oss att två lärjungar lämnade Jerusalem ”just den dagen”
och gick 10–12 kilometer ”till en by som heter Emmaus”. Genom att studera deras
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upplevelse på vägen till Emmaus kan vi bättre förstå hur man stärker sitt
vittnesbörd om Jesus Kristus och hans evangelium.
Be en elev läsa upp Lukas 24:14–17 och låt klassen titta efter vem som slog följe
med de två lärjungarna på deras vandring.
• Vem slog följe med lärjungar på deras vandring?
• Varför kände inte lärjungarna igen Jesus? (Förklara att slutna [vers 16] betyder
beslöjade eller täckta.)
Visa videon ”Christ Appears on the Road to Emmaus” (3:32) från bibelvideor
om Jesu Kristi liv, som finns på LDS.org. Be eleverna titta efter vad
lärjungarna lärde sig av Jesus när de gick med honom utan att känna igen vem han
var. Innan du visar videon kan du förklara att dialogen i videon är från Lukas
24:17–33 så att de kan följa med i skrifterna om de vill. (Har du inte möjlighet att
visa videon kan du be flera elever turas om att läsa upp de här verserna.)
Påpeka att i den här videon hör vi inte vad Jesus undervisade lärjungar om medan
de gick. Be en elev läsa upp Lukas 24:27 och låt klassen titta efter vad Jesus
undervisade lärjungarna om.
• Vad undervisade Jesus lärjungarna om? Vilket verktyg använde han för att
undervisa om sig själv?
• Hur påverkade Frälsarens undervisning från skrifterna de båda lärjungarna
enligt Lukas 24:32?
• Vad menas lärjungarnas ord: ”Brann inte våra hjärtan”? (Den Helige Anden
bekräftade att det som undervisas om Jesus i skrifterna var sant.)
Be eleverna fundera på vad lärjungar kan ha lärt sig av hur Jesus använde skrifterna
för att undervisa dem i stället för att bara avslöja vem han var. Be några elever
berätta om sina tankar.
• Vad lär vi oss i de här verserna om vilken inverkan våra skriftstudier kan ha?
(När eleverna har besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi
studerar skrifterna inbjuder vi den helige Anden att undervisa oss om
Jesus Kristus.)
• På vilka andra sätt förutom ett brinnande hjärta kan ni beskriva vad man
upplever när den helige Anden vittnar om Jesus Kristus?
Be eleverna att hitta ett skriftställe som har hjälpt dem att känna den helige Anden
undervisa dem om Jesus Kristus. Be dem därefter berätta om sina skriftställen och
vad som har hänt till följd av det de kände. Berätta gärna själv om ett skriftställe
som har hjälpt dig.
Påminn eleverna om att det är viktigt att läsa Nya testamentet för
seminariepoängen, men det är ännu viktigare att studera skrifterna så att den
helige Anden kan stärka deras vittnesbörd om Frälsaren.
Dela ut ett bokmärke till var och en som har följande uttalande av äldste
D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum (eller låt eleverna
själva skriva det på ett tomt bokmärke):
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”Det centrala syftet med all helig skrift [är] att fylla vår själ med tro på Gud Fadern
och hans Son Jesus Kristus. …
Tro kommer av att den Helige Anden vittnar för vår själ, Ande till ande, när vi lyssnar
till eller läser Guds ord. Och tron mognar när vi fortsätter att mätta oss med ordet. …
Studera skrifterna noggrant och medvetet. Begrunda och be om dem. Skrifterna är
uppenbarelse, och de leder till mer uppenbarelse” (D. Todd Christofferson, ”Vi har välsignats med
skrifterna”, Liahona, maj 2010, s. 34, 35).

Be en elev att läsa äldste Christoffersons uttalande för klassen. Låt klassen följa
med i texten och titta efter vad de kan göra för att förbättra sina personliga
skriftstudier.
Be eleverna att sätta som mål att studera skrifterna på ett sätt som inbjuder den
helige Anden att stärka deras tro på Jesus Kristus. Du kan föreslå att de skriver
målet på baksidan av bokmärket så att de kan ha det som en påminnelse under
sina skriftstudier.

Lukas 24:33–53
Jesus uppenbarar sig för sina lärjungar och visar dem sin uppståndna kropp
Be två elever komma fram med sina skrifter och rollspela en scen om missionärer
som går fram till någons dörr. Säg åt dem att knacka på. Låtsas öppna dörren och
hälsa på dem. Be dem att presentera sig. När de har gjort det, säger du ungefär
så här:
”Jag har en fråga. Många jag känner tror inte på ett liv efter döden. Några säger att
de tror på Jesus Kristus men tror inte att han uppstod med en fysisk kropp. De
säger att han fortsatte att leva som en ande. Vad tror ni om Jesu Kristi
uppståndelse?”
Ge eleverna tid att svara på frågan.
Påpeka att Lukas 24:36–39 är ett nyckelskriftställe som hjälper till att undervisa om
Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse. Sätt in skriftstället i sitt sammanhang genom
att förklara att lärjungarna som var med Jesus på vägen till Emmaus genast
återvände till Jerusalem och berättade om upplevelsen för apostlarna och andra
lärjungar (se Luk. 24:33–35). Medan de pratade med varandra visade Frälsaren sig
(se vers 36).

Lukas 24:36–39 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar nyckelskriftställen
hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att kunna undervisa
andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett sådant sätt så
att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att hjälpa eleverna
lära sig det här skriftstället.
Be en av eleverna i rollspelet att läsa upp Lukas 24:36–39. Låt klassen följa med i
texten och titta efter bevis på att Jesus verkligen uppstod och har en kropp av kött
och ben.
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• Vad sa Jesus att hans lärjungar
skulle göra för att förstå att han inte
bara var en ande utan hade en fysisk
kropp. (Visa bilden Jesus visar sina
sår [Evangeliebilder, (2008), nr 60; se
även LDS.org].)
• Hur tror ni att ni hade känt er om ni
var med när Kristus uppenbarade
sig för sina lärjungar?
Tacka eleverna som hjälpte till med
rollspelet och be dem att gå och sätta
sig. Be en elev läsa upp Lukas 24:40–43.
Låt klassen följa med i texten se vad
mer Jesus gjorde för att visa att han
hade en påtaglig (eller fysisk)
uppstånden kropp.
• Vad gjorde Frälsaren mer för att visa att han hade en uppstånden kropp?
• Vilka lärosatser lär vi oss i de här verserna? Eleverna kan komma på flera
lärosatser, men se till att betona att Jesus Kristus har en uppstånden kropp
av kött och ben. Skriv den lärosatsen på tavlan.)
• Varför är den här lärosatsen viktig att förstå och tro på?
Be en elev att läsa upp följande stycke:
”Genom Jesu Kristi försoning kommer alla människor att uppstå – frälsta från den fysiska döden
(se 1 Kor. 15:22). Uppståndelse är andens återförening med kroppen i ett fullkomligt, odödligt
tillstånd, inte längre underkastad sjukdom och död (se Alma 11:42–45). …
En insikt i och ett vittnesbörd om uppståndelse kan ge dig hopp och perspektiv medan du
upplever livets svårigheter, prövningar och segrar. Du kan finna tröst i förvissningen om att
Frälsaren lever och att han genom sin försoning ’bryter dödens band så att graven inte skall
vinna någon seger, och att dödens udd skall uppslukas i hoppet om härlighet’ (Alma 22:14)” (Stå
fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 166).

• I vilka prövningar kan hoppet om vår egen uppståndelse hjälpa oss att hålla ut?
Be några elever att bära sitt vittnesbörd om Frälsarens uppståndelse och förklara
varför läran om uppståndelsen är viktig för dem.
Be en elev läsa upp Lukas 24:44–53. Låt klassen lyssna efter Frälsarens ord som om
de var en del av gruppen med lärjungar som var med honom och fundera över vilka
lärdomar som kunde ha varit mest meningsfulla för dem. Be några elever berätta
om sina tankar kring undervisningen i dessa verser.
Vittna om de lärosatser som ni har samtalat om.
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Nyckelskriftställe – Lukas 24:36–39
För att hjälpa eleverna lära sig Lukas 24:36–39 utantill kan du dela upp klassen i
fyra grupper. Tilldela grupperna olika verser ur nyckelskriftstället och låt eleverna i
varje grupp arbeta tillsammans för att lära sig sin tilldelade vers utantill. Efter några
minuter ber du grupperna att citera verserna i rätt följd. Du kan låta några elever
citera dessa verser igen de kommande lektionerna tills alla kan hela skriftstället.
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Inledning till
Johannesevangeliet
Varför studera den här boken?
Under en tid då förtrycket av kristna ökade, då avfallet förvärrades, och det rådde
oenigheter om Jesu Kristi natur, skrev aposteln Johannes ner sitt vittnesbörd om
Frälsaren. Att studera Johannes kan hjälpa eleverna lära känna sin himmelske
Fader genom hans Sons, Jesu Kristi verksamhet. Johannes skildring lär oss att de
som lever i enlighet med Jesu Kristi lärdomar kan få stora välsignelser, inklusive
evigt liv.

Vem skrev den här boken?
Aposteln Johannes skrev den här boken. Boken igenom hänvisar han till sig själv
som ”den lärjunge som Jesus älskade” (se Joh. 13:23, 19:26, 20:2, 21:7, 20).
Johannes och hans bror Jakob var fiskare (se Matt. 4:21). Innan han blev Jesu Kristi
lärjunge och apostel, var Johannes tydligen en av Johannes Döparens lärjungar (se
Joh. 1:35–40, Handledning för skriftstudier, ”Johannes, Sebedeus
son,”scriptures.lds.org).

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när Johannes skrev den här boken. Föreslagna dateringar för när
den skrevs sträcker sig från 60 e.Kr. till 100 e.Kr. Enligt tidiga kristna författare från
andra århundradet e.Kr. kan Johannes ha skrivit den här boken i Efesos i Mindre
Asien (nutida Turkiet).

För vem skrevs den och varför?
Fastän det som Johannes har skrivit är ämnat för alla, har hans budskap även en
mer specifik publik. Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum skrev:
”Johannesevangeliet är redogörelsen för de heliga, det är framförallt kyrkans
evangelium” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:65).
Johannes sa att hans avsikt med den här boken var att övertyga andra att ”tro att
Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn”
(Joh. 20:31). ”De scener från Jesus liv som [Johannes] beskriver är noga utvalda och
arrangerade med detta i åtanke” (Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av
Bibeln, ”John, Gospel of”).

Vad kännetecknar den här boken?
Ungefär 92 procent av materialet i Johannesevangeliet finns inte i de andra
evangelierna. Det är förmodligen för att Johannes tilltänkta läsare – kyrkans
medlemmar som redan hade kunskap om Jesus Kristus – tydligt skiljde sig från
Matteus, Markus och Lukas tilltänkta läsare. Av de sju underverk som Johannes
skriver om, finns fem inte nedtecknade i något annat evangelium. Då Matteus,
Markus och Lukas gav oss mycket information om Jesus verksamhet i Galileen,
nedtecknade Johannes många händelser som ägde rum i Judeen. Johannes
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evangelium innehåller rikligt med lärosatser, varav mångas huvudsakliga tema är
Jesu Kristi gudomlighet som Guds Son, Jesu Kristi försoning, evigt liv, den Helige
Anden, behovet av att födas på nytt, vikten av att älska andra och vikten av att tro
på Frälsaren.
Johannes betonade Jesus gudomlighet som Guds Son. Johannes nedtecknade över
100 av Jesus hänvisningar till sin Fader, varav över 20 hänvisningar enbart i
Johannes 14. Ett av Johannes mest betydande bidrag är att han tog med det som
Frälsaren lärde sina apostlar timmarna innan han arresterades, inklusive den stora
förbön han uppsände den natt han led i Getsemane. Denna del av Johannes
skildring (Joh. 13–17) står för över 18 procent av sidorna i Johannes, och ger oss en
större insikt i Frälsarens lära och vad han förväntar sig av sina lärjungar.

Översikt

Johannes 1 Johannes vittnar om Jesus förjordiska gudomlighet och mission att
erbjuda alla människor frälsning. Johannes skildrar Jesus dop och hur han kallar
några av sina lärjungar.
Johannes 2–4 Jesus Kristus förvandlar vatten till vin. Han undervisar Nikodemus
om andlig pånyttfödelse och vittnar för kvinnan vid brunnen om att han är Kristus.
Han botar en kunglig tjänares son.
Johannes 5–7 Frälsaren botar en lam man vid dammen Betesda och förkunnar sin
gudomliga makt och myndighet. Han ger mat åt femtusen inför sin predikan om
livets bröd, förkunnar att han är Messias och vid lövhyddohögtiden förkunnar han
att endast de som tar emot honom kan få evigt liv.
Johannes 8–10 Genom äktenskapsbryterskans upplevelse, undervisar Jesus om
barmhärtighet och omvändelse. Han förkunnar att han är Jehova, den store Jag Är.
Han botar en blindfödd man och beskriver sig själv som den gode herden, som
älskar och ger sitt liv för sina får.
Johannes 11–13 Jesus Kristus uppväcker Lasarus från de döda och visar sin makt
över döden. Han gör i triumf sitt intåg i Jerusalem. Under den sista måltiden tvättar
Jesus sina lärjungars fötter och lär dem att älska varandra.
Johannes 14–16 Jesus lär sina lärjungar om förhållandet mellan kärlek och lydnad.
Han lovar att skicka Hjälparen (den Helige Anden) och personligen hjälpa sina
lärjungar. Han förkunnar att han är den sanna vinstocken och att han har
övervunnit världen.
Johannes 17–19 Jesus uppsänder en förbön för sina lärjungar och för dem som tror
på det de predikar. Han förråds, arresteras, prövas och döms. När han lidit på
korset, dör och begravs han.
Johannes 20–21 Den uppståndne Jesus Kristus uppenbarar sig för Maria från
Magdala vid sin grav och sedan för några av sina lärjungar i Jerusalem. Han visar
sig för sju av lärjungarna vid Galileiska sjön och ger Petrus i uppdrag att leda hans
lärjungar i att betjäna andra.
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Johannes 1
Inledning

Johannes den älskade nedtecknade viktiga läror angående
Jesu Kristi roll i föruttillvaron. Johannes Döparen vittnade

också om Jesus Kristus och döpte honom. Jesus Kristus bad
andra att lära sig om honom.

Lektionsförslag
Johannes 1:1–18; Joseph Smiths översättning, Johannes 1:1–19
Johannes vittnar om att Jesus Kristus är Guds Son
Dela upp eleverna i par. Sätt upp en
bild som föreställer Jesus Kristus på
tavlan. Be eleverna föreställa sig att de
pratar med någon som vet väldigt lite
om Jesus Kristus. Be en elev från varje
par att under en minut undervisa den
andra eleven om Jesus Kristus, som om
denne visste väldigt lite om honom.
Efter den här aktiviteten ber du några
elever som blev undervisade om Kristus
att berätta för klassen vad deras partner
lärde dem.
Presentera kortfattat Johannes
evangelium genom att förklara att
aposteln Johannes nedtecknade det han
ville att de heliga skulle veta om Jesus
Kristus. Johannes var ett ögonvittne till
många av de händelser som han skildrade. Det mesta av materialet i
Johannesevangeliet finns inte i Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna, vilka
skrevs för att hjälpa judar och icke-judar tro på att Jesus var Messias och
mänsklighetens Frälsare. Till skillnad från dem, skrev Johannes särskilt till dem som
redan hade tro på att Jesus var Kristus.
Be eleverna att under sina studier av Johannes 1, leta efter sanningar om Frälsaren
som kan stärka deras tro på och vittnesbörd om Jesus Kristus.
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 1:1–2 (i Handledning för
skriftstudier). Be klassen att följa med i texten. Be dem leta efter sanningar om Jesus
Kristus som Johannes undervisade om.
• Vilka sanningar om Jesus Kristus lär vi oss i de här verserna? (En sanning som
eleverna bör lyfta fram är att Jesus Kristus var hos Gud i begynnelsen. Skriv
denna sanning på tavlan nära bilden på Frälsaren.)
• Vad menas med att Jesus Kristus var med Gud i begynnelsen? (Förklara att
uttrycket “i begynnelsen” syftar på föruttillvaron. Jesus Kristus var Faderns
Förstfödde i anden [se L&F 93:21], han var Gud lik bland de andar som samlats
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”innan världen var till” [Abr. 3:22–24], och han var utvald av Fadern från
begynnelsen [se Mose 4:2].)
Hjälp eleverna förstå de grundläggande lärosatserna
Eleverna lär sig de grundläggande lärosatserna när de studerar och diskuterar skrifterna och när
de lär sig att behärska nyckelskriftställen. Avvik inte från att studera skrifterna i ordningsföljd för
att fokusera på de grundläggande lärosatserna. Lyft istället fram och hjälp eleverna förstå de
grundläggande lärosatserna allteftersom de dyker upp under studiernas gång. Under den här
lektionen skulle du till exempel kunna betona lärosatserna om Gudomen som hör samman med
läran i Johannes 1.

Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 1:3 (i Handledning för
skriftstudier), och be klassen leta efter en ytterligare sanning om Jesus som
Johannes undervisade om.
• Vad mer undervisade Johannes om Jesus Kristus? (Eleverna bör lyfta fram
följande eller en liknande lärosats: Allt skapades genom Jesus Kristus. Skriv
denna sanning på tavlan nära bilden på Frälsaren.)
Förklara att Jesus Kristus skapade himlen och jorden under Faderns ledning samt
att Jesus Kristus har skapat otaliga världar (se Mose 1:33). Men vår himmelske
Fader behöll två delar av skapelsen för egen del: Han skapade alla andar (inklusive
Jesus Kristus) och han skapade Adams och Evas fysiska kroppar (Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 63; se även Mose 2:27).
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 1:4–5 (i Handledning för
skriftstudier). Be klassen leta efter hur Johannes beskrev Jesus och hans
evangelium.
• Hur beskrev Johannes Jesus och hans evangelium?
• Vad menas med: ”I honom var evangeliet”? (Jesus Kristus var det glada budet,
evangeliet förkroppsligat.)
• Vad tror ni menas med ”ljuset lyser i världen, och världen uppfattar det inte?”
(JSÖ, Joh. 1:5).
Förklara att aposteln Johannes sedan undervisade om Johannes Döparen. Be en
elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 1:6–10 (i Handledning för
skriftstudier). Be klassen leta efter vad Johannes Döparen sa om Jesus Kristus. Be
eleverna berätta vad de hittade.
• Vilken lärosats om Jesus undervisade aposteln Johannes om i vers 9–10?
(Eleverna bör lyfta fram följande eller en liknande lärosats: Jesus Kristus är
världens ljus. Skriv denna sanning på tavlan nära bilden på Frälsaren.)
• Hur är Jesus Kristus världens ljus? (Se L&F 88:5–13.)
Sammanfatta Joseph Smiths översättning, Johannes 1:11–18 (i Handledning för
skriftstudier) med att förklara att Johannes Döparen vittnade om att alla som
trodde på Jesus Kristus skulle få odödlighet och evigt liv.
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Påpeka att i verserna 14 och16 talade Johannes om Jesus Kristus som ”Ordet”.
Förklara att detta är ett namn för Jesus Kristus som finns på flera ställen i skrifterna
(se Joh.1:1,14; 1 Joh. 1:1; Upp.19:13; L&F 93:8–10; Mose 1:32).
Påpeka att vi använder ord för att kommunicera och uttrycka tankar, känslor och
idéer till andra.
• Hur är ”Ordet” ett passande namn för Jesus Kristus?
Förklara också att utan Joseph Smiths översättning av Johannes 1:18 skulle versen
kunna missförstås som att ingen människa någonsin har sett Gud Fadern. Be en
elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 1:19 (i Handledning för
skriftstudier).
• Hur förtydligar Joseph Smiths översättning av Johannes 1:19 versen Johannes
1:18?
Dela upp eleverna i samma par som de tillhörde under aktiviteten i början av
lektionen. Be en elev från varje par att under en minut undervisa sin partner om
Jesus Kristus, genom att använda de lärosatser klassen lyfte fram i Joseph Smiths
översättning, Johannes 1:1–19 (i Handledning för skriftstudier). Efter en stund
frågar du:
• Varför är dessa lärosatser om Jesus Kristus viktiga att känna till?

Johannes 1:19–34; Joseph Smiths översättning, Johannes 1:20–34
Johannes Döparen bär vittne om Jesus Kristus och döper honom
Sammanfatta Joseph Smiths översättning, Johannes 1:20–28 (i Handledning för
skriftstudier) genom att förklara att judarna skickade präster till Johannes Döparen
för att fråga om han var Messias. Johannes förklarade att hans roll var att bära
vittne om Messias, som skulle döpa med eld och med den Helige Anden. Dagen
därpå såg Johannes Döparen Jesus, som han tidigare hade döpt.
Be en elev att ställa sig upp och, som om han vore Johannes Döparen, läsa upp
dennes ord i Joseph Smiths översättning, Johannes 1:29–33 (i Handledning för
skriftstudier). Be klassen att följa med i texten och se vad Johannes Döparen ville
att folket skulle veta om Jesus Kristus.
Peka på bilden av Jesus Kristus och sanningarna som står på tavlan och fråga:
• Vilka andra sanningar eller beskrivningar av Jesus Kristus skulle vi kunna lägga
till från Joseph Smiths översättning, Johannes 1:29–33? (Skriv upp elevernas
svar på tavlan.)
• Varför tror ni att Johannes Döparen kallade Jesus för ”Guds Lamm”?

Johannes 1:35–51
Jesus Kristus uppmanar sina efterföljare att lära sig mer om honom
Be eleverna föreställa sig att en tonåring som är på ett faste- och vittnesbördsmöte
hör flera vänner bära sina vittnesbörd om att de vet att Jesus Kristus är deras
Frälsare. Denna unga person undrar hur vännerna kan ”veta” det.
• Hur skulle ni besvara den frågan?
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När klassen studerar Johannes 1:35–51, ber du dem leta efter vad vi kan göra för att
få (eller stärka) vårt eget vittnesbörd om Jesus Kristus som vår Frälsare.
Be en elev läsa upp Johannes 1:35–37, och be klassen leta efter vad Johannes
Döparen gjorde dagen efter det att han döpt Jesus.
• Vad gjorde Johannes när han såg Jesus?
Be en elev läsa upp Johannes 1:38–39. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
sa till de två lärjungarna.
• Vad frågade Jesus de två lärjungarna?
• Vad svarade de?
• Vad bad Jesus de två lärjungarna att göra?
Be en elev läsa upp Johannes 1:40–42 och be klassen leta efter vad Andreas fick
veta när han tagit emot Frälsarens uppmaning att ”Kom och se!”
• Vad fick Andreas veta genom att ta emot Frälsarens uppmaning att ”Kom och
se!”? (Att Jesus är Messias eller Kristus. Du skulle också kunna påpeka att vi
genom Joseph Smiths översättning av Johannes 1:42 lär oss att Petrus skulle
kallas ”Kefas, som betyder siare, eller sten” [i Handledning för skriftstudier ],
som antyder att Petrus skulle bli siare för kyrkan.)
Be en elev läsa upp Johannes 1:43–46 och be klassen leta efter vad Frälsaren bad
Filippus att göra. Be eleverna dela med sig av vad de hittar.
• Vilka ord i vers 45 antyder att Filippus fick ett vittnesbörd om Jesus Kristus efter
att ha tagit emot Frälsarens uppmaning att följa honom?
• Vilken uppmaning gav Filippus sedan Natanael?
Be tre elever läsa upp Johannes 1:47–51 för klassen. Be en att vara berättare, en att
läsa vad Jesus sa, och en att läsa vad Natanael sa. Be klassen lyssna efter vad som
hände när Natanael tog emot uppmaningen att lära sig om Jesus.
• Vad hände när Natanael tog emot uppmaningen att lära sig om Jesus?
• Vilka principer kan vi lära oss från de här berättelserna? (Eleverna bör lyfta fram
följande eller en liknande princip: Om vi tar emot uppmaningen att lära oss
om och följa Jesus Kristus, får vi ett eget vittnesbörd om honom.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum.
”Det verkar som om det viktigaste i vårt liv på jorden, och svaren på de viktigaste
frågorna i livet, kan koncentreras till dessa två kortfattade inslag i
inledningsfasen till Frälsarens jordiska verksamhet. Det ena är frågan till var och
en av oss på jorden: ’Vad söker ni? Vad vill ni?’ Det andra är hans reaktion på
vårt svar, vad detta svar än är. Vem vi än är och vad vi än svarar, är hans svar
alltid det samma: ’Kom’, säger han kärleksfullt. ’Kom och följ mig.’ Vart du än är
på väg, kom först och se vad jag gör, se var och hur jag tillbringar min tid. Lär av mig, gå med
mig, tala med mig och tro. Lyssna när jag ber. I gengäld finner du svar på dina egna böner. Gud
kommer att skänka era själar vila” (”Hungriga mättar han med sina gåvor”, Nordstjärnan, jan.
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1998, s. 67).

Be eleverna att fundera över sina egna ansträngningar att lära sig om Jesus Kristus
och följa honom.
• Hur har era vittnesbörd om Jesus Kristus stärkts när ni har lärt er om och
följt honom?
Be eleverna skriva några meningar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
om vad de ska göra för att på ett mer fullständigt sätt ta emot Frälsarens
uppmaning att ”komma och se” och lära sig om och följa honom.
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om de principer som tagits upp i klassen
i dag.
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HEMSTUDIELEKTION

Lukas 18–Johannes 1
(Studieavsnitt 12)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Lukas 18–Johannes 1 (studieavsnitt 12) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller
fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1 (Luk. 18–21)
I den här lektionen studerade eleverna liknelserna om den orättvise domaren och om farisén och publikanen. De läste
också om den blinde mannen som bad om Herrens hjälp och om Sackeus. Från dessa skildringar lärde sig eleverna att
om vi är uppriktiga och ihärdiga när vi utövar tro på Herren, kan vi få ta del av hans nåd.

Dag 2 (Luk. 22)
När eleverna läste om Herrens råd till Petrus, lärde de sig att när vi omvänds till Jesu Kristi evangelium, kan vi stärka
andra. Eleverna lärde sig också följande sanningar när de läste om Frälsarens lidande i Getsemane: Om vi är villiga att
lyda vår himmelske Fader, ger han oss styrka att utföra hans vilja. Jesu Kristi svett blev som blodsdroppar när han led i
Getsemane örtagård.

Dag 3 (Luk. 23–24)
I den här lektionen läser eleverna om Jesu Kristi korsfästelse, begravning och uppståndelse. De lärde sig följande
sanningar: Vi kan följa Jesu Kristi exempel genom att välja att förlåta dem som behandlar oss illa. Alla människors
andar går till andevärlden när de dör. Jesus Kristus har en uppstånden kropp av kött och ben.

Dag 4 (Joh. 1)
När eleverna studerade Johannes den älskades och Johannes Döparens ord, lärde de sig att Jesus Kristus var hos Gud i
begynnelsen, att allt blev till genom honom, och att han är världens ljus. När eleverna läste om hur några av
lärjungarna lärde känna Jesus Kristus, lärde de sig att när vi tar emot uppmaningen att lära oss om och följa Jesus
Kristus, får vi ett eget vittnesbörd om honom.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå hur de ska låta den Helige Anden lära
dem om Jesus Kristus. De får också lära sig att Jesus Kristus är en uppstånden
varelse med kött och ben.
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Lektionsförslag
Lukas 24:13–32
Den uppståndne Herren talar till två lärjungar på vägen till Emmaus.
Be eleverna fundera över om de någonsin har haft svårt att veta om någonting i
evangeliet är sant.
Förklara att i Lukas 24:13 lär vi oss att två lärjungar lämnade Jerusalem samma dag
som en grupp kvinnor fann Jesus tomma grav. De reste cirka 10–12 kilometer ”till
en by som heter Emmaus”. Att studera deras upplevelse på vägen till Emmaus kan
hjälpa oss att veta hur vi ska stärka våra vittnesbörd om Jesus Kristus och hans
evangelium.
Be en elev läsa upp Lukas 24:14–17. Be klassen följa med i texten och se vem som
slog följe med de två lärjungarna där de gick.
• Vem slog följe med lärjungarna på deras resa till Emmaus?
• Varför kände lärjungarna inte igen Jesus?
Be flera elever turas om att läsa upp Lukas 24:17–33. Be klassen att följa med i
texten och se vad lärjungarna lärde sig från Jesus då de vandrade med honom utan
att veta vem han var.
I stället för att be eleverna läsa Lukas 24:17–33, skulle du kunna visa videon
”Christ Appears on the Road to Emmaus” (3:32) från Bibelvideor om Jesu
Kristi liv, som finns på LDS.org. Be klassen leta efter vad lärjungarna lärde sig från
Jesus då de vandrade med honom utan att inse vem han var. Innan du visar videon,
förklarar du att dialogen i den kommer från Lukas 24:17–33 så att eleverna kan
följa med i sina skrifter om de vill.
Påpeka att i den här videon hör vi inte vad Jesus lärde lärjungarna när de vandrade
tillsammans. Be en elev läsa upp Lukas 24:27. Be klassen följa med i texten och se
vad Jesus undervisade lärjungarna om.
• Vad lärde Jesus lärjungarna?
• Vilket verktyg använde han för att lära dem om honom? (Skrifterna.)
• Vad menas när det i vers 32 står att lärjungarnas hjärtan brann? (Den Helige
Anden vittnade om att lärdomarna om Jesus i skrifterna var sanna.)
Be eleverna fundera över vad lärjungarna kan ha lärt sig av att Jesus använde
skrifterna för att undervisa dem i stället för att bara uppenbara vem han var. Be
några elever berätta om sina tankar.
• Vilken princip lär dessa skriftställen oss om följderna av våra egna skriftstudier?
(När eleverna besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi
studerar skrifterna, låter vi den Helige Anden lära oss om Jesus Kristus.)
• Hur skulle ni beskriva vad vi kan uppleva när den Helige Anden vittnar om
Jesus Kristus, förutom ett brinnande hjärta?
Be eleverna leta upp ett skriftställe som hjälpt dem känna den Helige Anden vittna
för dem om Jesus Kristus. Be dem dela med sig av sina skriftställen och hur de fick
dem att känna sig. Berätta gärna själv om ett skriftställe som hjälpt dig personligen.
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Påminn eleverna om att även om det är viktigt att läsa Nya testamentet för att möta
seminariets kurskrav, är det ännu viktigare att studera skrifterna på ett sådant sätt
att det låter Anden fördjupa deras vittnesbörd om Frälsaren.
Dela, om möjligt, ut bokmärken med följande citat av D. Todd
Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum, eller be eleverna skriva ner
det på en bit papper eller kartong som de kan använda som ett bokmärke. (Ett
utskriftsvänligt PDF-blad med flera bokmärken finns tillgängligt i online-versionen
av den här lektionen.)

”Det centrala syftet med all helig skrift [är] att fylla vår själ med tro på Gud
Fadern och hans Son Jesus Kristus. …
Tro kommer av att den Helige Anden vittnar för vår själ, Ande till ande, när
vi lyssnar till eller läser Guds ord. Och tron mognar när vi fortsätter att
mätta oss med ordet. …
Studera skrifterna noggrant och medvetet. Begrunda och be om dem.
Skrifterna är uppenbarelse, och de leder till mer uppenbarelse” (”Vi har välsignats med
skrifterna”, Liahona, maj 2010, s. 34–35).

Be en elev läsa upp citatet från äldste Christofferson. Be klassen följa med i texten
och se hur de kan förbättra sina personliga skriftstudier.
Be eleverna sätta upp ett mål att studera skrifterna på sätt som låter den Helige
Anden fördjupa deras tro på och kunskap om Jesus Kristus. Du skulle kunna föreslå
att de skriver ner sitt mål på bokmärkets baksida så att de kan använda det som en
påminnelse under sina skriftstudier.

Lukas 24:36–39
Jesus uppenbarar sig för sina lärjungar och visar dem sin uppståndna kropp
Förklara att lärjungarna som var med Jesus på vägen till Emmaus omedelbart
återvände till Jerusalem och berättade för apostlarna och andra lärjungar om sin
upplevelse (se Luk. 24:33–35).
Be klassen att gemensamt och samstämmigt läsa upp nyckelskriftstället i Lukas
24:36–39, och se vad som hände när lärjungarna berättade för de andra om sin
upplevelse.
• Vad hände när lärjungarna berättade om sin upplevelse?
Visa bilden Jesus visar sina sår (Evangeliebilder [2008], nr 60; se även LDS.org).
• Vad bad Frälsaren sina lärjungar att göra för att hjälpa dem förstå att han inte
bara var en ande utan hade en fysisk kropp?
• Vad kan vi lära oss av de här verserna? (Eleverna kan lyfta fram många olika
lärosatser, men se till att betona att Jesus Kristus är en uppstånden varelse
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med en kropp av kött och ben. Skriv denna lärosats på tavlan; se även L&F
130:22.)
Be några elever bära sitt vittnesbörd om Frälsarens uppståndelse och förklara varför
denna lärosats är viktig för dem, eller be dem berätta vad de skrev i sina
studiedagböcker för uppgift 3 i lektionen för studieavsnitt 12: dag 3. Avsluta med
att bära ditt vittnesbörd om att Jesu Kristi uppståndelse är verklig.

Nästa studieavsnitt (Joh. 2–6)
Förklara för eleverna att när de studerar Johannes 2–6 får de svar på följande frågor:
Vilket var Jesus första offentliga underverk? Hur hjälpte det hans mor? Varför
rensade han templet? För vem tillkännagav Jesus först att han är Messias? Vad
avslöjade han om denna kvinnas liv, som bara han kunde veta? Varför kallade
Frälsaren sig själv för levande vatten och livets bröd? Eleverna kommer också att
läsa om hur Jesus verkade i majestät och kraft.
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Johannes 2
Inledning

I Kana utförde Frälsaren sin jordiska verksamhets första
offentliga underverk när han förvandlade vatten till vin. Jesus
Kristus gick upp till Jerusalem för den judiska påsken. Han

renade templet genom att driva ut penningväxlarna som
vanhelgade hans Faders hus.

Lektionsförslag
Johannes 2:1–11
Jesus förvandlar vatten till vin
Be eleverna tänka på olika tillfällen i sina liv när de gjort någonting för första
gången: den första skoldagen, det första jobbet, den första gången de kände den
Helige Anden.
• Varför lägger vi ibland vikt vid dessa och andra förstagångshändelser i livet?
Förklara för eleverna att när de studerar Johannes 2:1–11, får de lära sig om det
första nedtecknade underverk som Jesus utförde under sin jordiska verksamhet. Be
eleverna leta efter skäl till att detta första nedtecknade underverk kan vara
betydelsefullt.
Förklara att en kort tid efter det att Jesus hade döpts, gick han och hans lärjungar
på ett bröllop i Kana, en by nära Jesu hemstad Nasaret. Be en elev läsa upp
Johannes 2:1–3 och be klassen leta efter det problem som uppstod under
bröllopsfesten.
• Vilket problem uppstod under bröllopsfesten?
Förklara att det var brukligt att dricka vin på en bröllopsfest. Ibland kunde
bröllopsfesten pågå i flera dagar. Att få slut på vinet skulle ha varit genant för
festens värd. Maria verkar ha känt ett visst ansvar för festen så när vinet tog slut,
gick hon till sin son och bad honom om hjälp för att rädda värdfamiljen ur sin
pinsamma situation. Jesus visade respekt och deltagande inför sin mors önskan om
att hjälpa till på bröllopet.
Läs upp följande citat från Joseph Smiths översättning av Johannes 2:4 och be
klassen lyssna efter vad Jesus svarade sin mor: ”Kvinna, säg vad du vill att jag ska
göra för dig, så ska jag göra det; för min stund har ännu inte kommit.”
• Vad svarade Jesus sin mor?
• Hur visade Jesus respekt för sin mor i sitt svar? (Jesus frågade inte bara sin mor
vad hon ville att han skulle göra, utan uttryckte också sin villighet att göra det.
Du kan behöva förklara att på Jesu tid var ”kvinna” ett respektfullt sätt att
titulera sin mor.)
• Vad syftade Jesus på när han sa: ”Min stund har ännu inte kommit”?
Be en elev läsa upp Johannes 2:5 och be klassen leta efter vad Maria sa till tjänarna.
Be eleverna berätta vad de hittade.
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• Vad lär Marias instruktioner till tjänarna oss om hennes tro på Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp Johannes 2:6–7 och be klassen leta efter vad Jesus sa att
tjänarna skulle göra.
• Vad sa Jesus till tjänarna att göra?
Förklara att under Jesu tid ansågs stenkrukor för vatten vara rituellt rena för
användning i religiösa ceremonier. För judarna var det brukligt att ceremoniellt
rena sig genom att tvätta sina händer med vatten från dessa stenkrukor innan de åt
en måltid.
• Hur mycket vatten fyllde tjänarna
krukorna med?
För att hjälpa eleverna förstå mängden
vatten som rymdes i krukorna, visar du
en skål eller kanna som rymmer en liter.
Förklara för eleverna att eftersom varje
kruka kunde rymma ungefär 100 liter,
så kunde de sex krukorna rymma upp
till 600 liter. Fyll behållaren med vatten.
Be en elev läsa upp Johannes 2:8 och be
klassen leta efter vad Jesus sa till
tjänarna att göra härnäst. Be eleverna
berätta vad de funnit. Medan de
berättar, doppar du ett glas i vattnet och
håller upp det.

Israeliska krukor av kalksten från Nya
testamentets tid

• Om ni hade varit en av dessa tjänare, hur tro ni då att ni hade känt eller tänkt
när ni tog med er glaset till festens värd?
Be en elev läsa upp Johannes 2:9–10 och be klassen leta efter vad värden sa efter att
ha smakat på den dryck som han fick.
• Vad hade Jesus gjort med vattnet?
• Vad sa festens värd om det nya vinet? (Förklara att det bästa vinet ofta användes
i början av festen och att vin av lägre kvalitet ofta användes senare under
festen.)
Förklara att Jesus aldrig gav någon särskild förklaring av hur man skulle tolka
meningen eller symbolismen bakom det första nedtecknade underverket under
hans jordiska verksamhet. Men det finns många viktiga sanningar som vi kan lära
oss från denna berättelse om Jesu första nedtecknade underverk.
Dela upp eleverna i grupper om två eller tre. Be varje grupp att på en bit papper
skriva ner så många sanningar vi kan lära oss från Johannes 2:1–11 som möjligt.
Efter en stund ber du en representant från varje grupp att berätta för klassen vilka
sanningar de kommit på. Be en elev hjälpa dig att skriva på tavlan. Be den som
skriver att ta med varje ny sanning som klassen delar med sig av. Här är några av de
sanningar som eleverna skulle kunna lyfta fram: Jesus Kristus har makt över de
fysiska elementen. Frälsaren visste att han hade en gudomlig mission att

346

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 61

genomföra. Messias visade sin gudomliga kraft genom att utföra underverk.
Guds Son älskade och respekterade sin mor.
Be en elev läsa upp Johannes 2:11 och be klassen följa med i texten och se vilken
inverkan detta underverk hade på Jesu lärjungar.
• Vilken inverkan hade detta underverk på Jesu lärjungar?
Ringa in följande sanning från listan på tavlan över sanningar som eleverna
kommit på: Jesus Kristus har makt över de fysiska elementen. (Obs: Om
eleverna inte nämnde denna sanning, lägg till den på listan.)
• Hur kan vetskapen om att Jesus Kristus har makt över de fysiska elementen
stärka er tro på Jesus Kristus?
• Vilka andra berättelser som vi har studerat i Nya testamentet visar också att
Jesus Kristus har makt över de fysiska elementen? (Eleverna skulle kunna svara:
De två underverken med bröden och fiskarna [fem tusen: Mark. 6:33–44; fyra
tusen: Mark. 8:1–9], Jesus stillar stormen [Mark. 4:35–41], eller Jesus går på
vattnet [Matt. 14:22–33].)

Johannes 2:12–25
Jesus rensar templet
Be eleverna nämna några utomhuslekar de tyckte om som barn. När de nämnt flera
olika lekar, ställer du frågan:
• Även om dessa lekar är oskyldiga och roliga, skulle ni känna er bekväma med
att leka dem på området runt templet?
Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa Johannes 2:12–17. Under tiden som de
läser, ber du dem leta efter och diskutera svaren på följande frågor (skriv dessa
frågor på tavlan):
1. Vilka hittade Jesus i templet?
2. Varför tror ni att Jesus blev upprörd?
3. Vad gjorde Jesus för att rätta till problemet?

Efter en stund visar du bilden Jesus rensar templet (Evangeliebilder [2008], nr 51; se
även LDS.org), och ber några par berätta vad de kommit fram till. Du kan behöva
förklara att tusentals besökare som kom till Jerusalem för att fira den judiska
påskhögtiden behövde köpa djur att offra i templet som en del av deras sätt att
tillbe Gud. Penningväxlarna växlade romerska mynt och andra valutor så att djur till
brännoffer kunde inhandlas, och andra köpmän sålde dessa djur. Även om denna
handel var nödvändig, var det vanvördigt och respektlös att genomföra den i
templet.
• Vilka sanningar om templet kan vi lära oss från Jesu beskrivning av templet i
vers 16? (Eleverna bör lyfta fram följande eller en liknande sanning: Templet är
Guds hus.)
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• På vilka sätt är tempel Guds hus? (Elevernas svar kan variera men skulle kunna
innefatta följande tankar: Tempel är platser dit Gud kan komma, där man kan
känna hans närvaro eller Ande, och där förrättningar som hör till hans
frälsningsarbete utförs. Templen är de heligaste av alla jordens helgedomar.)
Hjälp eleverna förstå lärosatser och principer
Hjälp eleverna förstå lärosatser och principer genom att ställa frågor som får eleverna att
analysera deras innebörd eller likna dem vid nutida situationer. Att förstå lärosatser och principer
innebär att eleverna förstår de lärosatser och principer som lyfts fram och under vilka
omständigheter dessa skulle kunna tillämpas på deras liv. Att förstå en lärosats eller princip är en
förutsättning för att känna att den är sann och för att förstå dess vikt och hur den kan tillämpas.

Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter. Be eleverna
lyssna efter hur Jesu kunskap om templets helighet bidrog till hans beslut att driva
ut penningväxlarna och köpmännen ur templet.

1978, s. 82).

”Orsaken till stormen ligger i tre ord: ’Min Faders hus.’ Det var inte ett vanligt
hus; det var Guds hus. Det restes för att dyrka Gud. Det var det vördnadsfulla
hjärtats hem. Det var avsett att vara en plats för vederkvickelse för människornas
sorger och bekymmer, en port till himlen. … [Jesus] hängivenhet för den
Allrahögste tände en eld i hans själ och gav hans ord en kraft som trängde in i
skymfarna som en dolk” (“Helgat varde ditt namn”, Nordstjärnan, apr.

• Hur visade Jesu handlingar hans vördnad för sin Faders hus?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vi visar vår vördnad för templet
genom att …
Dela upp eleverna i grupper om två eller tre personer. Be grupperna att på ett
papper skriva ner så många sätt som möjligt att avsluta meningen på. Efter någon
minut ber du en grupp att dela med sig av sin lista till klassen. När den första
gruppen berättar, ber du resten av klassen att bocka av de saker på sina egna listor
som nämns. Be sedan en annan grupp att dela med sig av de saker på deras lista
som den första gruppen inte nämnde. Upprepa processen tills alla grupper har
delat med sig.
• Hur är det möjligt att visa vördnad för templet även när vi inte är i templet?
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker varför de tycker
att det är viktigt att de gör allt de kan för att visa vördnad för templet. Be också
eleverna skriva ner ett mål; någonting de kan göra för att visa vördnad för templet.
Uppmuntra dem att agera utifrån sitt mål.
Dela med dig av ditt vittnesbörd om de principer som lyfts fram under
lektionen idag.
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Repetition av nyckelskriftställen
Den här aktiviteten kan användas för att göra eleverna bekanta med ett antal
nyckelskriftställen eller för att repetera dem. Välj ut ett antal nyckelskriftställekort i
förberedelse för att dela ut dem till dina elever. (Se till att du har flera exemplar av
varje kort så att mer än en elev får samma nyckelskriftställe. Ha gärna tillräckligt
många kort för varje elev så att alla har två eller tre olika skriftställen var.) Dela ut
kort till eleverna. Ge eleverna tid att studera nyckelskriftstället,
skriftställehänvisningen, nyckelorden, sammanhanget, lärosatsen eller principen
samt tillämpningsförslagen på varje kort. Säg några ledtrådar från korten (till
exempel ord i nyckelskriftstället, nyckelord, sammanhang, lärosats eller princip eller
tillämpning). Elever som har det kortet ska då stå upp och säga
skriftställehänvisningen.
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Johannes 3
Inledning

En natt kom en farisé som hette Nikodemus till Jesus för att
tala med honom. Jesus lärde Nikodemus att alla människor
måste bli födda på nytt för att komma in i Guds rike. Senare

förklarade Johannes Döparen för sina lärjungar att hans roll
var att bereda vägen för Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Johannes 3:1–21
Jesus undervisar Nikodemus om andliga sanningar
Be eleverna föreställa sig att de diskuterar religion med några vänner och en säger:
”Så länge jag är en god människa, kan jag komma till himlen.” Be eleverna fundera
över hur de skulle besvara den här vännen.
Föreslå att de letar i Johannes 3 för att se vad vi måste göra för att komma in i
Guds rike.
Förklara att Frälsaren i början av sin verksamhet, gick upp till Jerusalem för att fira
den judiska påsken. Många människor i Jerusalem trodde på Jesus efter att ha sett
de underverk han utförde (se Joh. 2:23–25).
Be en elev läsa upp Johannes 3:1–2. Be klassen att följa med i texten och se vad som
hände när Frälsaren var i Jerusalem.
• Vem besökte Jesus?
Förklara att som ”en av judarnas rådsherrar” (Joh. 3:1), tillhörde Nikodemus
Sanhedrin (Stora rådet). Sanhedrin var det judiska folkets högsta organ för religiösa
och politiska frågor och det var sammansatt av fariseer och sadduceer.
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• Varför tror ni att Nikodemus kom
och besökte Jesus nattetid?
• Vad sa Nikodemus, enligt vers 2, att
han visste om Jesus?
Förklara att det faktum att Nikodemus
sa att han visste att Jesus var en lärare
som kommit från Gud (severs 2)
antyder att Nikodemus ville bli
undervisad av Jesus. Be en elev läsa upp
Johannes 3:3–5. Be klassen att följa med
i texten och se vad Frälsaren lärde
Nikodemus.

Nikodemus besöker Jesus

Johannes 3:5 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar nyckelskriftställen

hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att kunna undervisa
andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett sådant sätt att
de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att hjälpa eleverna lära
sig det här skriftstället.

• Vad lärde Frälsaren Nikodemus, enligt vers 3?
• Vad trodde Nikodemus att Frälsaren menade med ”född på nytt” (v. 3)?
Förklara att man blir född på nytt ”då Herrens Ande orsakar en mäktig förvandling
i ens hjärta så att man inte längre har en önskan att göra ont utan i stället önskar
söka det som hör Gud till” (Handledning för skriftstudier, ”Född av Gud, född på
nytt”, scriptures.lds.org; se även Mosiah 5:2; Alma 5:14–15; Mose 6:59).
• Vilka två saker, som är nödvändiga för att vi ska kunna komma in i Guds rike,
undervisade Jesus Nikodemus om i vers 5? Vad tror ni menas med att bli ”född
av vatten och Ande”?
• Hur skulle ni sammanfatta vad de här verserna lär oss om vad som är
nödvändigt för att bli andligen födda på nytt och komma in i det celestiala
riket? (När eleverna har svarat, skriver du följande princip på tavlan med
elevernas egna ord: Man måste låta döpa sig och ta emot den Helige
Andens gåva för att man ska kunna bli andligen född på nytt och ta emot
upphöjelse i det celestiala riket.)
Påminn eleverna om scenariot med deras vän. Dela upp eleverna i par. Be en elev
från varje par att spela vännen som tycker att allt som krävs för att komma in i
Guds rike är att man är en god människa. Be den andra eleven i varje par öva på att
reda ut missförståndet med hjälp av Johannes 3:5.
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Sammanfatta Johannes 3:6–12 med att förklara att Nikodemus frågade Jesus hur
det var möjligt för någon att födas på nytt. Jesus svarade med att fråga hur
Nikodemus kunde vara en religiös ledare och Israels lärare och inte veta att andlig
pånyttfödelse är nödvändig och vad som gör andlig pånyttfödelse möjlig.
I Johannes 3:13–21 läser vi att Frälsaren förklarade för Nikodemus hur det är
möjligt för någon att födas på nytt. Be flera elever turas om att läsa upp Johannes
3:13–15. Be klassen att följa med i texten och se hur Jesus besvarade
Nikodemus fråga.
I stället för att be elever läsa upp Johannes 3:13–15 för klassen, skulle du
kunna visa dem videon “Heavenly Things” (8:55) från och med 5:30 till
slutet av videon. Videon handlar om hur Frälsaren undervisar Nikodemus. Be
eleverna följa med i sina skrifter och se hur Jesus besvarade Nikodemus frågor. Den
här videon finns på LDS.org.
• Vad sa Frälsaren om sig själv i Johannes 3:13? (Han vittnade om att han var
Guds Son som kommit ner från himlen.)
Visa bilden Mose och kopparormen
(Evangeliebilder [2008], nr 16; se även
LDS.org). Be eleverna återge
berättelsen från skrifterna som bilden
förställer. Om det behövs kan du
förklara att under Mose tid sände
Herren giftiga ormar eftersom
Israeliterna hade syndat mot Gud.
Israeliterna blev förgiftade när ormarna
bet dem. Herren instruerade Mose att
lyfta upp en kopparorm på en påle och
lovade att alla israeliter som tittade på
ormen på pålen skulle bli botade. (Se
4 Mos. 21:4–9.)
• Vad sa Jesus, enligt Johannes 3:14,
att kopparormen representerade?
Visa bilden Korsfästelsen
(Evangeliebilder [2008], nr 57; se även
LDS.org).
• Vilka välsignelser får de som fäster
blicken på Frälsaren, enligt vers 15?
• Vilken lärosats om Jesu Kristi
försoning kan vi lära oss av de här
verserna? (Eleverna kan formulera
det på olika sätt, men se till att
följande sanning betonas: Hela
människosläktet kan få evigt liv
genom Jesu Kristi försoning. Skriv
denna princip på tavlan.)
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Be en elev läsa upp Johannes 3:16–17. Be klassen att följa med i texten och leta efter
någonting som vi kan lära oss om vår himmelske Fader.
• Vad sände vår himmelske Fader sin Son att göra?
• Vilken lärosats om vår himmelske Fader kan vi lära oss från dessa verser?
(Eleverna kan formulera följande lärosats på olika sätt: Vår himmelske Fader
älskar sina barn så mycket att han sände sin enfödde Son för att sona för
deras synder. Skriv denna lärosats bredvid de andra på tavlan.)
• Hur visade vår himmelske Fader sin kärlek för oss genom att sända sin Son,
Jesus Kristus, till jorden.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen tänka på hur kunskapen om vår himmelske Faders kärlek för
dem får dem att känna sig.
”Det finns inget tydligare bevis på den oändliga kraften och fullkomligheten i
Guds kärlek än det som aposteln Johannes sa [i Joh. 3:16]. … Tänk hur svårt det
måste ha varit för vår himmelske Fader att sända sin Son att utstå ett oerhört
lidande för våra synder. Det är det största beviset på hans kärlek till var och en av
oss!” (”Kärleken och lagen”, Liahona, nov. 2009, s. 26).

• Hur känns det att veta att vår himmelske Fader älskar er så mycket att han
sände sin enfödde Son för att lida och dö för er?
• Hur kan vi, enligt Johannes 3:16–17 bli frälsta genom försoningen? (När
eleverna har svarat på frågan skriver du följande princip på tavlan: Om vi har
tro på Jesus Kristus, vilket innefattar att omvända oss från våra synder,
och lyda hans ord, kan vi få evigt liv genom hans försoning.)
Be eleverna läsa igenom de sanningar Jesus undervisade Nikodemus om som står
på tavlan.
• Hur hör dessa sanningar samman med varandra?
• Hur kan vi visa vår tro på Jesus Kristus?
Vittna om att när vi visar vår tro på Jesus Kristus genom att omvända oss och följa
honom, kan vi bli frälsta och få evigt liv genom försoningen.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Jag tänker visa min tro på Jesus Kristus
genom … Be eleverna avsluta meningen i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker genom att skriva vad de tänker göra för att visa sin tro på Jesus
Kristus.

Johannes 3:22–36
Johannes Döparen undervisar om att Jesus är Kristus
Visa en genomskinlig behållare full med vatten. Lägg till en eller två droppar
karamellfärg i vattnet.
• Hur skulle man kunna jämföra karamellfärgen med vårt inflytande över andra?

353

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 62

Be en elev läsa upp följande ord från president David O. McKay. Be klassen lyssna
efter vad vi kan lära oss om vårt inflytande i andras liv.
”Varje person som lever i den här världen utövar ett inflytande, antingen gott
eller ont” (Kyrkans presidenters lärdomar: David O. McKay [2003], s. 230).

”Våra ord och handlingar får enorma följder i denna värld. Varje ögonblick i livet förändrar vi i
viss mån hela världens liv” (Kyrkans presidenters lärdomar: David O. McKay, s.230).

Be eleverna leta efter en princip i Johannes 3:22–36 som lär oss hur vi kan ha ett
positivt inflytande på andra.
Sammanfatta Johannes 3:22–26 genom att förklara att några av Johannes Döparens
lärjungar var bekymrade över att människor följde Jesus istället för Johannes
Döparen.
Be en elev läsa upp Johannes 3:27–30. Be klassen följa med i texten och se vad
Johannes Döparen visste om sin roll i förhållande till Jesus Kristus.
• Vad ville Johannes Döparen att hans lärjungar skulle förstå om hans roll? (Han
hade sänts före Jesus Kristus för att bereda vägen för honom.)
• Vilken liknelse använde Johannes Döparen (vers 29)?
Förklara att brudgummen representerar Jesus, bruden kan representera de som
kommer till Kristus, och brudgummens vän representerar Johannes Döparen.
• Vad tror ni Johannes Döparen menade när han sa: ”Han måste bli större och jag
mindre” (vers 30)? Hur visar det vilken slags person Johannes Döparen var?
• Vad kunde Jesus Kristus göra för människan, som inte Johannes Döparen
kunde göra?
• Vad kan Johannes Döparens exempel lära oss om hur vi kan ha ett positivt
inflytande på andra? (Eleverna kan lyfta fram flera olika sanningar men försäkra
dig om att det är tydligt att vi kan ha ett positivt inflytande på andra genom
att leda dem till Jesus Kristus.)
• Varför är det så viktigt att vi använder vårt inflytande för att leda andra till Jesus
Kristus?
• När har du sett någon leda andra till Frälsaren?
Be eleverna att tänka på olika sätt varpå de kan leda andra till Frälsaren.
Uppmuntra eleverna att söka den Helige Andens vägledning i sina ansträngningar
att göra det.
Sammanfatta Johannes 3:31–36 med att förklara att Johannes Döparen förkunnade
att Jesus hade sänts från Gud och att alla som tror på honom kan få evigt liv.
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Nyckelskriftställe –Johannes 3:5
För att hjälpa eleverna att memorera Johannes 3:5, be eleverna skriva den första
bokstaven från varje ord i versen i sina studiedagböcker. Uppmuntra eleverna att
öva genom att upprepa skriftstället högt för sig själva med hjälp av bokstäverna
och, vid behov, skriftstället. När eleverna kan säga hela skriftstället med hjälp av
bokstäverna ber du dem att öva på att säga hela skriftstället ur minnet. Du kan
uppmana den att öva på det här skriftstället i början eller i slutet av lektionen vid
flera klasstillfällen.
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Johannes 4
Inledning

Under sin resa till Galileen tog Jesus vägen genom Samarien
och undervisade en kvinna vid en brunn. Den kvinnan

vittnade för andra om att Jesus var Kristus. Senare botade
Jesus en kunglig tjänares son.

Lektionsförslag
Johannes 4:1–42
Jesus undervisar en samaritisk kvinna
Skriv följande fråga på tavlan:
Vad är den mest värdefulla naturresursen på jorden?

Be eleverna besvara frågan på tavlan. Du skulle kunna visa bilder på naturresurser
som jord, järn, kol, olja, guld eller diamanter.
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Vi kanske först tror att det är guld, olja eller diamanter som är av störst värde.
Men av alla mineraler, metaller, ädelstenar och vätskor på eller i jorden är vatten
det mest värdefulla” (”En reservoar av levande vatten” [KUV:s brasafton för
unga vuxna, 4 feb. 2007], s. 1, lds.org/broadcasts).

Visa ett genomskinligt glas med rent vatten.
• Varför är rent vatten så värdefullt? (Du skulle kunna be en eller två elever dela
med sig av en upplevelse som hjälpt dem uppskatta hur viktigt vatten är.)
Be eleverna leta efter vad Jesus jämförde vatten med när de studerar Johannes 4.
Sammanfatta Johannes 4:1–3 genom att förklara att Jesus lämnade Judeen och reste
till Galileen.
Be en elev läsa upp Johannes 4:4 och be klassen leta efter vilket område Jesus
passerade igenom på sin resa till Galileen. Be eleverna berätta vad de funnit.
Be eleverna leta upp Judeen, Samarien och Galileen på diagrammet ”Översikt över
Jesu Kristi jordiska liv” (som finns i lektion 5), eller be dem hitta de tre platserna på
Bibelkarta nummer 11, ”Det heliga landet på Nya testamentets tid” i Handledning
för skriftstudier.
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• Varför är det betydelsefullt att Jesus reste genom Samarien i stället för runt?
(Judar föredrog att ta en omväg runt Samarien på grund av den fientlighet som
rådde mellan judar och samariter [se James E. Talmage, Jesus Kristus,
(1964), s.169]).
Be en elev läsa upp Johannes 4:6–9. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
bad en kvinna om när han stannade i Samarien.
• Vad bad Jesus kvinnan om?
• Varför blev hon förvånad när Jesus bad henne om något att dricka?
Visa bilden Jesus och den samaritiska
kvinnan (Evangeliebilder [2008], nr 36;
se även LDS.org).
Be en elev läsa upp Johannes 4:10–12.
Be klassen följa med i texten och se vad
Jesus svarade kvinnan.
• Vad erbjöd Frälsaren kvinnan, enligt
vers 10? (Förklara att uttrycket
”Guds gåva” syftar på Jesus som
världens Frälsare.)
• Vad frågade kvinnan Jesus, enligt vers 11?
Be en elev läsa upp Johannes 4:13–14. Be klassen att följa med i texten och se vad
Jesus sa om det slags vatten han kunde ge.
• Vad sa Jesus om det vatten han kunde ge?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar. Be klassen att
följa med i texten och lyssna efter vad det levande vattnet representerar.
”Det levande vatten som omtalas i den här berättelsen symboliserar Herren Jesus
Kristus och hans evangelium. Och liksom vatten är nödvändigt för att uppehålla
fysiskt liv är Frälsaren och hans lärdomar, principer och förrättningar nödvändiga
för evigt liv. Ni och jag behöver hans levande vatten varje dag, och i riklig mängd,
för att uppehålla vår fortgående andliga tillväxt och utveckling” (”En reservoar
av levande vatten”,s. 1).

• Vad representerar det levande vattnet, enligt äldste Bednar?
Sätt en etikett på vattenglaset där det står Frälsaren och hans evangelium.
• Varför är vatten en lämplig symbol för Frälsaren och hans evangelium?
• Hur skulle man kunna sammanfatta Frälsarens ord i vers 14 som en princip?
(Eleverna kan använda egna ord men bör lyfta fram följande princip: Om vi
kommer till Jesus Kristus och uppriktigt anammar hans evangelium, får
vi evigt liv.)
Be en elev läsa upp Johannes 4:15–18. Be klassen att följa med i texten och se vad
kvinnan bad Jesus om och hur Frälsaren svarade henne.
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• Vad bad kvinnan Jesus om, enligt vers 15?
Förklara att Jesus svar hjälpte kvinnan förstå att hon behövde det levande vatten
han kunde erbjuda.
• Vad avslöjade Jesus om kvinnan i vers 17–18? (Påpeka att Jesus svar antydde att
han visste att kvinnan kämpade med att finna ett meningsfullt och varaktigt
äktenskapsförhållande men att hon, genom att leva med en man som hon inte
var gift med, inte lydde kyskhetslagen.)
• Vilka slags tankar eller känslor skulle den här kvinnan ha kunnat fått när Jesus
avslöjade detaljer om henne som en vanlig främling inte hade kunnat veta?
• Hur kan Frälsarens ord ha hjälpt kvinnan inse att hon behövde det levande
vatten han erbjöd?
• Vilken sanning om Frälsaren kan vi lära oss från de här verserna? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande sanning på tavlan: Jesus Kristus känner till
våra synder och erbjuder oss sitt evangelium för att övervinna dem.)
• Varför är det viktigt att förstå denna sanning?
Be en elev läsa upp Johannes 4:19–20. Be klassen att följa med i texten och se vad
kvinnan sa till Jesus.
• Vad sa kvinnan som visade att hennes uppfattning om Jesus höll på att
förändras?
Förklara att i Samarien finns det ett berg som heter Gerissim. Flera hundra år före
Frälsarens jordiska verksamhet byggde samariterna ett tempel för gudsdyrkan där.
Men till skillnad från judarna hade samariterna inte prästadömsmyndigheten att
utföra förrättningar och de förkastade många av Guds profeters lärdomar.
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 4:21–23och Joseph Smiths
översättning av Johannes 4:26 (i Handledning för skriftstudier ). Be klassen följa
med i texten och se vad Jesus lärde kvinnan om att tillbe Gud.
• Hur tillber sanna tillbedjare vår himmelske Fader?
• Vilken välsignelse får vi, enligt Joseph Smiths översättning, när vi tillber Gud ”i
ande och i sanning”?
• Vilken princip lär vi oss i de här verserna? (Även om eleverna använder sina
egna ord bör de lyfta fram följande princip: Om vi tillber Fadern i ande och i
sanning, välsignar han oss med sin Ande.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen leta efter och markera vad det innebär att tillbe
Fadern i ande och sanning.
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”Sålunda är det vår avsikt att tillbedja den sanne och levande Guden och göra
det genom Andens kraft och på det sätt han har föreskrivit. Den godkända
tillbedjan av den sanne Guden leder till frälsning. Hängivenhet till falska gudar
och sådan tillbedjan som inte är grundad på evig sanning har ingen sådan
försäkran.
En kunskap om sanningen är nödvändig för sann tillbedjan. …
Sann och fullkomlig tillbedjan består i att följa Guds Sons steg. Den består i att hålla buden och
lyda Faderns vilja till den grad att vi avancerar från nåd till nåd till dess vi är förhärligade i Kristus
som han är i sin Fader. Detta är mycket mer än bön och predikan och sång. Det är att leva och
handla och lyda. Det är att följa det liv som vårt stora Exempel Jesus Kristus har levt” (se ”Hur
skall vi tillbedja?” Nordstjärnan, okt. 1972, s. 422, 423).

• Vad innebär det, enligt äldste McConkie, att tillbe Gud i ande och sanning?
• När har ni välsignats då ni försökt tillbe Fadern i ande och sanning?
Var inte rädd om det blir tyst.
Eleverna kanske inte svarar på en fråga omedelbart, men oroa dig inte om det blir tyst. Ibland
behöver eleverna helt enkelt en möjlighet att fundera över frågan och hur de ska svara. Denna
reflektion kan göra det lättare för den Helige Anden att undervisa.

Be eleverna fundera över vad de kan göra för att på ett bättre sätt tillbe Fadern i
ande och sanning.
• Be en elev läsa upp Johannes 4:25–26. Be klassen följa med i texten och se vad
Jesus avslöjade för kvinnan om sig själv.
• Vad avslöjade Jesus för kvinnan om sig själv?
Be en elev läsa upp Johannes 4:27–30. Be klassen leta efter vad kvinnan gjorde efter
att ha talat med Frälsaren.
• Vad gjorde kvinnan efter att ha talat med Frälsaren?
• Vad sa hon som antydde att hon hade fått ett vittnesbörd om Jesus Kristus?
• Vilken sanning kan den här berättelsen lära oss om vad som händer när vi får
ett vittnesbörd om Jesus Kristus? (Även om eleverna använder sina egna ord
bör de lyfta fram följande sanning: När vi får ett vittnesbörd om Jesus
Kristus, fylls vi av en önskan att dela med oss av det till andra.)
Sammanfatta verserna 31–37 med att förklara att Jesu lärjungar återvände med
mat. När de bad honom att äta, undervisade han dem om att han inte livnärde sig
genom att äta, utan genom att utföra sin Faders vilja. Sedan bad han dem att se att
det fanns rikligt med möjligheter att dela med sig av evangeliet.
Be en elev läsa upp Johannes 4:39–42. Be klassen leta efter vilken effekt kvinnans
vittnesbörd hade på människorna i hennes stad.
• Vilken effekt hade kvinnans vittnesbörd på människorna i hennes stad?
• Vad sa folket till kvinnan, enligt vers 42?
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Vittna om att när vi lär känna Frälsaren och tar del av hans levande vatten, fylls vi
med en önskan att dela med oss av vårt vittnesbörd om honom.

Johannes 4:43–54
Jesus botar en kunglig tjänares son
Sammanfatta Johannes 4:43–45 med att förklara att efter att ha undervisat kvinnan
i Samarien, kom han till Galileen, där han togs emot av folket.
Ge eleverna exemplar av följande utdelningsblad. Be dem att tyst läsa
Johannes 4:46–54 och besvara frågorna på utdelningsbladet.

Johannes 4:46–54
1. Vem mötte Jesus och vilken välsignelse sökte han från Frälsaren?
2. Varför väntade Jesus, enligt vad han själv sa, med att ge mannen den välsignelse han sökte?
3. Hur visade mannen att han inte behövde något tecken för att tro?
4. Hur bekräftades mannens tro på Jesus Kristus, enligt verserna 51–53?
5. Vilken princip kan vi lära oss av mannens upplevelse?

När eleverna har haft tillräckligt med tid på sig ber du dem dela med sig av sina
svar. När eleverna berättat vad de lärt sig från den kungliga tjänarens upplevelse,
hjälp dem lyfta fram följande sanning: När vi tror på Jesus Kristus utan att
behöva tecken, bekräftar Herren vår tro.
• Varför är det viktigt att tro på Jesus Kristus utan att behöva tecken?
• Hur bekräftar Herren vår tro när vi utövar tro på honom?
Avsluta med att vittna om att när vi söker Herren i tro, välsignar han oss med bevis
som styrker vår tro.
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Johannes 5
Inledning

Frälsaren deltog vid en av judarnas högtider (förmodligen
påsken) i Jerusalem och botade en sjuk man vid dammen
Betesda. Jesus Kristus undervisade om att han representerar

sin himmelske Fader och förklarade varför alla måste ära
Guds Son. Han beskrev också andra som hade vittnat om
hans gudomlighet.

Lektionsförslag
Johannes 5:1–30
Jesus botar en sjuk man på sabbaten och undervisar om sitt förhållande till Fadern.
Visa en bild på skärvor från en trasig
kruka eller skål (du kan också rita en
bild av en trasig skål på tavlan).
Be eleverna räcka upp handen om de
någonsin har haft sönder någonting
viktigt eller värdefullt. Förklara att som
barn till vår himmelske Fader är vi alla
viktiga och mycket värdefulla. Men
ibland kan vi, på grund av våra val eller
de utmaningar vi möter, känna oss
trasiga eller som att vi inte är
värda mycket.
• Vad är några exempel på hur man skulle kunna känna sig andligt, fysiskt eller
känslomässigt trasig? (Skriv upp elevernas svar på tavlan.)
Be eleverna att medan de studerar Johannes 5:1–9 söka efter en sanning som kan
trösta oss och ge oss hopp när vi känner oss trasiga.
Sammanfatta Johannes 5:1 med att förklara att när Jesus hade verkat i Galileen,
gick han upp till Jerusalem för att delta vid en av judarnas högtider, förmodligen
påsken (se Joh. 5:1). I Jerusalem gick han till en damm nära templet.
Be en elev läsa upp Johannes 5:2–4. Be klassen följa med i texten och se vilka som
hade samlats kring dammen.
• Vilka slags människor hade samlats kring dammen Betesda?
• Vad väntade dessa sjuka människor på? (Förklara att det kan ha funnits en källa
som ibland rann ner i dammen och fick vattenytan att bubbla, vilket kan ha
lindrat några av de här personernas krämpor [se Bible Dictionary i kyrkans
engelska utgåva av Bibeln, “Bethesda”].)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Dammen Betesda var utan tvivel en mineralhaltig källa vars vatten hade vissa
läkande egenskaper. Men uppfattningen om att en ängel kom ner och rörde vid
vattnet, så att den första personen som därefter gick ner i dammen blev botad,
var ren vidskepelse. Botande underverk sker inte på något sådant sätt” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:188).

• Vad sa äldste McConkie om tron att en ängel satte vattnet i rörelse för att bota
den första personen som gick ner i dammen?
• Hur tror du att det var vid dammen, med så många människor som hoppades
bli botade genom att bli den första som gick ner i vattnet?
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 5:5–7. Be klassen följa med i texten
och se vem Frälsaren fick syn på som låg nära dammen.
Visa bilden Kristus botar sjuka vid
dammen Betesda (Evangeliebilder
[2008], nr 42; se även LDS.org).
• Hur beskriver de här verserna
mannen som Frälsaren såg?
Be eleverna läsa Johannes 5:8–9 tyst för
sig själva och se vad Frälsaren svarade
mannen. Be dem berätta vad de hittade.
Du skulle kunna be dem att markera
orden ”genast blev mannen frisk” (vers
9).
Skriv ordet Betesda på tavlan. Förklara att Betesda kan översättas till ”nådehus”
(Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Bethesda”). Skriv denna
definition bredvid Betesda på tavlan. Förklara att nåd är barmhärtighet eller
vänlighet. Den största nådehandling som någonsin utförts var Jesu Kristi försoning.
• Varför var Betesda ett lämpligt namn för denna plats, särskilt efter det att
Frälsaren botade den sjuke mannen?
• Hur liknar vi alla denne man vid dammen Betesda?
• Vilken sanning kan vi lära oss av att Frälsaren botade mannen? (Eleverna kan
använda egna ord, men se till att betona att genom Jesu Kristi kraft och nåd
kan vi botas och göras hela.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Merrill J. Bateman som bidrog med denna insikt när han
tjänade som presiderande biskop. Be klassen att lyssna efter sätt på vilka Frälsaren
kan bota oss:
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”Den sjuke mannen som låg vid Betesdadammen behövde någon som var
starkare än sig själv för att bli botad (se Joh. 5:1–9), och på samma sätt är vi
också beroende av det underverk som Kristi försoning utgör, om våra själar ska
botas från sorg, smärta och synd. … Genom Kristus helas brustna hjärtan, och
frid ersätter oro och sorg” (”Förmågan att läka inifrån” Nordstjärnan, juli
1995, s.13).

• Hur kan vi bli botade genom Jesu Kristi nåd och försoning? (Förklara gärna att
vi kan bli botade antingen i det här livet eller i nästa.)
• Vad måste vi göra för att få nåd och botas genom Frälsarens försoning?
Be eleverna begrunda tillfällen då de sett eller känt Jesu Kristi kraft, nåd eller
barmhärtighet hjälpa dem eller någon annan som känt sig andligt, fysiskt eller
känslomässigt trasig. Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Jag vet att
Frälsaren är nådig och barmhärtig eftersom …
Be eleverna fundera över hur de skulle avsluta meningen. Be några elever dela med
sig av sina svar.
Sammanfatta Johannes 5:10–16 med att förklara att Frälsaren senare fann mannen i
templet och rådde honom: ”Synda inte mer” (Johannes 5:14). När de judiska
ledarna fick veta att Jesus hade botat mannen på sabbaten, förföljde de Frälsaren
och försökte döda honom.
Be en elev läsa upp Johannes 5:17–18. Be klassen att följa med i texten och leta efter
en annan anledning till att de judiska ledarna var arga på Jesus.
Förklara att som det står i vers 17, undervisade Frälsaren de judiska ledarna om att
han, genom att göra denne man frisk, utförde sin himmelske Faders verk. Frälsaren
undervisade sedan om sitt förhållande till Fadern.
• Vad är en annan anledning till att de judiska ledarna var arga på Jesus, enligt
vers 18? (De ansåg att han hädade eftersom han sa att Gud var hans Fader och
därför gjorde sig själv lik Gud.)
Skriv följande fråga på tavlan: Vad sa Frälsaren om sitt förhållande till vår himmelske
Fader? Dela upp klassen parvis. Be varje par läsa upp Johannes 5:19–22, 26–27, 30
tillsammans. Be dem söka efter svaret på frågan.
När eleverna haft tillräcklig tid ber du dem berätta vad de hittat. Sammanfatta
deras svar genom att skriva följande sanning på tavlan: Jesus Kristus
representerar vår himmelske Fader i allt han gör och strävar efter att lyda
hans vilja. Förklara att Frälsaren ber oss att göra detsamma.
• Varför är det viktigt att förstå att Jesus Kristus, i allt han gör, är en fullkomlig
representant för vår himmelske Fader?

Johannes 5:31–47
Jesus undervisade om flera personer som vittnar om hans gudomlighet.
Ta med dig en liten nöt som fortfarande är i sitt skal till klassen (en liten sockerärta
går också bra). Håll nöten gömd i handen så att eleverna inte kan se den. Förklara
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att du håller i något som aldrig setts av ett mänskligt öga. Be eleverna räcka upp
handen om de tror på dig. Be en elev som är osäker på huruvida du talar sanning,
att välja ut några klasskamrater som får se föremålet. Visa föremålet för dessa elever
och be dem berätta för klassen huruvida du talar sanning.
• På vilket sätt stärks ett påståendes trovärdighet av att ha mer än ett vittne?
Visa klassen nöten och förklara hur dess inre aldrig har setts av ett mänskligt öga.
Be en elev läsa upp Johannes 5:31. Be klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren sa om sitt eget vittnesbörd om sin relation med vår himmelske Fader. Be
eleverna berätta vad de hittat.
Påpeka att Joseph Smiths översättning förtydligar verserna 31 och 32: ”Om jag själv
vittnar om mig, är mitt vittnesbörd ändå sant. För jag är inte ensam” (JSÖ,
Johannes 5:32–33). Förklara att Frälsaren undervisade judarna om att de hade
andra människors vittnesbörd utöver hans.
Skriv följande skriftställehänvisningar på tavlan: Johannes 5:32–35; Johannes 5:36;
Johannes 5:37–38; Johannes 5:39; Johannes 5:45–47. Ge ut varje hänvisning till en eller
flera elever. Be eleverna läsa verserna och leta efter andra som vittnat om Jesu
gudomlighet. Hjälp eleverna göra en lista över dessa vittnen genom att be dem
skriva vad de hittar på tavlan bredvid sin hänvisning.
Göra listor
En lista är en samling relaterade idéer eller instruktioner. Att leta efter listor i skrifterna kan
hjälpa dig och dina elever hitta huvudpunkter som skrifterna betonar.

Förklara att trots att de fått många vittnesbörd om Jesus Kristus, trodde inte de
judiska ledarna på Jesu gudomlighet. Påpeka att i vers 39 talade Jesus om skrifterna
och sa: ”Ni tror att ni har evigt liv i dem.”
• Vilken villfarelse pekade Jesus ut för judarna? (Förklara att många judar på Jesu
tid trodde att det räckte att bara studera skrifterna för att de skulle kunna få
evigt liv. De förstod inte att syftet med skrifterna var att leda dem till Jesus
Kristus. Han sa i princip: ”Ni tror att ni har evigt liv, men sök i skrifterna för de
vittnar om mig.”)
Be en elev läsa upp Johannes 5:40. Be klassen att följa med i texten och se vad
judarna behövde göra för att få evigt liv.
• Judarna studerade skrifterna, men vad vägrade de göra, som kunde ha hjälpt
dem att bli berättigade till evigt liv?
• Vad måste vi göra, enligt vad Frälsaren undervisade om i verserna 39 och 40, för
att få evigt liv? (Hjälp eleverna lyfta fram följande eller en liknande princip:
Endast genom att komma till Jesus Kristus kan vi få evigt liv. Skriv
principen på tavlan.)
Påminn eleverna om att evigt liv innefattar att bli lika vår himmelske Fader och leva
för evigt med våra värdiga familjemedlemmar i hans närhet.
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• Vad innebär det att komma till Kristus? (Jesus Kristus förlåter våra synder när vi
utövar tro på honom, omvänder oss och håller hans bud.)
• Varför måste vi komma till Jesus Kristus för att kunna få evigt liv?
Be eleverna fundera över hur vittnena som är listade på tavlan kan hjälpa någon att
komma till Frälsaren.
• När har någon av dessa vittnen om Jesus Kristus hjälpt er att komma
till honom?
Be eleverna fundera över vad de ska göra för att mer fullständigt komma till
Frälsaren så att de kan få evigt liv.
Avsluta med att vittna om de sanningar som lärs ut i Johannes 5.
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Johannes 6
Inledning

Dagen efter att mirakulöst ha mättat mer än fem tusen
människor, undervisade Jesus om att han är livets bröd.
Några av hans lärjungar förkastade hans lärdomar och vände

sig bort från honom. Till skillnad från dem, vittnade Petrus
om att Jesus talade det eviga livets ord och att han var
Guds Son.

Lektionsförslag
Johannes 6:1–21
Jesus mättar mirakulöst mer än 5000 människor och går på vattnet
Förklara att när Frälsaren hade vittnat om sin gudomlighet i Jerusalem (se Joh. 5),
återvände han till Galileen där han och hans apostlar undervisade om evangeliet
och botade många människor (se Matt. 5–13). Sedan for Jesus över Galileiska sjön
med sina lärjungar och mättade mirakulöst över 5000 människor (se Joh. 6:1–13).
Visa en limpa bröd. Be eleverna sammanfatta berättelsen om hur Frälsaren mättade
mer än 5000 människor med fem bröd och två små fiskar.
• Vad hade ni tänkt om ni hade varit närvarande när det här underverket skedde
och fått veta att Jesus hade förmågan att mirakulöst skaffa fram mat?
Be en elev läsa upp Johannes 6:14–15. Be klassen följa med i texten och se vad
folket ville göra när Jesus mirakulöst hade mättat dem.
• Vad ville folket göra?
Förklara att det fanns en muntlig tradition bland judarna vid den tiden som sa att
när Messias eller Israels kung kom, skulle han mätta folket med bröd från himlen.
• Vad gjorde Jesus, enligt vers 15, istället för att låta folket kröna honom till
deras kung?
• Varför ville inte Jesus bli erkänd som judarnas konung?
Sammanfatta Johannes 6:16–21 med att påminna eleverna om att Frälsaren
skickade sina lärjungar till andra sidan Galileiska sjön, och sedan, när lärjungarna
kämpade med att ro i vinden och vågorna, gick Jesus till dem på vattnet. Förklara
att i den engelska översättningen står det att när lärjungarna villigt tog emot
honom i båten, att den då omedelbart kom fram till stranden i säkerhet (vers 21).
Förklara att när vi villigt tar emot Frälsaren och hans undervisning, kan han leda
oss tryggt genom jordelivets svårigheter.

Johannes 6:22–59
Jesus undervisar om att han är livets bröd
Förklara att det står i Johannes 6:22–25 att många av människorna som Jesus
mirakulöst hade mättat reste till Kapernaum för att leta efter honom.
Be en elev läsa upp Joh. 6:26–27 samt Joseph Smiths översättning av Johannes 6:26:
”Jesus svarade dem: Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni vill
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iaktta det jag säger, inte heller för att ni såg underverken, utan för att ni fick äta av
bröden och blev mätta.” Be klassen följa med i texten och se vad Jesus sa till folket.
• Varför sökte dessa människor Frälsaren, enligt honom? (Frälsarens ord antyder
att de hade följt honom för att få mer mat från honom.)
• Vad sa Frälsaren att de borde söka efter?
Förklara att ”den mat som varar och ger evigt liv” (v. 27) kan syfta på Frälsarens
evangeliums eviga sanningar.
• Hur kan dessa verser hjälpa oss förstå varför Jesus inte tillät denna grupp
människor att kröna honom till deras kung?
Be en elev läsa upp Johannes 6:28–31 och be klassen leta efter vad folket ville att
Jesus skulle göra för att ytterligare bevisa att han var Messias.
• Vad ville folket att Jesus skulle göra för dem? (Förklara att manna var ”bröd från
himlen” [v. 31] som Gud gav Israels barn när de vandrade i vildmarken.)
• Vad säger denna begäran om människorna, med tanke på vad Frälsaren gjort
föregående dag?
• Hur kan vi, som Jesu Kristi efterföljare idag, frestas att bete oss som dem?
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 6:32–35, och be klassen leta efter
vad Frälsaren lärde människorna när de begärde ett tecken.
• Vad lärde Frälsaren dem om sig själv när han hänvisade till manna, eller bröd
från himlen?
Du skulle kunna be eleverna markera meningen ”Jag är livets bröd” i vers 35.
Uppmuntra eleverna att markera och kommentera i sina skrifter.
Du kan hjälpa eleverna fånga upp och minnas det de lär sig genom att uppmana dem att
markera och kommentera i sina skrifter. Att markera innebär att utmärka, särskilja, separera eller
dra uppmärksamhet till, vilket kan göras genom att stryka under, färglägga, eller rita en ram runt
nyckelord eller skriftställen. Att kommentera innebär att man lägger till anteckningar och
kommentarer som förklarar texten. Låt eleverna välja hur och om de markerar och kommenterar i
sina skrifter.

• Hur kan vi likna Frälsaren och hans undervisning med bröd?
• Vad tror ni menas med att den som kommer till Jesus Kristus ”skall aldrig
hungra” (v. 35)?
• Vilken sanning kan vi lära oss från Frälsarens undervisning i vers 35? (Eleverna
kan använda egna ord, men de bör lyfta fram följande eller en liknande princip:
Om vi kommer till Jesus Kristus ger han oss andlig näring. Föreslå gärna
att eleverna skriver denna princip i sina skrifter, i marginalen bredvid Johannes
6:35.)
Skriv följande ofullständiga meningar på tavlan:
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Vi kommer till Jesus Kristus genom …

Han ger oss näring genom …

Dela upp klassen parvis. Be dem arbeta tillsammans och göra en lista i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker på några saker som vi kan göra för att
komma till Jesus Kristus och sätt som han ger oss andlig näring. Be några elever
dela med sig av sina svar till klassen.
För att hjälpa eleverna känna att principen de hittade i vers 35 är sann och viktig,
kan du be några elever dela med sig av tillfällen då de har känt att de har fått andlig
näring då de kommit till Frälsaren.
Sammanfatta Johannes 6:36–47 med att förklara att vissa människor började klaga
på Frälsaren eftersom han undervisade om att han var det bröd som kommit ner
från himlen.
För att förbereda eleverna för att hitta ännu en princip som Frälsaren undervisade
om, be några elever att komma och ställa sig framför klassen och ge var och en av
dem en brödbit. Be dem lukta på brödet och föreställa sig hur det skulle smaka.
• Hur mycket näring skulle ni få av det här brödet om ni bara luktade på det,
föreställde er hur det skulle smaka och bar det med er hela dagen?
• Vad måste ni göra för att ha nytta av det som brödet har att erbjuda?
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 6:49–54. Be klassen att följa med i
texten och se hur deras klasskamraters upplevelse med brödet kan jämföras med
Frälsarens undervisning i de här verserna.
• Hur skiljer sig livets bröd från vanligt bröd? (Till skillnad från brödet som bara
kan nära oss en kort tid, ger Jesus Kristus oss välsignelser som varar för evigt.)
Betona följande ord i vers 51: ”Brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”
• Hur offrade Frälsaren sitt kött och blod för att världen skulle få leva?
• Vad lärde Frälsaren människorna, enligt verserna 53–54, att de skulle göra?
Förklara att Frälsaren använde orden äta och dricka symboliskt. För att hjälpa
klassen förstå Frälsarens undervisning, be de frivilliga eleverna att äta brödet. Be
dem sedan att sätta sig igen.
• Vad händer med brödet och dess näringsämnen när man äter det?
(Näringsämnena och vitaminerna blir en del av kroppen, och gör den stark
och frisk.)
• Vad tror ni det innebär att äta Kristi kött och dricka hans blod? (Det kan
innebära att man införlivar hans undervisning och försoning. Det kan också
symbolisera att man tar del av sakramentet, som Frälsaren senare instiftade.)
• Vilken välsignelse kan vi få, enligt vers 54, om vi införlivar eller tillämpar Jesu
Kristi lärdomar och försoning? (När eleverna svarat skriver du följande princip
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på tavlan: Om vi införlivar eller tillämpar Jesu Kristi lärdomar och
försoning kan vi få evigt liv.)
Be eleverna begrunda följande fråga och be sedan flera av dem att dela med sig av
sina svar.
• Hur införlivar eller tillämpar vi Jesu Kristi lärdomar och försoning? (Möjliga svar
kan innefatta: att acceptera Jesus Kristus som Guds bokstavliga Son, ta del av
sakramentet varje vecka, hålla buden och hålla ut intill änden i rättfärdighet [se
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band (1965–73),
1:358].)
Förklara att evigt liv innebär att leva för evigt och bli lika vår himmelske Fader och
hans Son Jesus Kristus. Be en elev läsa upp Johannes 6:56–57 och be klassen leta
efter hur vi kan bli lika dem när vi införlivar Jesu Kristi lärdomar och försoning. Be
eleverna berätta vad de hittade.
Förklara att Frälsaren inte fysiskt kommer att vistas i oss, men att hans gudomliga
inflytande förblir hos oss för att hjälpa oss bli mer lika honom och vår
himmelske Fader.
Bär ditt vittnesbörd om de sanningar eleverna har lyft fram. Be eleverna att i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner ett mål för hur de bättre ska
införliva Frälsarens försoning eller en av hans lärdomar.

Johannes 6:60–71
Petrus vittnar om att Jesus har det eviga livets ord
Skriv följande fråga på tavlan: Fortsätta eller sluta?
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de var tvungna att välja mellan att fortsätta göra
någonting svårt, eller sluta. Du kan be en eller två elever dela med sig av sina
upplevelser.
Förklara att när Jesus gav den predikan som finns nedtecknad i Johannes 6, stod
hans lärjungar inför ett liknande val.
Be en elev läsa upp Johannes 6:60, 66. Be klassen att följa med i texten för att se
många av Jesus lärjungars reaktion på hans undervisning.
• Varför valde många av Jesu lärjungar att sluta följa honom? (Förklara att
uttrycket ”hårt tal” [v. 60] innebär att de kände att Jesu undervisning var för
svår att följa.)
• Varför tycker en del människor att det är svårt att följa Herrens befallningar?
Be en elev läsa upp Johannes 6:67 och be klassen leta efter en fråga som Jesus
ställde till sina lärjungar.
• Vad frågade Frälsaren sina lärjungar?
Be en elev läsa upp Johannes 6:68–69 och be klassen leta efter vad Simon Petrus
svarade Frälsaren. Be eleverna berätta vad de hittade.
• Vilken sanning kan vi lära oss av Petrus svar, som hjälper oss att förbli trofasta
under tider då det kan vara svårt att följa Frälsaren eller leva efter hans
lärdomar? (När eleverna har svarat på frågan skriver du följande princip på
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tavlan: Ett starkt vittnesbörd om Jesus Kristus hjälper oss förbli trofasta
under tider då det kan vara svårt att följa Frälsaren eller leva efter hans
lärdomar.)
• Hur har ett starkt vittnesbörd om Frälsaren hjälpt dig eller någon du känner att
förbli trofast, även när evangeliets lärdomar verkat svåra att följa?
Uppmana eleverna att förlita sig på sitt vittnesbörd om Jesus Kristus när evangeliets
lärdomar kan verka svåra för dem att följa. Be elever som känner att de saknar ett
starkt vittnesbörd om Jesus Kristus att stärka det genom att sträva efter att införliva
hans lärdomar och försoning.
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Johannes 2–6
(Studieavsnitt 13)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Johannes 2–6
(studieavsnitt 13) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Joh. 2)
När eleverna läste om Frälsarens första underverk då han förvandlade vatten till vin, lärde de sig att Jesus Kristus har
makt över de fysiska elementen. De lärde sig också att Frälsaren älskade och respekterade sin mor. När de studerade
skildringen av hur Jesus rensade templet lärde eleverna sig att templet är Guds hus.

Dag 2 (Joh. 3)
Eleverna lärde sig följande sanningar när Frälsaren undervisade Nikodemus: Man måste låta döpa sig och ta emot den
Helige Andens gåva för att bli andligen född på nytt och ta emot upphöjelse i det celestiala riket. Hela människosläktet
kan få evigt liv genom Jesu Kristi försoning. Vår himmelske Fader älskar sina barn så mycket att han sände sin enfödde
Son för att lida för deras synder. Om vi har tro på Jesus Kristus, vilket innefattar att omvända oss från våra synder, och
lyda hans ord, kan vi få evigt liv genom hans försoning. Genom Johannes Döparens exempel lärde sig eleverna att vi
kan ha ett positivt inflytande på andra genom att leda dem till Jesus Kristus.

Dag 3 (Joh. 4)
När eleverna läste om hur Jesus undervisade en samaritisk kvinna vid en brunn, lärde de sig följande sanningar: Om vi
kommer till Jesus Kristus och uppriktigt anammar hans evangelium, får vi evigt liv. Jesus Kristus känner till våra synder
och erbjuder oss sitt evangelium för att övervinna dem. Om vi tillber Fadern i ande och sanning, välsignar han oss med
sin Ande. När vi får ett vittnesbörd om Jesus Kristus, fylls vi av en önskan att dela med oss av det till andra.

Dag 4 (Joh. 5–6)
När eleverna läste om hur Frälsaren botade en sjuk man, lärde de sig att genom Jesu Kristi kraft och nåd kan vi botas
och göras hela. De lärde sig också att endast genom att komma till Jesus Kristus kan vi få evigt liv. Från Frälsarens
predikan om livets bröd, lärde sig eleverna att ett starkt vittnesbörd om Jesus Kristus, hjälper oss förbli trofasta under
tider då det kan vara svårt att följa Frälsaren eller leva efter hans lärdomar.

Inledning
Dagen efter att mirakulöst ha mättat mer än 5000 människor, undervisade Jesus om
att han är livets bröd.

371

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T UD I EAV S N I T T 1 3

Lektionsförslag
Johannes 6:22–59
Jesus undervisar om att han är livets bröd
Visa en limpa bröd. Be eleverna sammanfatta berättelsen om hur Frälsaren mättade
mer än 5000 människor med fem bröd och två små fiskar.
• Vad hade ni tänkt om ni hade varit närvarande när det här underverket skedde
och fått veta att Jesus hade förmågan att mirakulöst skaffa fram mat?
Förklara att det står i Johannes 6:22–25 att många av människorna som Jesus
mirakulöst hade mättat reste till Kapernaum för att leta efter honom.
Be en elev läsa upp Johannes 6:26–27. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
sa till folket.
Förklara att Joseph Smiths översättning av Johannes 6:26 förtydligar: ”Jesus svarade
dem: Amen, amen säger jag er: Ni söker mig inte därför att ni vill iaktta det jag
säger, inte heller för att ni såg underverken, utan för att ni fick äta av bröden och
blev mätta.”
• Varför sökte dessa människor Frälsaren, enligt honom? (Frälsarens ord antyder
att de hade följt honom för att få mer mat från honom.)
• Vad sa Frälsaren att de borde söka efter?
Förklara att ”den mat som varar och ger evigt liv” (Joh. 6:27) kan syfta till Frälsarens
evangeliums eviga sanningar.
Be en elev läsa upp Johannes 6:28–31. Be klassen följa med i texten och se vad
folket ville att Jesus skulle göra för att ytterligare bevisa att han var Messias.
• Vad ville folket att Jesus skulle göra för dem? (Förklara att manna var ”bröd från
himlen” [Joh. 6:31] som Gud gav Israels barn när de vandrade i vildmarken, se 2
Mos. 16:14–15, 35.)
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 6:32–35. Be klassen att följa med i
texten och leta efter vad Frälsaren lärde människorna när de begärde ett tecken.
• Vad lärde Frälsaren dem om sig själv när han hänvisade till manna, eller bröd
från himlen?
Du skulle kunna be eleverna markera meningen ”Jag är livets bröd” i
Johannes 6:35.
• Hur kan vi likna Frälsaren och hans undervisning med bröd?
• Vad tror ni menas med att den som kommer till Jesus Kristus ”skall aldrig
hungra”? (Joh. 6:35). (Ett tänkbart svar är att han ger dem andlig näring.)
• Vilken sanning kan vi lära oss från Frälsarens undervisning i vers 35? (Eleverna
kan använda egna ord, men de bör lyfta fram följande eller en liknande princip:
Om vi kommer till Jesus Kristus ger han oss andlig näring. Skriv den
principen på tavlan.)
Skriv följande ofullständiga meningar på tavlan:
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Vi kommer till Jesus Kristus genom …

Han ger oss näring genom …

Dela upp klassen parvis. Be dem arbeta tillsammans och göra en lista i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker på några saker som vi kan göra för att
komma till Jesus Kristus och sätt som han ger oss andlig näring. Be några elever
berätta om sina svar för klassen.
Du skulle kunna be några elever berätta hur de har fått andlig näring då de kommit
till Frälsaren.
För att förbereda eleverna för att hitta ännu en princip som Frälsaren undervisade
om, be några elever att komma och ställa sig framför klassen och ge var och en av
dem en brödbit. Be dem lukta på brödet och föreställa sig hur det skulle smaka.
• Hur mycket näring skulle ni få av det här brödet om ni bara luktade på det,
föreställde er hur det skulle smaka och bar det med er hela dagen?
• Vad måste ni göra för att ha nytta av det som brödet har att erbjuda?
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 6:49–54. Be klassen att följa med i
texten och se hur deras klasskamraters upplevelse med brödet kan jämföras med
Frälsarens undervisning i de här verserna.
• Hur skiljer sig livets bröd från vanligt bröd? (Till skillnad från brödet som bara
kan nära oss en kort tid, ger Jesus Kristus oss välsignelser som varar för evigt.)
• Vad lärde Frälsaren människorna, enligt verserna 53–54, att de skulle göra?
Förklara att Frälsaren använde orden äta och dricka symboliskt. För att hjälpa
klassen förstå Frälsarens undervisning, be de frivilliga eleverna att äta brödet. Be
dem sedan att sätta sig igen.
• Vad händer med brödet och dess näringsämnen när man äter det?
(Näringsämnena och vitaminerna blir en del av kroppen, och gör den stark
och frisk.)
• Vad tror ni det innebär att äta Kristi kött och dricka hans blod? (Det kan
innebära att man införlivar hans undervisning och försoning. Det kan också
symbolisera att man tar del av sakramentet, som Frälsaren senare instiftade.)
• Vilken välsignelse kan vi få, enligt Johannes 6:54, om vi införlivar, eller
tillämpar, Jesu Kristi lärdomar och försoning? (När eleverna svarat skriver du
följande princip på tavlan: Om vi införlivar eller tillämpar Jesu Kristi
lärdomar och försoning kan vi få evigt liv.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur han sa att vi kan införliva Jesu
Kristi lärdomar och försoning.
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”Att äta Guds Sons kött och dricka av hans blod, innebär först och främst att ta
emot honom i den mest bokstavliga och fullständiga bemärkelsen, utan någon
som helst reservation, som den evige Faderns egna avkomma i köttet, och för det
andra innebär det att hålla Sonens bud genom att acceptera hans evangelium, gå
med i kyrkan och hålla ut intill änden i lydnad och rättfärdighet. De som på detta
sätt äter hans kött och dricker av hans blod ska få evigt liv, vilket innebär
upphöjelse i den celestiala världens högsta himmel” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 band [1965–1973], 1:358).

• Hur föreslog äldste McConkie att vi införlivar Jesu Kristi lärdomar och
försoning?
Förklara att evigt liv innebär att leva för evigt och bli lika vår himmelske Fader och
hans Son Jesus Kristus. Be en elev läsa upp Johannes 6:56–57. Be klassen följa med
i texten och se hur vi kan bli lika dem när vi införlivar Jesu Kristi lärdomar och
försoning? Be eleverna berätta vad de hittat.
Förklara att Frälsaren inte fysiskt kommer att vistas i oss, men att hans gudomliga
inflytande förblir hos oss för att hjälpa oss bli mer lika honom och vår
himmelske Fader.
Sammanfatta Johannes 6:59–66 med att förklara att vissa av Jesu lärjungar
förkastade hans lärdomar och vände bort från honom.
Bär ditt vittnesbörd om de sanningar eleverna har hittat. Be eleverna att i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner ett mål för hur de bättre ska
införliva Frälsarens försoning eller en av hans lärdomar.

Nästa studieavsnitt (Joh. 7–10)
Berätta för eleverna att i nästa studieavsnitt får de lära sig hur Jesus Kristus
behandlade en kvinna som gjort sig skyldig till äktenskapsbrott och vad han sa för
att skingra folkmassan som ville döda henne. Du skulle kunna be eleverna blunda
och föreställa sig hur det skulle kännas att vara blind. Fråga sedan hur det skulle
kännas att bli botad från sin blindhet och kunna se för första gången. Eleverna får
läsa om en blind man som inte bara fick se med sina fysiska ögon, utan också fick
andlig syn och ett vittnesbörd om att Jesus Kristus var Guds Son. De får också lära
sig varför Frälsaren kallar sig själv för den gode herden och vilken kraft han sa att
han fått från Fadern.
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Johannes 7
Inledning

Jesus gick upp till lövhyddohögtiden i Jerusalem. Han gick till
templet och undervisade människorna där om hur de kunde
få ett vittnesbörd om att hans lärdomar kom från Gud

Fadern. Eftersom folket tvistade om vem Jesus var, använde
han liknelserna vatten och ljus för att vittna om sin
gudomlighet. Han lärde dem också om den Helige Anden.

Lektionsförslag
Johannes 7:1–13
Jesus går upp till lövhyddohögtiden
Skriv följande fråga på tavlan: Hade Jesus bröder och systrar?
Be eleverna besvara frågan. Hjälp eleverna förstå, om så behövs, att Josef och Maria
fick barn som föddes efter Jesus och som växte upp i samma hem som han. Men
eftersom Jesus Kristus bokstavligen var son till Maria och Gud Fadern, inte Josef,
var dessa personer Jesus halvbröder och halvsystrar (se Matt. 13:55–56).
• Hur tror ni det skulle ha varit att växa upp i samma hem som Jesus?
• Tror ni att det skulle vara lättare att tro på honom om ni hade växt upp med
honom? Varför, eller varför inte?
Påpeka att vi i Johannes 7 lär oss hur några av Jesus ”bröder” (Joh. 7:3, 5) såg på
honom. Uttrycket bröder syftar förmodligen på Jesus halvbröder, men det skulle
även kunna syfta på andra nära släktingar.
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 7:1–5.
• Vad lär vi oss i vers 5 om Jesus bröder?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Ett vittnesbörd om Kristi gudomlighet och evangeliets frälsande kraft får man
inte automatiskt på grund av släktband.
… Även om de växte upp i samma hem och under Josefs och Marias goda
inflytande, även om de var medvetna om Jesus lärdomar, verksamhet och
underverk, hade dessa nära släktingar ännu inte accepterat honom som Messias.
Men det verkar som att de alla blev omvända senare (Apg. 1:14)” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:437).

• Hur är det möjligt att några av Jesus egna släktingar ännu inte trodde på
honom, fastän de var medvetna om hans lärdomar och underverk?
Påpeka att Johannes 7 handlar om händelser som inträffade när lövhyddohögtiden
firades i Jerusalem (se Joh. 7:2). Under denna åtta dagar långa högtid, som ansågs
vara ”den största och mest fröjdefulla av alla” (Bible Dictionary i kyrkans engelska
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utgåva av Bibeln, ”Feasts”) reste många judar till Jerusalem för att högtidlighålla
hur Gud välsignade Israels barn när de vistades i vildmarken och levde i
provisoriska hyddor, efter att ha befriats från slaveriet i Egypten (se 3 Mos.
23:39–43). Judarna firade och tackade också för årets skörd av säd och frukt (se 2
Mos. 23:16).
Förstå sammanhang och innehåll
En grundläggande del av att undervisa och lära sig om evangeliet är att förstå skriftställeblockets
sammanhang och innehåll. Sammanhang är omständigheter som omger eller ger bakgrund till
ett visst skriftställe eller en viss händelse eller berättelse. Innehållet är handlingen, personerna,
händelserna, predikningarna eller inspirerade förklaringar i texten. När du hjälper dina elever
förstå sammanhanget och innehållet i skrifterna, är de förberedda att känna igen de inspirerade
författarnas budskap.

• Vad ville Jesus bröder att han skulle göra, enligt verserna 3–4?
Sammanfatta Johannes 7:6–10 med att förklara att Jesus bestämde sig för att inte gå
upp till högtiden än, men att han uppmanade sina bröder att gå. När högtiden
hade börjat, gick Jesus dit i hemlighet eftersom han visste att några av de judiska
ledarna i Jerusalem ville mörda honom men att hans tid att dö ännu inte
hade kommit.
Be en elev läsa upp Johannes 7:11–13.
• Vad sa olika människor i Jerusalem om Jesus?
Påpeka att precis som på Jesus tid, finns det olika åsikter om Jesus Kristus i dag.
Vissa vet och vittnar om att han är Guds Son och hela människosläktets Frälsare.
Andra tror på honom och hoppas att hans evangelium är sant. Men det finns också
människor som tvivlar på Jesu Kristi gudomlighet och på att hans lärdomar är
sanna. Be eleverna att medan de studerar Johannes 7 leta efter hur vi kan veta att
Jesus Kristus är vår Frälsare och att hans lärdomar är sanna.

Johannes 7:14–36
Jesus undervisar judarna vid templet
Be en elev läsa upp Johannes 7:14–15. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
gjorde vid templet. Det kan vara bra att påpeka att templet var medelpunkten för
det firande som ägde rum under lövhyddohögtiden.
• Vad gjorde Jesus?
• Varför blev judarna förvånade?
Be en elev läsa upp Johannes 7:16–18. Be eleverna att följa med i texten och se vad
Jesus sa att folket kunde göra för att veta om hans lära eller undervisning var sann.
• Från vem fick Jesus den lära han undervisade om, enligt vers 16?
• Hur kan man få veta att Jesus lära verkligen är från Gud?
• Vilken princip lär vi oss om hur vi kan få ett vittnesbörd om vår himmelske
Faders lära? (Eleverna bör med egna ord lyfta fram följande eller en liknande
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princip: Om vi utför vår himmelske Faders vilja får vi ett vittnesbörd om
hans lära. Föreslå gärna att eleverna markerar de ord i vers 17 som undervisar
om denna princip.)
För att hjälpa eleverna förstå hur denna princip kan tillämpas i livet, be en elev läsa
följande ord av president James E. Faust i första presidentskapet:
”Vi får ett vittnesbörd om evangeliets principer genom att lydigt försöka leva
efter dem. … Ett vittnesbörd om bönens kraft kommer genom ödmjuk och
uppriktig bön. Ett vittnesbörd om tionde kommer genom att betala tionde”
(”Herre, jag tror. Hjälp min otro!” Liahona, nov. 2003, s. 22).

Även om hans egna bröder till en början inte trodde på honom, fick de senare ett
vittnesbörd och blev omvända (se Apg. 1:14).
• Hur hjälpte principen som vi hittar i Johannes 7:17 Jesus bröder att få ett
vittnesbörd om Jesus Kristus och hans lära?
Be eleverna föreställa sig att de har en vän som kämpar med sitt vittnesbörd om
evangeliet.
• Hur skulle ni kunna använda principen i Johannes 7:17 för att hjälpa
denna vän?
För att hjälpa eleverna vittna om den ovannämnda principen och känna att den är
sann och viktig, visa följande ofullständiga mening:
Jag vet att … ____________________ är sann för när jag har levt efter den har
jag … ____________________.

Be eleverna avsluta meningen i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
genom att skriva om ett bud eller en princip i evangeliet som de har fått veta är
sant/sann tack vare sina ansträngningar att leva efter det/den.
Be några elever att berätta vad de skrivit för klassen.
Be eleverna skriva ner en evangeliesanning, ett bud, eller en lära som de skulle vilja
få ett starkare vittnesbörd om. Be dem att också skriva vad de ska göra för att få ett
starkare vittnesbörd om denna sanning, detta bud, eller denna lära, genom att
tillämpa den princip de lärde sig i Johannes 7:17.
Sammanfatta Johannes 7:19–36 med att förklara att Jesus tillrättavisade de judiska
ledarna för att de förkastade hans lära och underverk och försökte döda honom.
Många undrade om han var Messias och översteprästerna och fariseerna skickade
tempelvakter för att gripa honom.
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Johannes 7:37–53
Jesus Kristus undervisar om den Helige Andens gåva
Be en frivillig elev som är törstig att komma och ställa sig framför klassen. Ge
eleven ett tomt glas och fråga honom eller henne:
• Räcker det här för att släcka din törst?
• Vad mer behöver du?
Visa någonting som innehåller vatten, som en vattenflaska eller en tillbringare med
vatten. Fyll glaset med vatten och be eleven dricka. Be därefter eleven att sätta
sig igen.
Håll upp tillbringaren eller flaskan som du använde för att fylla elevens glas.
Förklara att varje dag under lövhyddohögtiden hämtade en utvald präst vatten ur
dammen Siloam med en gyllene kanna och hällde vattnet i ett silverfat vid
tempelaltarets fot. På lövhyddohögtidens sista dag, när prästen hade gjort detta,
ställde sig Jesus upp och gav folket en uppmaning. (Se Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:446.)
Be en elev läsa upp Johannes 7:37. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren bad folket att göra när han kom till templet på högtidens åttonde och
sista dag.
• Vad bad Frälsaren folket att göra?
• Varför tror ni Jesus valde att ge sin uppmaning vid denna specifika tidpunkt,
med tanke på hur prästen hämtade och hällde upp vatten på denna högtidsdag.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi kommer till Jesus Kristus och
tror på honom …
Be en elev läsa upp Johannes 7:38–39 och förklara att Joseph Smiths översättning
av Johannes 7:39 förtydligar att slutet på versen lyder: ”För den Helige Anden
utlovades dem som trodde, när Jesus hade blivit förhärligad.” Be eleverna leta efter
det löfte Jesus gav dem som kom till honom och trodde på honom.
Förklara att uttrycket ”ur hans innersta” syftar på att det levande vattnet kommer
inifrån och flödar från den som tror, istället för att komma utifrån.
• Vad representerade det levande vattnet som Frälsaren talade om, enligt vers 39?
Förklara att ”av någon anledning som inte förklaras helt i skrifterna, verkade den
Helige Anden inte fullt ut bland judarna under tiden för Jesus vistelse på jorden
(Joh. 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Holy
Ghost”). Även om den Helige Andens gåva inte blev utgjuten under den
tidsutdelningen tills efter Frälsaren hade förhärligats genom att slutföra sin jordiska
mission, fanns den Helige Andens kraft tillgänglig för att hjälpa människor få ett
vittnesbörd om de sanningar Frälsaren och hans lärjungar undervisade om.
• Hur skulle ni avsluta meningen på tavlan med tanke på Frälsarens undervisning
i Johannes 7:37–39? (Eleverna kan använda egna ord men de bör lyfta fram
följande princip: Om vi kommer till Jesus Kristus och tror på honom, fylls
vi av den Helige Anden.)
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Förklara att de som är fyllda med den Helige Anden kan påverka andra positivt. Be
eleverna tänka på ett tillfälle då de var fyllda med den Helige Anden och tack vare
det kunde påverka någon annan på ett positivt sätt. Be några elever berätta om sina
upplevelser.
Sammanfatta Johannes 7:40–53 med att förklara att översteprästerna och fariseerna
återigen ville att Jesus skulle gripas. Nikodemus, den farisé som hade kommit till
Jesus på natten (se Joh. 3:1–2), försvarade Frälsaren och påminde de andra
fariseerna och översteprästerna om att deras egen lag inte tillät att någon dömdes
utan att han först hade blivit hörd.
Avsluta med att vittna om de sanningar som eleverna har lyft fram när de studerat
Johannes 7.
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Johannes 8:1–30
Inledning

När Frälsaren var i Jerusalem för lövhyddohögtiden, förde
några skriftlärda och fariseer dit en kvinna som hade gjort sig
skyldig till äktenskapsbrott, och de frågade huruvida man

borde stena henne. Han förbryllade dem som anklagat henne
och visade kvinnan barmhärtighet. Jesus undervisade också
om att Fadern vittnar om honom.

Lektionsförslag
Johannes 8:1–11
En kvinna som begått äktenskapsbrott förs inför Frälsaren
Be eleverna tänka på tillfällen då de träffat på eller umgåtts med personer vars
utseende eller sätt att vara inte överensstämde med Herrens normer.
• Vilka utmaningar kan vi stöta på när vi är tillsammans med andra vars utseende
eller sätt att vara inte överensstämmer med Herrens normer? (Eleverna kanske
svarar att man kan frestas att döma sådana personer orättfärdigt eller vara
ovänlig mot dem.)
Skriv följande fråga på tavlan:
Vad borde vi göra i situationer när vi är tillsammans med andra vars utseende
eller sätt att vara inte överensstämmer med Herrens normer?

Be eleverna söka efter sanning då de studerar Johannes 8:1–11 för att hjälpa dem
besvara denna fråga.
Förklara att efter lövhyddohögtiden stannade Jesus Kristus i Jerusalem en tid och
undervisade människor i templet (se Joh. 8 1–2).
Be en elev läsa upp Johannes 8:3–6. Be klassen följa med i texten och se vad som
hände när Jesus undervisade folket.
• Vad hände när Jesus undervisade folket?
• Vad frågade de skriftlärda och fariseerna Frälsaren?
• Vad var, enligt vers 6, de skriftlärda och fariseernas ändamål? (De försökte
svartmåla Jesus inför folket och få något att anklaga honom för eftersom de ville
ha en anledning att arrestera honom och avrätta honom [se Joh. 7:1, 32].)
Förklara att om Jesus hade sagt att de skulle stena kvinnan hade han sanktionerat
ett straff som var impopulärt bland det judiska folket och förbjudet under romersk
lag. Om han hade sagt att de inte skulle stena kvinnan, skulle han ha anklagats för
att ignorera Mose lag eller inte visa respekt för de gamla vanorna. (Se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:450–451.)
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Be en elev läsa upp Johannes 8:7–8. Be klassen att följa med i texten och se hur
Frälsaren svarade.
• Vad svarade Jesus, enligt vers 7?
• Vad tror ni Frälsaren ville att dessa män skulle inse när han sa: ”Den som är
utan synd må kasta första stenen på henne”? (vers 7).
Be en elev läsa upp Johannes 8:9. Be klassen att följa med i texten och se vad som
hände när fariseerna och de skriftlärda begrundade det Frälsaren sagt.
• Vad erkände dessa män genom att välja att gå därifrån?
• Vad kan den här berättelsen lära oss om att undvika att döma andra? (Eleverna
kan använda egna ord men de bör lyfta fram följande princip: När vi erkänner
våra egna ofullkomligheter kan det hjälpa oss undvika att döma andra.
Skriv denna princip under frågan på tavlan.)
• Varför tror ni att det kan hjälpa oss undvika att döma andra när vi erkänner våra
egna brister?
Påminn eleverna om att den här kvinnan gjort sig skyldig till äktenskapsbrott, som
är en oerhört allvarlig synd (se Alma 39:3–5).
• Hur tror ni att kvinnan kände sig när hennes synd avslöjades för Jesus och en
stor grupp människor?
Be en elev läsa upp Johannes 8:10–11. Be eleven att också läsa upp följande från
Joseph Smiths översättning av vers 11: ”Och från och med den stunden lovprisade
kvinnan Gud och trodde på hans namn.” Be klassen följa med i texten och
uppläsningen för att se hur Frälsaren svarade den här kvinnan.
• Hur visade Frälsaren den här kvinnan kärlek och barmhärtighet?
• Vilka instruktioner gav Frälsaren kvinnan?
För att hjälpa eleverna förstå att Frälsaren inte hade överseende med kvinnans
synd, ber du en elev läsa upp följande uttalande från President Spencer W. Kimball:
”Han befallde henne: ’Gå, och synda inte mer.’ Han sa till den syndfulla kvinnan
att gå sin väg, överge sitt onda liv, inte begå några fler synder, omvandla sitt liv.
Han sa: Gå kvinna, och börja din omvändelse! Och han angav det inledande
steget – att överge synderna” (Förlåtelsens under [1976], s. 147).

• Vilken sanning kan vi lära oss om Frälsaren i verserna 10–11? (Eleverna kan
använda egna ord men de bör lyfta fram följande sanning: Frälsaren visar oss
barmhärtighet genom att ge oss möjligheter att omvända oss. Skriv denna
sanning på tavlan.)
• Hur kan insikt om denna sanning hjälpa oss när vi syndar?
• Hur kan de två sanningar vi lyft fram hjälpa oss att bemöta situationer när vi är
tillsammans med andra vars utseende eller sätt att vara inte överensstämmer
med Herrens bud och normer?
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• Vilken effekt hade Frälsarens barmhärtighet på kvinnan, enligt Joseph Smiths
översättning av vers 11?
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner hur de
känner för Frälsaren på grund av hans villighet att visa oss barmhärtighet och ge
oss möjligheter att omvända oss.

Johannes 8:12–30
Jesus undervisar om att hans Fader vittnar om honom
Be eleverna blunda och försöka rita en enkel teckning av ett specifikt föremål. Be
sedan eleverna öppna ögonen och jämföra sin teckning med sina grannars
teckningar.
• Vilka är några saker som är lättare att göra med ljus?
Be en elev läsa upp Johannes 8:12. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
förkunnade om sig själv.
• Vad kallade Jesus sig själv? (Skriv följande lära på tavlan: Jesus Kristus är
världens ljus.)
Påminn eleverna om att Jesus förkunnade detta under lövhyddohögtiden. Varje
kväll under den åtta dagar långa högtiden tändes stora ljusstakar eller menoror i
templets innegårdar, för att ge ljus åt de många människor som var i Jerusalem för
att fira högtiden.
• Hur gav Jesus Kristus ljus åt kvinnan som begått äktenskapsbrott och de män
som anklagade henne?
• Vilken sanning kan vi lära oss från Frälsarens ord i vers 12? (Eleverna kan
använda egna ord men de bör lyfta fram följande princip: Om vi följer
Frälsaren, undviker vi andligt mörker och fylls av hans ljus.)
• På vilket sätt känner du att Frälsaren hjälper dig undvika att vandra i
andligt mörker?
Förklara att flera profeter i Gamla testamentet antyder att Messias skulle vara ett
ljus för alla nationer (se Jes. 49:6; 60:1–3). Därför förkunnade Jesus att han var
Messias, genom att förkunna att han var världens ljus.
Be en elev läsa upp Johannes 8:13. Be klassen följa med i texten och se hur
fariseerna reagerade på det Frälsaren förkunnade.
• Hur reagerade fariseerna på det Frälsaren förkunnade?
• Varför sa de att Jesus vittnesbörd inte var sant? (För att han vittnade om
sig själv.)
Förklara att Jesus påminde fariseerna om att Mose lag fordrade två mäns
vittnesbörd för att någonting skulle vara giltigt (se Joh. 8:17; 5 Mos. 17:6). Be en
elev läsa upp Johannes 8:18. Be klassen att följa med i texten och se vem som mer
vittnade om att Jesus var den utlovade Messias.
• Vem angav Frälsaren som ett andra vittne om sin gudomlighet, enligt vers
vers 18? (Betona gärna att Jesus genom dessa ord bekräftade att han och hans
Fader är två skilda varelser.)
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Be en elev läsa upp Johannes 8:19. Be klassen leta efter vad fariseerna inte förstod
om Jesus och hans Fader.
• Varför kände inte fariseerna Fadern, enligt vers 19? (Fariseerna kände inte
Fadern eftersom de inte kände Jesus och visste inte vem han verkligen var.)
• Vad kan vi, med tanke på vad Frälsaren sa till fariseerna, göra för att komma
närmare vår himmelske Fader? (Eleverna kan använda egna ord, men du bör se
till att det tydligt framgår att när vi lär känna Kristus, lär vi känna Fadern.
Skriv denna princip på tavlan med dina elevers ord.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen ber du en elev att läsa upp följande
uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:
”I allt som Jesus sade och gjorde under sin livstid, och speciellt under sin
försonings lidande och offer, visade han oss hurdan och vad Gud vår Evige Fader
är, hur fullständigt hängiven han är sina barn i alla tidsåldrar och nationer. Jesus
försökte att i ord och handling ådagalägga och personliggöra för oss sin Faders,
vår himmelske Faders, sanna natur. …
När Kristus mättade de hungriga, botade de sjuka, tillrättavisade hycklare,
vädjade till människorna att tro – visade han oss Fadern, han som är ’barmhärtig och nåderik,
inte snar till ilska, tålmodig och full av godhet’. Kristus förkunnade under sitt liv, och än mer i
döden, att ’detta är Guds barmhärtighet som jag visar er, liksom min egen’” (”Guds storhet”,
Liahona, nov. 2003, s. 70, 72).

• Vad lär vi oss om vår himmelske Fader när vi lär oss om Jesus Kristus, enligt
äldste Holland?
Sammanfatta Johannes 8:21–24 med att förklara att Frälsaren varnade fariseerna att
om de inte trodde på honom skulle de dö i sina synder.
Be en elev läsa upp Johannes 8:25–30. Be klassen leta efter ytterligare sanningar
som Jesus lärde fariseerna om sig själv och sin himmelske Fader. Uppmuntra gärna
eleverna att markera det de hittar.
• Vilka ytterligare sanningar lärde Jesus fariseerna om sig själv och sin
himmelske Fader?
• Hur hjälper Frälsarens undervisning i dessa verser oss att bättre förstå
förhållandet mellan Frälsaren och vår himmelske Fader?
Be eleverna att under några minuter fundera över de skildringar av Jesus ord och
handlingar de har studerat i Nya testamentet det här året (till exempel berättelsen
om äktenskapsbryterskan). Du skulle kunna visa bilder från Evangeliebilder ([2008];
se även lds.org) som visar händelser från Frälsarens jordiska verksamhet. Be några
elever sammanfatta en berättelse som de tänkte på och förklara för klassen vad den
lär oss om vår himmelske Fader.
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om vår himmelske Fader och Jesus Kristus.
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Joh. 8:31–59
Inledning

Frälsaren fortsatte att undervisa vid templet efter
lövhyddohögtiden. Han undervisade om frihet från synd. När

Jesus Kristus förkunnade att han var den store Jehova,
försökte judarna stena honom.

Lektionsförslag
Anpassa undervisningsmetoderna så att de tillgodoser elevernas behov
Undervisningsmetoder och färdigheter är enbart verktyg som hjälper eleverna lära sig, de är inga
mål i sig själva. Välj de metoder som bäst hjälper eleverna förstå innehållet, lärosatserna och
principerna i ett visst skriftställeblock och att kunna tillämpa dessa lärosatser och principer i livet.
Kom ihåg att utan Anden kan inte ens de mest effektiva undervisningsmetoderna lyckas helt.

Johannes 8:31–36
Jesus undervisar om frihet från synd
För att hjälpa eleverna minnas vad de lärt sig under den förra lektionen, håll upp en
liten sten. Be eleverna att kort sammanfatta hur Frälsaren svarade när några
skriftlärda och fariseer kom fram till honom med en äktenskapsbryterska och vad
han lärde dem efteråt (se Joh. 8:1–30). (Frälsaren dömde henne inte och sa ”synda
inte mer” [v. 11]. Efteråt undervisade Jesus om att han är ”världens ljus” [v. 12] och
att om vi tror på honom och hans lära, lär vi känna Fadern.)
• Hur påverkade Jesus handlingar och ord många av judarna, enligt Johannes
8:30?
Påpeka att även om många av judarna trodde på Jesus, fortsatte några judar
ifrågasätta honom då han undervisade folket om lärjungeskap, sanning och frihet
kontra fångenskap.
Rita följande diagram på tavlan:

Be en elev läsa upp Johannes 8:31–32. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
sa att vi måste göra för att bli fria.
Be eleverna komma fram till tavlan och fylla i luckorna utifrån vad Jesus sa att vi
måste göra för att bli fria. Det färdiga diagrammet borde se ut ungefär så här:

• Vad menas med att vi ”förblir i [Kristi] ord”? (v. 31).
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• Hur skulle ni sammanfatta det Jesus Kristus undervisar om i vers 31–32 som en
princip? (Eleverna kan använda egna ord, men du bör se till att det tydligt
framgår att om vi förblir i Jesu Kristi ord blir vi hans lärjungar och förstår
sanningen, vilket gör oss fria. Du kan skriva den här principen på tavlan. Du
kan också påpeka att Johannes 8:36 betonar att det är genom Jesus Kristus som
vi kan bli fria.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vad vi kan bli fria ifrån om vi lever efter
Frälsarens ord:
”Fria från falska lärors fördömande kraft; fria från aptiters och lustars
fångenskap; fria från syndens bojor; fria från varje ont och fördärvligt inflytande
och från varje inskränkande och hämmande kraft; fria att fortsätta till den
obegränsade frihet vars fullhet endast upphöjda varelser åtnjuter” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:456–457).

Be en elev läsa upp Johannes 8:33. Be klassen att följa med i texten och se vad
judarna trodde skulle göra dem fria.
• Vad trodde judarna skulle göra dem fria? (De hade den felaktiga uppfattningen
att faktumet att de var Abrahams ättlingar och Abrahams förbundsarvingar
berättigade dem till andlig frihet.)
Be en elev läsa upp Johannes 8:34–36. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
antydde att folket måste bli fria från.
• Vad antydde Frälsaren att folket måste bli fria från, enligt vers 34?
Påpeka att det grekiska verb som översätts till ”gör” i vers 34 antyder att man
fortsätter att synda istället för att omvända sig.
• Vilken princip kan vi lära oss från vers 34? (När eleverna har besvarat frågan
skriver du följande princip på tavlan: Om vi fortsätter att synda och inte
omvänder oss, blir vi syndens slavar.)
• Vad innebär det att vara en ”syndens slav”?
För att hjälpa eleverna visualisera förhållandet mellan de två principerna de har lyft
fram, rita följande diagram på tavlan:
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• Varför skulle vissa människor idag kunna blanda ihop dessa sanningar genom
att tro att vi hamnar i fångenskap när vi följer Frälsaren, medan synd leder
till frihet?
För att hjälpa eleverna förstå de två principerna de lyft fram, ber du en elev att läsa
upp följande uttalande från äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Eftergifter för Satans frestelser leder till att våra valmöjligheter blir mer och mer
begränsade tills det inte finns några kvar och till beroenden som gör oss
maktlösa att stå emot. …
… Världen ser på saker ur Korihors perspektiv, de ser lydnad till Guds lagar och
förordningar som ’träldom’ (Alma 30:24, 27). …
… Finns det någon som tvivlar på att Gud, som en konsekvens av att besitta allt
ljus och all sanning, också besitter en fulländad frihet i det han gör och är?
På samma sätt utvidgas vår handlingsfrihet i takt med att vår kunskap om evangeliets lära och
principer växer. För det första får vi fler val och kan åstadkomma mer och ta emot större
välsignelser eftersom vi har fler lagar som vi kan lyda. …För det andra, kan vi med större
kunskap göra klokare val eftersom vi ser både alternativen och deras potentiella resultat
tydligare” (”Moral Agency”, Ensign, juni 2009, s. 49, 50–51).

Dela upp klassen parvis. Be varje par studera ett avsnitt i Vägledning för de unga
(häfte 2011). Be eleverna rita följande diagram i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker (du får gärna rita det på tavlan). Be varje par att tillsammans läsa
sitt avsnitt i Vägledning för de unga och fylla i diagrammet.
Norm som diskuteras
i Vägledning för
de unga:
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Efter en stund ber du varje par att byta partner med ett annat par och berätta vad
de lärt sig om den norm de studerat. Efter en stund ber du några elever berätta för
klassen vad de lärt sig.
• Vilka friheter som utlovas i Vägledning för de unga har ni upplevt personligen?
Be eleverna skriva ner ett specifikt sätt som de ska sträva efter för att bli fria genom
att leva i enlighet med Frälsarens ord.

Johannes 8:37–59
Jesus vittnar om sin gudomlighet
Be eleverna att kortfattat svara på följande fråga:
• Vem känner ni som är väldigt lik sin far?
Be några elever turas om att läsa upp Johannes 8:37–40, 44–45. Be klassen att följa
med i texten och se hur de judiska ledarna som motsatte sig Herren skilde sig från
den store profeten Abraham i Gamla testamentet vars faderskap de gjorde
anspråk på.
• Vad sa Frälsaren, enligt vers 39, att de skulle göra om de var Abrahams barn?
• Vad försökte de göra, enligt vers 40, som Abraham aldrig skulle ha gjort?
• Vem sa Jesus att deras fader var, enligt verserna 44–45? (Djävulen.) Hur följde
de djävulen?
Sammanfatta Johannes 8:46–50 med att förklara att Jesus lärde ut att de som är av
Gud tar emot hans ord. De judiska ledarna försökte förolämpa Jesus genom att
kalla honom för en samarit (eftersom samariterna allmänt föraktades av judarna)
och påstå att han var besatt av djävulen.
Be en elev läsa upp Johannes 8:51–53. Be klassen att följa med i texten och se vilken
fråga de judiska ledarna ställde till Jesus.
• Vad frågade de Jesus? (Föreslå gärna att eleverna markerar frågan: ”Är du större
än vår fader Abraham?” i vers 53.)
Be en elev läsa upp Johannes 8:56–58. Be klassen följa med i texten och se hur Jesus
besvarade judarnas fråga.
• Vad var Jesus svar på frågan: ”Är du större än vår fader Abraham?” (Föreslå
gärna att eleverna markerar meningen: ”Jag Är, redan innan Abraham blev till”
i vers 58.)
Be eleverna läsa fotnoten till Johannes 8:24 tyst för sig själva och se vad orden ”Jag
Är” betyder. Ställ sedan följande frågor:
• Vad betyder ”Jag Är”? (Uttrycket identifierar Jesus som Jehova, Abraham, Isak
och Jakobs Gud. Du skulle kunna be eleverna skriva följande sanning i sina
skrifter: Jesus Kristus är Jehova, Gamla testamentets Gud.)
• Utifrån vad ni läst i vers 58, vad var Jesus svar på frågan om huruvida han var
större än Abraham?
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Visa ett antal bilder från Evangeliebilder
([2008]; se även LDS.org) som
föreställer underverk som skildras i
Gamla testamentet (såsom De tre
männen i den brinnande ugnen, nr 25;
eller Daniel i lejongropen, nr 26).
• Om ni hade stått inför Jesus och
hade hört honom förkunna att det
var han som åstadkommit de
underverk som Gamla testamentet
skildrar, hur tror ni att ni hade
reagerat?
Be en elev läsa upp Johannes 8:59. Be
klassen följa med i texten och se hur de
judiska ledarna reagerade när Jesus
förkunnade att han var Jehova. Be
eleverna berätta vad som hände.
• Varför tycker ni att det är viktigt för
oss att veta att Jesus Kristus är
Jehova, Gamla testamentets Gud?
Du kan låta några elever dela med sig
till klassen av sina vittnesbörd om Jesus
Kristus. Du får också gärna avsluta med
att bära ditt eget vittnesbörd.

Repetition av nyckelskriftställen
Förhör och prov ger eleverna tillfällen
att testa hur bra de kommer ihåg nyckelskriftställen. Ledtrådarna kan utgöras av
nyckelord eller skriftställehänvisningar, citat från skriftställena eller scenarier som
illustrerar sanningarna som lärs ut i skriftställena. Förhören och proven kan göras
muntligt, på tavlan eller på papper. När eleverna har gjort klart ett förhör eller prov
kan du para ihop elever som har svårt för att lära sig skriftställena med elever som
fick höga poäng. De elever som fick höga poäng kan fungera som lärare och hjälpa
elever med lägre poäng att studera och förbättra sig. (Om du gör det, se till att du
gör det på ett sätt som inte är genant för de elever som har det svårt.)
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Johannes 9
Inledning

Jesus botade en blindfödd man. Fariseerna frågade ut
mannen och drev bort honom ur synagogan eftersom han
vägrade fördöma Jesus som en syndare för att han hade

botat honom på sabbaten. Frälsaren letade upp mannen och
han tillbad Jesus som Guds Son.

Lektionsförslag
Johannes 9:1–7
Jesus botar en blindfödd man
Ta med dig en nyhetsartikel om någon som mött en motgång. Sammanfatta
artikeln för eleverna eller skriv dess rubrik på tavlan.
• Vilka exempel har ni sett på människor som mött motgångar.
Påpeka att vissa människor undrar varför Gud tillåter att motgångar drastiskt
påverkar deras liv.
Be eleverna att medan de studerar Johannes 9:1–5 söka efter en sanning som kan
hjälpa oss att bättre förstå varför Gud tillåter att motgångar drabbar oss.
Be en elev läsa upp Johannes 9:1–2. Be klassen att följa med i texten och se vilken
motgång en man drabbats av. Be eleverna berätta vad de hittade.
• Vilken fråga ställde lärjungarna angående orsaken till denna mans motgång,
enligt vers 2?
Förklara att många människor på Frälsarens tid trodde, precis som många
människor i dag, att de motgångar som drabbar människor är konsekvenser av
synder som de eller deras föräldrar begått. (Du skulle också kunna påpeka att den
fråga lärjungarna ställde utgick från att det finns en föruttillvaro.)
• Tror ni att deras antagande var korrekt? Varför, eller varför inte?
Be en elev läsa upp Johannes 9:3–5. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren lärde om denne mans blindhet.
• Vad tror ni menas med att ”Guds gärningar skulle uppenbaras på honom”
(vers 3).
• Vilken sanning om våra motgångar lär vi oss av Frälsarens undervisning i dessa
verser? (Eleverna kan använda egna ord men de bör lyfta fram följande eller en
liknande sanning: Gud kan använda våra motgångar för att visa oss sin
gärning och kraft.)
Förklara att även om det kan finnas många olika orsaker till att vi drabbas av
motgångar, kan Gud använda sig av våra utmaningar för att åstadkomma sina
rättfärdiga avsikter.
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Be eleverna tänka på en motgång som de har mött eller möter just nu. Be eleverna
att i sina studier av Johannes 9 fundera över på hur Gud skulle kunna visa sin
gärning och kraft genom dem på grund av dessa motgångar.
Be en elev läsa upp Johannes 9:6–7. Be klassen att följa med i texten och se hur
Gud visade sin gärning och kraft genom den blinde mannens upplevelse.
Du skulle också kunna visa en del av videon från Bibelvideor om Jesu Kristi
liv, som heter ”Jesus Heals a Man Born Blind” [0:00–3:37]. Den här videon
finns på LDS.org.
• Hur tror ni att det var för mannen att kunna se för första gången?
• Hur gjorde mannens motgång så att andra kunde bevittna Guds kraft?
• I den här skildringen måste mannen tvätta sig i dammen Siloam för att kunna
se. Vad behöver ni göra för att Gud ska kunna visa sin gärning och kraft i ert liv?

Johannes 9:8–41
Frälsaren letar upp mannen som han har botat när fariseerna driver bort honom
Sammanfatta Johannes 9:8–15 med att förklara att när den blinde mannen hade
blivit botad, tvistade vissa människor om huruvida han verkligen var den man som
hade fötts blind. Andra undrade hur han hade blivit botad och förde honom till
fariseerna som började förhöra honom.
Be eleverna leta i Johannes 9:14 efter vilken dag det var då Frälsaren botade den
blinde mannen. Be en elev berätta vad han eller hon hittat.
• Hur tror ni fariseerna reagerade på att Jesus botade mannen på en sabbat?
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 9:16–38. Be klassen att följa med i
texten och se vilken annan motgång den botade mannen drabbades av.
Istället för att låta eleverna läsa, skulle du kunna visa resten av videon ”Jesus
Heals a Man Born Blind” (3:37–7:47). Be eleverna leta efter ännu en
motgång som den botade mannen drabbades av.
Förbered eleverna på att lyfta fram en princip från den här berättelsen genom att
påminna dem om att den blinde mannens föräldrar fördes inför fariseerna för att bli
förhörda.
• Varför ville den blinde mannens föräldrar, enligt vers 22, att de skulle be sonen
förklara hur det kom sig att han kunde se?
Förklara att ”synagogorna fungerade som många judiska samhällens religiösa och
sociala medelpunkt. Synagogorna erbjöd tillgång till andlig undervisning och
gudsdyrkan, så väl som utbildnings- och sociala möjligheter. Eftersom synagogan
var så viktig i det judiska samhället, innebar detta att drivas ut ur synagogan … mer
än att bara bli utesluten ur och förlora samhörigheten med den religiösa
gemenskapen. Det innebar också att fördrivas från kulturella och sociala
angelägenheter. Detta hot var tydligen tillräckligt allvarligt för att den blinde
mannens föräldrar inte skulle vilja bli allt för inblandade i utredningen om [hur
deras son blivit botad]” (New Testament Student Manual [Kyrkans
utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 230).

390

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 69

• Vilken press tror ni, med tanke på vers 24, att den botade mannen upplevde?
Be eleverna att tyst läsa verserna 30–33 och se vad mannen svarade fariseerna och
förklara för dem att Joseph Smiths översättning av Johannes 9:32 tillägger: ”såvida
han inte var av Gud” i slutet av versen.
• Vilket resonemang använde mannen i sitt försvar av Jesus? (Föreslå gärna att
eleverna markerar hans ord i vers 33.)
• Vad visste mannen om Jesus Kristus?
Påpeka att denne man drevs bort från synagogan eftersom han oförskräckt
försvarade den person som botat honom (se vers 34).
• Varför tror ni att denne man var villig att hålla fast vid vad han visste om Jesus
Kristus, även om det innebar att han drevs bort från synagogan?
Påminn eleverna om att när mannen hade drivits bort från synagogan, fann
Frälsaren honom och frågade huruvida han ”[trodde] på Människosonen?” (v. 35).
Be en elev läsa upp Johannes 9:36–38 och be klassen leta efter mannens svar.
• Vad hände med mannens vittnesbörd om Jesus Kristus? (Han kom till insikten
att Jesus Kristus är Guds Son.)
• Vilken princip kan denne man lära oss om att hålla fast vid det vi vet är sant?
(Eleverna kan hitta många olika principer men försäkra dig om att de förstår
följande princip: Om vi håller fast vid det vi vet trots motgångar, stärks våra
vittnesbörd. Skriv denna princip på tavlan.)
För att ytterligare hjälpa eleverna att förstå den här principen, ber du en elev läsa
upp Ether 12:6. Be klassen följa med i texten och se vad som händer när vi håller
fast vid Herren trots att vår tro möter motstånd.
• Varför tror ni att vårt vittnesbörd växer sig starkare om vi står emot när vår tro
möter motstånd eller prövas?
• Hur har ert vittnesbörd stärkts på grund av att ni mött motstånd?
För att hjälpa eleverna att lyfta fram ytterligare en princip från den här berättelsen,
fråga hur många av eleverna som använder glasögon eller kontaktlinser.
• Vad gör dem med er syn?
• Hur var mannens fysiska syn när Jesus hade botat honom?
• På vilka sätt korrigerades eller förbättrades mannens andliga syn eller kunskap
om Frälsaren?
Be eleverna läsa Johannes 9:11, 17, 33 tyst för sig själva och söka efter uttryck som
beskriver mannens syn eller kunskap om vem Jesus var. Be dem berätta vad de
hittar. (Deras svar bör innefatta ”den man som heter Jesus,” ”en profet” och en
man ”från Gud.” Skriv dessa ord på tavlan och be eleverna markera dem i sina
skrifter.)
• Vad hände med mannens andliga syn, enligt de här verserna? (Den
korrigerades och förbättrades. Dessa ord visar hur mannens andliga mognad
och insikt om Jesus sanna identitet växte.)
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• Varför tror ni att hans syn och kunskap om Frälsaren blev klarare? (Han utövade
tro genom att hålla fast vid det han visste.)
Be eleverna skumma igenom Johannes 9:36–38 för att se hur mannen till sist såg på
Frälsaren.
• Hur såg mannen till sist på Frälsaren? (Han insåg att Jesus Kristus är
Guds Son.)
• Hur pass korrekt blev mannens syn?
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter. Be klassen
lyssna efter vad president Hunter sa hände med mannen.
”Synen hade nu återställts två gånger – en gång för att bota en medfödd defekt
och en gång för att mannen skulle kunna se Konungarnas Konung, innan denne
uppsteg till sin eviga tron. Jesus hade återställt både timlig och andlig syn”
(”Den Gud som gör under”, Nordstjärnan, juli 1989, s. 14).

• Hur skulle det faktum att mannen botades från sin fysiska blindhet kunna
representera att han botades från sin andliga blindhet?
• Vilken princip kan den här berättelsen lära oss om vad som kan hända när vi
utövar tro på Jesus Kristus? (Eleverna kan använda egna ord men de bör lyfta
fram följande eller en liknande princip: När vi utövar tro på Jesus Kristus, ser
och förstår vi andliga saker bättre. Skriv denna princip på tavlan.)
• Varför tror du att vi behöver utöva tro för att bättre kunna se och förstå andlig
sanning?
Förklara att några fariseer stod i närheten när mannen såg och tillbad Jesus som
Guds Son. Be en elev läsa upp Johannes 9:39–41. Be klassen att följa med i texten
och se vad Frälsaren lärde om blindhet.
• Hur skulle ni sammanfatta det Frälsaren lärde fariseerna?
Förklara att som svar på fariseernas fråga: ”Inte är väl också vi blinda?” (vers 40),
”använde Frälsare en metafor och undervisade om att personer som var ’blinda’ –
de som inte visste vem han var – inte skulle ’ha någon synd’ (Joh. 9:41). Å andra
sidan skulle de som kunde ’se’ – de som hade fått tillräckligt många vittnen om
Frälsaren och hans gudomliga mission för att veta vem han var – hållas ansvariga
för sina handlingar. Fariseerna var bland dem som kunde ’se’ och därför stod deras
’synd kvar’. Andligt sett, valde de att vara blinda eftersom de vägrade erkänna att
Jesus Kristus var Guds Son, trots de många vittnesbörd de hade fått ta emot” (New
Testament Student Manual, s. 231).
Avsluta med att be eleverna titta på de två principerna på tavlan och begrunda
vilken av dem de känner att de borde tillämpa i sitt liv (de kanske känner att de
behöver tillämpa båda principerna). Ge eleverna tid att skriva i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker om hur de ska tillämpa principen.
Uppmuntra eleverna att be om vägledning för hur de ska göra det.
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Hjälp eleverna att tillämpa lärosatser och principer
När eleverna tillämpar evangeliets principer i sitt liv, får de utlovade välsignelser. Ge eleverna tid
under lektionen till att fundera över eller skriva om vad de har förstått och känt, och begrunda
vad de konkret kan göra för att tillämpa en princip. Uppmuntra eleverna att be Herren om
vägledning vid sådana tillfällen.
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Johannes 10
Inledning

Jesus undervisade om att han är den gode herden och att
han skulle ge sitt liv för sina får. Han vittnade också om att
hans himmelske Fader hade gett honom makt över döden. En

del människor anklagade Jesus för att häda eftersom han
förkunnade att han var Guds Son.

Lektionsförslag
Johannes 10:1–24
Jesus undervisar om att han är den gode herden och ska ge sitt liv för sitt folk
Be en elev att ställa sig framför klassen. Sätt en ögonbindel på eleven och samla
sedan ihop flera olika uppsättningar skrifter, inklusive elevens egna. Be eleven med
ögonbindeln att känna på de olika skrifterna och försöka avgöra vilka som tillhör
honom eller henne. När eleven har försökt, frågar du:
• Varför kunde du (eller inte) avgöra vilken uppsättning skrifter som var dina?
• Om jag bad dig att känna på var och en av dina klasskamraters ansikten, hur
många tror du att du skulle kunna identifiera? (Be inte eleven att göra detta.)
Be eleven att ta av sig ögonbindeln och återvända till sin plats. Förklara att en herde
i Mellanöstern en gång fick frågan om hur väl han kände sina får. Han svarade:
”Om man skulle täcka för mina ögon, och ge mig vilket får som helst och endast
låta mig känna på dess ansikte, skulle jag på ett ögonblick kunna säga om det var
mitt eller inte” (G. M. Mackie, Bible Manners and Customs, s. 35).
• Om ni var en herde, vad tror ni då skulle krävas för att kunna känna fåren i er
flock lika väl som den herden gjorde?
Be eleverna läsa Johannes 10:14 tyst för sig själva och se hur Jesus benämnde sig
själv. Be dem berätta vad de hittade. Skriv följande mening på tavlan: Jesus Kristus
är den gode herden.
• Varför tycker ni att ”den gode herden” är ett passande namn för Frälsaren?
Be eleverna att medan de studerar Johannes 10, leta efter sanningar som lär oss hur
Frälsaren är vår gode herde.
För att hjälpa eleverna förstå den kulturella bakgrunden för Johannes 10:1–5,
förklara att på Frälsarens tid, ledde herdar sina flockar till mat, vatten och vila
under dagen. På kvällen vallade flera herdar sina individuella flockar till en
gemensam fålla. En fårfålla är en grotta eller inhägnad omgiven av stenväggar där
vassa törnen placerats längst upp för att hindra vilda djur från att ta sig in.
Hjälp eleverna förstå kulturella bakgrunder
Skrifternas författare skrev på det sätt som den Helige Anden ledde dem, men deras kultur
påverkade ändå de ord och bilder var och en av dem använde. När vi hjälper eleverna att förstå
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denna kultur, kan det förtydliga och fördjupa deras kunskap om bildspråket, berättelserna,
undervisningen, lärosatserna och principerna i skrifterna.

Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa upp Johannes 10:1–5 tillsammans, och se
vad en god herde gör. När eleverna har haft tillräckligt med tid på sig, ber du några
av dem att berätta vad de hittat. Skriv deras svar på tavlan, under Jesus Kristus är
den gode herden. (Svaren kan innehålla följande: Han går in genom dörren, han
kallar sina får och nämner dem vid namn och han går före sina får.)
• Hur leder herden ut sina får ur fållan, enligt vers 3?
• Varför följer fåren bara sin herde, enligt verserna 4–5?
• Vad kallade Frälsaren dem som försökte ta sig in i fårfållan på något annat sätt
än genom dörren?
Förklara att fariseerna fanns i den grupp Jesus talade till (se Joh. 9:41).
• På vilket sätt var fariseerna som tjuvar, rövare och främlingar i en fårfålla?
Be eleverna läsa Johannes 10:6 tyst för sig själva och se hur fariseerna reagerade på
Frälsaren undervisning. Be dem berätta vad de hittat.
Förklara att som det står i Johannes 10:7–16, fortsatte Frälsaren undervisa om
skillnaden mellan sig själv och fariseerna. Be en elev läsa upp vers 7–10 och läs
sedan Joseph Smiths översättning av vers 8: ”Alla som har kommit före mig och
inte har vittnat om mig, är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.”
Be klassen följa med i texten och se vad Jesus undervisade om i dessa verser.
• Vilka ytterligare insikter om tjuvarna får vi av Joseph Smiths översättning av
vers 8?
• Vad tror ni Frälsaren menade när han sa: ”Jag är dörren” (verserna 7och 9)?
Förklara att ”herdar i Israel stod i dörren till fårfållan och undersökte varje får som
kom in, och tog vid behov hand om de som var skadade. När fåren var samlade i
fållan inför natten, lade sig herden att sova i dörren, och blockerade den så att
rovdjur och tjuvar inte skulle kunna skada fåren” (New Testament Student Manual
[Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 231–232).
• Vad finns det för likheter mellan det dessa herdar gjorde, och det Frälsaren gör
för oss?
• Hur tror ni att Frälsaren ger ”liv i överflöd” (Joh. 10:10) till dem som
följer honom?
Be en elev läsa upp Johannes 10:11–15. Be klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren mer sa att goda herdar gör. Påpeka att någon som är lejd, är någon vars
främsta motiv för att jobba är att få betalt.
Be några elever komma fram till tavlan och skriva vad annat de hittat om den gode
herden under orden Jesus Kristus är den gode herden. (Svaren kan innehålla följande:
Han ger sitt liv för fåren, han känner sina får och fåren känner honom.)
• Vad är en riktig herde villig att göra, som en lejd inte är?
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• Vilken sanning om Frälsaren kan vi lära oss från dessa verser? (Eleverna kan
använda egna ord men se till att de lyfter fram följande sanning: Som den gode
herden känner Jesus Kristus var och en av oss och gav sitt liv för oss. Skriv
denna sanning på tavlan under Jesus Kristus är den gode herden.)
Påminn eleverna om herden från Mellanöstern som kände sina får så väl.
• Hur pass väl tror ni att Frälsaren känner er?
• Hur kan ert dagliga liv påverkas av insikten om att Frälsaren känner er och var
villig att ge sitt liv för er?
Förklara att när han hade undervisat om att han skulle ge sitt liv för oss, antydde
Frälsaren ännu en sak som han skulle göra. Be en elev läsa upp Johannes 10:16. Be
klassen leta efter vad Frälsaren mer sa att han skulle göra för sina får (sitt folk).
• Vad sa Frälsaren att han skulle göra för sina får?
• Vad säger den här versen om var hans får finns?
Förklara att Frälsaren undervisade judarna i Jerusalem om att han skulle besöka
Guds barn på andra platser, lära dem sitt evangelium och föra dem in i sin fålla (sin
kyrka). Förklara att Mormons bok belyser denna vers.
Be flera elever turas om att läsa upp 3 Nephi 15:15–17, 21; 16:1–3. Föreslå gärna att
eleverna skriver denna hänvisning i sina skrifter, i marginalen bredvid Johannes
10:16.
• Hur hjälper dessa verser oss att bättre förstå Johannes 10:16? (Jesus ”andra får”
syftar på nephiterna och de förlorade stammarna, inte icke–judarna.)
Be eleverna läsa Johannes 10:17–18 tyst för sig själva och leta efter en lärosats om
Frälsaren. Be dem berätta vad de hittat. (Eleverna kan använda egna ord men de
bör lyfta fram följande lära: Som Guds bokstavlige Son, hade Jesus Kristus
makt att ge sitt liv och sedan ta det tillbaka. Uppmana eleverna att markera de
ord som undervisar om denna lära i verserna.)
• Varför hade Frälsaren både förmågan att dö och förmågan att uppstå efter
döden? (Från sin mor Maria, en dödlig kvinna, ärvde Jesus dödlighet, inklusive
förmågan att dö. Från sin Fader, Elohim, ärvde han odödlighet, kraften att leva
för evigt. Sålunda hade han ärvt förmågan att dö och uppstå, vilka var
nödvändiga för att Jesus skulle kunna utföra försoningen. [Se lektionen om
Matteus 1–2.])
Sammanfatta Johannes 10:19–24 med att förklara att när Frälsaren hade undervisat
om dessa saker, var folket splittrat i sin uppfattning om vem Jesus var. De
omringade Jesus vid templet och pressade honom att förkunna sin sanna identitet
som Messias.

Johannes 10:25–42
Jesus förkunnar att han är Guds Son
Be en elev ställa sig framför klassen. Sätt en ögonbindel på eleven och låt flera
andra elever turas om att säga ett visst ord (till exempel ”herde”). Be eleven med
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ögonbindeln att lyssna på var och en som säger ordet och se om han eller hon kan
känna igen vem som talar bara genom att höra deras röst.
• Varför är vissa röster kanske lättare att känna igen än andra?
Be eleven ta av sig ögonbindeln och återvända till sin plats. Be en elev läsa upp
Johannes 10:25–30. Be klassen följa med i texten och se hur Frälsaren reagerade på
folkets begäran om att han skulle säga huruvida han var Messias.
• Hur beskrev Frälsaren sina får? (Frälsarens får lyssnar till hans röst och
följer honom.)
• Vad får de, enligt vers 28, som lyssnar till Frälsarens röst och följer honom?
• Vilken princip lär vi oss i de här verserna? (Eleverna kan lyfta fram flera olika
principer, men se till att betona att om vi lär oss att känna igen den gode
herdens röst och följer honom, leder han oss till evigt liv. Skriv denna
princip på tavlan under Jesus Kristus är den gode herden. Föreslå gärna att
eleverna skriver principen i marginalen i sina skrifter bredvid Johannes
10:27–28.)
Påminn eleverna om den andra eleven med ögonbindeln och om hans eller hennes
förmåga att känna igen klasskamraternas röster.
• Hur kan vi lära oss att känna igen Frälsarens röst? (Se även L&F 18:34–36.)
• Vad har du gjort för att bli mer förtrogen med Frälsarens röst?
• Hur kan vi visa att vi följer Frälsaren?
Ge eleverna tid att fundera över hur de bättre kan höra Frälsarens röst och följa
honom. Be dem att i sina studiedagböcker skriva antingen 1) en målsättning om att
mer noggrant lyssna efter Frälsarens röst och konkreta sätt att göra det på, eller
2) en målsättning om att bättre följa hans röst och hur de planerar att göra det.
Sammanfatta Johannes 10:31–42 med att förklara att när Frälsaren hade vittnat om
att han och hans Fader är ett, ville de judiska ledarna stena honom för att han
hädade. Men han besvarade deras anklagelser med att citera Psaltaren 82:6, som
lyder: ”Jag har sagt att ni är gudar, ni alla är den Högstes [barn].” Sedan frågade
Frälsaren judarna varför de anklagade honom för att häda när han sa att han var
Guds Son, med tanke på att skrifterna säger att vi är Guds barn och själva kan
bli gudar.
Avsluta med att vittna om de sanningar och principer som lärs ut i Johannes 10 och
med att uppmana eleverna att tillämpa dem.
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Johannes 7–10
(Studieavsnitt 14)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Johannes 7–10
(studieavsnitt 14) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Joh. 7)
Från Jesu undervisning i Jerusalem under lövhyddohögtiden, lärde sig eleverna att om vi utför vår himmelske Faders
vilja får vi ett vittnesbörd om hans lära. De lyfte också fram principen att om vi kommer till Jesus Kristus och tror på
honom, fylls vi av den Helige Anden.

Dag 2 (Joh. 8)
Från berättelsen om kvinnan som begått äktenskapsbrott, lärde sig eleverna att när vi erkänner våra egna brister kan
det hjälpa oss undvika att döma andra. Eleverna lärde sig att Jesus Kristus är världens ljus och att om vi följer Frälsaren,
undviker vi andligt mörker och fylls av hans ljus. De lärde sig också följande principer: När vi lär känna Kristus, lär vi
känna Fadern. Om vi förblir i Jesu Kristi ord, blir vi hans lärjungar och förstår sanningen, vilken gör oss fria. Om vi
fortsätter att synda och inte omvänder oss, blir vi syndens slavar. Jesus Kristus är Jehova, Gamla testamentets Gud.

Dag 3 (Joh. 9)
I Johannes 9 läser eleverna om hur Jesus botar en blindfödd man. Från denna skildring lärde de sig följande sanningar:
Gud kan använda våra motgångar för att visa oss sin gärning och kraft. Om vi håller fast vid det vi vet trots motgångar,
stärks våra vittnesbörd. När vi utövar tro på Jesus Kristus ser och förstår vi andliga saker tydligare.

Dag 4 (Joh. 10)
Från den här lektionen lärde sig eleverna att, som den gode herden, känner Jesus Kristus var och en av oss och gav sitt
liv för oss. Som Guds bokstavlige Son, hade Jesus Kristus makt att ge sitt liv och sedan ta det tillbaka. Eleverna lyfte
också fram principen att om vi lär oss att känna igen den gode herdens röst och följer honom, leder han oss till
evigt liv.

Inledning
När Frälsaren var i Jerusalem för lövhyddohögtiden, förde några skriftlärda och
fariseer dit en kvinna som hade gjort sig skyldig till äktenskapsbrott, och de frågade
huruvida man borde stena henne. Han förbryllade dem som anklagat henne och
visade kvinnan barmhärtighet.
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Lektionsförslag
Johannes 8:1–11
En kvinna som begått äktenskapsbrott förs inför Frälsaren
Be eleverna tänka på tillfällen då de träffat på eller umgåtts med personer vars
utseende eller sätt att vara inte överensstämde med Herrens normer.
• Vilka utmaningar kan vi stöta på när vi är tillsammans med andra vars utseende
eller sätt att vara inte överensstämmer med Herrens normer? (Eleverna kanske
svarar att man kan frestas att döma sådana personer orättfärdigt eller vara
ovänlig mot dem.)
Skriv följande fråga på tavlan:
Vad borde vi göra i situationer när vi är tillsammans med andra vars utseende
eller sätt att vara inte överensstämmer med Herrens normer?

Be eleverna söka efter sanning då de studerar Johannes 8:1–11 för att hjälpa dem
besvara denna fråga.
Förklara att efter lövhyddohögtiden stannade Jesus Kristus i Jerusalem en tid och
undervisade människorna i templet (se Joh. 8:1–2).
Be en elev läsa upp Johannes 8:3–6. Be klassen följa med i texten och se vad som
hände när Jesus undervisade folket.
• Vad hände när Jesus undervisade folket?
• Vad frågade de skriftlärda och fariseerna Frälsaren?
• Vad var, enligt vers 6, de skriftlärda och fariseernas ändamål? (De försökte
svartmåla Jesus inför folket och få något att anklaga honom för eftersom de ville
ha en anledning att arrestera honom och avrätta honom [se Joh. 7:1, 32].)
Förklara att om Jesus hade sagt att de skulle stena kvinnan hade han sanktionerat
ett straff som var impopulärt bland det judiska folket och förbjudet under romersk
lag. Om han hade sagt att de inte skulle stena kvinnan, skulle han ha anklagats för
att ignorera Mose lag eller inte visa respekt för de gamla vanorna. (Se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:450–451.)
Be en elev läsa upp Johannes 8:7–8. Be klassen att följa med i texten och se hur
Frälsaren svarade.
• Vad svarade Jesus, enligt vers 7?
• Vad tror ni Frälsaren ville att dessa män skulle inse när han sa: ”Den som är
utan synd må kasta första stenen på henne”? (Joh. 8:7).
Be en elev läsa upp Johannes 8:9. Be klassen att följa med i texten och se vad som
hände när fariseerna och de skriftlärda begrundade det Frälsaren sagt.
• Vad erkände dessa män genom att välja att gå därifrån?
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• Vad kan den här berättelsen lära oss om att undvika att döma andra? (Eleverna
kan använda egna ord men de bör lyfta fram följande princip: När vi erkänner
våra egna ofullkomligheter kan det hjälpa oss undvika att döma andra.
Skriv denna princip under frågan på tavlan.)
• Varför tror ni att det kan hjälpa oss undvika att döma andra när vi erkänner våra
egna brister?
Påminn eleverna om att den här kvinnan gjort sig skyldig till äktenskapsbrott, som
är en oerhört allvarlig synd (se Alma 39:3–5).
• Hur tror ni att kvinnan kände sig när hennes synd avslöjades för Jesus och en
stor grupp människor?
Be en elev läsa upp Johannes 8:10–11. Be klassen att följa med i texten och se vad
Jesus svarade kvinnan.
• Hur visade Frälsaren den här kvinnan kärlek och barmhärtighet?
• Vilka instruktioner gav Frälsaren kvinnan?
För att hjälpa eleverna förstå att Frälsaren inte hade överseende med kvinnans
synd, ber du en elev läsa upp följande uttalande från President Spencer W. Kimball:
”Han befallde henne: ’Gå, och synda inte mer.’ Han sa till den syndfulla kvinnan
att gå sin väg, överge sitt onda liv, inte begå några fler synder, omvandla sitt liv.
Han sa: Gå kvinna, och börja din omvändelse! Och han angav det inledande
steget – att överge synderna” (Förlåtelsens under [1976], s. 147).

• Vilken sanning kan vi lära oss om Frälsaren i Johannes 8:10–11? (Eleverna kan
använda egna ord men de bör lyfta fram följande sanning: Frälsaren visar oss
barmhärtighet genom att ge oss möjligheter att omvända oss. Skriv denna
sanning under frågan på tavlan.)
• Hur kan insikt om denna sanning hjälpa oss när vi syndar?
• Hur kan de två sanningar vi lyft fram under den här lektionen hjälpa oss att
bemöta situationer när vi är tillsammans med andra vars utseende eller sätt att
vara inte överensstämmer med Herrens bud och normer?
Läs upp följande tillägg till Johannes 8:11 från Joseph Smiths översättning: ”Och
från och med den stunden lovprisade kvinnan Gud och trodde på hans namn.”
• Vilken effekt hade Frälsarens barmhärtighet på kvinnan, enligt Joseph Smiths
översättning av Johannes 8:11?
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner hur de
känner för Frälsaren på grund av hans villighet att visa oss barmhärtighet och ge
oss möjligheter att omvända oss. Ge gärna eleverna tid att berätta vad de har
skrivit. Du skulle också kunna bära ditt vittnesbörd om de principer ni diskuterat
under lektionen.
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Nästa studieavsnitt (Joh. 11–15)
Uppmuntra eleverna att leta efter svar på följande frågor när de studerar
Johannes 11–15: Hur skulle det vara att se någon uppväckas från de döda? Varför
står det i skrifterna att ”Jesus grät” (Joh. 11:35)? Vad gjorde Jesus för sina apostlar
som tjänare normalt brukade göra? Vad lovade Frälsaren att hans lärjungar skulle få
för att trösta dem när han var borta?
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Johannes 11
Inledning

Maria och Marta skickade bud till Jesus eftersom deras bror
Lasarus var sjuk. Jesus sköt upp sin resa och kom fram fyra
dagar efter det att Lasarus hade dött. Kärleksfullt och
barmhärtigt uppväckte Jesus Lasarus från de döda. Denna

spektakulära uppvisning av gudomlig makt underströk att
Jesus var den utvalde Messias och hade makt över döden.
När översteprästerna och fariseerna fick höra talas om
underverket, bestämde de sig för att döda Jesus och Lasarus.

Lektionsförslag
Johannes 11:1–46
Jesus uppväcker Lasarus från de döda
Ge varje elev en liten papperslapp. Be eleverna skriva ner en motgång som de eller
någon de känner drabbats av. Berätta under tiden som eleverna skriver att det som
de skriver ner ska delas med klassen, och att de därför inte ska skriva sina namn på
papperet. Samla in papperen och läs upp några av motgångarna. (Om du bara har
några få elever, säkerställer du att de förbli anonyma genom att be eleverna skriva
ner flera motgångar som de sett andra drabbas av.)
• Hur kan människors tro på Jesus Kristus påverkas av att de drabbas av
motgångar?
Be eleverna att medan de studerar Johannes 11 söka efter sanningar som kan stärka
vår tro på Jesus Kristus när vi drabbas av motgångar.
Be en elev läsa upp Johannes 11:1–3. Be klassen följa med i texten och se vilken
motgång som några av Jesu vänner drabbades av.
Att läsa långa stycken ur skrifterna i klassen
När du ber elever läsa långa stycken ur skrifterna, skulle du kunna be en elev läsa en vers och
sedan kan den eleven be en annan elev läsa nästa vers. Du kan fortsätta med denna aktivitet
under lektionens gång. Var noga med att inte genera någon som inte läser så bra eller är väldigt
blyg. Elever som inte vill läsa, ska inte tvingas att göra det.

• Vilken motgång drabbades Lasarus av, enligt vers 1? Hur var det också en
motgång för Maria och Marta?
• Vad gjorde Maria och Marta på grund av Lasarus sjukdom? Vad säger denna
reaktion om dem?
Påpeka att Jesus befann sig i Betabara i Pereen som var ungefär en dagsresa från
deras by, Betania. Därför skulle det ha tagit minst en dag för en person att föra
detta bud till Jesus, och ännu en dag för Jesus att ta sig till Betania.
Be en elev läsa upp Johannes 11:4–7. Be klassen följa med i texten och se hur Jesus
reagerade på budet att Lasarus var sjuk.
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• Vad tror ni lärjungarna förväntade sig att Jesus skulle göra så fort han hörde
budet om Lasarus sjukdom, med tanke på att de visste att han älskade Maria,
Marta och Lasarus? (Resa omedelbart till Betania och bota Lasarus; eller kanske
bota honom på avstånd, som han gjort med en kunglig tjänarens son [se Joh.
4:46–53].)
• Vad gjorde Jesus i stället?
• Vad sa Jesus, enligt vers 4, att Lasarus sjukdom skulle åstadkomma?
Påminn eleverna om att Betania låg mindre än 3,2 kilometer från Jerusalem, i
Judeen (se Joh. 11:18). Sammanfatta Johannes 11:8–10 med att förklara att några av
lärjungarna rådde Jesus att inte återvända till Judeen eftersom de judiska ledarna i
det området ville döda honom. (Se Joh. 10:31–39 och Joseph Smiths översättning
av Johannes 11:16, som lyder: ”Thomas, han som kallades Tvillingen, sade då till de
andra lärjungarna: ’Låt oss gå och dö med honom’; för de fruktade att judarna
skulle ta Jesus och låta avrätta honom, eftersom de ännu inte förstod Guds kraft.”)
Jesus svarade med att antyda att han skulle använda den tid han hade kvar i livet
till att utföra sitt verk utan att vackla.
Be en elev läsa upp Johannes 11:11–15. Be klassen följa med i texten och se vad
Jesus sa om Lasarus tillstånd.
• Vad trodde lärjungarna att Jesus sa angående Lasarus tillstånd?
• Varför var Jesus, enligt vers 15, glad att han inte var där för att bota Lasarus från
hans sjukdom? (Föreslå att eleverna markerar orden ”för att ni skall tro” i sina
skrifter.)
Påpeka att Jesus antydde att det han skulle göra i Betania skulle hjälpa hans
lärjungar att stärka sin tro på honom.
Sammanfatta Johannes 11:16 med att förklara att aposteln Thomas uppmanade de
andra lärjungarna att följa Jesus till Judeen även om det innebar att de skulle dö
med honom.
Be eleverna läsa Johannes 11:17 tyst för sig själva och se hur länge Lasarus hade
varit död när Jesus kom till Betania. Be eleverna berätta vad de hittat.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter varför det var väsentligt att Lasarus
hade varit död i fyra dagar.
”Förruttnelsen var ett faktum, döden hade sedan länge fastställts med absolut
säkerhet. … För judarna hade begreppet fyra dagar en särskild innebörd; det var
en vanlig uppfattning bland dem att anden på den fjärde dagen, slutligen och
oåterkalleligen hade lämnat kroppen” (Doctrinal New Testament Commentary, 3
band [1965–1973], 1:533).

• Vad hade det för betydelse för judarna att en person varit död i fyra dagar?
• Om ni vore i Maria eller Martas ställe, hur hade ni då tänkt eller känt när Jesus
inte kom förrän Lasarus varit död i fyra dagar?
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Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 11:18–27. Be klassen leta efter vad
Marta sa till Jesus om denna motgång.
I stället för att be eleverna läsa, skulle du kunna visa dem en skildring av
denna konversation mellan Frälsaren och Marta i videon ”Lazarus Is Raised
from the Dead” från Bibelvideor om Jesu Kristi liv [2:02–3:35]. Den här videon finns
på LDS.org.
• Vilka av Martas ord i verserna 21–27 antyder att hon valde att utöva tro på Jesus
Kristus under denna motgång? (Om du visar videon, skulle du kunna ge
eleverna en minut att gå igenom verserna.)
• Vilka av Martas ord imponerade mest på dig? Varför?
• Vad kan Martas exempel lära oss om vad vi kan göra när vi drabbas av
motgångar? (Eleverna kan lyfta fram följande eller en liknande princip: Vi kan
välja att utöva tro på Jesus Kristus under våra motgångar.)
Rikta elevernas uppmärksamhet på Johannes 11:25–26. Förklara att orden ”aldrig
någonsin dö” (Joh. 11:26) syftar på den andra eller andliga döden, eller att skiljas
från Guds rike och närhet.
• Vilka sanningar kan vi lära oss från Frälsarens ord till Marta? (Eleverna kan lyfta
fram följande eller en liknande sanning: Jesus Kristus är uppståndelsen och
livet. Om vi tror på Jesus Kristus kan vi få evigt liv.)
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 11:28–36. Be klassen leta efter vad
Maria sa till Jesus och hur han svarade. Du kan behöva förklara att ”häftigt
upprörd” här syftar på sorg eller bedrövelse.
I stället för att låta eleverna läsa, skulle du kunna visa en skildring av dessa
verser i videon ”Lazarus Is Raised from the Dead” [3:36-4:50].
• Hur visar Marias ord i vers 32 hennes tro på Frälsaren?
• Hur reagerade Jesus när han såg att Maria och de som var med henne grät?
• Varför tror ni att Jesus grät?
Be eleverna läsa Johannes 11:37 tyst för sig själva och se vad några personer
undrade angående vad Jesus kunde ha gjort för Lasarus. Be eleverna berätta vad
de hittat.
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 11:38–46. Be klassen leta efter vad
Frälsaren gjorde sedan.
I stället för att låta eleverna läsa, skulle du kunna visa en skildring av dessa
verser i videon ”Lazarus Is Raised from the Dead” [4:51–7:51].
• Vad påminde Jesus Marta om i vers 40, när hon ifrågasatte att han flyttade
stenen framför Lasarus grav?
• Hur uppfylldes det löftet? (Du kan behöva förklara att Lasarus inte uppstod från
de döda och inte var odödlig; hans ande kom tillbaka till hans fysiska kropp,
men hans fysiska kropp var fortfarande dödlig.)
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Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie. Be klassen
lyssna efter ett viktigt ändamål som Frälsaren åstadkom genom att uppväcka
Lasarus från de döda.
”Han förberedde scenen för att, för all framtid, åskådliggöra en av sina största
lärdomar: Att han var uppståndelsen och livet, att det är genom honom vi kan få
odödlighet och evigt liv, och att de som trodde på och lydde hans ord aldrig
skulle smaka andlig död” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–1973], 1:531).

• Hur förebådade detta underverk Frälsarens uppståndelse?
• Hur visade detta underverk hans makt att ge odödlighet och evigt liv?
• Hur kan vi välsignas när vi förstår Frälsarens makt att ge odödlighet och
evigt liv?
Påminn klassen om att Marta och Maria ursprungligen visade tro på Jesus Kristus
genom att skicka bud till honom när Lasarus var sjuk och fortsatte att tro och lita på
honom även efter det att Lasarus dött. Skriv följande ofullständiga mening på
tavlan: Om vi väljer att utöva tro på Jesus Kristus i våra motgångar, då …
• Hur skulle ni avsluta den här principen, utifrån det vi lärt oss i Johannes 11?
(När eleverna svarat, avslutar du meningen på tavlan så att det står: Om vi
väljer att utöva tro på Jesus Kristus i våra motgångar, då bekräftas och
stärks vår tro på honom.)
Påminn eleverna om att en del människor undrade om Jesus inte kunde ha hindrat
att Lasarus dog (se vers 37), ändå väntade Jesus med att komma till Betania tills
Lasarus hade varit död i fyra dagar (se vers 17).
• Hur kan Martas, Marias och Jesus lärjungars tro ha bekräftats och stärkts av att
han uppväckte Lasarus när han varit död i fyra dagar? (När han uppväckte
Lasarus från de döda efter fyra dagar, visade Jesus att han har makt över döden
på ett sätt som judarna inte kunde förneka eller misstolka.)
• När har ni valt att utöva tro på Jesus Kristus under en motgång och fått er tro
bekräftad eller stärkt på grund av det?
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om vad de ska
göra för att välja att utöva tro på Jesus Kristus under de motgångar de upplever nu
eller kommer att uppleva.

Johannes 11:47–57
Översteprästerna och fariseerna överlägger om att döda Jesus
Be en elev läsa upp Johannes 11:47–48. Be klassen att följa med i texten och se hur
översteprästerna och fariseerna reagerade på rapporter om att Jesus hade uppväckt
Lasarus från de döda. Be eleverna berätta vad de hittar.
Sammanfatta Johannes 11:49–57 med att förklara att Kajfas, som var överstepräst
det året, tyckte att Jesus skulle avrättas för att förhindra att deras folk skulle gå
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under på grund av romarna. Han profeterade också oavsiktligt om vilken effekt
Jesus död skulle ha på Guds barn. De judiska ledarna bestämde sig för att döda
Jesus och befallde att den som visste var han fanns skulle tala om det, så att de
kunde gripa honom.
Avsluta med att vittna om de sanningar ni diskuterat i den här lektionen.
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Johannes 12
Inledning

Maria från Betania, Martas och Lasarus syster, smorde Jesus
fötter som en symbol för hans nära förestående begravning.
Nästa dag gjorde Jesus sitt intåg i Jerusalem och förutsade

sin död. Trots Jesus underverk, fanns det människor som inte
trodde på honom. Han undervisade om konsekvenserna av
att tro och inte tro på honom.

Lektionsförslag
Johannes 12:1–19
Maria smörjer in Jesus fötter och Jesus gör sitt intåg i Jerusalem
Be flera elever komma fram till tavlan och rita en bild på något av Frälsarens
underverk som skildras i Nya testamentet. Varje gång en elev ritat färdigt, ber du
klassen att gissa vilket underverk bilden föreställer. Fråga eleven som ritat varför
han eller hon valt att skildra just detta underverk.
Be eleverna fundera över hur det skulle påverka deras tro på Frälsaren om de
bevittnat ett av dessa underverk. Be dem att medan de studerar Johannes 12, leta
efter olika sätt som människor reagerade på Frälsarens underverk, och efter
sanningar som kan hjälpa oss förstå dessa reaktioner.
Sammanfatta Johannes 12:1–9 med att förklara att sex dagar före påsken, åt Jesus
en festmåltid med några vänner i Betania. Maria, Martas och Lasarus syster,
smorde in Jesus fötter med dyrbar olja. Många människor hörde att Jesus var i
Betania och kom för att se honom och Lasarus, som Jesus nyligen hade uppväckt
från de döda.
Be en elev läsa upp Johannes 12:10–11. Be klassen att följa med i texten och se vad
översteprästerna ville göra med Lasarus. Du kan behöva påpeka att Lasarus
uppväckande var ett obestridligt bevis på att Jesus Kristus hade makt över döden.
• Vad ville översteprästerna göra med Lasarus? Varför?
• Hur hjälper de här verserna oss att förstå hur orättfärdiga dessa överstepräster
och fariseer var? (Du får gärna påminna eleverna om att dessa judiska ledare
också ville döda Frälsaren [se Joh. 11:47–48, 53].)
Sammanfatta Johannes 12:12–16 med att förklara att dagen efter att Maria smort in
Jesus fötter, gjorde han sitt intåg i Jerusalem. (De första detaljerna om intåget finns
i Matteus 21:1–11.)
Be en elev läsa upp Johannes 12:17–19. Be klassen följa med i texten och se vad
folket, som hade hört talas om att Jesus uppväckte Lasarus från de döda, gjorde
under Frälsarens intåg i Jerusalem.
• Vad gjorde dessa människor under Frälsarens intåg i Jerusalem?
• Hur reagerade fariseerna på det som hände, enligt vers 19?
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Johannes 12:20–36
Jesus förutsäger sin död
Sammanfatta Johannes 12:20–22 med att förklara att ”några greker” (vers 20) –
möjligen judiska konvertiter – hade kommit till Jerusalem för att fira den judiska
påsken och bett om att få träffa Jesus. När Jesus hörde talas om deras förfrågan,
undervisade han om sitt stundande lidande, sin död och sin uppståndelse. Be
eleverna läsa Johannes 12:27–33 tyst för sig själva, och se vad Jesus undervisade om
sin försoning. Uppmuntra gärna eleverna att markera det de hittar.
• Vad var Jesus villig att göra, enligt vers 27, fastän hans själ var ”i djup ångest”?
(Fastän Jesus kände tyngden av sitt stundade lidande, var han fast besluten att
fortsätta framåt med det han skulle uträtta.)
• Vad bad Jesus om, enligt vers 28? Vad svarade hans himmelske Fader? (Förklara
att orden ”Jag … skall förhärliga det på nytt” visar vår himmelske Faders fulla
förtroende för att hans Son skulle slutföra försoningen.)
• Vilket samband har Jesus ord i vers 32 med hans försoning?
Förklara att när de hade hört Jesus lärdomar, sa folket att de lärt sig i skrifterna att
Messias aldrig skulle dö, och frågade vad det var för en ”Människoson” som måste
bli ”upphöjd” (Joh. 12:34).
Be en elev läsa upp Johannes 12:35–36. Be klassen följa med i texten och se hur
Jesus besvarade deras fråga.
• Vad sa Jesus som svar på folkets frågor? (Frälsarens kallade sig själv för
”ljuset ”.)

Johannes 12:37–50
Jesus undervisar om konsekvenserna av att tro och inte tro på honom
Rikta elevernas uppmärksamhet på teckningarna på tavlan som föreställer några av
Jesus underverk. Be en elev läsa upp Johannes 12:11 och en annan elev att läsa upp
Johannes 12:37. Be klassen följa med i texten och leta efter hur folk reagerade på de
underverk Jesus hade utfört.
• Hur reagerade folket på Jesus underverk?
• Vad kan dessa olika reaktioner lära oss om förhållandet mellan underverk och
tro på Jesus Kristus? (Eleverna kan använda egna ord men du bör se till att det
tydligt framgår att underverk i sig inte räcker för att vi ska tro på Jesus
Kristus.)
• Även om underverk i sig inte räcker för att vi ska tro på Jesus Kristus, hur kan
de påverka vår tro på honom?
• Varför tror ni att vissa människor tror på Jesus Kristus efter att ha sett eller hört
talas om hans underverk, medan andra inte gör det?
Sammanfatta Johannes 12:38–41 med att förklara att det faktum att vissa
människor valde att inte tro på Jesus Kristus uppfyllde profetior som profeten Jesaja
gett (se Jes. 6:9–10; 53:1–3). Trots Frälsarens mäktiga verk, valde vissa människor att
förblinda sina ögon och förstocka sina hjärtan.
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Be en elev läsa upp Johannes 12:42–43. Be klassen följa med i texten och se varför
några av de judiska ledarna som trodde på Jesus inte ville ”bekänna” (vers 42) eller
öppet stå för sin tro.
• Varför ville några av medlemmarna i Stora rådet inte öppet bekänna sin tro
på Jesus?
• Vad betyder meningen: ”De ville hellre bli ärade av människor än av Gud”?
(vers 43).
• Vilken princip kan dessa verser lära oss? (Hjälp eleverna lyfta fram följande eller
en liknande princip: När vi bryr oss mer om att vara andra till lags än att
vara Gud till lags, kan det hindra oss från att öppet stå för vår tro på Jesus
Kristus och hans evangelium.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen, frågar du:
• Vad är några exempel på denna princip i vår tid?
• Vad är några lämpliga sätt för oss att visa vår tror på Jesus Kristus och hans
evangelium?
• Vilka positiva konsekvenser kan komma av att vi visar vår tro på Jesus Kristus
och hans evangelium?
För att hjälpa eleverna hitta en princip som det undervisas om i Johannes 12:44–46,
be dem tänka på ett tillfälle då de inte kunde se på grund av fysiskt mörker (till
exempel, då de var inne i ett mörkt rum eller ute på natten). Be några elever
beskriva sina erfarenheter, inklusive hur de kände sig, huruvida de befann sig i
potentiell fara och hur det skulle ha hjälpt dem om de haft tillgång till ljus.
Om det är lämpligt, släcker du ljuset i rummet men lämnar lite ljus. Påpeka att
fysiskt mörker kan hjälpa oss förstå hur andligt mörker känns.
• Vilka likheter finns det mellan att befinna sig i fysiskt och andligt mörker?
• Vilka faror kan det finnas med att leva i andligt mörker?
Be en elev läsa upp Johannes 12:44–46. Be klassen följa med i texten och se hur de
som tror på Jesus Kristus kan bli välsignade.
• Hur kan de som tror på Jesus Kristus bli välsignade, enligt Johannes 12:46? (När
eleverna har svarat, tänder du ljuset i rummet igen, om du släckte det tidigare.
Skriv följande princip på tavlan med dina elevers ord: Om vi tror på Jesus
Kristus, behöver vi inte leva i andligt mörker.)
• Hur är Jesus Kristus ett ljus? Hur kan tro på honom avlägsna andligt mörker
från en människas liv? (Se även L&F 50:23–25; 93:36–39.)
För att hjälpa eleverna förstå hur Jesus Kristus skingrar andligt mörker
genom att ge oss ljus (eller ledning eller klarhet) i vårt liv, dela upp
eleverna i grupper om två eller tre. Ge varje grupp ett exemplar av följande
utdelningsblad:
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Jesus Kristus skingrar andligt mörker genom att ge
oss ljus
Diskutera följande frågor i samband med varje ämne:
• Vad skulle människor i andligt mörker kunna anse om det här ämnet?
• Hur belyser Jesus Kristus och hans evangelium det här ämnet?

Ämnen:
• Syftet med vår fysiska kropp
• Underhållning och media
• Att få frid och lycka
• Äktenskap och familj
• Livet efter döden

Diskutera ett av ämnena på utdelningsbladet tillsammans i klassen, med hjälp av
de tillhörande frågorna. Be sedan eleverna använda några minuter åt att diskutera
resten av ämnena med hjälp av frågorna. (Du får gärna byta ut en del av ämnena
till några som du tycker är mer relevanta för dina elever.)
Små gruppdiskussioner och uppgifter
Små gruppaktiviteter ger ofta fler elever möjlighet att delta i lektionen och kan skapa en trygg
miljö där eleverna kan delge känslor och tankar och bära vittnesbörd för varandra. Eleverna kan
vara bättre förberedda att genomföra vissa gruppaktiviteter om du först vägleder dem genom ett
exempel på det de ska göra i sina grupper.

Efter en stund ber du en elev från varje grupp att välja ett av ämnena på
utdelningsbladet och berätta om gruppens diskussion om ämnet. Fråga sedan
klassen:
• Hur kan den princip vi hittade i vers 46 hjälpa oss förstå hur det kan komma sig
att vi ser annorlunda på vissa ämnen och frågor än andra människor gör?
• I vilka situationer har ljuset från Jesus Kristus och hans evangelium hjälpt er?
Be en elev att läsa upp följande uttalande från äldste Gerrit W. Gong i de sjuttios
kvorum, där han vittnar om de välsignelser som kommer av att välja att tro på och
följa Jesus Kristus:
”Tro är ett val [se Mosiah 4:9]. …
När vi väljer att tro, förstår och ser vi saker på ett annat sätt. När vi ser och lever
livet på det sättet, är vi glada och lyckliga på ett sätt som bara evangeliet kan
medföra” (”Choose Goodness and Joy”, New Era, aug. 2011, s. 44).
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Sammanfatta Johannes 12:47–50 med att förklara att Jesus lärde att de som inte tror
på hans ord och förkastar honom, ska dömas av de ord som vår himmelske Fader
har befallt Jesus att tala.
Vittna om de välsignelser du har fått erfara tack vare att du valt att tro på Jesus
Kristus och hans evangelium. Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker om hur de ska tillämpa en av principerna de lärt sig. Uppmuntra
eleverna att välja att tro på Jesus Kristus.
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Johannes 13
Inledning

Efter att ha ätit påskmåltiden, tvättade Jesus sina lärjungars
fötter och pekade ut Judas som sin förrädare. Trots alla
oroligheter under den sista veckan av Jesus jordiska

verksamhet, inriktade han sin undervisning på lydnad,
tjänande och kärlek – egenskaper som utmärkte hans liv, och
borde vara utmärkande för hans lärjungar i alla tidsåldrar.

Lektionsförslag
Lita på ordets kraft
Du kan frestas att tro att eleverna inte ska gilla att studera skrifterna, eller att du inte kan
undervisa om skrifterna dag efter dag och behålla elevernas intresse. Men kom ihåg att skrifterna
innehåller ”livets ord” (L&F 84:85) och att det ordet har ”ett mäktigare intryck på … [sinnet] än
svärdet eller något annat” (Alma 31:5).

Johannes 13:1–17
Jesus tvättar apostlarnas fötter
Kopiera följande diagram på tavlan före lektionen:

Läs upp följande frågor och be eleverna fundera över hur de skulle svara (förklara
att de inte behöver svara högt):
• Var skulle ni placera er på den här skalan?
• Skulle ni vilja vara lyckligare än ni är nu?
• Kan ni komma på någon som ni skulle vilja hjälpa att bli lyckligare?
Be eleverna att medan de studerar Johannes 13, att söka efter en princip som
hjälper dem veta vad de kan göra för att bli lyckligare.
För att hjälpa eleverna förstå sammanhanget i Johannes 13, påminn dem om att
Jesus firade den judiska påsken med sina apostlar. Sammanfatta Johannes 13:1–3
med att förklara att när Jesus delade denna sista måltid med sina apostlar innan
han korsfästes, visste han att han snart skulle dö och återvända till sin
himmelske Fader.
Be en elev läsa upp Johannes 13:4–5 och be klassen följa med i texten och se vad
Jesus gjorde när han och hans apostlar hade ätit färdigt påskmåltiden. Förklara att
med orden ”lade av sig manteln” i vers 4 menas att Jesus tog av sig sina ytterkläder,
ungefär som vi skulle ta av oss en jacka idag.
• Hur tjänade Frälsaren sina lärjungar?
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Förklara att ”På Nya testamentets tid, bar människor sandaler, de gick
huvudsakligen på grusvägar där det fanns dynga från djur, och de hade endast
växlande tillgång till vatten att tvätta sig med. Deras fötter blev mycket smutsiga
och att tvätta en annan persons fötter kunde ha varit en motbjudande uppgift. …
Denna gästfrihetshandling utfördes normalt av de tjänare som hade lägst rang”
(New Testament Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014], s. 242). Under denna sista måltid ”reste sig Kristus upp mitt under måltiden,
band en linneduk om sig som en slav eller en tjänare skulle ha gjort och knäböjde
för att tvätta apostlarnas fötter” (Jeffrey R. Holland, ”Han älskade dem in i det
sista”, Liahona, sep. 2002 s. 11).
Visa bilden Jesus tvättar apostlarnas
fötter (Evangeliebilder [2008], nr 55; se
även LDS.org).
• Om ni hade varit där när Jesus
tvättade sina apostlars fötter, hur
hade ni reagerat om Jesus börjat
tvätta era fötter?
• Vad visar handlingen att Jesus
tvättade sina apostlars fötter om
hans karaktär?
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 13:8 (i Handledning för
skriftstudier). Be klassen att följa med i texten och se vad Petrus sa när Frälsaren
började tvätta hans fötter.
• Vad sa Petrus, enligt Joseph Smiths översättning, Johannes 13:8, när Frälsaren
började tvätta hans fötter?
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes 13:9–10 (i Handledning
för skriftstudier). Be klassen följa med i texten och se hur Petrus reagerade på det
Herren sa till honom.
• Vad lär vi oss om Petrus från hans reaktion på vad Herren sa till honom, enligt
vers 9? (Petrus respekterade Herren och ville följa honom fullständigt.)
Förklara att genom att tvätta sina apostlars fötter, utförde Frälsaren inte bara en
vacker tjänande handling, utan han uppfyllde också Mose lag och instiftade en
helig förrättning (se Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 band [1965–1973], 1:708.) Denna förrättning återställdes i vår tidsutdelning
genom profeten Joseph Smith (se L&F 88:74–75, 137–41).
Be en elev läsa upp Johannes 13:11 och be klassen följa med i texten och se varför
Jesus sa om apostlarna att ”de inte alla var rena”.
• Vem syftade Frälsaren på när han sa om apostlarna att ”de inte alla var rena”?
(Judas Iskariot, som inom kort skulle förråda honom.)
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 13:12–17. Be klassen att följa med i
texten och se vad Frälsaren lärde sina apostlar när han hade tvättat deras fötter.
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• Vilket exempel satte Frälsaren, enligt vers 13–16, som han bad sina apostlar att
följa? (Fastän Frälsaren var ”Mästare och Herre” [v. 13] och den störste av alla,
tjänade han andra.)
• Vilka välsignelser får vi, med tanke på Frälsarens löfte till sina apostlar i vers 17,
när vi följer hans exempel genom att tjäna andra? (Med sina egna ord bör
eleverna lyfta fram följande eller en liknande princip: När vi följer Frälsarens
exempel genom att tjäna andra, bli vi lyckligare.)
• Varför tror ni vi blir lyckligare om vi tjänar andra som Frälsaren gjorde?
Be eleverna att tänka på ett tillfälle då de var lyckligare eftersom de följde
Frälsarens exempel genom att tjäna andra. Be flera elever berätta för klassen om
sina upplevelser. Berätta gärna om en egen upplevelse.
För att hjälpa eleverna lära sig om ett sätt de kan tillämpa den här principen på, ber
du en elev läsa upp följande ord av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Be er himmelske Fader i er morgonbön varje ny dag att vägleda er så att ni ser
en möjlighet att tjäna ett av hans dyrbara barn. Ha sedan ert hjärta fyllt av tro
och kärlek under dagen och leta efter någon som ni kan hjälpa. Om ni gör det
skärps er andliga lyhördhet och ni upptäcker tillfällen att tjäna som ni aldrig
tidigare insett var möjliga” (”Verka med iver”, Liahona, nov. 2012, s. 31).

• Hur kan vi, enligt äldste Ballard, finna möjligheter att tjäna andra?
Uppmuntra eleverna att följa Frälsarens exempel genom att tjäna andra. Du skulle
kunna be eleverna att inför de kommande lektionerna, vara beredda att dela med
sig av sina erfarenheter av att tjäna andra.

Johannes 13:18–30
Jesus förutsäger vem som ska förråda honom
Sammanfatta Johannes 13:18–30 med att förklara att när Jesus hade lärt sina
apostlar att de skulle bli lyckliga om de tjänade andra, sa han att en av dem skulle
förråda honom. När Johannes frågade Jesus vem som skulle förråda honom,
antydde Jesus att en av hans apostlar (Judas) skulle göra det.

Johannes 13:31–38
Jesus lär sina lärjungar att älska varandra
Fråga eleverna om de någonsin blivit anklagade för att inte vara kristna, eller en
sann Kristi lärjunge, eftersom de är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Om någon av eleverna räcker upp handen, frågar du dem hur de bemötte
anklagelsen att de inte är kristna. Om ingen har haft en sådan upplevelse,
frågar du:
• Vad skulle ni säga till en person som sa att ni inte är kristna?
Be en elev läsa upp Johannes 13:34–35. Be klassen att följa med i texten och se hur
Frälsaren sa att andra skulle förstå att apostlarna var Jesu Kristi lärjungar.
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• Vilket bud gav Jesus sina apostlar, enligt vers 34?
• Vad skulle andra veta, enligt vers 35, om apostlarna älskade varandra såsom
Jesus älskade dem?
• Vilken princip kan vi lära oss från det Jesus undervisade sina apostlar om?
(Eleverna bör med egna ord uttrycka följande eller en liknande princip: När vi
älskar varandra såsom Jesus Kristus älskar oss, förstår andra att vi är hans
lärjungar.)
• Hur visar Jesus Kristus att han älskar människor, enligt vad ni studerat om
honom i år?
För att hjälpa eleverna förstå hur viktig och sann den princip de just hittat är, ber du
en elev läsa upp följande ord av äldste Paul E. Koelliker i de sjuttios kvorum:
”Två unga missionärer knackade på en dörr i hopp om att finna någon som ville
ta emot deras budskap. Dörren öppnades och en ganska storväxt man kom ut
och sa, inte helt vänligt: ’Sa jag inte att ni inte skulle knacka på hos mig en gång
till. Jag varnade er och sa att om ni någonsin kom tillbaka så skulle det inte bli
roligt för er. Låt mig vara i fred!’ Han stängde snabbt dörren.
När äldsterna gick därifrån lade den äldre och erfarnare missionären armen om
den yngre missionärens axlar för att trösta och uppmuntra honom. Utan att de visste om det
iakttog mannen dem genom fönstret för att vara säker på att de hade begripit. Han trodde att de
skulle skratta och göra sig lustiga över hans bryska bemötande. Men när han såg hur vänliga
missionärerna var mot varandra så veknade hans hjärta omedelbart. Han öppnade dörren igen
och bad missionärerna komma tillbaka och lämna sitt budskap. …
Principen att ha kärlek till varandra och utveckla förmågan att alltid sätta Kristus i centrum, i
tanke, ord och handling, är väsentlig om vi ska kunna bli Kristi lärjungar” (”Han älskar oss
verkligen”, Liahona, maj 2012, s. 17).

• Hur följde missionärerna som berättelsen beskriver, Herrens råd att älska
varandra?
Be eleverna sjunga ”Älska varandra” (Psalmer nr 198), och be dem tänka på någon
de känner som man lätt ser är en Jesu Kristi lärjunge tack vare den kärlek som han
eller hon visar andra. När ni sjungit psalmen, ber du eleverna dela med sig av vilka
personer de tänkte på och förklara specifika sätt som de personerna visar sin kärlek
till andra. Du skulle också kunna berätta för klassen om någon du tänkte på.
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om vad de ska
göra för att bättre älska andra som Frälsaren älskar dem.
Sammanfatta Johannes 13:36–38 med att förklara att när Petrus hade sagt att han
ville ge sitt liv för Jesus Kristus, sa Jesus att han skulle förneka honom tre gånger
innan tuppen gol.

Repetition av nyckelskriftställen
Led eleverna i en skriftställejakt genom att använda ledtrådar för att hjälpa dem att
snabbt hitta skriftställen. Som ledtrådar kan du använda nyckelord,
kontextupplysningar, lärosatser och principer och tillämpningsförslagen på
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nyckelskriftställekorten. Du kan också bidra med egna ledtrådar. Skriftställejakter
där eleverna tävlar om att hitta skriftställen kan få dem att aktivt vilja lära sig
nyckelskriftställen. När du använder skriftställejakter, gör det då på ett sådant sätt
att det inte sårar någon eller stör Anden. Hjälp eleverna förstå att de inte ska
handskas vanvördigt med skrifterna eller överdriva tävlingsmomentet. Du kan
också låta eleverna tävla mot en norm snarare än mot varandra. De kan till exempel
tävla mot läraren eller tävla för att se om en viss procent av klassen kan hitta ett
skriftställe inom en viss tid.
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Johannes 14
Inledning

Efter påskmåltiden, lärde Jesus sina apostlar hur man
återvänder till sin himmelske Fader och hur man visar sin

kärlek till Frälsaren. Sedan lovade Jesus sina apostlar att han
skulle sända dem en annan Hjälpare.

Lektionsförslag
Johannes 14:1–14
Frälsaren undervisar sina apostlar om hur de kan återvända till sin himmelske Fader
Visa om möjligt en karta över den stad ni befinner er i, och be eleverna peka ut var
ni är på den. Peka ut en annan plats på kartan som eleverna känner väl till. Be dem
skriva på en papperslapp hur man tar sig från deras nuvarande plats till den
platsen. Be en eller två elever berätta vad de skrev.
Skriv Celestiala riket på tavlan. Be eleverna fundera över hur de skulle beskriva
vägen för någon som undrar hur man tar sig till det celestiala riket.
Be eleverna att medan de studerar Johannes 14, söka efter en sanning som hjälper
dem veta hur de kan återvända till vår himmelske Fader och komma in i det
celestiala riket.
För att hjälpa eleverna förstå Johannes 14 i dess sammanhang, påminn dem om att
Jesus firade den judiska påsken med sina apostlar i ett rum i Jerusalem. Efter
påskmåltiden, sa Jesus till sina lärjungar att han snart skulle lämna dem (se Joh.
13:33).
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 14:1–5. Be klassen följa med i texten
och se vad Jesus lärde sina apostlar för att trösta dem.
• Vad lärde Jesus sina apostlar för att trösta dem?
• Vad tror ni menas med orden ”I min Faders hus finns många rum” i vers 2?
Be en elev läsa upp följande ord av profeten Joseph Smith:
”[Orden] ’I min Faders hus finns många rum’ … borde lyda – ’I min Faders rike
finns många riken, på det ni må bli Guds arvingar och mina medarvingar’ … Det
finns rum för dem som lyder en celestial lag och det finns andra rum för dem som
inte höll lagen, varje människa i sin ordning” (Kyrkans presidenters lärdomar:
Joseph Smith [2007], s. 217).

Föreslå gärna att eleverna skriver orden rike och riken i sina skrifter, ovanför orden
hus och rum i Johannes 14:2.
• Vilka lärdomar i Johannes 14:1–4 kan ha varit tröstande för apostlarna?
• Hur reagerade Thomas, enligt vers 5, när Frälsaren undervisade om att
apostlarna kände vägen till sin himmelske Faders rike?
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Be en elev läsa upp Johannes 14:6 och be klassen leta efter Jesu svar på
Thomas fråga.

Johannes 14:6 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar nyckelskriftställen

hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att kunna undervisa
andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett sådant sätt att
de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att hjälpa eleverna lära
sig det här skriftstället.

• Hur svarade Jesus på Thomas fråga?
Rita en stig på tavlan. Skriv Vi på den ena änden av stigen och Vår himmelske Faders
rike på den andra. Skriv Vägen under stigen och förklara att ordet vägen avser stigen
som leder från en plats till en annan.
• På vilket sätt är Frälsaren vägen? (Eleverna kan svara att Frälsaren visar oss hur
vi ska leva för att kunna bli lika Gud och hur vi kan vara värdiga att vistas i vår
himmelske Faders närhet.)
Skriv Sanningen och Livet på tavlan under ”Vägen”.
• Hur är Jesus Kristus sanningen? (Han är källan till all sanning och levde
fullkomligt efter all sanning.)
• Hur är Jesus Kristus livet? (Han gör det möjligt för oss att övervinna fysisk död
och återuppstå med odödliga fysiska kroppar och övervinna andlig död för att få
evigt liv. Han är ”ljuset som finns i allting, som ger liv åt allting” [L&F 88:13].)
Under teckningen av stigen på tavlan, skriver du Jesus Kristus är bredvid ”Vägen”.
• Hur skulle ni sammanfatta innebörden av Frälsarens ord: ”Ingen kommer till
Fadern utom genom mig” utifrån vår diskussion? (Johannes 14:6). (Eleverna
kan använda egna ord, men de bör uttrycka följande eller en liknande sanning:
Endast genom Jesu Kristi försoning och genom att följa hans väg kan vi
komma in i vår himmelske Faders rike.)
• Vad händer om vi försöker följa en annan väg än Frälsarens?
Be en elev läsa upp följande ord från äldste Lawrence E. Corbridge i de sjuttios
kvorum. Be klassen lyssna efter vad som händer om vi försöker följa en annan väg
än Frälsarens.
”Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Han är vägen. Varje annat
sätt, varje annan väg, vilken annan väg som helst, är dårskap. …
Vi kan antingen följa Herren och begåvas med hans kraft och få frid, ljus, styrka,
kunskap, tillit, kärlek och glädje, eller så kan vi gå en annan väg, vilken annan
väg som helst, hurudan den vägen än är, och göra det ensamma, utan hans stöd,
utan hans kraft, utan vägledning, i mörker, förvirring, tvivel, sorg och förtvivlan.
Och jag frågar er: Vilken väg är lättast? …
Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Jesus Kristus är vägen” (”Vägen”, Liahona,
nov. 2008, s. 34, 36).
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• Vad händer om vi inte följer Frälsarens väg, enligt äldste Corbridge?
• Vad händer om vi följer Frälsarens väg?
Be eleverna fundera över upplevelser de haft då de välsignats eftersom de följde
Frälsarens exempel. Be några av dem att berätta om sina upplevelser.
Sammanfatta Johannes 14:7–14 med att förklara att Frälsaren lärde sina apostlar att
ett av hans syften med att komma till jorden var att i ord och handling uppenbara
sin himmelske Faders sanna natur. Han lovade också sina apostlar att de skulle ha
makt att utföra stora ting.

Johannes 14:15–31
Jesus lär sina lärjungar hur de ska visa sin kärlek till honom
Be eleverna tänka på någon de älskar.
• Hur visar ni er kärlek till den här personen?
Be en elev läsa upp Johannes 14:15 och be klassen leta efter vad Jesus sa att hans
apostlar skulle göra för att visa sin kärlek till honom.

Johannes 14:15 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar nyckelskriftställen

hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att kunna undervisa
andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett sådant sätt att
de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att hjälpa eleverna lära
sig det här skriftstället.

• Vad kan vi göra för att visa vår kärlek till Jesus Kristus, med tanke på vad Jesus
lärde sina apostlar? (Eleverna bör lyfta fram följande sanning: Vi visar vår
kärlek till Jesus Kristus genom att hålla hans bud.)
Ta med dig flera papperslappar till klassen med bud skrivna på dem (som att hålla
visdomsordet, betala tionde och hålla sabbatsdagen helig). Be flera elever att
komma och ställa sig framför klassen. Be var och en ta en papperslapp, läsa upp
budet och förklara hur vi kan visa vår kärlek till Jesus Kristus genom att hålla det
budet. Be dem sedan att sätta sig igen.
Be eleverna begrunda hur pass väl de visar sin kärlek till Jesus Kristus genom att
hålla hans bud. Uppmuntra dem att sätta upp ett mål att visa sin kärlek till
Frälsaren genom att bättre hålla ett eller fler bud som kan vara svåra för dem.
Be en elev läsa upp Johannes 14:16–17, 26. Be klassen följa med i texten och se vad
Frälsaren lovade sina apostlar.
• Vad lovade Frälsaren sina apostlar?
Förklara att uttrycket ”en annan Hjälpare” i vers 16 syftar på den Helige Anden.
Eftersom Frälsaren hade varit en hjälpare för sina apostlar under sin jordiska
verksamhet, kallade han den Helige Anden för en annan Hjälpare.
• Vad kan den Helige Anden göra för oss, enligt Johannes 14:16–17, 26? (Med
egna ord bör eleverna lyfta fram följande sanning: Den Helige Anden kan
hjälpa oss, lära oss allt, och påminna oss om allt.)
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Be eleverna besvara följande frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• När har du känt att den Helige Anden har tröstat dig? När har du känt att han
undervisat dig? När har han hjälpt dig minnas något?
När eleverna har haft tillräckligt med tid ber du några frivilliga att berätta vad
de skrev.
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 14:18–23.
• Hur blir vi, enligt verserna 21 och 23 välsignade när vi håller buden? (Eleverna
kan använda sina egna ord, men de bör uttrycka följande eller en liknande
princip: När vi håller buden ska vår himmelske Fader och Jesus Kristus
vara med oss.)
• Vad tror ni menas med att vår himmelske Fader och Jesus Kristus ska vara med
oss? (Detta syftar på att vår himmelske Fader och Jesus Kristus personligen
visar sig [se L&F 130:3].)
Förklara att profeten Joseph Smith undervisade om att den Helige Anden är den
förste Hjälparen, och Jesus Kristus är den andre Hjälparen. För att ta emot honom
som den andre Hjälparen, måste vi först utveckla tro på honom, omvända oss, låta
döpa oss, ta emot den Helige Anden och sträva efter att vara rättfärdiga och tjäna
Gud. Om vi gör dessa saker ska så småningom ”Jesus Kristus personligen besöka
[oss], eller då och då uppenbara sig för oss, … och himmelska syner ska öppnas för
[oss], och Herren ska undervisa [oss] ansikte mot ansikte” (i History of the Church,
3:380–381). Detta löfte uppfylls i enlighet med Herrens vilja och tidsplan (se L&F
88:68).
Be eleverna läsa Johannes 14:27 tyst för sig själva och leta efter Frälsarens budskap
till sina apostlar.
• Hur hör Frälsarens budskap i vers 27 samman med de principer vi lyft fram
under den här lektionen?
• Vad är skillnaden mellan den frid Frälsaren erbjuder oss och den frid världen
erbjuder oss?
Sammanfatta Johannes 14:28–30 och Joseph Smiths översättning av Johannes
14:30 (i Handledning för skriftstudier) med att förklara att Jesus sa till sina apostlar
att de skulle glädjas eftersom han snart skulle lämna dem för att återvända till sin
himmelske Fader. Han sa också att Satan inte hade någon makt över honom
eftersom han hade övervunnit världen. Jesus sa till apostlarna att Satan fortfarande
kunde ha inflytande över dem eftersom de ännu inte hade slutfört sitt arbete
på jorden.
Be eleverna läsa Johannes 14:31 tyst för sig själva och se vad Frälsaren ville att
världen skulle veta.
• Vad ville Frälsaren att världen skulle veta?
• Hur visade Frälsaren sin kärlek till sin himmelske Fader?
Avsluta med att be eleverna vittna om hur den här lektionens principer kan hjälpa
dem i deras strävan att återvända till Guds närhet i det celestiala riket.
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Nyckelskriftställe – Johannes 14:6
För att hjälpa eleverna lära sig Johannes 14:6utantill, fundera på att använda en av
metoderna i tillägget i handledningen.

Nyckelskriftställe – Johannes 14:15
För att hjälpa eleverna lära sig Johannes 14:15 utantill, ber du dem skriva versen på
en bit papper. Be dem upprepa versen tills de kan den utantill. Be dem sedan
placera papperet på ett ställe där det påminner dem om att visa sin kärlek till
Herren genom att hålla hans bud.
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Johannes 15
Inledning

Under Frälsarens jordiska verksamhets sista kväll, efter den
sista måltiden, lärde han sina apostlar att han är den sanna
vinstocken och att hans lärjungar är grenarna. Han gav sina

lärjungar budet att älska varandra och varnade dem för den
förföljelse de skulle uppleva på grund av att de förknippades
med honom.

Lektionsförslag
Johannes 15:1–11
Jesus förklarar att han är den sanna vinstocken
Skriv följande ord på tavlan innan lektionen börjar: framgångsrik, olycklig, glad, död,
eftersträvansvärd, oproduktiv, fruktbar, produktiv, välstånd och misslyckad.
Be eleverna föreställa sig att de om 60 år ser tillbaka på sina liv.
• Vilka av de här orden skulle ni vilja beskrev era liv? Varför?
Rita en bild av en vinstock på tavlan.
Du skulle kunna föreslå att eleverna
ritar av bilden i sina anteckningsböcker
eller studiedagböcker. Förklara att Jesus
använde en vinstock som metafor för
att hjälpa sina lärjungar förstå hur de
skulle leva fruktbara, produktiva och
rika liv.
Be en elev läsa upp Johannes 15:1–5. Be
klassen att följa med i texten och se vad
den här metaforens olika delar symboliserar.
• Vad symboliserar vinstocken? (På vinstocken skriver du Jesus Kristus.)
• Vad symboliserar grenarna? (På grenarna skriver du Jesu Kristi lärjungar.)
• Om Jesus Kristus är vinstocken och vi är grenarna, vad symboliserar frukten?
(Frukten kan symbolisera de rättfärdiga gärningar och handlingar som Jesu
Kristi lärjungar bör frambringa. På frukten skriver du rättfärdiga gärningar.)
• Hur är vår himmelske Fader som en vingårdsman, enligt verserna 1–2?
(Förklara att Gud Fadern planterade den sanna vinstocken [Jesus Kristus] från
vilken alla andra kunde få näring.)
Visa klassen en liten gren eller kvist som du har skurit av från ett träd och förklara
hur mycket du ser fram emot att kunna plocka frukt från den här grenen och äta
den. Fråga klassen när de tror du ska kunna äta frukt från den här grenen.
• Varför kommer den här grenen inte att producera någon frukt? (Eftersom den
skurits av från trädet får den ingen näring för att producera frukt.)
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Be en elev läsa upp Johannes 15:4–5. Be klassen att följa med i texten och se vad
Frälsaren sa att en gren behöver för att det ska växa frukt på den.
• Vad sa Jesus att en gren behöver för att det ska växa frukt? (Grenen måste förbli
i vinstocken.)
• På vilka sätt liknar den här grenen någon som har skilts eller skurits av från
Frälsaren?
Föreslå att eleverna markerar varje gång orden förbli eller förblir nämns i verserna
4–5. Förklara att ordet förblir som används i de här verserna innebär att vi orubbligt
och oavbrutet håller oss fast vid Jesus Kristus och hans kyrka (se Jeffrey R. Holland,
”Förbli i mig”, Liahona, maj 2004, s. 32).
• Vad händer när vi förblir i, eller förblir fast förankrade vid Frälsaren, enligt vers
5? (Jesu Kristi lärjungar bär rik frukt.)
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi håller buden förblir vi i
Frälsarens kärlek och …
För att hjälpa klassen förstå ett sätt som Jesus Kristus hjälper oss hålla buden på
och förbli i hans kärlek, be en elev läsa upp följande ord:
”Det är … genom Herrens nåd som personer, genom tro på Jesu Kristi försoning och omvändelse
från sina synder, får kraft och hjälp att utföra goda gärningar som de inte skulle kunna utföra av
enbart sin egen förmåga. Denna nåd är en möjliggörande kraft som gör att män och kvinnor kan
få del av evigt liv och upphöjelse efter det att de bemödat sig efter bästa förmåga” (Bible
Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Grace”).

• Hur ger Jesus Kristus oss styrka att hålla buden?
Sammanfatta Johannes 15:6–8 med att förklara att Jesus undervisade om att de
som inte förblir i honom är som grenen som skurits av. Den vissnar och dör, men
de personer som förblir i Jesus Kristus frambringar rättfärdiga gärningar som
ärar Gud.
• Vad kan vi göra för att förbli i, eller förbli fast förankrade vid Frälsaren?
Be en elev läsa upp Johannes 15:9–11. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
lärde sina apostlar att de skulle göra och vilka välsignelser de skulle få.
• Vad lärde Jesus sina apostlar att göra?
• Hur hjälper lydnad till buden oss att bli kvar i Frälsarens kärlek? (Förklara att
även om Fadern och Sonen älskar oss med en fullkomlig och evig kärlek, kan vi
få de fullständiga välsignelser de i sin kärlek vill ge oss, om vi håller deras bud
[se 1 Ne. 17:35; L&F 95:12; 130:20–21].)
• Varför lärde Jesus sina lärjungar att förbli i honom och frambringa rättfärdiga
gärningar, enligt vers 11?
Fråga eleverna hur de skulle avsluta meningen på tavlan så att den bildar en
princip, utifrån vad de läste i vers 11. (Använd elevernas egna ord och avsluta
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meningen på tavlan så att den uttrycker följande princip: Om vi håller buden
förblir vi i Frälsarens kärlek och tar emot glädjens fullhet.)
• Varför tror ni att vi kan få ta emot glädjens fullhet när vi förblir i Frälsaren?
Be eleverna tänka på någon de känner som upplever glädje tack vare att han eller
hon förblir i Frälsaren. Be några elever berätta om den person de tänkte på och
förklara varför den personen är ett bra exempel på den här principen. Du skulle
också kunna be eleverna berätta hur de har känt glädje när de förblivit i Frälsaren.
Be eleverna att tänka på olika sätt som de kan förbli fast förankrade vid Frälsaren
och därigenom få större glädje.

Johannes 15:12–17
Jesus befaller sina lärjungar att älska varandra
Skriv följande ord från president Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum på
tavlan. (Du hittar uttalandet i ”Jesu Kristi mission och verksamhet”, Liahona, apr.
2013, s. 24.)
”Det bästa beviset på vår vördnad för Jesus är helt visst när vi försöker efterlikna
honom” (president Russell M. Nelson).

Stryk under orden vördnad och efterlikna på tavlan. Be eleverna förklara vad de
understrukna orden betyder. (Vördnad betyder att visa stor kärlek och respekt och
efterlikna betyder att ta efter eller följa.)
• Varför tror ni att det bästa sättet att visa Jesus att vi älskar och respekterar
honom är att försöka efterlikna honom?
Be en elev läsa upp Johannes 15:12. Be klassen följa med i texten och se hur
Frälsaren bad oss efterlikna honom.
• Vad har Jesus befallt oss att göra? (Eleverna kan använda egna ord men de bör
lyfta fram följande sanning: Frälsaren har befallt oss att älska varandra så
som han älskar oss. Uppmuntra eleverna att markera denna sanning i vers 12.)
• Vad tror ni menas med att älska någon på det sätt som Jesus Kristus älskar er?
Be eleverna att tyst läsa Johannes 15:13–17 och leta efter hur Frälsaren har älskat
oss. Efter en stund delar du upp dem i par och ber dem att diskutera med sin
partner vad de hittade. Ställ sedan följande frågor:
• Vad sa Frälsaren att det största beviset på kärlek är, enligt vers 13?
• Hur visade han oss denna slags kärlek?
För att hjälpa eleverna bättre förstå vad det innebär att ge sitt liv, be en elev läsa
följande ord från äldste Claudio R. M. Costa i de sjuttios kvorum:
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”[Jesus Kristus] gav oss det främsta exemplet på kärlek, då han sa: ’Ingen har
större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner’ [Joh. 15:13]. Senare sonade
han våra synder och gav till sist sitt liv för oss alla.
Vi kan ge vårt liv för dem vi älskar, inte genom att dö för dem utan genom att
leva för dem – ge av vår tid, alltid vara närvarande i deras liv, tjäna dem, vara
uppmärksamma, tillgivna och visa alla i vår familj och alla människor sann kärlek
– som Frälsaren lärde” (”Skjut inte upp till morgondagen det du kan göra i dag”, Liahona, nov.
2007, s. 74).

• Vad är några exempel på hur vi, enligt äldste Costa, kan ge våra liv för andra?
• När har någon gett sitt liv för er, på ett av de här sätten?
Be eleverna begrunda Frälsarens bud att vi ska älska andra som han älskar oss. Låt
dem få några minuter på sig att skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker om någon som de tror att Frälsaren skulle vilja att de visade kärlek
till och en plan för hur de ska göra det.
Hjälp eleverna att tillämpa lärosatser och principer
Det är mer troligt att eleverna tillämpar lärosatser och principer som de har hittat i skrifterna när
de genom Anden känner att de är sanna och viktiga och känner sig angelägna om att införliva
dem i sina liv. Ett effektivt sätt att hjälpa eleverna känna att lärosatserna och principerna är
sanna och viktiga är att uppmuntra dem att begrunda och skriva ner sätt som de kan tillämpa
eller leva efter de sanningar de lärt sig.

Johannes 15:18–27
Jesus varnar sina lärjungar för de förföljelser som ska drabba dem då de vittnar
om honom
Förklara att när Frälsaren hade lärt sina lärjungar om att förbli i honom och visa
kärlek till varandra, undervisade han dem om vad som skulle drabba dem på grund
av det särskilda vittnesbörd de hade om honom och deras ansvar att dela med sig
av det.
Be en elev läsa upp Johannes 15:18–20 och be klassen följa med i texten och se hur
Jesus sa att världen skulle behandla hans lärjungar. (Förklara att i dessa verser
syftar ”världen” på människor som är syndiga och motsätter sig Gud.)
• Hur sa Jesus att världen skulle behandla hans lärjungar?
Du får gärna påpeka för eleverna att eftersom ”världen” hatar Frälsarens lärjungar,
är det troligt att eleverna stöter på media och websidor med antimormonskt och
hatfyllt innehåll. Vissa elever drabbas av utanförskap, hån och hot genom
aggressivt beteende som nätmobbing.
Om det är passande skulle du kunna undervisa eleverna om hur och var de kan
hitta svar på hatfyllda anklagelser mot kyrkan. Förutom att vända sig till vuxna som
de litar på, kan eleverna hitta hjälp via resurser på nätet på mormonnewsroom.org,
lds.org/topics, och seektruth.lds.org.
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Sammanfatta Johannes 15:21–25 med att förklara att Jesus Kristus fastställde att de
som hatar honom också hatar Fadern och att de får stå till svars för sina val.
Förklara att trots andras hat och förföljelser av Frälsarens efterföljare, såg Jesus
Kristus till att världen kunde få ett vittnesbörd om honom. Be eleverna läsa
Johannes 5:26–27 tyst för sig själva och se vem som skulle vittna om Jesus Kristus
för världen.
• Vem skulle vittna om Frälsarens gudomlighet? (Den Helige Anden och
Frälsarens lärjungar.)
Be eleverna begrunda principerna och sanningarna i den här lektionen. Uppmuntra
dem att tänka igenom vad de känt att de bör göra och följa de maningar som de
eventuellt har fått av den Helige Anden.
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Johannes 11–15
(Studieavsnitt 15)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Johannes 11–15
(studieavsnitt 15) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Joh. 11)
När eleverna läste om hur Frälsaren uppväckte Lasarus från de döda, lärde de sig följande princip: Vi kan välja att utöva
tro på Jesus Kristus under våra motgångar. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Om vi tror på Jesus Kristus kan vi få
evigt liv. Om vi väljer att utöva tro på Jesus Kristus i våra motgångar, bekräftas och stärks vår tro på honom.

Dag 2 (Joh. 12)
I den här lektionen läste eleverna om hur Maria, Martas och Lasarus syster, smorde Jesus fötter och om Frälsarens intåg
i Jerusalem. De läste också om Frälsarens undervisning i Jerusalem. Från Frälsarens lärdomar, lärde sig eleverna följande
sanningar: Endast underverk räcker inte för att vi ska tro på Jesus Kristus. När vi bryr oss mer om att vara andra till lags
än att vara Gud till lags, kan det hindra oss från att öppet stå för vår tro på Jesus Kristus och hans evangelium. Om vi
tror på Jesus Kristus, behöver vi inte leva i andligt mörker.

Dag 3 (Joh. 13)
När eleverna läste skildringen av hur Frälsaren tvättade apostlarnas fötter, lärde de sig följande sanningar: När vi följer
Frälsarens exempel genom att tjäna andra, blir vi lyckligare. När vi älskar varandra såsom Jesus Kristus älskar oss,
förstår andra att vi är hans lärjungar.

Dag 4 (Joh. 14–15)
I den här lektionen studerade eleverna den undervisning Frälsaren gav sina apostlar innan han påbörjade sitt
försoningsoffer. De lärde sig att endast genom Jesu Kristi försoning och genom att följa hans väg kan vi komma in i vår
himmelske Faders rike. De lärde sig också att vi visar vår kärlek till Jesus Kristus genom att hålla hans bud och att den
Helige Anden kan hjälpa oss, lära oss allt, och påminna oss om allt. När eleverna studerade liknelsen om vinstocken
och grenarna, lärde de sig att om vi håller buden förblir vi i Frälsarens kärlek och tar emot glädjens fullhet.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå vad de måste göra för att återvända till
sin himmelske Fader. Dessutom kan eleverna, när de studerar Herrens råd i
Johannes 14, begrunda hur de bättre kan följa Frälsarens väg.
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Lektionsförslag
Johannes 14:1–14
Frälsaren undervisar sina apostlar om hur de kan återvända till sin himmelske Fader
Visa om möjligt en karta över den stad ni befinner er i, och be eleverna peka ut var
ni är på den. Peka ut en annan plats på kartan som eleverna känner väl till. Be dem
skriva på en papperslapp hur man tar sig från deras nuvarande plats till den
platsen. Be en eller två elever berätta vad de skrev.
Skriv Celestiala riket på tavlan. Be eleverna fundera över hur de skulle beskriva
vägen för någon som undrar hur man tar sig till det celestiala riket.
Påminn eleverna om att när de studerade Johannes 14 i sin dagliga lektion, lärde de
sig om en sanning som kan hjälpa dem att veta hur de kan återvända till sin
himmelske Fader och komma in i det celestiala riket. Förklara att i den här
lektionen ska de lära sig mer om den sanningen.
För att hjälpa eleverna förstå Johannes 14 i dess sammanhang, påminn dem om att
Jesus firade den judiska påsken med sina apostlar i ett rum i Jerusalem. Efter
påskmåltiden, sa Jesus till sina lärjungar att han snart skulle lämna dem (se Joh.
13:33).
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 14:1–5. Be klassen följa med i texten
och se vad Jesus lärde sina apostlar för att trösta dem.
Förklara att Joseph Smiths översättning av Johannes 14:3 lyder: ”Och när jag går,
bereder jag en plats åt er, och jag ska komma tillbaka och ta er till mig, för att ni
skall vara där jag är.”
• Vad lärde Jesus sina apostlar för att trösta dem?
• Vad tror ni menas med orden: ”I min Faders hus finns många rum” (Joh. 14:2)?
Be en elev läsa upp följande ord av profeten Joseph Smith: Be klassen lyssna efter
ordens innebörd.
”[Orden] ’I min Faders hus finns många rum’ … borde lyda – ’I min Faders rike
finns många riken, på det ni må bli Guds arvingar och mina medarvingar’ … Det
finns rum för dem som lyder en celestial lag och det finns andra rum för dem som
inte höll lagen, varje människa i sin ordning” (Kyrkans presidenters lärdomar:
Joseph Smith [2007], s. 217).

Föreslå gärna att eleverna skriver orden rike och riken i sina skrifter, ovanför orden
hus och rum i Johannes 14:2.
• Vilka lärdomar i Johannes 14:1–4 kan ha varit tröstande för apostlarna?
• Hur reagerade Thomas, enligt vers 5, när Frälsaren undervisade om att
apostlarna kände vägen till sin himmelske Faders rike?
Be en elev läsa upp Johannes 14:6. Be klassen följa med i texten och se hur Jesus
besvarade Thomas fråga. Påminn dem om att det är ett nyckelskriftställe.

428

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T U DIE AVSNITT 15

• Hur svarade Jesus på Thomas fråga?
Rita en stig på tavlan. Skriv Vi på den ena änden av stigen och Vår himmelske Faders
rike på den andra. Skriv Vägen under stigen och förklara att ordet vägen avser stigen
som leder från en plats till en annan.
• På vilket sätt är Frälsaren vägen? (Eleverna kan svara att Frälsaren visar oss hur
vi ska leva för att kunna bli lika Gud och hur vi kan vara värdiga att vistas i vår
himmelske Faders närhet.)
Skriv sanningen och livet på tavlan, under ”Vägen”.
• Hur är Jesus Kristus sanningen? (Han är källan till all sanning och levde
fullkomligt efter all sanning.)
• Hur är Jesus Kristus livet? (Han gör det möjligt för oss att övervinna fysisk död
och återuppstå med odödliga fysiska kroppar och övervinna andlig död för att få
evigt liv. Han är ”ljuset som finns i allting, som ger liv åt allting” [L&F 88:13].)
Under teckningen av stigen på tavlan, skriver du Jesus Kristus är bredvid ”Vägen.”
• Hur skulle ni sammanfatta innebörden av Frälsarens ord ”ingen kommer till
Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6) utifrån vår diskussion och det ni lärt er i er
dagliga lektion? (Eleverna kan använda egna ord, men de bör uttrycka följande
eller en liknande sanning: Endast genom Jesu Kristi försoning och genom
att följa hans väg kan vi komma in i vår himmelske Faders rike.)
• Vad händer om vi försöker följa en annan väg än Frälsarens?
Be en elev läsa upp följande ord från äldste Lawrence E. Corbridge i de sjuttios
kvorum. Be klassen lyssna efter vad som händer om vi försöker följa en annan väg
än Frälsarens.
”Jesus Kristus är vägen. Han är ljus och liv, bröd och vatten, begynnelsen och
änden, uppståndelsen och livet, världens Frälsare, sanningen och vägen.
Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Han är vägen. Varje annat
sätt, varje annan väg, vilken annan väg som helst, är dårskap. …
Herrens väg är inte svår. Livet är svårt, inte evangeliet. ’Det finns en motsats till
allting’ [2 Ne. 2:11] överallt, för alla människor. Livet är svårt för oss
allesammans, men livet är också enkelt. Vi har bara två val. Vi kan antingen följa Herren och
begåvas med hans kraft och få frid, ljus, styrka, kunskap, tillit, kärlek och glädje, eller så kan vi
gå en annan väg, vilken annan väg som helst, hurudan den vägen än är, och göra det ensamma,
utan hans stöd, utan hans kraft, utan vägledning, i mörker, förvirring, tvivel, sorg och förtvivlan.
Och jag frågar er: Vilken väg är lättast? …
Det finns bara en väg till lycka och tillfredsställelse. Jesus Kristus är vägen” (”Vägen”, Liahona,
nov. 2008, s. 34, 36).

• Vad händer om vi inte följer Frälsarens väg, enligt äldste Corbridge?
• Vad händer om vi följer Frälsarens väg?
• Vad innefattar Frälsarens väg? (Påminn vid behov eleverna om att Frälsarens
väg innefattar att utveckla tro på honom och vår himmelske Fader, omvända
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oss, ta emot frälsande förrättningar, som dopet och templets förrättningar, och
att hålla ut intill änden i tro och lydnad.)
Be eleverna fundera över upplevelser de haft då de välsignats eftersom de följde
Frälsarens exempel. Be några av dem att berätta om sina upplevelser.
Be eleverna begrunda hur pass väl de följer Frälsarens väg. Be dem tänka på ett sätt
som de bättre kan följa Frälsaren på och sätta upp ett mål för att genomföra
den saken.
Sammanfatta Johannes 14:7–14 med att förklara att Frälsaren lärde sina apostlar att
ett av hans syften med att komma till jorden var att i ord och handling uppenbara
sin himmelske Faders sanna natur. Han lovade också sina apostlar att de skulle ha
makt att utföra stora ting.

Nästa studieavsnitt (Joh. 16–21)
Be eleverna leta efter svar på följande frågor när de avslutar sina studier av
Johannesevangeliet: Vad sa Jesus till sin mor när han hängde på korset? Vem var
den första personen som Jesus Kristus visade sig för när han hade uppstått? Vem
vägrade tro på andras vittnesbörd om att Jesus hade uppstått? Be eleverna föreställa
sig vad Frälsaren skulle säga till sina apostlar som hade bevittnat honom och hans
uppståndelse men hade valt att återvända till sina gamla jobb istället för att predika
evangeliet. Be dem leta i nästa avsnitt efter vad Frälsaren sa till de lärjungarna.
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Johannes 16
Inledning

Efter påskmåltiden fortsatte Jesus med att undervisa sina
lärjungar. Han sa till dem att han snart skulle gå till Fadern
och att den Helige Anden eller Hjälparen skulle komma och

föra dem in i all sanning. Jesus förutsade också sin egen död
och uppståndelse och förkunnade att han hade övervunnit
världen.

Lektionsförslag
Johannes 16:1–15
Jesus utvecklar den Helige Andens roll
Be en elev att ställa sig framför klassen. Sätt på eleven en ögonbindel så att han
eller hon inte kan se. När eleven har ögonbindel på sig, ber du de andra eleverna
att lägga sina skrifter någonstans i rummet. Fråga sedan eleven med ögonbindeln
hur svårt det skulle vara att hitta en specifik persons skrifter i rummet och slå upp
en specifik sida i dem. Fråga eleven om det skulle hjälpa att ha någon som var villig
att leda honom eller henne till boken.
Be eleven med ögonbindeln välja en annan elev som vägledare. Be den utvalda
eleven leda eleven med ögonbindeln till ett utvalt exemplar skrifter och hjälpa
honom eller henne att hitta en specifik sida. När de har utfört uppgiften, förklarar
du att när Jesus Kristus var på jorden, ledde och undervisade han sina lärjungar.
Han hjälpte dem personligen att förstå de sanningar han undervisade om.
Sammanfatta Johannes 16:1–4 med att förklara att när Jesus hade ätit påskmåltiden
med sina lärjungar, sa han till dem att den tiden skulle komma då människor skulle
hata dem och att dessa människor skulle döda dem i tron att de tjänade Gud.
Be en elev läsa upp Johannes 16:5–6. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
sa till sina lärjungar och hur det fick dem att känna.
• Hur kände sig lärjungarna när de fick veta att Jesus skulle gå bort och att de
skulle bli förföljda?
Be eleven som vägledde eleven med ögonbindeln att återvända till sin plats. Fråga
eleven med ögonbindeln:
• Hur skulle det kännas att vara ensam igen, utan en vän som kunde hjälpa dig?
Ställ fram en stol till eleven och be honom eller henne att sätta sig (men behålla
ögonbindeln på).
Be en elev läsa upp Johannes 16:7. Be klassen följa med i texten och se vem Jesus
lovade att sända när han var borta.
• Vem lovade Jesus skulle komma när han hade lämnat dem? (Jesus skulle sända
Hjälparen, eller den Helige Anden.)
Påpeka att ”den Helige Anden inte verkade fullt ut bland judarna under tiden för
Jesus vistelse på jorden (Johannes 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary i kyrkans engelska
utgåva av Bibeln, “Holy Ghost”). För att hjälpa klassen förstå varför den Helige
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Anden inte verkade fullt ut, läs följande ord av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Så länge Jesus personligen var hos lärjungarna, hade de inte samma behov av
Andens ständiga sällskap som de skulle ha när Jesus hade lämnat dem”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], s. 753).

Sammanfatta Johannes 16:8–12 med att förklara att en av den Helige Andens
uppgifter är att överbevisa världen om synd.
Be en elev läsa upp Johannes 16:13 och be klassen leta efter vilka andra roller den
Helige Anden skulle ha i lärjungarnas liv när Jesus hade lämnat dem.
• Vilka roller skulle den Helige Anden ha i Herrens lärjungars liv när han hade
lämnat dem? Vilken nytta skulle lärjungarna kunna ha av den Helige Andens
hjälp och vägledning?
• Vad kan den Helige Anden också göra för oss idag, med tanke på vers 13? (När
eleverna har svarat på frågan skriver du följande sanning på tavlan: Den Helige
Anden kan föra oss in i all sanning och visa oss allt som kommer att ske.)
• Hur för den Helige Anden oss in i sanningen?
• Hur visar den Helige Anden oss vad som ska ske? (Vid behov kan du förklara
att genom den Helige Anden kan Gud ge oss förvissning, hopp, uppenbarelse,
varning och vägledning för framtiden.)
Placera ett föremål (en belöning) på en hylla eller en stol eller någon annanstans i
rummet. Be eleven med ögonbindeln att hitta föremålet. Be en annan elev att viska
instruktioner till eleven med ögonbindeln för att hjälpa honom eller henne att
navigera och hitta belöningen. När eleven har hittat föremålet, ber du honom eller
henne att ta av sig ögonbindeln. Be båda eleverna att gå och sätta sig igen. Fråga
klassen:
• När har ni känt att den Helige Anden har väglett er till sanningen? Hur visste ni
att det var den Helige Anden som vägledde er?
Du får gärna berätta om en upplevelse då du har vägletts av den Helige Anden i
ditt eget liv. För att hjälpa eleverna tillämpa den sanning de lärt sig, uppmana dem
att leva på ett sådant sätt som inbjuder den Helige Andens vägledning i deras liv.
Att berätta om relevanta upplevelser
Både lärare och elever bör få möjlighet att delge sina insikter, så väl som personliga upplevelser
de haft med en lärosats eller princip. De kan också berätta om händelser som de har bevittnat i
andras liv. Men du kan behöva hjälpa eleverna förstå att vissa upplevelser är för heliga eller
personliga för att man ska berätta om dem under en lektion (se Alma 12:9; L&F 63:64).
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Påpeka att Johannes 16:13 antyder att den Helige Anden, vars uppgift det är att
vittna om Fadern och Sonen, ”inte skall tala av sig själv, utan allt det han hör skall
han tala”. Be en elev läsa upp Johannes 16:14–15 och be klassen leta efter vad den
Helige Anden förkunnar till oss.
• Vems budskap förkunnar den Helige Anden till oss? (När eleverna har svarat på
frågan skriver du följande sanning på tavlan: Den Helige Anden uppenbarar
sanning och undervisning som kommer från vår Himmelske Fader och
Jesus Kristus.)
• Varför hjälper det oss att veta att när den Helige Anden talar till oss, talar han
på vår himmelske Faders och Jesu Kristi vägnar?
Förklara för eleverna att det som den Helige Anden ”förmedlar till din ande ger
långt större visshet än något annat du kan uppfatta genom dina naturliga sinnen”
(Stå fast i din tro [2004], s. 69). Det innebär att den Helige Anden är vår mest
värdefulla vägvisare för att lära oss sanning, hans inflytande är mer värdefullt än
fysiska bevis, andras åsikter och världens sätt att resonera. Precis som vi, behövde
Frälsarens lärjungar lära sig att förlita sig på den Helige Anden som vägvisare när
Herren inte längre var fysiskt närvarande.

Johannes 16:16–33
Frälsaren diskuterar hur han ska lämna jordelivet och förkunnar att han har
övervunnit världen
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de var tvungna att ta farväl av en vän eller
släkting för en tid.
• Vad sa ni för att trösta varandra när ni sa hejdå?
Be en elev läsa upp Johannes 16:16. Be klassen följa med i texten och se vad Jesus
mer sa till sina lärjungar som kan ha tröstat dem när de tänkte på att han skulle
lämna dem. Be klassen berätta vad de hittar.
Förklara att i Johannes 16:17–19, läser vi att lärjungarna inte förstod vad Jesus
menade när han sa att han skulle lämna dem men att de skulle se honom igen.
Be en elev läsa upp Johannes 16:20–22. Be klassen följa med i texten och se hur
Herren sa att hans lärjungar skulle känna sig när han hade lämnat dem och hur de
skulle känna sig när de såg honom igen.
• Hur skulle lärjungarna känna sig när Jesus var borta? Vad lovade han skulle
hända efter det?
Förklara att lärjungarna skulle se Jesus igen när han hade uppstått. Även om de
skulle känna stor sorg över hans död, skulle deras glädje över hans
uppståndelse bestå.
Sammanfatta Johannes 16:23–32 med att förklara att Jesus lärde sina lärjungar att
be direkt till Fadern i hans (Kristi) namn och försäkrade dem om att Fadern älskade
dem och honom.
Be en elev läsa upp Johannes 16:33 och be klassen leta efter ord och meningar som
Frälsaren använde för att trösta sina lärjungar.
• Vilka ord och meningar använde Herren för att trösta sina lärjungar?
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• Varför kan vi, enligt vers 33, ha glädje och frid även i en värld fylld med lidande
och död? (När eleverna besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan:
Eftersom Jesus Kristus har övervunnit världen, kan vi vara vid gott mod
och ha frid.)
• Vad tror ni menas med att Jesus Kristus har övervunnit världen?
Förklara att som Faderns enfödde, levde Jesus Kristus ett syndfritt liv och övervann
varje världslig frestelse. Han genomled varje smärta och svårighet och sonade för
allas våra synder. Genom sitt liv, sitt lidande och sin död och uppståndelse,
övervann han alla hinder för att vi ska kunna bli rena, finna frid och åter leva med
vår himmelske Fader och dem vi älskar.
• Hur kan vetskapen om att Jesus Kristus övervunnit världen hjälpa oss vara vid
gott mod och ha frid?
Ge om möjligt eleverna ett exemplar av följande ord från president Thomas S.
Monson. Be en elev läsa upp det, och be klassen leta efter en förklaring till varför vi
kan vara vid gott mod trots världens prövningar och svårigheter.
”Låt oss vara vid gott mod när vi lever vårt liv. Vi lever i farofyllda tider, men
Herren älskar oss och är medveten om oss. Han är alltid på vår sida när vi gör det
som är rätt. Han hjälper oss när det behövs. … Vårt liv kan också fyllas med
glädje när vi följer Jesu Kristi evangeliums lärdomar.
Herren sa: ’Var vid gott mod. Jag har övervunnit världen’ [Joh. 16:33]. Vilken stor
lycka den kunskapen borde skänka oss. Han levde för oss och han dog för oss.
Han betalade priset för våra synder. Må vi följa hans exempel. Må vi visa vår stora tacksamhet till
honom genom att ta emot hans offer och leva ett sådant liv att vi kan återvända och en dag bo
hos honom” (”Gud vare med er tills vi möts igen”, Liahona, nov. 2012, s. 111).

• När har vetskapen om att Jesus Kristus övervunnit världen hjälpt er vara vid
gott mod och ha frid?
Be eleverna att vara vid gott mod och leva efter Jesu Kristi evangelium. Bär ditt
vittnesbörd om att när de gör det, ska de känna den frid och det hopp som Herrens
försoningsoffer och uppståndelse möjliggör.
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Johannes 17
Inledning

Innan Frälsaren led i Getsemane, sände han upp sin stora
förbön. Han bad att hans lärjungar och alla som följer honom

skulle lära känna sin himmelske Fader och få evigt liv, och
han bad att de skulle vara ett med honom och hans Fader.

Lektionsförslag
Johannes 17:1–8
Jesus Kristus talar till sin himmelske Fader i bön
Be eleverna nämna berömda personer som de känner till. Be dem sedan nämna de
människor i sina liv som de känner bäst.
• Vad är skillnaden mellan att känna till någon och att faktiskt känna den
personen?
• Vad krävs för att verkligen känna någon?
• Vilka personer känner ni att det skulle vara viktigt för er att lära känna
bättre? Varför?
Förklara att Frälsaren undervisade om vikten av att lära känna vår himmelske Fader
och honom. Be eleverna att söka efter sanningar medan de studerar Johannes 17
som hjälper dem lära känna sin himmelske Fader och Jesus Kristus.
För att hjälpa eleverna förstå bakgrunden till Johannes 17, berättar du att vid något
tillfälle mellan det att han och hans lärjungar hade ätit den sista måltiden och när
de gick in i Getsemane örtagård, uppsände Jesus en bön som brukar kallas den
stora förbönen. En innebörd av ordet förbön är att tala med en person till förmån för
någon annan. I det här fallet, talade Jesus Kristus till sin himmelske Fader till
förmån för sina lärjungar, och bad att de skulle få evigt liv.
Be en elev läsa upp Johannes 17:1–3. Be klassen att följa med i texten och se hur
Frälsaren beskrev evigt liv.

Johannes 17:3 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar nyckelskriftställen
hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att kunna undervisa
andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett sådant sätt att
de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att hjälpa eleverna lära
sig det här skriftstället.
Se tillägget i handledningen för att få en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och för
ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna att lära sig de här utvalda skriftställena.

• Hur beskrev Frälsaren evigt liv?
• Hur skulle ni formulera en princip för vad vi måste göra för att få evigt liv, med
utgångspunkt från vers 3? (Eleverna kan använda egna ord men du bör se till
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att det tydligt framgår att för att få evigt liv måste vi lära känna vår
himmelske Fader och hans Son, Jesus Kristus.)
För att hjälpa klassen förstå vad det innebär att känna Gud, ber du en elev läsa upp
följande uttalande från äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum:
”Det är en sak att känna till Gud, och en annan att känna honom. Att känna till
Gud innebär att vi lär oss att han är en personlig varelse, i vars avbild människan
skapats, att vi lär oss att Sonen är Faderns uttryckliga avbild, att vi lär oss att
både Fadern och Sonen besitter vissa specifika egenskaper och krafter. Men att
känna dem, i avseendet att vi får evigt liv, innebär att vi åtnjuter och upplever
samma saker som de gör. Att känna Gud innebär att tänka det han tänker, känna
det han känner, att ha den makt han besitter, förstå de sanningar han förstår, och göra det han
gör. De som känner Gud blir som honom och lever samma slags liv, vilket är evigt liv” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 1:762).

• Vad är skillnaden mellan att känna Fadern och Sonen och att bara känna
till dem?
• Varför kan en person inte få evigt liv utan att känna Gud Fadern och Jesus
Kristus?
• Vad är några exempel på hur vi kan lära känna Fadern och Sonen?
Sammanfatta Johannes 17:4–5 med att förklara att Frälsaren redogjorde för sin
Fader att han hade fullbordat det verk hans Fader gett honom. Han bad sin Fader
att förhärliga honom med samma härlighet som han hade i föruttillvaron.
Be en elev läsa upp Johannes 17:6–8. Be klassen följa med i texten och se vad
Frälsarens lärjungar hade gjort för att lära känna honom.
• Vad hade lärjungarna gjort för att lära känna Frälsaren? (Föreslå gärna att
eleverna markerar orden ”tagit emot dem,” ”verkligen förstått” och ”tror” i
vers 8.)

Johannes 17:9–19
Frälsaren ber för sina lärjungar
Be en elev läsa upp Johannes 17:9. Be klassen att följa med i texten och se vem
Frälsaren särskilt bad för.
• Vem bad Frälsaren för innan han började utföra försoningen?
• Varför tror ni att apostlarna hade nytta av att höra Frälsaren be för deras
räkning?
Skriv Johannes 17:11–18 på tavlan. Dela upp eleverna i par. Be dem studera dessa
verser med sin partner och se vad Jesus bad om för sina apostlarnas räkning. Be
gärna eleverna att markera det de hittar. Efter en stund ber du flera elever berätta
för klassen vad de hittat.
Påpeka att Frälsaren nämnde att hans apostlar skulle fortsätta leva i en värld som
var ond och hatade dem.
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• Vilken sanning kan vi lära oss från verserna 14–16 om att leva i världen som
Jesu Kristi lärjungar? (När eleverna besvarat frågan skriver du följande sanning
på tavlan: Som Jesu Kristi lärjungar ska vi vara i världen men inte av
världen.)
• Vad tror ni det innebär att vara i världen men inte av världen?
Be en elev läsa upp följande ord från äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum:
”I kyrkan upprepar vi ofta yttrandet: ’vara i världen men inte av världen.’ …
Vi borde kanske använde det tidigare nämnda yttrandet som två skilda
uppmaningar. För det första: ’Var i världen.’ Var med. Var välinformerad. Försök
vara förstående och tolerant och uppskatta olikheter. Gör en betydelsefull insats i
samhället genom tjänande och engagemang. För det andra: ’Var inte av världen.’
Följ inte fel vägar och acceptera inte det som inte är rätt. …
Kyrkans medlemmar bör påverka mer än påverkas. Vi bör arbeta på att dämma upp floden av
synd och ondska i stället för att passivt låta oss svepas med av den. Vi bör var och en bidra till att
lösa problemet i stället för att undvika eller ignorera det” (se ”Televisionens inverkan”,
Nordstjärnan, juli 1989, s. 74).

• Varför vill Herren att vi ska vara i världen men inte vara av världen?
Be eleverna arbeta med sin partner igen och fundera ut ett exempel på hur en
person kan vara i världen men inte av världen i följande situationer:
1. I skolan
2. Tillsammans med kompisar
3. På nätet
När eleverna har haft tillräcklig med tid ber du några av dem berätta för klassen om
de exempel de tänkt ut. Be några elever berätta om upplevelser de haft då de eller
någon de känner, visat prov på att vara i världen men inte av världen.
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva ner ett
specifikt sätt som de ska sträva efter att bättre följa Frälsaren genom att vara i
världen och inte av världen.

Johannes 17:20–26
Frälsaren ber för alla människor som tar emot hans evangelium
Be en elev att ställa sig framför klassen och utföra en uppgift som gör att hans eller
hennes händer blir smutsiga (som att gräva efter ett föremål i en skål full med jord).
Uppmana eleven att försöka utföra uppgiften utan att smutsa ner händerna.
När eleven utfört uppgiften, ber du honom eller henne att visa händerna för
klassen.
• Hur kan vi jämföra den här aktiviteten med våra ansträngningar att vara i
världen men inte av världen? (Även om vi gör vårt bästa, kan vi inte hålla oss
helt rena från de synder och den ondska som finns i världen.)
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• Vilka slutgiltiga konsekvenser skulle vi drabbas av om vi inte kunde bli rena från
våra synder? Varför? (Vi skulle skiljas från Guds närhet för evigt eftersom
ingenting orent kan vistas i hans närhet [se 1 Ne. 15:33–34].)
Tacka eleven och be honom eller henne att sätta sig.
Be en elev läsa upp Johannes 17:20–23. Be klassen följa med i texten och se vad
Jesus Kristus bad om.
• Vad bad Jesus Kristus om? (Föreslå gärna att eleverna markerar ordet ett
närhelst det dyker upp i verserna 20–23.)
• Vad gör det möjligt för oss att bli ett med Fadern och Sonen? (Jesu Kristi
försonings välsignelser, som vi tar emot genom att lyda hans bud, och genom
den Helige Andens gåva.)
Skriv följande sanning på tavlan: När vi kommer till Jesus Kristus och tar emot
hans försonings välsignelser, kan vi bli ett med Fadern och Sonen.
Be en elev att läsa upp följande uttalande från Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Den bokstavliga betydelsen av det engelska ordet atonement (försoning) är
självklar: at-one-ment, att föra samman sådant som har varit åtskilt eller
fjärmat” (”Jesu Kristi försoning”, Liahona, mars 2008, s. 35).

• Varför vill ni, utifrån vad ni vet om er himmelske Fader och Jesus Kristus, bli ett
med dem?
Be en elev läsa upp följande uttalande från president James E. Faust i första
presidentskapet. Be klassen lyssna efter den välsignelse som den får som strävar
efter att bli ett med sin himmelske Fader och Jesus Kristus.
”Vi bör inte bara uppriktigt söka efter kunskap om Mästaren, utan också sträva,
som han inbjöd oss, efter att vara ett med honom (se Joh. 17:21). …
… Dagarna framför oss kommer att fyllas av lidande och svårigheter. Men med
den tröstande övertygelsen om den hjälp, som ett personligt förhållande till Gud
ger, kommer vi att få ett mod som lugnar” (”Att de känner dig, den ende sanne
Guden, och Jesus Kristus”, Nordstjärnan, feb. 1999, s. 3, 6).

Vittna om vikten av att lära känna Jesus Kristus och vår himmelske Fader och att
sträva efter att bli ett med dem.
Be eleverna begrunda vad de kan göra för att känna sin himmelske Fader och Jesus
Kristus bättre, och stärka sin relation till dem.
Be eleverna skriva ner sina tankar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Efter en stund frågar du om några elever är villiga att berätta om sina tankar och
känslor för klassen.
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Nyckelskriftställe – Johannes 17:3
För att hjälpa eleverna lära sig Johannes 17:3 utantill, ber du dem bära med sig
nyckelskriftställekortet med det här skriftstället under veckan. Uppmana dem att
läsa skriftstället om och om igen och öva på att säga det när möjligheten ges.
Föreslå gärna att de försöker rabbla upp det ur minnet och förklara dess innebörd
för en familjemedlem. I början av lektionen under några dagar framåt, ber du
eleverna rapportera om sina framsteg med att lägga skriftstället på minnet.
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Johannes 18–19
Inledning

När de judiska ledarna arresterat och förhört Jesus,
överlämnade de honom till Pilatus för att prövas och dömas.
Pilatus gick med på att Jesus korsfästes, fastän han blev

övertygad om att Jesus var oskyldig. När Frälsaren hängde på
korset bad han aposteln Johannes att ta hand om hans mor.
När Jesus blivit korsfäst lades hans kropp i en grav.

Lektionsförslag
Johannes 18:1–32
Jesus arresteras och förhörs av de judiska ledarna, som sedan för honom
inför Pilatus
Skriv följande fråga på tavlan:
När är det som svårast att bry sig om andras välbefinnande?

Be flera elever förklara hur de skulle besvara frågan på tavlan.
Förklara att Jesus Kristus och den romerske ståthållaren Pilatus hade olika
prioriteringar, eller värdesatte olika saker, under de händelser som beskrivs i
Johannes 18–19. Skriv Jesus Kristus var angelägen om och Pilatus var angelägen om på
olika sidor av tavlan. Be eleverna söka efter en sanning, medan de studerar
Johannes 18–19 som kan hjälpa dem veta vad de bör vara angelägna om i livet.
Sammanfatta Johannes 18:1–3 med att förklara att när Jesus lidit i Getsemane
örtagård, kom Judas Iskariot med vakter och översteprästernas och fariseernas
tjänare för att arrestera Jesus.
• Hur tror ni att ni skulle reagera om ni visste att en grupp beväpnade vakter var
på väg för att arrestera och så småningom avrätta er?
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 18:4–11 och Lukas 22:50–51. Be
klassen följa med i texten och se hur Jesus reagerade när denna grupp kom fram.
• Vad sa Jesus till dem som kommit för att arrestera honom? (Förklara gärna att
orden dessa i Johannes 18:8 och dem i Johannes 18:9 syftar på de apostlar som
var där med Jesus.)
• Vad var Jesus Kristus angelägen om, enligt de här verserna? (Be eleverna skriva
följande på tavlan under ”Jesus Kristus var angelägen om”: att skydda sina
apostlar, bota tjänarens öra, utföra sin himmelske Faders vilja.)
Be en elev läsa upp följande sammanfattning av Johannes 18:12–32:
Jesus Kristus lät vakterna arrestera honom. De förde honom till Hannas, en av de judiska ledarna,
och sedan till Kajfas, den överstepräst som hade försökt få Jesus dömd till döden. Petrus och en
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annan lärjunge följde efter Jesus. När tre olika personer frågade Petrus om han var en av Jesus
lärjungar, förnekade Petrus varje gång att han kände honom. När Kajfas frågat ut Jesus, tog de
judiska ledarna honom till Pilatus, den romerske prefekten och ståthållaren i Judeen, för att
prövas och dömas. Endast romarna hade rätt att utdela dödstraff i Jerusalem.

Förklara att denna rättegång kan ha ägt rum i Antoniaborgen nära templet. (Du
skulle kunna be eleverna slå upp karta 12, ”Jerusalem på Jesu tid”, i Handledning
för skriftstudier och leta efter Antoniaborgen [nummer 3 på kartan].)

Johannes 18:33–19:16
Jesus Kristus ställs inför Pilatus
Be två elever att läsa upp Frälsarens och Pilatus ord, som står i Johannes 18:33–37.
(Du skulle kunna be dessa elever leta upp det de ska läsa innan lektionen börjar.)
Du får gärna agera berättare eller be en annan elev att vara berättaren. Medan
dessa elever läser sina delar, ber du klassen följa med i texten och se vad Pilatus
ville veta om Jesus.
• Vad ville Pilatus veta om Jesus, enligt Johannes 18:33?
Förklara att de judiska ledarna anklagade Jesus för att ha påstått att han var
judarnas konung, för om Jesus påstod att han var en kung, kunde han åtalas för
uppvigling eller förräderi mot det romerska riket (se Joh. 19:12), ett brott som
bestraffades med döden.
• Vad förklarade Jesus för Pilatus? (Att hans rike inte var ”av den här världen”
[Joh. 18:36], och att han hade kommit till jorden för att ”vittna om sanningen”
[Joh. 18:37].)
Be eleverna läsa Johannes 18:38–40 tyst för sig själva, och se vilken slutsats Pilatus
drog om Jesus.
• Vilken slutsats drog Pilatus om Jesus? (Han sa att han inte fann honom ”skyldig
till något brott” [v. 38].)
• Vad gjorde Pilatus för att försöka få Jesus frigiven, enligt vers vers 39?
Sammanfatta Johannes 19:1–5 med att förklara att romerska soldater gisslade och
hånade Jesus. Sedan ställde Pilatus Jesus framför folket.
Be eleverna läsa Johannes 19:4, 6 tyst för sig själva och se vad Pilatus upprepade för
judarna (”Jag finner honom inte skyldig”).
• Vad ansåg Pilatus troligen vara det rätta att göra, med tanke på att han
insisterade på att han inte fann Jesus skyldig?
Be en elev läsa upp Johannes 19:7. Be klassen att följa med i texten och se vad de
judiska ledarna sa till Pilatus om Jesus.
Be eleverna som läste Pilatus och Jesus repliker, samt berättaren att återuppta sina
roller och läsa upp Johannes 19:8–11. Be klassen att följa med i texten och se hur
Pilatus reagerade när han hörde att Jesus hade sagt att han var Guds Son.
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• Hur reagerade Pilatus när de judiska ledarna berättade att Jesus hade sagt att
han var Guds Son?
• Om ni hade varit i Pilatus ställe, hur hade ni känt er när ni hört vad Jesus sa om
er makt som ståthållare? Varför?
Förklara att det som Jesus sa i vers 11 om att de judiska ledarna bar ”större skuld”
antydde att om Pilatus böjde sig efter folkmassans vilja och befallde att Jesus skulle
korsfästas, skulle Pilatus göra sig skyldig till en synd, men inte i samma
utsträckning som de som aktivt strävat efter att mörda Jesus.
Be eleverna läsa Matteus 27:19 tyst för sig själva och se vad Pilatus hustru rådde
honom att göra. Be eleverna berätta vad de hittat.
Be en elev läsa upp Johannes 19:12–15. Be klassen att följa med i texten och se vad
Pilatus försökte göra för Jesus och hur judarna reagerade.
• Vad försökte Pilatus göra, enligt vers 12?
• Vad sa de judiska ledarna till Pilatus när de fick veta att han ville frige Jesus?
Påminn eleverna om att Caesar var den romerske kejsaren som gett Pilatus sin
utnämning som Judeens ståthållare. Pilatus hade vid flera tidigare tillfällen befallt
romerska soldater att döda judar och han hade vanhelgat några av deras heliga
religiösa traditioner. Ceasar hade fått rapporter om Pilatus handlingar och Caesar
hade tillrättavisat Pilatus (se kap. 34, kommentar 7, i James E. Talmage, Jesus Kristus,
[1964], s. 636–637).
• Vad hade kunnat hända Pilatus om judarna hade rapporterat att han inte var
Caesars ”vän” (vers 12)? (Om Caesar misstänkt att Pilatus inte var lojal mot
honom, hade han kunnat ta ifrån Pilatus hans ställning och makt som
ståthållare.)
Påpeka att Pilatus var tvungen att välja mellan att skydda sina egna intressen och
att skydda Frälsaren, som han visste var oskyldig.
Be en elev läsa upp Johannes 19:16. Be klassen följa med i texten och se vad Pilatus
valde att göra.
• Vad valde Pilatus att göra?
• Vad säger det valet om vad Pilatus förmodligen var mest angelägen om? (När
eleverna besvarat frågan skriver du följande på tavlan under ”Pilatus var
angelägen om”: Att skydda sig själv, sin ställning och makt.)
• Vilken princip kan vi lära oss från Pilatus beslut att sätta sina egna intressen före
att frigöra Frälsaren, som han visste var oskyldig? (När eleverna har besvarat
frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi sätter våra egna intressen
framför att göra det som är rätt, leder det oss till synd.)
• I vilka situationer kan vi frestas att sätta våra egna intressen framför att göra
det rätta?
• Vad kan vi göra för att övervinna frestelsen att sätta våra egna intressen framför
att göra det rätta?
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Be eleverna leta efter vad de kan lära sig om Kristi natur jämfört med Pilatus natur,
när de studerar de sista ögonblicken i Jesu Kristi jordiska liv.
Jämför
Att notera likheter och skillnader mellan lärdomar, personer eller händelser, kan förtydliga en
lärosats, princip eller ett skriftställe och sätta evangeliesanningar i tydligare fokus.

Johannes 19:17–42
Jesus korsfästs och hans kropp läggs i en grav
Sammanfatta Johannes 19:17–24 med att förklara att Jesus bar sitt kors till Golgata
där han korsfästes.
Be en elev läsa upp Johannes 19:25–27. Be klassen följa med i texten och se vem
som var närvarade när Jesus korsfästes.
• Vem stod nära korset när Jesus korsfästes? (När eleverna svarat, förklarar du att
”den lärjunge som [Jesus] älskade” [v. 26] syftar på aposteln Johannes, även
känd som Johannes den älskade.)
• Vems välbefinnande var Jesus angelägen om när han hängde på korset, enligt
verserna 26–27? Vad sa han åt Johannes att göra? (Ta hand om hans mor som
om hon var Johannes egen mor. På tavlan under ”Jesus Kristus var angelägen
om” skriver du sin mors välbefinnande.)
Förse, om möjligt, eleverna med exemplar av följande citat från äldste David A.
Bednar i de tolv apostlarnas kvorum. Be en elev läsa upp citatet.
”Vår karaktär avslöjas … i förmågan att uppfatta andra människors lidande när
vi själva lider, i förmågan att se andras hunger när vi själva är hungriga, i kraften
att räcka ut en medlidsam hand under andras andliga lidande när vi själva
befinner oss mitt i en andlig kris. Sålunda visar vi karaktärsstyrka genom att se
och sträcka oss utåt när den naturliga och instinktiva reaktionen är att bli
inåtvänd och försjunken i sig själv. Om en sådan förmåga verkligen är det
ultimata kriteriet för en moralisk karaktär, är världens Frälsare det fullkomliga exemplet på en
sådan konsekvent och kärleksfull karaktär” (”The Character of Christ” [religionssymposium vid
Brigham Young University–Idaho, 25 jan. 2003], s. 2–3).

• Vad kan vi göra för att följa Frälsarens exempel, utifrån vad vi lärde oss i
Johannes 18–19 om hans karaktär? (När eleverna besvarat frågan skriver du
följande sanning på tavlan: Vi kan följa Frälsarens exempel genom att välja
att hjälpa andra även när vi själva har det svårt.)
• Hur kan vi övervinna vår tendens att vara mest angelägna om oss själva och
välja att hjälpa andra även när vi själva har det svårt?
• Har ni sett någon följa Frälsarens exempel genom att välja att hjälpa andra även
när han eller hon själv hade det svårt?
Bär gärna ditt vittnesbörd om Jesus Kristus och det fullkomliga föredöme han var
genom att sätta andra människors behov framför sitt eget. Be eleverna skriva i sina
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anteckningsböcker eller studiedagböcker vad de ska göra för att följa Frälsaren
exempel.
Sammanfatta Johannes 19:28–42 med att förklara att när Jesus hade dött, bad Josef
från Arimatea Pilatus om Jesus kropp. Josef och Nikodemus gjorde sedan i ordning
Frälsarens kropp och lade den i en grav som Josef skänkt honom.
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Johannes 20
Inledning

Söndagen efter korsfästelsen, upptäckte Maria från Magdala
den tomma graven och berättade om den för Johannes och

Petrus som då sprang dit. Den uppståndne Kristus visade sig
för Maria från Magdala och sedan för sina lärjungar.

Lektionsförslag
Johannes 20:1–10
Maria från Magdala upptäcker den tomma graven och berättar det för Johannes och
Petrus som då springer till graven
För att förbereda eleverna för att studera Johannes 20, ber du dem tänka på ett
tillfälle då någon närstående, eller en väns närstående gick bort.
• Vilka känslor kan vi drabbas av när en närstående går bort?
För att hjälpa eleverna förstå sammanhanget i Johannes 20, påminn dem om att när
Jesus hade dött, runt 15:00 på fredagen, lades hans kropp i en grav sent den
eftermiddagen och en stor sten placerades framför ingången till graven. Sabbaten
började sedan vid solnedgången. (Förklara gärna att innan Jesus Kristus uppstod,
iakttog Herrens förbundsfolk sabbaten från solnedgången på fredagen till
solnedgången på lördagen.)
Hjälp eleverna förstå skrifternas sammanhang
Skrifternas sammanhang innefattar de förhållanden som omger en händelse som beskrivs i
skrifterna. Att förstå detta sammanhang förbereder eleverna för att känna igen de inspirerade
författarnas budskap. Det hjälper också eleverna att tänka sig in i varje författares värld så
mycket som möjligt och se händelserna som författaren såg dem.

Be en elev läsa upp följande ord från äldste Joseph B. Wirthlin i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen föreställa sig hur Jesus lärjungar kände sig den där tragiska
fredagen.
”Jag tänker på hur mörk den fredag var när Kristus lyftes upp på korset.
Denna fasansfulla fredag bävade jorden och mörknade. Hemska stormar
piskade jorden.
De onda människor som hade traktat efter hans liv jublade. Nu när Jesus inte
längre fanns till skulle de som följde honom säkerligen skingras. Den dagen var
triumfen deras.
Den dagen brast förlåten i templet.
Maria från Magdala och Jesu mor Maria var utom sig av sorg och förtvivlan. Den enastående
man de hade älskat och ärat hängde livlös på korset.
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Den fredagen var apostlarna förkrossade. Jesus, deras Frälsare – han som hade gått på vattnet
och uppväckt de döda – var själv i ogudaktiga människors våld. De såg hjälplöst på när han
övervanns av sina fiender.
Den fredagen blev människosläktets Frälsare förödmjukad, slagen och smädad.
Det var en fredag som var uppfylld av den förödande och förtärande sorg som gnagde i själen
hos dem som älskade och ärade Guds Son.
Jag tror att den fredagen var den mörkaste av alla dagar sedan jordens skapelse” (”Det kommer
en söndag”, Liahona, nov. 2006, s. 29–30).

• Om ni hade varit en av de lärjungar som var där den fredagen, hur skulle ni ha
känt eller tänkt?
När eleverna har svarat läser du fortsättningen på Äldste Wirthlins ord:
”Men den hopplöshet som rådde denna dag bestod inte” (”Det kommer en söndag”, s. 30).

Be eleverna leta efter hur ”den hopplöshet som rådde denna dag [inte] bestod” när
de studerar Johannes 20.
Be en elev läsa upp Johannes 20:1–2. Be klassen att följa med i texten och se vad
Maria av Magdala upptäckte när hon anlände vid Jesus grav tidigt på morgonen
den söndagen, veckans första dag.
• Vad upptäckte Maria?
• Vad gjorde Maria när hon upptäckte att stenen hade flyttats från gravens
ingång? Vad antog hon?
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 20:3–10. Be klassen att följa med i
texten och se vad Petrus, och Johannes, här kallad ”den andre lärjungen” (vers 3),
gjorde när de hört Marias nyheter.
• Vad gjorde Petrus och Johannes när de hört Marias nyheter?
• Hur reagerade Johannes när han såg den tomma graven, enligt vers 8? Vad
trodde han?
Förklara gärna att innan Johannes tittade in i den tomma graven, hade han inte helt
förstått Frälsarens ord om att han skulle uppstå från de döda på den tredje dagen.
När Johannes såg den tomma graven, kom han ihåg och trodde (se Johannes
20:8–9).

Johannes 20:11–31
Den uppståndne Frälsaren visar sig för Maria från Magdala och senare för sina
lärjungar
Be en elev läsa upp Johannes 20:11–15. Be klassen följa med i texten och se vem
som talade med Maria när Petrus och Johannes lämnat graven.
• Vem talade med Maria i verserna 12–13?
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• Vem talade med Maria i vers 15? Vem trodde Maria att Jesus var?
Be en elev läsa upp Johannes 20:16–18. Be klassen följa med i texten och se vad
Jesus sa att Maria skulle göra när hon kände igen honom.
För att hjälpa eleverna förstå innebörden av orden ”Rör inte vid mig” (vers 17), ber
du en elev läsa följande ord från äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum.
”I Bibeln står det att Jesus sa: ’Rör inte vid mig.’ Joseph Smiths översättning
lyder: ’Håll mig inte.’ Olika översättningar från grekiskan resulterar i ’Håll inte
fast vid mig” eller ”Håll mig inte’. Vissa ger innebörden ’Håll inte längre fast vid
mig’ eller ’Håll mig inte längre’. Vissa talar om att upphöra med att hålla honom
eller hålla fast vid honom, vilket antyder att Maria redan höll om honom. Det
finns goda skäl att anta att den tanke som den uppståndne Herren förmedlade till
Maria var något i stil med: ’Du kan inte hålla mig kvar här, för jag ska fara upp till min Fader’”
(The Mortal Messiah, 4 band [1979–1981], 4:264).

• Vad sa Jesus att Maria skulle göra, enligt vers 17?
Be eleverna föreställa sig att de hade varit en av de lärjungar som hörde Marias
vittnesbörd. Be eleverna att besvara följande frågor i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker:
• Hur tror du att du hade känt dig när du lyssnade på Maria?
• Skulle du ha trott på henne? Varför, eller varför inte?
När eleverna har haft tillräckligt med tid ber du några av dem att berätta vad de
skrev. Påminn dem om att några lärjungar hade svårt att tro på Marias vittnesmål
(se Mark. 16:11).
Be en elev läsa upp Johannes 20:19–20 och be klassen leta efter vad som hände den
kvällen.
• Vad hände den kvällen när lärjungarna hade samlats?
• Vilken viktig lärosats lärde sig Maria och lärjungarna? (Eleverna kan använda
egna ord men bör lyfta fram följande lärosats: Jesus Kristus övervann döden
genom sin uppståndelse.)
• Hur kände sig lärjungarna när de såg den uppståndne Herren, enligt vers 20?
Be en elev läsa upp följande uttalande från president Joseph B. Wirthlin:
”Genast torkade tårarna som hade runnit oupphörligt. De läppar som hade viskat
kvalfulla och sorgtyngda böner fyllde nu luften med underbar lovprisning, för
Jesus Kristus, den levande Gudens Son, stod framför dem som uppståndelsens
förstling, beviset på att döden bara är en början på en ny och underbar tillvaro”
(”Det kommer en söndag”, s. 30).
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• Hur kan insikten om att Jesus Kristus har uppstått hjälpa oss när vi sörjer att
någon vi älskar har gått bort? (Eftersom Jesus Kristus uppstod, ska alla som har
levt på den här jorden också uppstå [se 1 Kor. 15:20–22].)
Sammanfatta Johannes 20:21–23 med att förklara att när Jesus hade visat sina
lärjungar såren i hans händer och sida, kallade han dem att utföra hans verk och sa
till dem: ”Tag emot den helige Ande” (vers 22).
Be en elev läsa upp Johannes 20:24–25. Be klassen följa med i texten och se vilken
apostel som inte var närvarande vid detta heliga tillfälle.
• Vilken apostel var inte närvarande när de andra lärjungarna såg den
uppståndne Herren?
• Vad sa Thomas att han behövde för att kunna tro, enligt vers 25?
• Hur skiljde sig Thomas reaktion i den här versen från Johannes reaktion när
han såg den tomma graven, som den beskrivs i Johannes 20:8?
• Varför tror ni att det var svårt för Thomas att tro?
Be flera elever turas om att läsa upp Johannes 20:26–29. Be klassen leta efter
Thomas upplevelse åtta dagar efter det att han sagt att han inte trodde på att Jesus
hade uppstått.
I stället för att låta eleverna läsa, skulle du kunna visa videon “Blessed Are
They That Have Not Seen, and Yet Have Believed” (2:29) från Bibelvideor om
Jesu Kristi liv för att hjälpa eleverna visualisera Thomas upplevelse i de här verserna.
Den här videon finns på LDS.org.
• Vilket val bad Jesus Thomas att göra, när han hade låtit Thomas känna på hans
händer och sida? (Tro.)
• Vad ville Jesus att Thomas skulle förstå, enligt vers 29?
• Vilken princip kan vi lära oss från Frälsarens lärdomar? (När eleverna besvarat
frågan skriver du följande princip på tavlan: Vi blir välsignade om vi väljer
att tro på Jesus Kristus även om vi inte kan se honom.)
Dela eleverna i grupper om två eller tre och ge varje grupp ett
utdelningsblad med följande frågor.

Vi blir välsignade när vi väljer att tro på Jesus Kristus
även när vi inte kan se honom
1. Varför väljer ni att tro på Jesus Kristus även om ni inte har sett honom med era fysiska ögon?
2. Vad kan vi göra för att visa att vi har valt att tro på Jesus Kristus?
3. Hur har ni välsignats av att välja att tro på Jesus Kristus?

Be varje grupp diskutera dessa frågor tillsammans och skriva sina svar på
utdelningsbladet eller i sina studiedagböcker. Efter en stund ber du några elever
berätta för klassen vad de svarade.
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Förklara att fastän Jesus Kristus undervisade om att vi välsignas när vi väljer att tro
på honom även om vi inte kan se honom, ger han oss vittnen som vi kan basera vår
tro på.
Be en elev läsa upp Johannes 20:30–31. Be klassen följa med i texten och se varför
Johannes skrev ned de här händelserna.
• Varför skrev Johannes ned de här händelserna? (Förklara gärna att ordet liv
[v. 31] syftar på evigt liv.)
• Vilken sanning lär vi oss från vers 31 om apostlarnas och profeternas
vittnesbörd? (Eleverna kan använda egna ord men bör lyfta fram följande eller
en liknande sanning: Apostlar och profeter vittnar om Jesus Kristus så att vi
ska kunna tro på att han är Guds Son. Genom att välja att tro på det
vittnesbörd om Jesus Kristus som apostlar och profeter ger oss, kan vi få
evigt liv. Denna tro antyder att man tänker sträva efter att hålla hans bud och
vara sann det vittnesbördet.)
• Hur har apostlarnas och profeternas vittnesbörd stärkt din tro på Jesus Kristus?
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om Jesus Kristus. Uppmana eleverna att
tillämpa de sanningar de hittat i Johannes 20 genom att bestämma sig för hur de
ska visa sin tro på Jesus Kristus.

449

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 80

Johannes 21
Inledning

Den uppståndne Herren uppenbarade sig för sina lärjungar
när de fiskade. På stranden åt Jesus tillsammans med sina
lärjungar och bad Petrus visa sin kärlek till Herren genom att

föda hans får. Jesus förutsade både Petrus martyrdöd och
Johannes förvandling.

Lektionsförslag
Johannes 21:1–17
Den uppståndne Herren uppenbarar sig för några av sina lärjungar vid Tiberias sjö
(Galileiska sjön)
Rita ett stort hjärta på tavlan.
Be eleverna komma fram till tavlan och
skriva två eller tre av sina favoritsaker i
hjärtat på tavlan. Förklara att det kan
vara personer, ägodelar eller aktiviteter.
När eleverna är klara, kan du också
skriva ner några av dina favoritsaker.
Sammanfatta Johannes 21:1–2 med att
förklara att efter att ha sett den
uppståndne Herren vid två tillfällen,
befann sig Petrus och några andra
lärjungar på stranden vid Galileiska
sjön (även kallad Tiberias sjö). Be en
elev läsa upp Johannes 21:3. Be klassen
att följa med i texten och se vad Petrus bestämde sig för att göra.
• Vilken aktivitet tror ni att Petrus skulle lägga till på vår lista över favoritsaker på
tavlan? (När eleverna svarat skriver du fiska i hjärtat på tavlan.)
• Hur länge fiskade Petrus och de andra lärjungarna? Hur mycket fångade de?
Be eleverna fundera över hur de tror att Petrus och de andra lärjungarna kan ha
känt sig efter att ha fiskat en lång natt utan resultat.
Be en elev läsa upp Johannes 21:4–6. Be klassen följa med i texten och se vad som
hände följande morgon.
• Vem var på stranden?
• Kände lärjungarna igen Jesus till en början?
• Vad sa Jesus till dem att de skulle göra?
• Vad hände när de gjorde som Jesus sa?
Be en elev att läsa upp följande uttalande från äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Bara tre år tidigare hade just de här männen fiskat i samma sjö. Också vid det
tillfället hade de ’arbetat hela natten och inte fått något&#x8f;’ [Luk. 5:5] som
det står i skriften. Men en man från Galiléen hade stått på stranden och ropat till
dem att lägga ut näten, och de ’fångade en så stor mängd fisk’ [Luk. 5:6] att
näten gick sönder och fångsten fyllde båtarna så att de var nära att sjunka.
Nu hände det igen” (”Det största och främsta budet”, Liahona, nov. 2012, s. 83).

• Hur tror ni att denna andra mirakulösa fiskfångst hjälpte lärjungarna inse vem
som var på stranden?
• Hur tror ni att ni skulle ha känt er om ni hade varit i båten med lärjungarna?
Sammanfatta Johannes 21:7–14 med att förklara att när lärjungarna kämpade för att
lyfta nätet med fisk ner i båten, sa Johannes att mannen på stranden var Herren.
Petrus kastade sig ivrigt i sjön och simmade mot Jesus medan de andra kom i
båten. När lärjungarna anlände till stranden förberedde Jesus en måltid för dem.
Förklara att äldste Jeffrey R. Holland utvecklade denna berättelse ytterligare och sa
att när Petrus och de andra lärjungarna hade ätit med Frälsaren, såg Jesus på ”de
skadade små båtarna, de trasiga näten och en väldig hög med fisk, 153 stycken”
(”Det största och främsta budet”, s. 84) och talade sedan till Petrus.
Be en elev läsa upp Johannes 21:15–17. Be klassen följa med i texten och se vilken
fråga Jesus flera gånger ställde till Petrus. Uppmuntra gärna eleverna att markera
det de hittar.
• Vad frågade Jesus Petrus tre gånger?
• När Jesus frågade: ”Älskar du mig mer än dessa”? (vers 15), vem tror ni då att
ordet dessa syftade på? (Jesus kan ha syftat på högen med fisk eller på andra
saker som hörde till en fiskares liv. Skriv följande fråga på tavlan, nära hjärtat:
Älskar du mig mer än dessa?)
• Hur svarade Petrus?
• Hur skulle ni ha känt er om ni var i Petrus skor, och Herren hade frågat er tre
gånger om ni älskade honom?
För att hjälpa eleverna förstå varför Jesus kan ha ställt denna fråga tre gånger, ber
du en elev läsa upp följande uttalande från äldste Holland:
”Jesus svarade (och återigen går jag här utanför skriften) kanske ungefär så här:
’Men Petrus, varför är du då här? Varför är vi tillbaks på samma strand, vid
samma nät, och för samma samtal? Var det inte tydligt då och är det inte tydligt
nu att om jag vill ha fisk, så kan jag få fisk? Det jag behöver, Petrus, är lärjungar
– och jag behöver dem för alltid. Jag behöver någon som för mina får på bete
och räddar mina lamm. Jag behöver någon som predikar mitt evangelium och
försvarar min tro. Jag behöver någon som älskar mig, verkligen älskar mig, och älskar vad vår
Fader i himlen har kallat mig att göra. … Så Petrus, för andra och antagligen sista gången ber
jag dig att lämna allt det här och gå ut och undervisa och vittna, arbeta och tjäna trofast fram till
den dag när de behandlar dig på samma sätt som de behandlade mig’” (”Det största och
främsta budet”, s. 84).
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• Vilken princip kan vi lära oss av Petrus upplevelse? (När eleverna svarat skriver
du följande princip på tavlan: Om vi älskar Frälsaren och vår himmelske
Fader mer än någonting annat, föder vi deras får.)
• Vilka är vår himmelske Faders och Jesu Kristi får? Hur föder vi dem?
Be en elev läsa följande ord från äldste Robert D. Hales i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Det här är Kristi kallelse till varje kristen i dag: ’För mina lamm på bete. … Var
en herde för mina får’ – sprid mitt evangelium till både ung och gammal och lyft,
välsigna, trösta, uppmuntra och stärk dem, speciellt dem som tänker och tror
annorlunda än vi gör” (”Var en mera kristen kristen”, Liahona, nov. 2012, s. 91).

För att hjälpa klassen förstå hur den princip de just lyfte fram kan gälla oss, ber du
tre elever turas om att läsa upp följande scenarier. (Du kan anpassa de här
scenerierna efter dina elevers behov och intressen.) Efter varje scenario, ställer du
frågorna i slutet.
1. En grupp pojkar inbjuder en ung man att sitta med dem vid lunchen och han
hoppas bli vän med dem. Under samtalet, börjar en av pojkarna i gruppen håna
en annan pojke.
2. En ung kvinna älskar att spela fotboll. Hon lägger många timmar varje vecka på
att spela fotboll och har inte mycket tid för annat som hemafton och personliga
skriftstudier.
3. En ung man har varit väldigt upptagen med både skolan och sina
fritidsaktiviteter. Hela veckan har han sett fram emot att spendera lite sällsynt
tid med sina vänner på fredag kväll. Den kvällen, precis när han ska ringa en av
dem, ringer hans hemlärarkamrat för att se om han kan följa med för att hjälpa
en av deras tilldelade familjer med ett akut behov.
• Vilka valmöjligheter har den här personen?
• Vad skulle den här personen kunna göra för att visa sin kärlek till Herren? Hur
skulle den handlingen visa kärlek till Herren?
Be en elev läsa upp följande uttalade från äldste Holland:
”Mina älskade bröder och systrar, jag vet inte säkert vad vi kommer att uppleva
på domens dag, men jag skulle vara mycket förvånad om inte Gud någon gång
under det samtalet ställer samma fråga till oss som han ställde till Petrus:
’Älskade du mig?’” (”Det största och främsta budet”, s. 84).

Bär ditt vittnesbörd om vikten av att välja att älska vår himmelske Fader och Jesus
Kristus över allt annat och visa den kärleken genom att föda hans får.
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Återgå till det som står i hjärtat på tavlan och frågan som står bredvid det: ”Älskar
du mig mer än dessa?” Stryk under ordet dessa, och be eleverna besvara följande
frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• Om Jesus ställde samma fråga till dig, vilka saker i ditt liv skulle han då kalla
”dessa”?
• Hur skulle du besvara hans fråga?
• Hur tänker du visa din kärlek för Herren?
Skrivuppgifter
Att ibland be eleverna skriva ner sina svar till tankeväckande frågor hjälper dem tänka klarare
och djupare. Bland annat ger skrivuppgifter eleverna möjlighet att delta på ett personligt sätt,
och ta emot inspiration, om hur de ska tillämpa det de lär sig.

Johannes 21:18–25
Jesus förutsäger Petrus martyrdöd och Johannes förvandling
Sammanfatta Johannes 21:18–21 med att förklara att Jesus profeterade att när
Petrus blev gammal skulle han ”sträcka ut [sina] händer” (v. 18) och ledas dit han
inte ville. Petrus anses allmänt ha dött genom korsfästelse. Men det sägs att Petrus
bad att få korsfästas upp och ner eftersom han ansåg sig ovärdig att dö på samma
sätt som Frälsaren (se Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, sammanst. av
Bruce R. McConkie, 3 band [1954–1956], 3:151–152).
När han hört denna profetia, frågade Petrus vad som skulle hända med aposteln
Johannes, även känd som Johannes den älskade. Be en elev läsa upp Johannes
21:22–23. Be klassen att följa med i texten och se vad Frälsaren svarade Petrus.
• Vad fick Petrus veta om Johannes?
Förklara att ordet vara kvar i vers 22 syftar på att leva vidare på jorden. Alltså skulle
Johannes leva vidare på jorden som en förvandlad varelse till Jesu Kristi andra
ankomst. Förvandlade varelser är personer som har förändrats ”på ett sådant sätt
att de inte upplever vare sig smärta eller död tills de uppstår till odödlighet”
(Handledning för skriftstudier, ”Förvandlade varelser”, scriptures.lds.org).
• Vad ville Jesus, enligt vers 22, att Petrus skulle fokusera på istället för att
bekymra sig för vad som skulle hända med Johannes?
Be en elev läsa upp Johannes 21:24–25. Be klassen följa med i texten och se vad
Johannes ville att alla skulle veta när han avslutade sin redogörelse.
• Vad ville Johannes att alla skulle veta när han avslutade sin redogörelse?
Skriv följande frågor på tavlan:
Vilken berättelse, händelse eller lärdom från Frälsarens jordiska verksamhet från
Matteus, Markus, Lukas och Johannes redogörelser, har påverkat er mest? Varför?
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Be eleverna begrunda sina svar på dessa frågor. Du skulle tyst kunna spela upp en
psalm, som till exempel ”Kom, följen mig” (Psalmer, nr 79), och låta eleverna
bläddra igenom sina skrifter och anteckningsböcker eller studiedagböcker för att
dra sig till minnes några av de sanningar de lärt sig. Efter en stund ber du några
elever att ställa sig framför klassen och berätta om sina svar på frågorna.
Du kan avsluta med att vittna om att de skildringar av Jesu Kristi jordiska
verksamhet som skrevs av Matteus, Markus, Lukas och Johannes är sanna.
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Johannes 16–21
(Studieavsnitt 16)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade Johannes 16–21
(studieavsnitt 16) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller fokuserar endast på
några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Joh. 16)
Från det som Jesus lärde sina apostlar efter den sista måltiden, lärde sig eleverna att den Helige Anden kan föra oss in i
all sanning och visa oss allt som ska ske. Eleverna lärde sig också att den Helige Anden uppenbarar sanning och
undervisning som kommer från vår Himmelske Fader och Jesus Kristus. Eftersom Jesus Kristus har övervunnit världen,
kan vi vara vid gott mod och ha frid.

Dag 2 (Joh. 17)
När eleverna studerade Jesu Kristi stora förbön, lärde de sig att för att få evigt liv måste vi lära känna vår himmelske
Fader och hans Son, Jesus Kristus. De lärde sig också att som Jesu Kristi lärjungar ska vi vara i världen men inte av
världen. När eleverna läste om hur Jesus bad att hans lärjungar skulle bli ett med honom och Fadern, lärde de sig att
när vi kommer till Jesus Kristus och tar emot hans försonings välsignelser, kan vi bli ett med Fadern och Sonen.

Dag 3 (Joh. 18–19)
Från Pilatus själviska exempel lärde sig eleverna att när vi sätter våra egna intressen framför att göra det som är rätt,
leder det oss till synd. När eleverna studerade Johannes skildring av korsfästelsen, lärde de sig att vi kan följa Frälsarens
exempel genom att välja att hjälpa andra även när vi själva har det svårt.

Dag 4 (Joh. 20–21)
I den här lektionen studerade eleverna Johannes skildring av Jesu Kristi uppståndelse. De lärde sig att Jesus Kristus
övervann döden genom sin uppståndelse. Från Thomas upplevelse lärde de sig att vi blir välsignade när vi väljer att tro
på Jesus Kristus även om vi inte kan se honom.

Inledning
Den uppståndne Herren uppenbarade sig för sina lärjungar när de fiskade. På
stranden åt Jesus tillsammans med sina lärjungar och bad Petrus visa sin kärlek till
honom genom att föda hans får.

Lektionsförslag
Johannes 21:1–17
Den uppståndne Herren uppenbarar sig för några av sina lärjungar vid Tiberias sjö
(Galileiska sjön)
Rita ett stort hjärta på tavlan.
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Be eleverna komma fram till tavlan och
skriva två eller tre av sina favoritsaker i
hjärtat på tavlan. Förklara att det kan
vara personer, ägodelar eller aktiviteter.
När eleverna är klara, kan du också
skriva ner några av dina favoritsaker.
Sammanfatta Johannes 21:1–2 med att
förklara att efter att ha sett den
uppståndne Herren vid två tillfällen,
befann sig Petrus och några andra
lärjungar på stranden vid Galileiska
sjön (även kallad Tiberias sjö).
Be en elev läsa upp Johannes 21:3. Be
klassen att följa med i texten och se vad Petrus bestämde sig för att göra.
• Vilken aktivitet tror ni att Petrus skulle lägga till på vår lista över favoritsaker på
tavlan? (När eleverna svarat skriver du fiska i hjärtat på tavlan.)
• Hur länge fiskade Petrus och de andra lärjungarna? Hur mycket fångade de?
Be eleverna fundera över hur de tror att Petrus och de andra lärjungarna kan ha
känt sig efter att ha fiskat en lång natt utan resultat.
Be en elev läsa upp Johannes 21:4–6. Be klassen följa med i texten och se vad som
hände följande morgon.
• Vad hände när lärjungarna hade fiskat hela natten utan framgång?
Sammanfatta Johannes 21:7–14 med att förklara att när lärjungarna kämpade för att
lyfta nätet med fisk ner i båten, sa Johannes att mannen på stranden var Herren.
Petrus kastade sig ivrigt i sjön och simmade mot Jesus medan de andra kom i
båten. När lärjungarna anlände till stranden förberedde Jesus en måltid för dem.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Efter en glädjefull återförening med den uppståndne Jesus hade Petrus ett
samtal med Frälsaren som jag ser som en avgörande vändpunkt för apostlarnas
verksamhet i allmänhet och absolut för Petrus personligen, som ledde till att
denna klippa till man hängav sig till ett majestätiskt liv av tjänande och
ledarskap. Jesus såg på de skadade små båtarna, de trasiga näten och en väldig
hög med fisk, 153 stycken, och [talade] till sin främste apostel” (”Det största och
främsta budet”, Liahona, nov. 2012, s. 83–84).

Be en elev läsa upp Johannes 21:15–17. Be klassen följa med i texten och se vilken
fråga Jesus flera gånger ställde till Petrus. Uppmuntra gärna eleverna att markera
det de hittar.
• Vad frågade Jesus Petrus tre gånger?
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• När Jesus frågade: ”Älskar du mig mer än dessa”? (vers 15), vem tror ni då att
ordet dessa syftade på? (Jesus kan ha syftat på högen med fisk eller på andra
saker som hörde till en fiskares liv. Skriv följande fråga på tavlan, nära hjärtat:
Älskar du mig mer än dessa?)
• Hur svarade Petrus?
• Hur skulle ni ha känt er om ni var i Petrus skor, och Herren hade frågat er tre
gånger om ni älskade honom?
För att hjälpa eleverna förstå varför Jesus kan ha ställt denna fråga som Petrus
besvarade tre gånger, ber du en elev läsa upp följande ord från äldste Holland:
”Jesus svarade (och återigen går jag här utanför skriften) kanske ungefär så här:
’Men Petrus, varför är du då här? Varför är vi tillbaks på samma strand, vid
samma nät, och för samma samtal? Var det inte tydligt då och är det inte tydligt
nu att om jag vill ha fisk, så kan jag få fisk? Det jag behöver, Petrus, är lärjungar
– och jag behöver dem för alltid. Jag behöver någon som för mina får på bete
och räddar mina lamm. Jag behöver någon som predikar mitt evangelium och
försvarar min tro. Jag behöver någon som älskar mig, verkligen älskar mig, och älskar vad vår
Fader i himlen har kallat mig att göra. … Så Petrus, för andra och antagligen sista gången ber
jag dig att lämna allt det här och gå ut och undervisa och vittna, arbeta och tjäna trofast fram till
den dag när de behandlar dig på samma sätt som de behandlade mig’” (”Det största och
främsta budet”, s. 84).

• Vilken princip kan vi lära oss från Herrens samtal med Petrus? (När eleverna
svarat skriver du följande princip på tavlan: Om vi älskar Frälsaren och vår
himmelske Fader mer än någonting annat, föder vi deras får.)
• Vilka är vår himmelske Faders och Jesu Kristi får? Hur föder vi dem?
För att hjälpa eleverna förstå hur vi kan föda vår himmelske Faders och Jesu Kristi
får, be en elev läsa följande ord från äldste Robert D. Hales i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Det här är Kristi kallelse till varje kristen i dag: ’För mina lamm på bete. … Var
en herde för mina får’ – sprid mitt evangelium till både ung och gammal och lyft,
välsigna, trösta, uppmuntra och stärk dem, speciellt dem som tänker och tror
annorlunda än vi gör” (”Var en mera kristen kristen”, Liahona, nov. 2012, s. 91).

För att hjälpa klassen förstå hur principen att älska Gud över allting annat kan
tillämpas, be tre elever turas om att läsa upp följande scenarier för klassen. Efter
varje scenario, ställer du frågorna i slutet.
1. En grupp pojkar inbjuder en ung man att sitta med dem vid lunchen och han
hoppas bli vän med dem. Under samtalet, börjar en av pojkarna i gruppen håna
en annan pojke.
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2. En ung kvinna älskar att spela fotboll. Hon lägger många timmar varje vecka på
att spela fotboll och har inte mycket tid för annat som hemafton och personliga
skriftstudier.
3. En ung man har varit väldigt upptagen med både skolan och sina
fritidsaktiviteter. Hela veckan har han sett fram emot att spendera lite sällsynt
tid med sina vänner på fredag kväll. Den kvällen, precis när han ska ringa en av
dem, ringer hans hemlärarkamrat för att se om han kan följa med för att hjälpa
en av deras tilldelade familjer med ett akut behov.
• Vilka valmöjligheter har den här personen?
• Vad skulle den här personen kunna göra för att visa sin kärlek till Herren? Hur
skulle den handlingen visa kärlek till Herren?
Be en elev läsa upp följande uttalade från äldste Holland:
”Mina älskade bröder och systrar, jag vet inte säkert vad vi kommer att uppleva
på domens dag, men jag skulle vara mycket förvånad om inte Gud någon gång
under det samtalet ställer samma fråga till oss som han ställde till Petrus:
’Älskade du mig?’” (”Det största och främsta budet”, s. 84).

Bär ditt vittnesbörd om vikten av att välja att älska vår himmelske Fader och Jesus
Kristus över allt annat och visa den kärleken genom att föda hans får.
Återgå till det som står i hjärtat på tavlan och frågan som står bredvid det: ”Älskar
du mig mer än dessa?” Stryk under ordet dessa, och be eleverna besvara följande
frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• Om Jesus ställde samma fråga till dig, vilka saker i ditt liv skulle han då kalla
”dessa”?
• Hur skulle du besvara hans fråga?
När du avslutar evangelierna, ber du flera elever berätta vad de skrev för uppgiften i
lektionen för dag 4 i sina studiedagböcker om den berättelse, händelse, eller
lärdom från Frälsarens jordiska verksamhet som har hjälpt dem att tro eller
fördjupat deras tro på att Jesus Kristus är Guds Son.

Nästa studieavsnitt (Apg. 1–5)
Be eleverna leta efter svar på följande frågor när de studerar
Apostlagärningarna 1–5: Vem skulle leda kyrkan när Frälsaren hade dött och var
uppstånden? Hur valdes andra apostlar ut? Vilket underverk skedde på
pingstdagen? Hur påverkade den Helige Anden underverket som skedde den
dagen? Vilket underverk utförde Petrus vid templet, och vad hände med honom på
grund av det? Vad hände med Ananias och Sefira för att de hade ljugit för sin
prästadömsledare?
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Introduktion till
Apostlagärningarna
Varför studera den här boken?
Apostlagärningarna utgör en bro mellan uppteckningen om Jesu Kristi liv och
lärdomar i de fyra evangelierna och hans apostlars uppteckningar och arbete.
Apostlagärningarna åskådliggör hur Frälsaren fortsatte att leda kyrkan genom
inspiration från den Helige Anden till dem som hade prästadömets nycklar. Den
Helige Anden uppenbarade sanning för apostlarna, som ledde och undervisade
kyrkan. Apostlarna utförde också underverk i Jesu Kristi namn. Genom sina studier
av den här boken lär sig eleverna hur Jesu Kristi kyrka började sprida sig från
Jerusalem ”ända till jordens yttersta gräns” (Apg. 1:8). Att studera den här boken
kan även hjälpa eleverna se visdomen i att följa nutida profeter och apostlar och
kan inspirera dem till att frimodigt stå som vittnen om Jesus Kristus.

Vem skrev den här boken?
Lukas skrev Apostlagärningarna som ”den andra delen av ett verk. … Den första
delen är känd som Lukasevangeliet” (Handledning för skriftstudier,
”Apostlagärningarna”, scriptures.lds.org, se även Luk. 1:1–4; Apg. 1:1).

När och var skrevs den?
Apostlagärningarna skrevs efter Lukasevangeliet (se Apg. 1:1), som sannolikt
skrevs under den andra halvan av första århundradet efter Kristus. Vi vet inte var
den skrevs.

För vem skrevs den och varför?
Lukas riktade Apostlagärningarna till en man som hette Teofilus (se Apg. 1:1).

Vad kännetecknar den här boken?
Apostlagärningarna berättar om kristendomens uppgång och spridning, med
början i den judiska provinsens huvudstad Jerusalem och med slut i Rom, imperiets
stora huvudstad. Händelserna som beskrivs i Apostlagärningarna skedde under en
period på ungefär 30 år (cirka 30–62 e.Kr.) och fokuserar främst på Petrus (se
Apg. 1–12) och Paulus (se Apg. 13–28) verksamhet. Utan Apostlagärningarna skulle
vår kännedom om kyrkans tidiga historia begränsas till den lilla del som finns i Nya
testamentets brev. Dessutom ger Apostlagärningarna värdefullt historiskt
sammanhang till Paulus brev.
Avgörande för den tidiga kyrkans tillväxt var Paulus omvändelse (Apg. 9) och
påföljande missionsresor; Petrus syn om godtagandet av icke-judar, som inte
tidigare hade konverterat till judendomen, som medlemmar i kyrkan (Apg. 10:9–16,
34–35); och lärosatserna som undervisades på mötet i Jerusalem (Apg. 15).
Som upptecknat i Lukas 24:49, befallde Frälsaren apostlarna att påbörja sin
verksamhet först när de hade ”blivit beklädda med kraft från höjden”.
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Apostlagärningarna berättar om begåvningen av denna kraft genom den Helige
Anden och beskriver dess dramatiska resultat, som började med omvändelsen av
tusentals på pingstdagen (se Apg. 2). Genom hela Apostlagärningarna betonar
Lukas den Helige Andens verkningar på individer och församlingar. Uttrycket
”beklädda med kraft från höjden” betyder sannolikt också att apostlarna ”fick
särskild kunskap, kraft och särskilda välsignelser som normalt sett endast ges i
Herrens tempel” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band.
[1965–1973], 1:859).

Översikt

Apostlagärningarna 1–2 Jesus Kristus betjänar lärjungarna i 40 dagar efter sin
uppståndelse och uppstiger därefter till himlen. Genom inspiration kallar
apostlarna Mattias till att fylla vakansen i de tolv apostlarnas kvorum. Den Helige
Anden utgjuts på pingstdagen. Petrus vittnar frimodigt om den uppståndne
Frälsaren och ungefär tre tusen personer omvänds.
Apostlagärningarna 3–8 Petrus och Johannes botar en man som fötts lam. Petrus
och Johannes grips för att de predikar och botar i Jesu Kristi namn, och befrias från
fängelset. Apostlarna kallar sju män till att hjälpa dem i deras verksamhet; en av
dessa män, Stefanus, vittnar inför Stora rådet och rådsmedlemmarna avrättar
honom. Filippus predikar i Samarien.
Apostlagärningarna 9–12 Saulus omvänds och påbörjar sin verksamhet. I en syn
får Petrus veta att evangeliet ska predikas för icke-judarna. Herodes Agrippa I låter
döda aposteln Jakob (Johannes bror) och fängslar Petrus.
Apostlagärningarna 13–15 Saulus och Barnabas kallas som missionärer. De möter
motstånd från judarna och accepteras av några hedningar. Kyrkans ledare träffas i
Jerusalem och beslutar att nyomvända icke-judar inte behöver omskäras (eller
fortsätta hålla moselagen) när de blir medlemmar i kyrkan. Paulus (som Saulus nu
kallas) påbörjar sin första missionsresa tillsammans med Silas.
Apostlagärningarna 16–20 Paulus och Silas stärker olika församlingar som
tidigare hade upprättats. På Areopagen i Athen predikar Paulus att vi är ”av Guds
släkt” (Apg. 17:29). Paulus avslutar sin andra missionsresa och reser iväg på sin
tredje genom Mindre Asien. Paulus beslutar sig för att återvända till Jerusalem.
Apostlagärningarna 21–28 Paulus grips i Jerusalem och fortsätter vittna om Jesus
Kristus. Herren visar sig igen för Paulus. Många judar gör upp hemliga planer på att
döda Paulus. I Cesarea vittnar han inför Felix, Festus och Agrippa. Paulus lider
skeppsbrott på vägen till Rom. Paulus predikar evangeliet under sin tid i husarrest
i Rom.
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Apostlagärningarna 1:1–8
Inledning

Efter sin uppståndelse betjänade Jesus Kristus apostlarna i 40
dagar. Han förberedde dem på att vara hans vittnen för

hela jorden.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 1:1–8
Jesus betjänar lärjungarna i 40 dagar
Be eleverna föreställa sig att en vän som har en annan tro kommer till dem och vill
veta mer om vår kyrka och frågar: ”Vem leder er kyrka?”
Be eleverna skriva ner hur de skulle besvara frågan i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
Uppmana eleverna att leta efter en sanning när de studerar Apostlagärningarna
1:1–8 som kan hjälpa dem att besvara frågan om vem som leder kyrkan.
Be eleverna slå upp Apostlagärningarna och fundera på bokens titel. Be eleverna
berätta vad de tänker.
• Baserat på titeln, vad tror ni att vi kan lära oss om i den här boken?
Förklara att Apostlagärningarna markerar en viktig övergång i Nya testamentet.
Böckerna Matteus, Markus, Lukas och Johannes återger berättelser om Frälsarens
jordiska verksamhet, inklusive försoningen och uppståndelsen. Apostlagärningarna
berättar om apostlarnas verksamhet efter Frälsarens himmelsfärd.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 1:1–2. Be klassen följa med i texten och se
vem boken skrevs för.
• För vem skrevs Apostlagärningarna?
Förklara att Lukas är författare till Apostlagärningarna och att ”min förra skrift”
som nämns i vers 1 är Lukasevangeliet, som också skrevs för Teofilus. Lukas syfte
med att skriva var att hjälpa Teofilus få ett eget vittnesbörd om Jesus Kristus (se
Luk. 1:1–4).
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 1:2–4. Be klassen följa med i texten och se
hur länge Jesus Kristus personligen betjänade apostlarna efter uppståndelsen. (Du
kan förklara att i vers 3, betyder ”lidande” Frälsarens försoningsoffer, och att
”många bevis” innebär det oförnekliga beviset Jesus gav på att han hade uppstått.)
• Hur länge var Jesus Kristus med sina apostlar efter uppståndelsen?
• Vad undervisade Jesus dem om under dessa 40 dagar? (Om Guds rike.)
Börja rita upp en enkel teckning av ett hus på tavlan. (Eller också kan du bygga en
liten modell av ett hus med klossar eller lera.)
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När du har ritat halva huset ber du en
elev komma till tavlan och göra färdigt
teckningen. Ge mycket specifika
instruktioner om hur huset ska ritas
färdigt. Du kan be eleven rita tak,
fönster och trädgård. Efter att ha arbetat
en kort stund tillsammans går du till
andra sidan klassrummet och fortsätter
ge eleven instruktioner. När huset är
klart tackar du eleven och låter honom
eller henne sätta sig.
Be eleverna föreställa sig att teckningen
av huset representerar Guds rike på jorden, vilket är Jesu Kristi kyrka.
• Hur kan vårt sätt att rita det här huset illustrera hur Jesus Kristus upprättade sin
kyrka under sitt liv här på jorden och efter uppståndelsen? (Under sin jordiska
verksamhet började Frälsaren upprätta sin kyrka. Han kallade andra att hjälpa
honom upprätta den och efter uppståndelsen ledde han deras ansträngningar,
även om han inte längre var med dem fysiskt sett.)
• Enligt vers 2, hur leder Jesus Kristus kyrkan? (Använd elevernas ord för att
skriva följande sanning på tavlan: Jesus Kristus leder kyrkan genom att
uppenbara sin vilja för apostlarna genom den Helige Anden.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Från den första versen [i Apostlagärningarna], förkunnas det att kyrkan
fortsätter ha gudomlig ledning, inte människoledning. … Faktiskt skulle en mer
fullständig titel på Apostlagärningarna lämpligtvis vara något i stil med
’Gärningarna som den uppståndne Kristus utförde, genom den Helige Anden, i
sina ordinerade apostlars liv och verksamhet’. …
Kyrkans ledning är densamma. Frälsarens plats är förflyttad, men kyrkans ledning
och ledarskap är precis densamma” (”Therefore, What?” [KUV-konferens om Nya testamentet, 8
aug. 2000], s. 6, si.lds.org).

• Varför är det viktigt att veta att Jesus Kristus leder kyrkan genom uppenbarelse
i dag?
Be eleverna fundera på upplevelser som har stärkt deras vittnesbörd om att Jesus
Kristus leder kyrkan i dag genom uppenbarelse. Be flera elever berätta om sina
upplevelser. Återge gärna en egen upplevelse.
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 1:4–8. Be klassen följa
med i texten och se vad Frälsaren befallde apostlarna att göra.
• Vad befallde Jesus apostlarna att göra enligt vers 4?
• Vad lovade Frälsaren att apostlarna skulle få om de stannade kvar i Jerusalem
enligt vers 5?
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• Vad skulle den Helige Anden ge apostlarna makt att göra enligt vers 8?
• Vad lär vi oss om apostlar enligt Frälsarens undervisning i vers 8? (Eleverna
använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de lyfter fram följande
sanning: Apostlar är vittnen om Jesus Kristus och de vittnar om honom
över hela jorden.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen ber du en elev läsa upp följande
uttalande av president Gordon B. Hinckley:
”I vår tid har Herren kallat femton särskilda vittnen att bära vittne om hans
gudomlighet inför världen. De har en unik kallelse, de är Herren Jesu Kristi
apostlar, utvalda och bemyndigade av honom. De har blivit uppmanade att vittna
om att han lever, genom kraften och myndigheten i det heliga apostlaskap som
förlänats dem” (se ”Särskilda vittnen om Kristus”, Nordstjärnan, apr. 2001, s. 5).

Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Apostlarna i dag vittnar om att Jesus
Kristus …
Ge, om möjligt, en kopia av ”Den
levande Kristus: Apostlarnas
vittnesbörd” (Liahona, apr. 2000, s. 2–3)
till varje elev i klassen. Du kan också ta
en kopia och klippa den i mindre delar
och dela ut dem till eleverna. Be
eleverna läsa kopian eller delen tyst för
sig själva och försöka komma på hur de
skulle kunna avsluta meningen på
tavlan. När eleverna har läst färdigt ber
du en elev komma till tavlan och agera
skrivare. Be eleverna berätta vad de
hittat och be eleven vid tavlan att skriva
upp deras svar.
• Vilket av de här uttalandena tycker
ni är viktigast?
• Hur påverkar de nutida apostlarnas
vittnesbörd era personliga vittnesbörd om Jesus Kristus?
Förklara att även om Apostlagärningarna 1:8 framför allt handlar om apostlarnas
roll som särskilda vittnen om Frälsaren, undervisar den också om vad som kan
hjälpa oss att bli vittnen om Jesus Kristus i hela världen.
• Vad gör det möjligt för oss att bli vittnen om Jesus Kristus, baserat på Herrens
löfte till apostlarna i Apostlagärningarna 1:8? (Eleverna använder kanske andra
ord, men förvissa dig om att de lyfter fram följande sanning: Genom den
Helige Andens kraft kan vi bli vittnen om Jesus Kristus.)
• Hur kan den Helige Anden hjälpa oss att bli vittnen om Frälsaren?
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Be eleverna tänka på tillfällen då de har känt den Helige Anden när andra har burit
vittnesbörd om Jesus Kristus. Efter några minuter ber du eleverna berätta om sina
upplevelser. Påminn eleverna om att de inte ska berätta om upplevelser som är
alltför heliga eller personliga.
• När har ni känt att den Helige Anden har hjälpt er att vittna om Jesus Kristus
för andra?
Uppmuntra eleverna att söka möjligheter att bära vittnesbörd för andra och att lita
på att den Helige Anden kommer bekräfta sanningen i det som de vittnar om.

Apostlagärningarna – Uppenbarelseboken
Översikt över andra hälften av Nya testamentet
Förklara att Apostlagärningarna 1:8 inte bara lär sanningar utan ger en översikt
över den senare hälften av Nya testamentet.
• Var profeterade Frälsaren att hans lärjungar skulle vittna om honom enligt
Apostlagärningarna 1:8?
Skriv följande på tavlan: Apostlagärningarna 1–5 = Jerusalem; Apostlagärningarna 6–9
= Judeen och Samarien; Apostlagärningarna 10–28 = jordens yttersta gräns (se Bible
Dictionary, ”Acts of the Apostles”).
Förklara att lärjungarna började vittna om Kristus som de blivit befallda. Först
predikade apostlarna i Jerusalem, sedan i Judeen och Samarien och därefter till
jordens yttersta gränser.
Be eleverna slå upp Bibelns innehållsförteckning. Be dem titta på de böcker i Nya
testamentet som följer efter Apostlagärningarna. Förklara att böckerna från
Romarbrevet till och med Hebreerbrevet är brev skrivna av aposteln Paulus.
Eleverna kommer lära sig om Paulus omvändelse och verksamhet när de studerar
Apostlagärningarna 9, 13–28.
Be eleverna hitta 1 Tessalonikerbrevet. Förklara att tessalonikerna var ett folk som
bodde i staden Tessalonika. Be eleverna att gå till Bibliska kartor, karta nr 13,
”Aposteln Paulus missionsresor”, i Handledning för skriftstudier och hitta
Tessalonika på kartan. Förklara att många av breven i Nya testamentet skrevs till
kyrkans församlingar i olika städer för att bemöta deras specifika behov. Förklara
även gärna att de här breven inte är organiserade i kronologisk ordning i Nya
testamentet. 1 Tessalonikerbrevet anses vara det första brev som Paulus skrev.
Be eleverna titta på innehållsförteckningen och hitta några andra böcker som är
skrivna som brev till församlingar med heliga.
Förklara att förutom att skriva till församlingar med heliga, skrev Paulus till enskilda
personer såsom Timoteus, Titus och Filemon.
Be eleverna se efter vilka böcker som kommer efter Hebreerbrevet i
innehållsförteckningen.
Förklara att förutom Paulus skrev även andra apostlar och ledare i kyrkan till
kyrkans medlemmar. Vi har fortfarande några av dessa brev, som är från Jakobs
brev till och med Judas brev. Uppenbarelseboken redogör för en syn som aposteln
Johannes såg.
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Uppmuntra eleverna att fortsätta läsa andra hälften av Nya testamentet på egen
hand. Uppmuntra dem att be när de studerar så att den Helige Anden kan upplysa
och hjälpa dem få större förståelse när de studerar Nya testamentets apostlars
lärdomar.
Uppmuntra eleverna att läsa kursens text
Uppmuntra eleverna att läsa hela Nya testamentet. Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas
kvorum sa: ”När vi läser en bok i skrifterna från början till slut … lär vi oss om viktiga
berättelser, evangelielärdomar och tidlösa principer [och] vi får lära oss om nyckelpersoner …
och om ordningsföljd, tidpunkt och bakgrund för händelser och lärdomar” (se ”En reservoar av
levande vatten”, [KUV:s brasafton för unga vuxna, 4 feb. 2007], s. 2, lds.org/broadcasts).
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Apostlagärningarna 1:9–26
Inledning

Efter att ha undervisat sina lärjungar i 40 dagar uppsteg
Jesus Kristus till himlen. Apostlarna och andra förenade sig i
ödmjuk bön och vädjan. Genom inspiration kallades Mattias

till att fylla vakansen i de tolv apostlarnas kvorum som
uppstått vid Judas Iskariots förräderi och död.

Lektionsförslag
Främja en miljö av kärlek, respekt och målmedvetenhet
Försök alltid hitta sätt att främja en inlärningsmiljö av kärlek, respekt och målmedvetenhet. Hjälp
eleverna känna sig väl till mods med varandra genom att uppmuntra dem att lära känna
varandras intressen, talanger, utmaningar och förmågor. Ett sätt att främja denna typ av miljö är
att uppmuntra eleverna att berätta för varandra om upplevelser och insikter de fått under sina
personliga skriftstudier.

Apostlagärningarna 1:9–12
Frälsaren uppstiger till himlen
Skriv följande fråga på tavlan: Sant eller falskt?
Läs upp följande påståenden om Jesu Kristi andra ankomst. Be eleverna svara på
om påståendena är sanna eller falska. (Obs: Så här tidigt i lektionen behöver inte
eleverna veta svaren på varje fråga eller lägga någon längre tid på att diskutera
svaren.)
1. Jesus Kristus ska återvända till jorden i de sista dagarna.
2. Vid sin andra ankomst ska Jesus Kristus endast visa sig för rättfärdiga
människor.
3. Eftersom Jesus Kristus kommer vara förklädd när han återvänder, kommer de
flesta inte inse att den andra ankomsten har skett.
Du kanske kortfattat vill gå igenom svaren till varje påstående: 1) Sant (se Mose
7:60); 2) Falskt (se JS–M 1:26; L&F 101:23); 3) Falskt (se L&F 49:22–23).
Förklara att Jesus Kristus, under sin jordiska verksamhet, förutsade att en del
människor skulle sprida falska läror om hans andra ankomst (se JS–M 1:22–25).
• Hur kan vi veta om en viss lära om Jesu Kristi andra ankomst är sann eller
falsk? (Om vi lyssnar till Frälsarens ord och hans profeters ord, kan vi undvika
att bli bedragna [se JS–M 1:37].)
Uppmana eleverna att leta efter en viktig sanning om Jesu Kristi andra ankomst när
de fortsätter studera Apostlagärningarna 1.
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Påminn eleverna om att Frälsaren undervisade lärjungarna i 40 dagar efter
uppståndelsen (se Apg. 1:3). Visa bilden Jesu himmelsfärd (Evangeliebilder [2009],
nr 62; se även LDS.org).
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna
1:9–12. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände när Frälsaren hade
slutat undervisa apostlarna.
• Vad hände när Frälsaren hade slutat
undervisa apostlarna?
• Om ni hade sett Frälsaren uppstiga
till himlen, vilka tankar och känslor
tror ni att ni skulle ha haft?
Förklara att i det forna Israel kunde ett
moln ibland fungera som ett synligt tecken på Guds närvaro och härlighet (se 2
Mos. 40:34). Molnet som nämns i Apostlagärningarna 1:9 var ett moln av härlighet
(se Bible Dictionary, ”Cloud”), och de två män som omnämns i vers 10 var änglar.
• Vad sade änglarna till apostlarna?
• Vad tror ni menas med att Jesus ska komma igen ”på samma sätt” (Apg. 1:11)
som han uppsteg? (Skriv följande sanning på tavlan när eleverna har svarat:
Vid sin andra ankomst kommer Frälsaren att stiga ner från himlen i
härlighet.)
Påpeka att Frälsarens himmelsfärd skedde på Oljeberget (se v. 12). Förklara att när
Frälsaren kommer igen, skall ett av de tillfällen då han uppenbarar sig vara när han
kommer ner och faktiskt står på Oljeberget (se Sak. 14:4; L&F 45:47–53; L&F
133:19–20). Detta kommer ske före hans mäktiga och storslagna uppenbarelse för
världen (se Jes. 40:5).
• Hur kan kunskapen om hur Frälsaren ska återvända hjälpa oss att inte bli
bedragna medan vi väntar på hans andra ankomst?

Apostlagärningarna 1:13–26
Mattias utväljs till att fylla vakansen i de tolv apostlarnas kvorum
Förklara att när apostlarna hade återvänt till Jerusalem, samlades de med några
trofasta män och kvinnor, inklusive Jesu mor Maria, för bön och gudsdyrkan. Be
eleverna läsa Apostlagärningarna 1:13 tyst för sig själva och räkna antalet nämnda
apostlar. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Varför var det bara 11 apostlar vid den tiden? (Judas Iskariot hade förrått Jesus
Kristus och därefter tagit sitt eget liv [se Matt. 27:3–5].)
Sammanfatta Apostlagärningarna 1:15–20 med att förklara att Petrus stod inför 120
lärjungar och berättade om Judas Iskariots död. Eftersom Judas hade varit en av de
tolv apostlarna, samlades lärjungarna för att välja en ny apostel.
Be eleverna beskriva de olika sätt varpå några av följande ledare väljs ut: en
lagkapten, en kommunal representant, en kung eller drottning, och en VD för ett
företag.
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• Vilka kvalifikationer skulle kunna krävas för de här ledarpositionerna?
Visa eleverna en bild eller bilder på det nuvarande första presidentskapet och de
tolv apostlarnas kvorum och vittna om att var och en av dessa män är en Jesu Kristi
apostel. Be eleverna fundera på hur en Jesu Kristi apostel väljs ut och vad som
kvalificerar någon för att tjäna som apostel.
Dela upp eleverna i par. Be dem läsa Apostlagärningarna 1:21–26 för varandra och
ta reda på hur en ny apostel valdes efter Judas Iskariots död.
• Vad betyder det att ”de kastade lott mellan dem” (v. 26)?
Du kanske behöver förklara att i forna dagar var lottkastning ett trofast sätt att fatta
beslut på, som visade att man litade på att Gud styrde över utfallet (se Apg. 1:26; se
även Ords. 16:33). ”Om de kastade lott, var det ett tillfälle där Herren valde
utgången. Men mer sannolikt var att ’de gav sina röster’, förmodligen ’stödjande
röster’ för att stödja den som Gud hade valt till att tjäna i det heliga apostlaskapet
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–1973], 2:32).
• Vilka kvalifikationer sa Petrus att den nya aposteln måste ha, enligt vers 21–22?
(Han måste vara en Jesu Kristi efterföljare som även var ett vittne om hans
verksamhet och uppståndelse.)
• Vad lägger ni särskilt märke till i apostlarnas bön i vers 24–25?
• Vilken sanning lär vi oss i vers 24 om hur en Jesu Kristi apostel kallas? (Eleverna
använder kanske andra ord, men se till att betona att Jesu Kristi apostlar
kallas av Gud genom uppenbarelse. Skriv denna sanning på tavlan och
uppmuntra eleverna att skriva den i sina skrifter bredvid vers 24.)
• Varför tror ni att det är viktigt att en apostel kallas av Gud genom uppenbarelse,
i stället för att väljas på ett sätt som liknar hur andra ledare i världen väljs?
För att illustrera hur en nutida apostel kallas av Gud genom uppenbarelse ber du
en elev läsa upp följande redogörelse från president Heber J. Grants liv:
”President [Heber J.] Grant fick ta emot uppenbarelser som kyrkans president, till
vägledning för hela kyrkan. En sådan uppenbarelse kom strax efter det att han
avskilts som kyrkans president, när han sökte Herrens vilja angående vem som
skulle utses till ny medlem i de tolv apostlarnas kvorum. När han begrundade
detta ansvar vändes hans tankar vid upprepade tillfällen till hans livslånga vän,
Richard W. Young, en trofast sista dagars helig och beprövad ledare. President
Grant diskuterade denna möjlighet med sina rådgivare, som stödde hans beslut. När han
slutligen kände sig säker på denna åtgärd skrev han ner sin väns namn på ett papper och tog
papperet med sig till det veckovisa tempelmötet för första presidentskapet och de tolvs kvorum.
Men när han skulle framlägga detta namn för brödernas godkännande kunde han inte göra det. I
stället för att framlägga Richard W. Youngs namn, lade han fram namnet Melvin J. Ballard, en
man som han knappt kände. President Grant berättade senare hur detta påverkade honom:
”’Jag har känt hur den levande Gudens inspiration har väglett mig i mitt arbete. Alltsedan den
dag då jag valde en man jag knappt kände att vara en av apostlarna, i stället för min livslånge
och käraste levande vän, har jag vetat lika säkert som att jag lever, att jag är berättigad till Guds
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ljus, inspiration och vägledning i att leda hans verk på denna jord’” (Kyrkans presidenters
lärdomar: Heber J. Grant [2002], s. 177–178).

• Hur åskådliggörs sanningen som lärs ut i Apostlagärningarna 1:24 av denna
berättelse om kallelsen av en nutida apostel?
• Hur visar kallelsen av en apostel att Frälsaren fortsätter leda sin kyrka? (Du
kanske vill påminna eleverna om sanningen som lärs ut i Apostlagärningarna
1:2 – att Jesus Kristus leder kyrkan genom att uppenbara sin vilja för apostlarna
genom den Helige Anden.)
Gå tillbaka till bilden eller bilderna du visade tidigare på de levande apostlarna. Du
kan ägna en stund åt att hjälpa eleverna lära sig eller repetera deras namn.
Skriv följande frågor på tavlan:
Vilka upplevelser har hjälpt er komma till insikt om att de levande apostlarna har
kallats av Gud?
Varför är det viktigt för er att ha ett vittnesbörd om att de levande apostlarna har
kallats av Gud?

Be eleverna besvara en av frågorna i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Be några elever berätta för klassen vad de har skrivit.
Avsluta med att bära vittnesbörd om de sanningar eleverna hittade i
Apostlagärningarna 1:9–26.

Repetition av nyckelskriftställen
För att hjälpa eleverna repetera de första 10 nyckelskriftställena, skriv följande
hänvisningar och motsvarande nyckelord på tavlan (du kan ge eleverna kopior av
uppställningen om du föredrar det):

Matteus
5:14–16

Låt ert ljus lysa.

Lukas
24:36–39

En uppstånden kropp har
kött och ben.

Matteus
11:28–30

Kom till mig.

Johannes
3:5

Född av vatten och Ande

Matteus
16:15–19

Rikets nycklar

Johannes
14:6

Vägen och sanningen
och livet
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Matteus
22:36–39

Älska Herren;
älska din nästa.

Johannes
14:15

Om ni älskar mig, håller ni
fast vid mina bud.

Matteus
28:19–20

Undervisa och döp
alla folk.

Johannes
17:3

Att känna Gud och Jesus
Kristus är evigt liv.

Dela upp eleverna i par. Be eleverna repetera nyckelskriftställena på tavlan med sin
partner. Du kan föreslå att den ena partnern läser nyckelorden i nyckelskriftstället
och den andra partnern ger hänvisningen. Låt eleverna turas om tills de har
repeterat alla 10 skriftställen.
Om tiden medger kan du göra en frågesport med eleverna. Ge eleverna papper
med nyckelorden för varje nyckelskriftställe följt av en tom linje. Låt eleverna skriva
motsvarande hänvisning på den tomma linjen. När de har haft tillräcklig med tid
på sig går du igenom svaren.
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Apostlagärningarna 2
Inledning

Lärjungarna fylldes av den Helige Anden på pingstdagen och
välsignades med tungomålsgåvan när de predikade
evangeliet. Petrus förkunnade att Jesus är både ”Herre och
Messias” (Apg. 2:36) och uppmanade människor att

omvända sig, bli döpta och ta emot den Helige Andens gåva.
Omkring tre tusen människor omvändes och döptes den
dagen, varefter de fortsatte trofast i kyrkan.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 2:1–13
Jesu Kristi lärjungar fylls av den Helige Anden på pingstdagen
Be eleverna fundera över när de senast hade möjlighet att tala i kyrkan, hålla
lektion eller berätta om evangeliet för någon.
• Vad kan vara en utmaning när det gäller att tala, undervisa eller vittna för andra
om Jesu Kristi evangelium?
Uppmana eleverna att leta efter en sanning när de studerar Apostlagärningarna
2:1–13 som kan hjälpa dem när de känner sig oroliga eller rädda för att undervisa
eller vittna för andra om det återställda evangeliet.
Förklara att ungefär en vecka efter att Frälsaren hade uppstigit till himlen kom
judar från många länder till Jerusalem för att delta i pingsthögtiden och för att tillbe
i templet och tacka Herren. Högtiden inträffade 50 dagar efter påskhögtiden och
firade säsongens första skörd (se Handledning för skriftstudier, ”Pingst”,
scriptures.lds.org).
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 2:1–3. Be klassen följa med i texten och se
vad Jesu Kristi lärjungar upplevde på pingstdagen.
• Vad upplevde lärjungarna på pingstdagen? (Utgjutandet av den Helige Anden.)
• Hur beskrevs utgjutandet av den Helige Anden?
Förklara att ordet ”tungor” (v. 3) syftar på tungor som är kluvna eller delade eller
som ser ut som eldsflammor. Fordom symboliserade elden ofta gudomlig närvaro
eller gudomligt inflytande. Det här var ett tecken på att lärjungarna hade tagit emot
den Helige Andens gåva, som Frälsaren hade lovat.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 2:4–8. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände när lärjungarna fylldes av den Helige Anden.
• Vad hände när lärjungarna fylldes av den Helige Anden enligt vers 4? (Anden
”ingav dem att tala” och gjorde det möjligt för dem att tala andra språk.)
• Varför förundrades judar från andra länder över vad de hörde?
Be eleverna ögna igenom Apostlagärningarna 2:9–11 och räkna antalet olika
grupper av folk eller nationaliteter som hörde lärjungarna tala i tungor genom den
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Helige Andens kraft. Be dem berätta vad de hittar. Du kan visa den medföljande
kartan för att hjälpa eleverna få en bild av var de här judarna kom ifrån.

Påpeka att enligt vers 11 hörde var och en av dessa grupper om ”Guds väldiga
gärningar”, som lärjungarna undervisade om, på sitt eget språk. Du kan behöva
förklara att proselyter var icke-judar som hade anslutit sig till den judiska tron.
• Vad kan hjälpa oss att undervisa och vittna för andra, om vi ser på exemplet
med lärjungarnas upplevelse på pingstdagen? (När eleverna har svarat skriver
du följande princip på tavlan: När vi fylls av den Helige Anden, hjälper han
oss att undervisa och vittna för andra.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen tar du med dig två tomma koppar,
en tillbringare med vatten och en bricka till lektionen. Ställ kopparna på brickan så
att allt vatten som spills ut hamnar på brickan. Täck sedan över den ena koppen
med ett papper eller lock så att inget vatten kan hällas i, och lägg sedan ett föremål
(såsom en sten) i den andra koppen så att den nästan fylls av föremålet. Be en elev
försöka fylla båda kopparna med vatten från tillbringaren.
• Om kopparna föreställer oss och vattnet föreställer den Helige Anden, vad kan
då pappret (eller locket) och stenen föreställa? Vilka beteenden och attityder
kan hindra oss från att fyllas av den Helige Anden?
• Vad kan vi göra för att fyllas av den Helige Anden så att han kan hjälpa oss
undervisa och vittna för andra?
• Hur har den Helige Anden hjälpt er att undervisa om evangeliet eller bära ert
vittnesbörd för andra?
Vittna om principen du skrivit på tavlan och uppmuntra eleverna att tillämpa den
genom att söka den Helige Andens sällskap, så att de kan undervisa och vittna
för andra.
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Sammanfatta Apostlagärningarna 2:12–13 med att förklara att några judar häpnade
över vad de hörde, medan andra hånade lärjungarna genom att anklaga dem för att
ha druckit för mycket vin.

Apostlagärningarna 2:14–47
Petrus vittnar om Jesus Kristus och undervisar om hur man uppnår frälsning
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 2:14 och be klassen ta reda på vem som
började undervisa folkskaran. Be eleverna berätta vad de hittar.
Be eleverna föreställa sig att vara i Petrus situation, stående framför folkskaran.
• Om ni var i Petrus ställe, vilka evangeliesanningar skulle ni ha undervisat och
vittnat om? Varför?
Sammanfatta Apostlagärningarna 2:15–35 med att förklara att Petrus förkunnade
att händelserna i samband med tungomålsgåvan och andra Andens uppenbarelser
bland lärjungarna var en uppfyllelse och en betydelse av Joels profetia (se Joel
2:28–32). Sedan undervisade och vittnade Petrus för folket med hjälp av några av
Kung Davids ord och psalmer.
Skriv följande skriftställehänvisningar och frågor på tavlan:
Apostlagärningarna 2:22–24, 29–33, 36.
Kan ni nämna några viktiga sanningar som Petrus undervisade och vittnade om?
Vad tycker ni är speciellt med Petrus vittnesbörd för judarna?

Apostlagärningarna 2:36–38 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa skriftställehänvisningarna på tavlan och
diskutera svaren på frågorna. Efter en stund ber du några elever berätta om sina
svar för klassen.
Visa en bild som föreställer Petrus förnekelse av Frälsaren (till exempel Petrus
förnekelse av Carl Heinrich Bloch, tillgänglig på LDS.org). Be en elev sammanfatta
vad Petrus sa och gjorde när han blev utfrågad om sin relation till Jesus, den natt då
Frälsaren fängslades (se Luk. 22:54–62).

473

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 83

• Hur skilde sig Petrus ord och
handlingar på pingstdagen från
hans beteende den natt då Frälsaren
fängslades?
• Vad tror ni påverkade den här
förändringen i Petrus?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna
2:37. Be klassen följa med i texten och
se hur Petrus ord påverkade folkskaran.
• Hur påverkade Petrus ord
folkskaran?
Be gärna eleverna att markera orden
”högg det till i hjärtat”. Förklara att den
Helige Anden fick det att hugga till i
hjärtat på folket när de hörde Petrus
vittnesbörd. Uttrycket hugga till i hjärtat
Petrus förnekelse, av Carl Heinrich Bloch. Med tillstånd av
betyder här att folket kände
Nationalhistoriska museet i Frederiksborgs slott i Hillerød, Danmark.
Kopiering förbjuden.
samvetskval eftersom judarna som folk
och nation hade korsfäst sin egen
Herre, Jesus Kristus. Petrus antydde inte att det var gruppen judar av olika
nationaliteter som han undervisade på pingstdagen, som var skyldiga till
korsfästelsen av Jesus Kristus.
• Vilken fråga ställde folket enligt vers 37?
• Vad säger denna fråga om vad som hände i folkets hjärtan? (Folket började
uppleva en hjärtats förvandling.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 2:38–41. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus anvisade folket att göra. Förklara att bortvänd här betyder rebellisk,
motsträvig eller ohederlig.
• Vad sa Petrus att folket skulle göra?
• Hur reagerade folket på Petrus undervisning och uppmaning till att omvända
sig och döpas, enligt vers 41?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: När vi tar emot Guds ord genom den
Helige Andens kraft, …
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 2:42–47. Be klassen följa
med i texten och se vad kyrkans nyomvända gjorde efter att de hade tagit emot
sanningen genom den Helige Andens kraft och blivit döpta. Förklara att ordet
”brödsbrytelsen” (v. 42) syftar på deltagandet i sakramentets förrättning, och att ha
”allting gemensamt” (v. 44) syftar på att de heliga var förenade och levde efter
helgelselagen.
• Vilka handlingar visar att de som blivit döpta verkligen var omvända, enligt de
här verserna (se även 3 Ne. 26:17–21)? (Be en elev skriva upp klassens svar på
tavlan.)
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Påminn eleverna om att innan judarna hörde och agerade på Petrus ord, hade de
inte accepterat Jesus som sin Frälsare, inte heller följde de hans lärdomar. Be dem
fundera på hur folket förändrades.
• Vilken princip lär vi oss av Apostlagärningarna 2:37–47 om vad som kan hända
när vi tar emot Guds ord genom den Helige Andens kraft? (Avsluta meningen
på tavlan med hjälp av elevernas ord, så att följande sanning uttrycks: När vi
tar emot Guds ord genom den Helige Andens kraft, förändras våra hjärtan
och vi omvänds till Jesus Kristus.)
• Vad kan vi göra för att ta emot Guds ord genom den Helige Andens kraft?
Be eleverna titta på listan på tavlan över handlingarna som de döpta och
omvända gjorde.
• Hur har Anden hjälpt er att förändras och bli omvända till Jesus Kristus när ni
har försökt lära och leva efter evangeliet? (Berätta också gärna om en upplevelse
i ditt eget liv.)
Uppmuntra eleverna att fundera på vad de kan göra för att bli bättre på att ta emot
Guds ord och lärdomar genom den Helige Andens kraft. Uppmuntra dem att
handla efter varje maning de får.

Nyckelskriftställe – Apostlagärningarna 2:36–38
Be eleverna jämföra Apostlagärningarna 2:36–38 med den fjärde trosartikeln. Be
eleverna att identifiera de ord i Apostlagärningarna 2:36–38 som visar eller
undervisar om evangeliets första grundsatser och förordningar. Dela upp eleverna i
par och be varje par diskutera hur var och en av dessa grundsatser och förordningar
hjälper oss ta emot alla Frälsarens försonings välsignelser. Efter en stund frågar du:
• Vilka välsignelser sa Petrus att folket skulle få till följd av att de hade omvänt sig
och döpts?
• Baserat på er förståelse av Apostlagärningarna 2:38, vad måste vi göra för att
förbereda oss för att få den Helige Andens gåva? (Med egna ord bör eleverna
komma fram till följande sanning: När vi har tro på Jesus Kristus, omvänder
oss och döps, är vi beredda att få den Helige Andens gåva. Skriv den
sanningen på tavlan.)
• Hur kan tro, omvändelse och dop förbereda någon för att få den Helige
Andens gåva?
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Apostlagärningarna 3
Inledning

Vid tempelporten botade Petrus, i sällskap med Johannes, en
man som hade varit lam från födseln. Petrus undervisade
sedan människorna som hade bevittnat denne mans

helbrägdagörelse. Han vittnade om Jesus Kristus,
uppmuntrade dem att omvända sig och förutsade evangeliets
återställelse i de sista dagarna.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 3:1–11
Petrus och Johannes botar en man som hade fötts lam.
Låt eleverna tänka på ett tillfälle då de bad om något specifikt (kanske en
födelsedagspresent eller julklapp) men fick något annat i stället. Be några av dem
berätta om sina upplevelser och att förklara hur det kändes när de inte fick vad de
ville ha.
• Hur kan vi jämföra de här upplevelserna med att söka välsignelser av vår
himmelske Fader genom bön? (Ibland besvarar inte vår himmelske Fader våra
böner på förväntat sätt eller med de välsignelser vi ber om.)
Be eleverna tänka på upplevelser då de inte har fått de svar eller välsignelser av sin
himmelske Fader som de hade förväntat sig.
Uppmana klassen att leta efter en princip när de studerar Apostlagärningarna 3
som kan hjälpa dem när de inte får de svar eller välsignelser av Herren som de
förväntar sig.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 3:1–3. Be klassen följa med i texten och se
vem Petrus och Johannes mötte vid tempelporten.
• Vem mötte Petrus och Johannes vid tempelporten?
• Vad betyder det att mannen ”bad om en gåva” (v. 3)? (Förklara gärna att gåva
syftar på saker som folk skänkte till de fattiga.)
Påpeka att vi lär oss i Apostlagärningarna 4:22 att den lame mannen var över 40
år gammal.
• Med tanke på att den här mannen inte hade kunnat gå på 40 år, i vilket skick
kan benen ha varit då?
Be klassen föreställa sig hur det skulle kännas att vara i den lame mannen ställe.
• Vad kan det finnas för typiska sätt som människor reagerar på när de möter
någon i den här mannens situation?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 3:4–7. Be klassen följa med i texten och se
vad Petrus gjorde för mannen.
• Vad gjorde Petrus för mannen?
• Vad tycker ni är speciellt med Petrus handlingar och ord?
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 3:8 och be klassen ta reda på vad mannen
gjorde efter att Petrus hade ”rest honom upp” (v. 7).
För att hjälpa eleverna göra sig en bild av det som står i Apostlagärningarna
3:1–8, kan du visa videon ”Peter and John Heal a Man Crippled Since Birth”
(3:21) från bibelvideor om Jesu Kristi liv, tillgänglig på LDS.org.
• Vad gjorde mannen efter att Petrus hade ”rest honom upp”?
• Hur var den välsignelse mannen fick större än de gåvor han ursprungligen hade
bett om?
Uppmuntra eleverna att komma ihåg upplevelsen av när de fick ett svar eller en
välsignelse av sin himmelske Fader som inte var det svar eller den välsignelse som
de hade förväntat sig.
• Vilka sanningar lär vi oss av Apostlagärningarna 3:1–8 som kan hjälpa oss när vi
inte får de svar eller välsignelser av vår himmelske Fader som vi förväntar oss?
(Eleverna använder kanske andra ord men bör komma fram till följande
sanning: Vår himmelske Fader kanske inte besvarar våra böner på de sätt
som vi vill eller förväntar oss, men hans svar är alltid för vårt bästa. Skriv
denna sanning på tavlan och uppmuntra gärna eleverna att skriva av den i sina
skrifter bredvid vers 6.)
Tillåt eleverna att använda egna ord
När elever berättar om läror och principer som de hittar i skrifterna, säg då inte att deras svar är
fel bara för att de inte använder orden som står i den här handledningen. Men om en elevs svar
inte stämmer överens med evangeliets lära, är det din skyldighet att vänligt hjälpa honom eller
henne att korrigera felet. Det här kan utgöra en viktig lärupplevelse samtidigt som man bevarar
en atmosfär av kärlek och förtroende.

• Hur kan vår himmelske Fader besvara våra böner på andra sätt än de vi vill eller
förväntar oss? (Till exempel kan han ge oss styrka att uthärda en prövning i
stället för att ta bort den, eller så kan han ge oss visdom till att lösa ett problem i
stället för att han löser det för oss.)
Förklara att i berättelsen i Apostlagärningarna 3:1–8, är det uppenbart att det som
mannen fick var bättre än det han bad om. Däremot är det i många fall inte lika
tydligt att det som vi får är bättre än det vi bad om.
• Hur kan det hjälpa oss att vi kommer ihåg den här sanningen på tavlan när vi
får ett bönesvar som inte är det vi förväntade oss?
Uppmuntra eleverna att begrunda upplevelser då Herrens svar på deras böner inte
var vad de ville ha, men som visade sig vara för deras bästa. Be några elever berätta
om sina upplevelser. Berätta gärna om en egen upplevelse.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 3:9–11. Be klassen följa med i texten och se
hur folket reagerade på mannens helbrägdagörelse.
• Hur reagerade folket på mannens helbrägdagörelse?
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Apostlagärningarna 3:12–26
Petrus vittnar om Jesus Kristus och predikar omvändelse
Be klassen föreställa sig att de hade varit bland människorna vid templet som såg
att den lame mannen botades. Påpeka att de här människorna ofta hade sett den
lame mannen tigga när de gick in genom tempelportarna, men när han hade blivit
botad såg de honom hoppa och gå.
• Om ni hade varit bland människorna vid templet, hur tror ni er syn på Petrus
och Johannes hade förändrats av att se det här miraklet?
Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa Apostlagärningarna 3:12–16 tillsammans
och se hur Petrus förklarade för folkhopen att den lame blivit botad. Efter en stund
frågar du:
• Tog Petrus åt sig äran för att ha botat mannen?
• Med vilken kraft sa Petrus att mannen hade botats? (När eleverna besvarat
frågan skriver du följande sanning på tavlan: Jesu Kristi tjänare kan utföra
mirakel genom tron på hans namn.)
Förklara att Petrus använde det här tillfället till att undervisa folket om Jesus
Kristus, som nyligen hade blivit dömd till döden av sitt eget folk men som hade
övervunnit döden genom sin uppståndelse.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 3:17–21 och ta med ändringarna från
Joseph Smiths översättning av vers 17 (”och nu bröder, vet jag att det är genom
okunnighet som ni har gjort detta, liksom era rådsherrar”) och vers 20 (”och han
skall sända Jesus Kristus, som tidigare förkunnades för er, som ni har korsfäst”). Be
klassen följa med i texten och leta efter Petrus uppmaning till folket.

Apostlagärningarna 3:19–21 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad uppmanade Petrus folket att göra?
För att hjälpa eleverna förstå Petrus budskap påpekar du att Petrus talade till folket
som hade begärt eller samtyckt till Jesu Kristi korsfästelse (se Apg. 3:14–15). Be en
elev läsa upp följande uttalande av profeten Joseph Smith:
”[Petrus] sa inte till dem: ’Omvänd er och låt döpa er till era synders förlåtelse’
utan han sa: ’Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och
tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte’ [Apg. 3:19–20.]
… De kunde inte döpas till syndernas förlåtelse eftersom de hade utgjutit
oskyldigt blod” (ur History of the Church, 6:253).
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Framhåll meningen ”tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han
sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus” (v. 19–20).
• Vad tror ni meningen handlar om?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Den här bestämda tiden , dessa tider av vederkvickelse, ska äga rum vid
Människosonens andra ankomst, på den dag då Herren sänder Kristus till
jorden igen.
… Det är den dagen då ’jorden kommer att förnyas och få sin paradisiska
härlighet’ (se TA 1:10). Det är dagen för ’en ny jord’ som Jesaja såg (Jes. 65:17),
den jord som skall bestå när ogudaktigheten upphör, när den tusenåriga eran
inleds” (i Conference Report, okt. 1967, s. 43).

Sätt upp bilden Jesu Kristi andra
ankomst (Evangeliebilder [2009], nr 66;
se även LDS.org) på tavlan. Rubricera
den genom att skriva Tider av
vederkvickelse på tavlan nära bilden.
• Hur ska jorden vederkvickas vid
Jesu Kristi andra ankomst? (Den ska
renas från ogudaktighet.)
Framhåll orden ”de tider kommer då
allt … blir återupprättat” (v. 21).
• Vad tror ni att ”de tider då allt blir
återupprättat” syftar på? (Hjälp
eleverna förstå att det syftar på
evangeliets återställelse i de sista
dagarna. Jesus Kristus skulle förbli i
himlen under den kommande
perioden av avfall, men han skulle
återvända till jorden för att
åstadkomma återställelsen eller
återupprättelsen av allt som tillhör
evangeliet. Du kan också påpeka att Petrus använde uttrycket ”de tider då allt
blir återupprättat” för att beskriva tillfällen då Jesus Kristus skulle besöka jorden
före sin andra ankomst.)
• När besökte Jesus Kristus jorden som ett led i evangeliets återställelse i de sista
dagarna? (Eleverna kanske nämner Frälsarens besök i Joseph Smiths första syn
[se JS–H 1:17] och i Kirtlands tempel [se L&F 110:2–5].)

479

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 84

Sätt upp bilden Den första synen
(Evangeliebilder, nr 90; se även LDS.org)
på tavlan. Rubricera den genom att
skriva De tider då allt blir återupprättat
på tavlan nära bilden.
• Enligt vers 21, vem utöver Petrus
hade talat om evangeliets
återställelse i de sista dagarna?
(Med egna ord bör eleverna komma
fram till följande lära: Profeter i alla
tidsåldrar har förutsagt
evangeliets återställelse i de sista
dagarna.)
Sammanfatta Apostlagärningarna
3:22–26 med att förklara att Petrus
vittnade om att Mose och ”alla
profeterna, så många som har talat från
Samuel och framåt” (v. 24) hade talat
om Jesus Kristus och varnat för konsekvenserna av att förkasta honom (v. 23).
Du kan avsluta med att bära ditt vittnesbörd om att Jesus Kristus har kommit till
jorden som ett led i återställelsen av evangeliet i de sista dagarna och att han
kommer vid sin andra ankomst för att rena jorden från ogudaktighet.

Nyckelskriftställe – Apostlagärningarna 3:19–21
För att hjälpa eleverna förstå hur man kan tillämpa Apostlagärningarna 3:19–21 i
ett missionärstillfälle, beskriver du följande scenario: En undersökare frågar er ”Var
i Bibeln står det att evangeliet ska återställas i de sista dagarna?
Dela upp eleverna i par. Be varje par att förbereda ett svar på frågan med hjälp av
Apostlagärningarna 3:19–21 och minst ett annat skriftställe i Bibeln. Du kan
uppmuntra dem att slå upp ”Evangeliets återställelse” i Handledning för
skriftstudier.
Efter en stund ber du en elev spela undersökare och ett av elevparen att spela
missionärer, inför klassen. Be elevparet som spelar missionärer att berätta om sitt
förberedda svar för eleven som spelar undersökare.
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Apostlagärningarna 4–5
Inledning

Petrus och Johannes arresterades efter att ha botat den lame
mannen vid templet (se Apg. 3). Stora rådet befallde dem att
sluta undervisa i Jesu namn. Men apostlarna fortsatte att
predika och bota i Jesu namn. De arresterades igen och blev

slagna för att de vägrade foga sig efter de judiska ledarnas
befallningar. Kyrkans medlemmar levde efter helgelselagen,
men två av dem dog till följd av att de hade ljugit för Petrus
och för Gud.

Lektionsförslag
Uppmuntra till dagliga skriftstudier
Uppmuntra eleverna att avsätta tid varje dag för personliga studier av Nya testamentet. Hjälp
dem ta ansvar för sina dagliga studier genom att ge dem ett lämpligt uppföljningssystem (se
lässcheman i slutet av den här handledningen). Ge också eleverna regelbundet tillfälle att berätta
vad de lär sig och känner när de studerar skrifterna på egen hand. Var försiktig med att inte
genera eller göra de elever modfällda som kämpar med att studera skrifterna på egen hand.

Apostlagärningarna 4:1–31
Medlemmar i Stora rådet befaller Petrus och Johannes att sluta undervisa i
Jesu namn
Be eleverna fundera på vad de skulle göra i följande situationer:
1. En vän gör ett inlägg på sociala medier om något om kyrkan som inte är sant.
2. En tränare planerar in en turnering som gör att ditt lag måste spela på
söndagen.
3. Dina vänner frågar vad du tycker om en social fråga som är allmänt populär och
uppbackad, men som går emot kyrkans lärdomar.
Efter en stund frågar du:
• Vad finns det mer för situationer där vi kan behöva berätta om eller försvara
vår tro?
• Vad kan vara en utmaning när det gäller att berätta om eller försvara vår tro?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Apostlagärningarna 4–5 som
kan hjälpa dem i de här typerna av situationer.
Be eleverna sammanfatta vad de kommer ihåg av händelserna och lärdomarna i
Apostlagärningarna 3. Om det behövs påminner du dem om att Petrus och
Johannes undervisade en grupp människor som hade samlats runt dem vid templet
efter att de hade botat den lame mannen.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:1–4. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände med Petrus och Johannes när de undervisade folket vid templet.
• Vad hände med Petrus och Johannes?
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Sammanfatta Apostlagärningarna 4:5–6 med att förklara att Petrus och Johannes
blev arresterade och förda till det styrande judiska rådet som kallades Stora rådet,
eller Sanhedrin (se Handledning för skriftstudier, ”Sanhedrin”). Påminn eleverna
om att många medlemmar i Stora rådet hade varit inblandade i Frälsarens
arrestering och korsfästelse.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:7. Be klassen följa med i texten och se
vad de judiska ledarna frågade Petrus och Johannes.
• Vad frågade de judiska ledarna Petrus och Johannes?
• Vad kunde hända med Petrus och Johannes om de antydde att de var Jesu Kristi
efterföljare?
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 4:8–21. Be eleverna se vad
Petrus sa till rådet.
i stället för att be eleverna läsa Apostlagärningarna 4:8–21, kan du visa
videon ””Peter and John Are Judged” (2:51) från bibelvideor om Jesu Kristi liv.
Den här videon finns på LDS.org.
• Vilka sanningar undervisade Petrus rådet om enligt Apostlagärningarna
4:10–12? (Eleverna kanske nämner flera sanningar, men se till att betona att
Jesus Kristus är det enda namn genom vilket vi kan få frälsning.)
• Varför blev rådsmedlemmarna förvånade över Petrus och Johannes enligt
vers 13?
Be eleverna läsa Apostlagärningarna 4:8 tyst för sig själva och se vad som
påverkade Petrus och hjälpte honom tala frimodigt till rådet.
• Hur tror ni att det påverkade Petrus förmåga att frimodigt undervisa om
evangeliet, när han fylldes av den Helige Anden?
• Vilken princip kan vi lära vi oss av Petrus exempel enligt vers 8 och 13?
(Eleverna kan använda egna ord, men förvissa dig om att de lyfter fram följande
princip: När vi fylls av den Helige Anden kan vi frimodigt berätta om
evangeliet.)
Be eleverna leta efter ytterligare illustrationer på den här principen när de fortsätter
att studera Apostlagärningarna 4–5.
• Vilken befallning gav rådet till Petrus och Johannes enligt vers 18?
• Hur svarade Petrus och Johannes på rådets befallning enligt vers 19–20?
Sammanfatta Apostlagärningarna 4:23–28 med att förklara att efter att Petrus och
Johannes frigivits samlades de med de andra troende och bad med dem.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:29–30 och be klassen leta efter vad de
troende bad Gud om.
• Vad bad de troende Gud om?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:31 och be klassen följa med i texten och
se vad som hände efter bönen.
• Vad hände efter att de hade bett?
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• Baserat på de här verserna, vad kan vi göra för att be den Helige Anden hjälpa
oss att frimodigt tala Guds ord?
Gå tillbaka till några av situationerna som nämndes i början av lektionen.
• Hur kan vi vara frimodiga i att berätta om evangeliet i sådana här situationer?
• Hur kan vi frimodigt berätta om och försvara evangeliet inför andra och
samtidigt vara respektfulla och hövliga?
• När har den Helige Anden hjälpt er att frimodigt tala Guds ord?

Apostlagärningarna 4:32–5:11
Kyrkans medlemmar lever efter helgelselagen, men Ananias och Safira ljuger
för Petrus
Be eleverna fundera över följande situationer:
1. En ungdomsgrupp planerar att göra dop för de döda i templet. En medlem i
gruppen vet att hon behöver träffa biskopen för att få en rekommendation men
hon vet också att hon har begått några synder som hon inte har bekänt.
2. En ung man förbereder sig för att verka som missionär. Han vet att biskopen
kommer ställa frågor om hans värdighet att verka som missionär. Han försöker
komma på sätt att besvara frågorna utan att behöva berätta för biskopen om en
del av de misstag han har gjort.
Uppmana eleverna att leta efter en princip när de studerar Apostlagärningarna
4:32–5:11 som kan hjälpa dem förstå vikten av att vara ärliga mot Guds tjänare.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:32–35. Be klassen följa med i texten och
se vad kyrkans medlemmar gjorde med sina ägodelar.
• Vad gjorde kyrkans medlemmar med sina ägodelar?
• Hur gick de tillväga enligt vers 34–35 för att dela sina fysiska ägodelar?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 5:1–2. Be klassen följa med i texten och se
vad ett gift par vid namn Ananias och Safira gjorde med pengarna de fick vid
försäljningen av en egendom.
• Vad gjorde Ananias och Safira som var så allvarligt?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 5:3–4 och be klassen ta reda på vad Petrus
sa till Ananias.
• Vem hade Ananias i slutändan ljugit för enligt vers 4?
• Vilken princip lär vi oss av Petrus svar om att ljuga för Guds tjänare? (Eleverna
kan med egna ord lyfta fram följande princip: Om vi ljuger för Guds tjänare
är det samma sak som att ljuga för honom.)
• Varför tror ni att det är samma sak att ljuga för Guds tjänare som att ljuga
för honom?
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 5:5–11. Be klassen följa
med i texten och se vad som hände med Ananias och Safira till följd av att de bröt
sitt förbund och ljög för Petrus.
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• Vad hände med Ananias och Safira?
• Även om vi eller dem vi känner kanske inte upplever lika svåra eller omedelbara
konsekvenser av att ljuga, vilka konsekvenser kan vi uppleva om vi ljuger för
Herren och bryter våra förbund?
Låt en elev läsa upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley. Be
eleverna lyssna och lägga märke till några av oärlighetens följder:
”I vår tid dör inte de som befinns vara oärliga, på samma sätt som Ananias och
Safira, men någonting inom dem dör. Samvetet kvävs, karaktären vittrar,
självrespekten försvinner och redbarheten dör” (”Vi tror på att vara ärliga”,
Nordstjärnan, juni 1993, s. 5).

• Vilka följder kan det ha att ljuga enligt president Hinckley? Gå tillbaka till
situationerna i början av den här delen av lektionen.
• Vad behöver personerna i de här situationerna veta, om vad som händer med
oss när vi ljuger för en prästadömsledare?
• Vilka välsignelser kommer av att vara ärliga mot Herrens tjänare?

Apostlagärningarna 5:12–42
Apostlarna sätts i fängelse för att ha botat i Jesu Kristi namn
Låt eleverna föreställa sig att de levde på Petrus och Johannes tid och att de är
journalister på en tidning. Förklara att de kommer bli ombedda att läsa delar av
Apostlagärningarna 5:12–32 och sedan skriva en rubrik som sammanfattar vad som
hände. (För att ge ett sammanhang åt skriftställena påminner du eleverna om att
Stora rådet hade befallt Petrus och Johannes att sluta tala i Jesu Kristi namn.) Följ
instruktionerna som ges för varje versavsnitt.
1. Apostlagärningarna 5:12–16 (Läs det här avsnittet högt i klassen och skriv en
rubrik tillsammans.)
2. Apostlagärningarna 5:17–23 (Be eleverna att läsa det här avsnittet med en
kamrat och skriva en rubrik. Be några av paren att läsa sina rubriker för
klassen.)
3. Apostlagärningarna 5:24–32 (Be eleverna att läsa själva och skriva en rubrik. Be
några elever läsa sina rubriker för klassen.)
När eleverna har läst sina rubriker frågar du:
• Enligt vers 29, varför sa Petrus och de andra apostlarna att de hade fortsatt
predika i Jesus namn, trots rådets befallning?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi väljer att lyda Gud mer än
människor, så …
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• Utifrån vad ni har läst i Apostlagärningarna 4–5, hur skulle vi kunna avsluta
den här meningen? (När eleverna har svarat avslutar du meningen på tavlan så
här: Om vi väljer att lyda Gud mer än människor, så är han med oss.)
• Hur var Gud med Petrus och de andra apostlarna när de lydde honom mer än
rådet? (Gud fyllde dem med den Helige Anden [se Apg. 4:8, 31], gjorde det
möjligt för dem att utföra underverk [se Apg. 5:12–16], och sände sin ängel till
att befria dem ur fängelset [se Apg. 5:17–20].)
• När har ni eller någon ni känner valt att lyda Gud mer än människor? Hur
visade Gud att han var med er eller den här personen?
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 5:33–42. Be klassen att
följa med i texten och se om de kan hitta fler exempel på hur Herren var med
Petrus och de andra apostlarna.
I stället för att låta eleverna läsa Apostlagärningarna 5:33–42, kan ni
repetera och sammanfatta innehållet i Apostlagärningarna 5:12–42 genom
att visa videon ”Peter and John Continue Preaching the Gospel” (5:38). Den här
videon finns på LDS.org.
Påpeka att vi får veta i Apostlagärningarna 5:33 att rådet ville döda Petrus och
Johannes.
• Hur förblev apostlarna trofasta mot Herren när de ställdes inför det här hotet
enligt vers 41–42? Hur var Herren med dem vid det här tillfället?
• Hur kan sanningarna vi har funnit under den här lektionen hjälpa oss när vi
strävar efter att följa evangeliet och dela det med dem omkring oss?
Bär ditt vittnesbörd om sanningarna som har lärts ut i dag.
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Apostlagärningarna 1–5
(Studieavsnitt 17)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Apostlagärningarna 1–5 (studieavsnitt 17) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över elevernas behov.

Dag 1 (Apostlagärningarna 1:1–8)
Eleverna inledde sina studier av Apostlagärningarna med att lära sig att Jesus Kristus leder sin kyrka genom att
uppenbara sin vilja för apostlarna genom den Helige Anden och att apostlarna är vittnen om Jesus Kristus och vittnar
om honom över hela jorden. Eleverna lärde sig sedan att vi genom den Helige Andens kraft också kan bli vittnen om
Jesus Kristus. Materialet i den här lektionen gav också eleverna en översikt över den andra halvan av Nya testamentet.

Dag 2 (Apostlagärningarna 1:9–26)
När eleverna studerade berättelsen om Jesu Kristi himmelsfärd fick de veta att Frälsaren vid sin andra ankomst skall
stiga ner från himlen i härlighet. När eleverna läste om hur apostlarna valde Judas efterträdare fick de lära sig att Jesu
Kristi apostlar kallas av Gud genom uppenbarelse.

Dag 3 (Apostlagärningarna 2)
När eleverna studerade pingstdagens händelser upptäckte de följande sanningar: När vi fylls av den Helige Anden,
hjälper han oss att undervisa och vittna för andra. När vi tar emot Guds ord genom den Helige Andens kraft, förändras
våra hjärtan och vi omvänds till Jesus Kristus. När vi har tro på Jesus Kristus, omvänder oss och döps, är vi beredda att
få den Helige Andens gåva.

Dag 4 (Apostlagärningarna 3–5)
När Petrus och Johannes botade en lam man vid templet lärde sig eleverna att vår himmelske Fader kanske inte
besvarar våra böner på de sätt som vi vill eller förväntar oss, men hans svar är alltid för vårt bästa. Andra principer som
lärdes ut i den här lektionen inkluderar följande: Jesu Kristi tjänare kan utföra mirakel genom tron på hans namn.
Profeter i alla tidsåldrar har förutsagt evangeliets återställelse i de sista dagarna. Om vi ljuger för Guds tjänare är det
samma sak som att ljuga för honom.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna att veta hur de frimodigt kan svara när de får
möjlighet att berätta om eller försvara evangeliet.
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Lektionsförslag
Apostlagärningarna 4:1–31
Medlemmar i Stora rådet befaller Petrus och Johannes att sluta undervisa i
Jesu namn
Be eleverna fundera på vad de skulle göra i följande situationer (skriv gärna upp
dessa situationer på tavlan före lektionen):
1. En vän gör ett inlägg på sociala medier om något om kyrkan som inte är sant.
2. En tränare planerar in en turnering som gör att ditt lag måste spela på
söndagen.
3. Dina vänner frågar vad du tycker om en social fråga som är allmänt populär och
uppbackad, men som går emot kyrkans lärdomar.
När eleverna har haft tid att fundera, ställer du följande fråga:
• Vad finns det mer för situationer där vi kan behöva berätta om eller försvara
vår tro?
Be eleverna att leta efter sanningar när de studerar Apostlagärningarna 4–5 som
kan hjälpa dem i de här typerna av situationer.
För att hjälpa eleverna förstå sammanhanget i Apostlagärningarna 4 låter du dem
sammanfatta vad de kommer ihåg av händelserna och lärdomarna i
Apostlagärningarna 3. (Vid templet botade Petrus och Johannes en man som fötts
lam och predikade om Jesus.)
Sammanfatta Apostlagärningarna 4:1–6 med att förklara att Petrus och Johannes
blev arresterade och förda till det styrande judiska rådet som kallades Stora rådet,
eller Sanhedrin. Påminn eleverna om att många medlemmar i Stora rådet hade
varit inblandade i Frälsarens arrestering och korsfästelse.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:7. Be klassen följa med i texten och se
vad de judiska ledarna frågade Petrus och Johannes.
• Vad frågade de judiska ledarna Petrus och Johannes?
• Vad kunde hända med Petrus och Johannes om de antydde att de var Jesu Kristi
efterföljare?
Be eleverna fundera över hur de skulle ha känt sig om de hade varit i Petrus eller
Johannes situation och vad de skulle ha sagt till rådet.
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 4:8–21. Be klassen följa
med i texten och se vad Petrus sa till rådet.
i stället för att be eleverna läsa Apostlagärningarna 4:8–21, kan du visa
videon ””Peter and John Are Judged” (2:51) från bibelvideor om Jesu Kristi liv.
Den här videon skildrar händelser från Apostlagärningarna 4:8–21. Den finns på
LDS.org.
• Varför blev rådsmedlemmarna förvånade över Petrus och Johannes enligt
Apostlagärningarna 4:13?
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Be eleverna läsa Apostlagärningarna 4:8 tyst för sig själva och se vad som
påverkade Petrus och hjälpte honom tala frimodigt till rådet.
• Hur tror ni att det påverkade Petrus förmåga att frimodigt undervisa om
evangeliet, när han fylldes av den Helige Anden?
• Vilken princip kan vi lära vi oss av Petrus exempel enligt vers 8 och 13?
(Eleverna använder kanske egna ord, men förvissa dig om att de lyfter följande
princip: När vi fylls av den Helige Anden kan vi frimodigt berätta om
evangeliet. Skriv den här principen på tavlan.)
• Vilken befallning gav rådet till Petrus och Johannes enligt Apostlagärningarna
4:18?
• Hur svarade Petrus och Johannes på rådets befallning enligt vers 19–20?
Sammanfatta Apostlagärningarna 4:23–30 med att förklara att efter att Petrus och
Johannes frigivits samlades de med de andra troende och bad med dem.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 4:31. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände efter bönen.
• Vad hände efter att de hade bett?
• Baserat på vad vi lär oss i den här versen, vad kan vi göra för att be den Helige
Anden hjälpa oss att frimodigt tala Guds ord?
Gå tillbaka till några av situationerna som nämndes i början av lektionen.
• Hur kan vi vara frimodiga i att berätta om evangeliet i sådana här situationer
och samtidigt vara respektfulla och hövliga? (Se Alma 38:12; du kan förklara att
när man frimodigt berättar om evangeliet berättar man med övertygelse om det
som man vet är sant, men man gör det med ödmjukhet och respekt för andra
som kanske tycker eller känner annorlunda.)
• När har den Helige Anden hjälpt er att frimodigt tala Guds ord?
• Hur märkte ni att den Helige Anden hjälpte er?

Apostlagärningarna 5:12–42
Apostlarna sätts i fängelse för att ha botat i Jesu Kristi namn
Låt eleverna föreställa sig att de levde på Petrus och Johannes tid och att de är
journalister på Jerusalems Dagblad. Förklara att de kommer bli ombedda att läsa
delar av Apostlagärningarna 5:12–32 och sedan skriva en rubrik som sammanfattar
vad som hände. (För att ge ett sammanhang åt skriftställena påminner du eleverna
om att Stora rådet hade befallt Petrus och Johannes att sluta tala i Jesu Kristi
namn.) Följ instruktionerna som ges för varje versavsnitt.
1. Apostlagärningarna 5:12–16 (Läs det här avsnittet högt i klassen och skriv en
rubrik tillsammans.)
2. Apostlagärningarna 5:17–23 (Be eleverna att läsa det här avsnittet med en
kamrat och skriva en rubrik. Be några av paren att läsa sina rubriker för
klassen.)
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3. Apostlagärningarna 5:24–32 (Be eleverna att läsa själva och skriva en rubrik. Be
några elever läsa sina rubriker för klassen.)
När eleverna har läst sina rubriker frågar du:
• Enligt Apostlagärningarna 5:29, varför sa Petrus och de andra apostlarna att de
hade fortsatt predika i Jesu namn, trots rådets befallning?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi väljer att lyda Gud mer än
människor, så …
• Utifrån vad ni har läst i Apostlagärningarna 4–5, hur skulle vi kunna avsluta
den här meningen? (När eleverna har svarat avslutar du meningen på tavlan så
här: Om vi väljer att lyda Gud mer än människor, så är han med oss.)
• Hur var Gud med Petrus och de andra apostlarna när de lydde honom mer än
rådet? (Gud fyllde dem med den Helige Anden [se Apg. 4:8, 31], gjorde det
möjligt för dem att utföra underverk [se Apg. 5:12–16], och sände sin ängel till
att befria dem ur fängelset [se Apg. 5:17–20].)
• När har ni eller någon ni känner valt att lyda Gud mer än människor? Hur
visade Gud att han var med er eller den här personen?
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 5:33–42. Be klassen att
följa med i texten och se om de kan hitta fler exempel på hur Herren var med
Petrus och de andra apostlarna.
I stället för att låta eleverna läsa Apostlagärningarna 5:33–42, kan ni
repetera och sammanfatta innehållet i Apostlagärningarna 5:12–42 genom
att visa videon ”Peter and John Continue Preaching the Gospel” (5:38). Den här
videon finns på LDS.org.
Påpeka att vi får veta i Apostlagärningarna 5:33 att rådet ville döda Petrus och
Johannes.
• Hur förblev apostlarna trofasta mot Herren när de ställdes inför det här hotet
enligt vers 41–42? Hur var Herren med dem vid det här tillfället?
• Hur kan sanningarna vi har funnit under den här lektionen hjälpa oss när vi
strävar efter att följa evangeliet och dela det med dem omkring oss?
Vittna om sanningarna som har lärts ut i dag och uppmana eleverna att tillämpa
dessa sanningar i sina liv.

Nästa studieavsnitt (Apostlagärningarna 6–12)
Fråga eleverna hur många de kan komma på som har dött som martyrer för
evangeliets skull. Förklara att när de studerar Apostlagärningarna 6–12 under den
kommande veckan, får de lära sig om två tappra martyrer för Jesus Kristus: den ene
var en sjuttio och den andre var en apostel. Be eleverna att fundera på följande
frågor: Varför är Petrus syn om Cornelius så viktig för kyrkan? Vad hände med
Saulus (också känd som Paulus) vilket förändrade hans liv? Hur blev han blind och
vem var det Herren befallde skulle återställa hans syn?
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Apostlagärningarna 6–7
Inledning

Apostlarna ordinerade sju lärjungar till att bistå Herrens verk.
Stefanus, en av de utvalda, utförde många underverk. En del
judar anklagade honom för hädelse och förde honom inför
Stora rådet där han förvandlades. Efter att ha tillrättavisat

judarna för att ha förkastat Frälsaren, såg Stefanus vår
himmelske Fader och Jesus Kristus. Därefter kastades han ut
ur staden och stenades till döds.

Lektionsförslag
Använd kursmaterialet
När du förbereder en lektion, gå under bön igenom kursmaterialet sida vid sida med dina studier
av skriftställeblocket. När du gör det kan den Helige Anden hjälpa dig att anpassa varje lektion
efter elevernas behov. Du kan använda hela eller delar av lektionsförslagen för skriftställeblocket
eller så kan du anpassa de föreslagna idéerna till behoven i din klass.

Apostlagärningarna 6:1–8
Sju lärjungar väljs ut till att hjälpa apostlarna i arbetet
Be eleverna att tänka på någon i familjen, församlingen eller omgivningen som har
specifika timliga utmaningar eller behov.
• Hur känns det när ni tänker på personen och på hans eller hennes situation?
• Hur tror ni vår himmelske Fader känner för de här personerna?
Be eleverna att försöka se hur Herren har förberett vägen för att möta sina barns
behov, när de studerar Apostlagärningarna 6:1–8.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 6:1–2. Be klassen följa med i texten och se
vilket bekymmer de grekisktalande judarna gjorde apostlarna uppmärksamma på.
De grekisktalande judarna ”var grekisktalande kristna judar” och de infödda
judarna ”var palestinska kristna judar” (New Testament Student Manual [Kyrkans
utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 288).
• Vilket bekymmer uttryckte de grekisktalande heliga?
Förklara att vid den här tiden växte kyrkan snabbt och likaså de timliga behoven
hos många, däribland änkor. Eftersom apostlarna hade ansvaret att predika
evangeliet för ”alla folk” (Matt. 28:19), kunde de personligen inte sköta om varje
enskilt behov hos kyrkans medlemmar.
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 6:3–6. Be klassen följa
med i texten och se hur apostlarna löste problemet. Be eleverna berätta vad
de hittar.
• Vilka egenskaper behövde de som utvaldes till att bistå behoven i kyrkan ha för
att vara värdiga detta uppdrag? (Du kan föreslå att eleverna markerar de ord i
vers 3 och 5 som beskriver de här egenskaperna.)
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• Hur liknar den här processen det som Herren gör i kyrkan i dag för att
säkerställa att medlemmarnas behov uppfylls? (När eleverna besvarat frågan
skriver du följande sanning på tavlan: Värdiga medlemmar kallas för att
hjälpa till med andras behov.)
Be några elever komma till tavlan och skriva upp olika ämbeten i kyrkan. Ställ
frågorna för flera av ämbetena på tavlan:
• Vems behov tillgodoses av de personer som tjänar trofast i det här ämbetet?
• Varför tror ni det är viktigt att de personer som kallas för att hjälpa till med
andras behov har de egenskaper som nämndes i vers 3 och 5?
Be eleverna läsa Apostlagärningarna 6:7–8 tyst för sig själva. Föreslå gärna att de
markerar de positiva resultat som kom av att de sju lärjungarna kallades till att tjäna
andra. Be eleverna berätta vad de hittar.

Apostlagärningarna 6:9–7:53
Stefanus förs inför Stora rådet och vittnar om att de har förkastat Messias
Be några elever ställa sig upp och visa hur det skulle se ut om de försökte motstå
någon annans hjälp, även om de behövde den, i följande situationer: när de gör
sina läxor, när de lagar mat, när de löser ett stort problem i livet.
• Varför motstår vi ibland andras hjälp?
• Vilka konsekvenser kan det få om vi motstår andras hjälp?
Påpeka att ett av de sätt som vår himmelske Fader hjälper oss på är genom den
Helige Anden. Be eleverna att försöka hitta konsekvenser av att motstå den Helige
Anden, när de studerar Apostlagärningarna 6:9–7:53.
Förklara att i enlighet med Apostlagärningarna 6:9 var det många som inte trodde
på Jesus Kristus som tvistade med Stefanus när han undervisade om evangeliet. Be
en elev läsa upp Apostlagärningarna 6:10–11. Be klassen följa med i texten och se
varför de som tvistade med Stefanus blev påverkade av honom. Du kan förklara att
ordet intalade i vers 11 innebär att de mutade männen.
• Hur påverkades människorna som tvistade med Stefanus av hans
undervisning?
• Vad anklagades Stefanus för?
Sammanfatta Apostlagärningarna 6:12–14 med att förklara att Stefanus ställdes
inför det styrande judiska rådet som kallades Stora rådet.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 6:15. Be klassen följa med i texten och se
vad som var ovanligt med Stefanus utseende när han stod inför rådet.
• Vad tror ni det betyder att Stefanus ”ansikte var som en ängels” (v. 15)?
(Stefanus hade förvandlats. Denna heliga förvandling var ett sätt varpå Gud
visade folket att han godtog Stefanus och hans budskap. [Se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band (1965–1973), 2:67.])
Sammanfatta Apostlagärningarna 7:1–50 med att förklara att Stefanus
återberättade en del av Israels historia som svar på anklagelserna mot honom.
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 7:35–39. Be klassen följa med i texten och
se vad Stefanus sa om det forntida Israels behandling av profeten Mose.
• Hur reagerade Israels barn, enligt vers 35, på Mose när han kom för att befria
dem från Egypten?
• Hur reagerade de på Mose även efter det att han hade befriat dem (se v. 39)?
Påminn eleverna om att Jesus Kristus var den profet som Mose profeterade om (se
v. 37).
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 7:51–53. Be klassen följa med i texten och
se hur Stefanus jämförde de judiska ledarna på sin tid med de forntida israeliterna
han beskrev.
• Enligt vers 51, hur liknade de judiska ledarna på Stefanus tid de forntida
israeliterna han beskrev? (De motstod båda den Helige Anden. Förklara att
”hårdnackade och oomskurna till hjärta” syftar på judarnas syndfulla stolthet
och onda hjärtan.)
• Enligt vers 52, vem var det som de forntida judarna förkastade och förföljde då
de stod emot den Helige Anden? (Profeterna, inklusive Mose.)
• Vem sa Stefanus att det judiska rådet hade förkastat? (Den ”Rättfärdige” [v. 52],
vilket betyder Frälsaren.)
Förklara att Stefanus åskådliggjorde att, precis som det forntida Israel hade
förkastat profeten Mose, hade de judiska ledarna på Stefanus tid förkastat
Frälsaren.
• Vilken sanning lär vi oss om att stå emot den Helige Anden? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör komma fram till följande sanning: Att stå
emot den Helige Anden kan leda till att man förkastar Frälsaren och hans
profeter.)
• Om vi står emot den Helige Anden, hur kan det leda oss till att förkasta
Frälsarens lärdomar och hans profeter? (Den Helige Anden vittnar om Jesus
Kristus och vittnar om sanningen i hans ord och i hans profeters ord. Därför
kommer att stå emot den Helige Anden försvaga vittnesbördet och
beslutsamheten att följa Frälsaren och hans profeter.)
Låt eleverna förklara hur någon skulle kunna bli frestad att stå emot den Helige
Anden i följande situationer: 1) när man väljer underhållning och media, 2) när
man väljer om man ska följa profeternas råd om dejting, och 3) när man beslutar
sig för om man ska tillämpa omvändelsens principer som Jesus Kristus och hans
profeter har undervisat om.
• Vad kan vi göra för att välkomna i stället för att motstå den Helige Andens
inflytande?
Be eleverna tänka på hur deras mottagande av den Helige Andens inflytande har
lett dem till att acceptera Frälsaren och hans profeter och att tillämpa deras
lärdomar.
Uppmuntra eleverna att fundera på något de skulle kunna göra den kommande
veckan för att aktivt bjuda in den Helige Andens inflytande i sina liv. Be dem skriva
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ner den här målsättningen i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker och
uppmuntra dem att nå det här målet.

Apostlagärningarna 7:54–60
Stefanus stenas till döds
Skriv ordet prövningar på tavlan och fråga eleverna vad de tycker det betyder. När
de har svarat skriver du följande definition bredvid ordet: En orsak till stora
svårigheter eller lidande.
• Varför bör vi förvänta oss prövningar som Jesu Kristi efterföljare?
Uppmuntra eleverna att leta efter en princip när de studerar Apostlagärningarna
7:54–60, som kan hjälpa oss när vi upplever prövningar.
Förklara att när Stefanus hade tillrättavisat de onda judiska ledarna, blev de
”ursinniga” (v. 54).
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 7:55–56. Be klassen följa med i texten och
se vad Stefanus upplevde i den här stunden av förföljelse.
• Vilket inflytande var det som fyllde Stefanus?
• Vem var det Stefanus såg?
Visa bilden Stefanus ser Jesus på Guds
högra sida (Evangeliebilder [2009], nr 63;
se även LDS.org).
• Vilken grundläggande lära om
gudomen lär vi oss av berättelsen
om Stefanus syn? (Eleverna
använder kanske andra ord, men
förvissa dig om att de lyfter fram
följande lära: Vår himmelske
Fader, Jesus Kristus och den
Helige Anden är tre åtskilda
personer. Föreslå gärna att eleverna
skriver in den läran i marginalen i
skrifterna bredvid
Apostlagärningarna 7:55–56.)
Be några elever turas om att läsa upp
Apostlagärningarna 7:57–60. Be klassen
följa med i texten och se vad folket
gjorde mot Stefanus. Be eleverna
berätta vad de hittar.
• Vad tycker ni är speciellt med Stefanus bön?
• Varför tror ni Lukas beskrev Stefanus tragiska död med orden ”han insomnade”
(v. 60)? (Förklara att det här ordvalet kan syfta på den rättfärdiga själens vila
från jordelivets svårigheter och den frid med vilken en sådan person går över
från det här livet till nästa [se L&F 42:46].)
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Be eleverna tänka på vad Stefanus upplevde innan han blev utdriven och dödad (
Apostlagärningarna 7:55–56).
• Hur stärkte Gud Stefanus genom hela hans upplevelse med Stora rådet?
(Stefanus fylldes med den Helige Anden och såg Frälsaren stå på Guds
högra sida.)
• Vilken princip lär vi oss av Stefanus upplevelse som kan hjälpa oss förbli
trofasta mot Jesus Kristus under våra prövningar? (Eleverna kanske nämner
flera olika principer, men förvissa dig om att de förstår följande princip: Om vi
förblir trofasta mot Jesus Kristus under våra prövningar, är han med oss.)
• Hur kan Herren vara med oss när vi står inför prövningar?
• Även om Stefanus förlorade livet, vad vann han?
Förklara att Stefanus allmänt anses vara den första kristna martyren. Dessutom kan
han ses som en sinnebild för Kristus eftersom både han och Frälsaren stod inför ett
råd för att prövas; de uttalade sanningar när de stod inför sina fiender; de gav sina
liv för en rättfärdig sak och de gjorde till och med liknande uttalanden när de led
döden (se Luk. 23:33–34, 46). Påpeka gärna att en ung man som hette Saulus –
som senare blev aposteln Paulus – var närvarande och var ett vittne vid Stefanus
martyrdöd (se v. 58).
Vittna om de sanningar som lärts ut under lektionen.
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Apostlagärningarna 8
Inledning

Förföljelsen av kyrkan i Jerusalem ledde till att kyrkans
medlemmar skingrades över Judeen och Samarien. Filippus
verkade i Samarien, där många människor tog emot Jesu
Kristi evangelium. När Petrus och Johannes hade förlänat de

nyomvända den Helige Andens gåva försökte en trollkarl,
som hette Simon, köpa prästadömet. Gud ledde sedan
Filippus till en etiopisk hovman som Filippus undervisade om
Jesus Kristus och döpte.

Lektionsförslag
Grundprinciper för att studera och undervisa om evangeliet
Varje lektion som utgår från skrifterna i seminariet fokuserar på ett skriftställeblock snarare än på
ett särskilt begrepp, tema, en lära eller princip. De här lektionerna omfattar grundprinciperna för
att studera och undervisa om evangeliet, vilket hjälper eleverna att förstå sammanhanget och
innehållet i ett skriftställeblock; att känna igen, förstå och känna sanningen och vikten av
evangeliets lärdomar och principer; och att tillämpa lärdomarna och principerna.

Apostlagärningarna 8:1–25
Filippus verkar i Samarien, där trollkarlen Simon försöker köpa prästadömet
Visa lite pengar. Be eleverna föreställa sig att de har fått en stor summa pengar.
• Vad skulle ni köpa för pengarna?
Framhåll att en del tror att man kan köpa vad som helst för pengar. Men, en del av
de mest värdefulla sakerna i livet kan man inte köpa. Be eleverna försöka hitta en
gåva från Gud som inte går att köpa, när de studerar Apostlagärningarna 8.
Påminn eleverna om att vi i Apostlagärningarna 7 får veta att lärjungen Stefanus
dödades av förföljare. Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna
8:1–5. Be klassen följa med i texten och se vad kyrkans medlemmar gjorde till följd
av förföljelsen av kyrkan i Jerusalem. N/A
• Vad ledde förföljelsen till att medlemmarna i kyrkan gjorde?
Rikta elevernas uppmärksamhet på namnet Filippus i vers 5. Påminn eleverna om
att Filippus var en av de sju lärjungarna som ordinerades till att hjälpa de tolv
apostlarna med att ta hand om kyrkans medlemmars behov (se Apg. 6:5). Be
eleverna titta på utdelningsbladet ”Översikt över Apostlagärningarna” (se appendix
i slutet av den här handledningen) och hitta Frälsarens uppdrag som står i
Apostlagärningarna 1:8.
• Hur började Filippus utföra Frälsarens uppdrag enligt Apostlagärningarna 8:5?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:6–8. Be klassen följa med i texten och se
hur samariterna reagerade på Filippus predikande.
• Hur reagerade samariterna på Filippus predikande?
• Utöver att predika evangeliet, vilka andra gärningar utförde Filippus?
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:9–11. Be klassen följa med i texten och
hitta beskrivningen av en samarit vid namn Simon.
• Vad lär vi oss om Simon i de här verserna? (Förklara att ”det kallas trolldom när
man använder kraft med hjälp av eller genom att vara kontrollerad av onda
andar” [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
(1965–1973), 2:82].)
• Vilket inflytande hade Simon på folket?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:12–13. Be klassen följa med i texten och
se hur Simon reagerade på Filippus predikande. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Hur påverkades Simon av de ”stora tecken och kraftgärningar” han såg, enligt
vers 13?
Sammanfatta Apostlagärningarna 8:4–16 med att förklara att Petrus och Johannes
kom till Samarien när de hörde att folket där hade tagit emot Guds ord. De bad att
de nyomvända samariterna skulle få den Helige Andens gåva.
Be eleverna läsa Apostlagärningarna 8:17 tyst för sig själva och se vad Petrus och
Johannes gjorde för de nya medlemmarna i Samarien.
• Vad lär vi oss av den här redogörelsen om hur den Helige Andens gåva ges?
(När eleverna besvarat frågan skriver du följande lärosats på tavlan: Den
Helige Andens gåva förlänas efter dopet genom handpåläggning av
bemyndigade prästadömsbärare.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:18–19. Be klassen följa med i texten och
se vad Simon erbjöd Petrus.
• Vad erbjöd Simon Petrus?
Visa eleverna pengarna du hade framme i början av lektionen. Be eleverna fundera
över hur de skulle ha svarat Simon om de var i Petrus ställe.
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 8:20–24. Be klassen följa
med i texten och se vad Petrus lärde Simon om att ta emot prästadömet.
• Vad lärde Petrus Simon om prästadömet enligt vers 20?
• Vad förstod Simon inte om prästadömet när han erbjöd apostlarna pengar för
att få det? (Eftersom prästadömet tillhör Gud, förlänas det endast enligt hans
vilja. Gud fastställer hur prästadömet kan erhållas.)
• Varför kunde Simon inte få prästadömet ännu enligt vers 21–23? Hur tror ni att
Simons hjärta ”inte var uppriktigt inför Gud” (v. 21)?
• Vad lär vi oss av den här berättelsen om att ta emot prästadömet? (Eleverna
använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de lyfter fram följande
sanning: Prästadömet förlänas i enlighet med Guds vilja och normer för
värdighet. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Varför tror ni att det är viktigt att förstå att prästadömet enbart förlänas till
personer enligt Guds vilja och normer för värdighet?
Sammanfatta Apostlagärningarna 8:25 med att förklara att Petrus och Johannes
predikade evangeliet i många byar i Samarien.
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Apostlagärningarna 8:26–40
Filippus undervisar och döper en etiopisk hovman
Låt eleverna fundera över situationer där de har behövt eller skulle behöva någon
som vägledde dem.
• I vilka situationer kan ni vägleda någon annan? (Uppmuntra eleverna att tänka
på resmål eller ämnen de har kunskap om eller talanger de har utvecklat.)
Be eleverna leta efter ett sätt varpå de kan vägleda andra, när de studerar resten av
Apostlagärningarna 8.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:26–28. Be klassen följa med i texten och
ta reda på varför Filippus begav sig till Gaza.
• Varför begav sig Filippus till Gaza?
• Vem färdades också i samma område som Filippus? (En etiopisk hovman som
var eunuck. Förklara att en ”eunuck” var en hovman som tjänade vid en kungs
eller drottnings hov [se Bible Dictionary, ”Eunuch”].)
• Vad gjorde den etiopiske hovmannen i sin vagn? (Han läste Jesajas ord.)
Ställ två stolar mitt emot varandra längst fram i rummet. Be två frivilliga att spela
rollen som den etiopiske hovmannen och Filippus i den följande berättelsen. (Be
gärna några elever innan lektionen att spela dessa roller och uppmuntra dem att
förbereda sig på det.) Be eleven som spelar den etiopiske hovmannen att sätta sig
på den ena stolen och eleven som spelar Filippus att stå vid dörren. Be en tredje
elev att agera berättare.
Be de här eleverna läsa upp Apostlagärningarna 8:29–39 och spela sina respektive
roller. Be klassen att se vad som hände mellan Filippus och den etiopiske
hovmannen. När eleverna läser och spelar sina roller gör du följande:
1. När berättaren har läst vers 32–33, uppmuntrar du eleverna att skriva Jesaja
53:7–8 som en tvärhänvisning i skrifterna bredvid Apostlagärningarna 8:32–33.
2. När berättaren har läst vers 35, ber du eleven som spelar Filippus att förklara för
klassen vad han eller hon skulle berätta om Frälsaren i den här situationen. (Du
kan också be klassen att komma med förslag.)
3. När berättaren läser vers 38, ber du vänligt att de frivilliga inte spelar upp
dopakten.
När de frivilliga har avslutat den här aktiviteten tackar du dem och ber dem
återvända till sina platser igen.
• Varför gick Filippus fram till den etiopiske hovmannens vagn, enligt vers 29?
• Vad sa hovmannen att han behövde för att kunna förstå Jesajas ord, enligt
vers 31?
• Hur kunde Filippus vägleda hovmannen, enligt vers 35–38?
• Vilken princip lär vi oss av Filippus upplevelse om vad som händer när man
lyssnar till maningar från Gud? (Eleverna använder kanske andra ord, men
förvissa dig om att det står klart att när vi lyssnar till maningar från Gud,
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kan vi få möjlighet att vägleda andra till Jesus Kristus. Skriv den här
principen på tavlan.)
Ge eleverna kopior av följande utdelningsblad. Be eleverna följa
instruktionerna på utdelningsbladet och fundera på olika sätt som de kan
vägleda någon till Jesus Kristus. Förklara att de kommer få möjlighet att berätta för
klassen vad de har skrivit.

Vägleda andra till Jesus Kristus
Välj en av följande situationer:
• En ung man du är vän med tillhör en annan kristen kyrka. En dag på lunchen känner du dig
manad att prata med honom om kyrkan.
• På väg hem från skolan ser du en ung kvinna som gråter. Du känner igen henne som en medlem i
din församling som inte har varit i kyrkan på flera år. Du känner dig manad att prata med henne.
När du försöker trösta henne berättar hon om sina svårigheter och frågar: ”Varför kan jag inte
bara vara lycklig?”
• Mamman till en ung man du är vän med på en social mediewebbplats, gick bort nyligen. Du
känner dig manad att svara på det här inlägget han gjorde nyligen: ”Känner mig ensam just nu.
Önskar att någon kunde förstå.”
Skriv vad du skulle säga och göra för att vägleda den här personen till Jesus Kristus, på baksidan av
det här pappret eller i din anteckningsbok eller studiedagbok. I din beskrivning ska du ha med svar på
följande frågor:
• Vilka evangeliesanningar skulle du berätta om för att vägleda den här personen till Jesus Kristus?
• Vilket skriftställe skulle du kunna uppmuntra den här personen att studera?
• Vad skulle du kunna uppmana den här personen att göra?

Efter en stund delar du upp eleverna i par. Be eleverna förklara för sin partner vad
de skrev och varför de skulle välja det tillvägagångssättet. Låt sedan flera av
eleverna berätta för hela klassen vad de skrev. Du kan låta de elever som valde en
av de första två situationerna att genom rollspel visa vad de skulle säga och göra i
de här situationerna, medan du spelar personen de försöker hjälpa. (Om du gör
det, så ge eleverna ett ögonblick att förbereda sig innan du ber dem spela upp
situationen tillsammans med dig.) Ställ därefter följande frågor till klassen:
• När och hur har ni väglett någon till Jesus Kristus?
• När och hur har någon väglett er till Jesus Kristus?
Uppmuntra eleverna att lyssna till maningar från Gud så att de kan ledas till
personer som de kan vägleda till Jesus Kristus. Uppmana eleverna att fundera över
vad de kan göra de närmaste dagarna för att vägleda någon de känner till Jesus
Kristus. Uppmuntra eleverna att berätta för klassen vad de lärde sig.
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Apostlagärningarna 9
Inledning

Jesus visade sig för Saulus på vägen till Damaskus, varefter
Saulus blev blind. När Ananias hade botat honom döptes
Saulus och började predika i Damaskus. Tre år senare begav

sig Saulus till Jerusalem, men när han liv stod i fara skickade
apostlarna honom till Tarsus. Petrus utförde underverk i
Lydda och Joppe.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 9:1–9
Jesus visar sig för Saulus på vägen till Damaskus
Skriv följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum på
tavlan: (Uttalandet finns i ”Det bästa ligger framför oss”, Liahona, jan. 2010,
s. 19–20.)
”Det finns något i många av oss som inte gärna vill glömma tidigare misstag i
livet – antingen egna misstag eller andras. …
Låt människor omvända sig. Låt människor växa. Tro på att människor kan ändra
sig och förbättra sig” (äldste Jeffrey R. Holland).

Be en elev läsa upp uttalandet på tavlan. Fråga sedan klassen:
• Vad finns det för situationer där det är viktigt att låta andra förändras och
förbättras och tro på att de kan göra det?
• Vad finns det för situationer där det är viktigt att tro på att vi kan förändras och
förbättras?
Be eleverna leta efter sanningar som vi kan lära oss av en annan persons
erfarenheter som har förändrats och förbättrats, när de studerar
Apostlagärningarna 9.
Förklara att den största delen av Apostlagärningarna 9 handlar om de upplevelser
en man vid namn Saulus hade. Be en elev läsa upp följande beskrivning av Saulus:
Saulus föddes i den grekiska staden Tarsus (se Apg. 21:39) och hade romerskt medborgarskap (se
Apg. 16:37). Han var jude av Benjamins stam (se Rom. 11:1) och utbildades i Jerusalem av
Gamaliel (se Apg. 22:3), en välkänd farisé och respekterad lärare av den judiska lagen (se Apg.
5:34). Saulus blev farisé (se Apg. 23:6), och han talade ”hebreiska” (antagligen arameiska) och
grekiska (se Apg. 21:37, 40). Han kallades senare vid sitt latinska namn Paulus (se Apg. 13:9).
(Se Handledning för skriftstudier, ”Paulus”.)
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Hjälp eleverna att förstå sammanhang och innehåll
En av grundprinciperna för att studera och undervisa om evangeliet är att förstå sammanhanget
och innehållet i skrifterna. Sammanhang inkluderar omständigheter som omger eller ger
bakgrund till ett visst skriftställe eller en viss händelse eller berättelse. Innehållet inkluderar
personerna, händelserna, predikningarna eller de inspirerade förklaringar som utgör texten. När
du hjälper eleverna att förstå sammanhanget och innehållet i skrifterna förbereds de på att
känna igen de inspirerade författarnas budskap.

Påminn eleverna om att Saulus var närvarande vid steningen av Stefanus (se Apg.
7:58–59). Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 8:1–3 och en annan elev att läsa
upp Apostlagärningarna 9:1–2. Be klassen följa med i texten och se hur Saulus
behandlade Jesu Kristi efterföljare.
• Hur behandlade han Jesu Kristi efterföljare?
• Varför skulle Saulus till Damaskus enligt Apostlagärningarna 9:1–2?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 9:3–6. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände när Saulus färdades till Damaskus.
• Vem visade sig för Saulus?
N/A N/A N/A
Uppmuntra eleverna att skriva in Saulus fråga som står i vers 6 i kyrkans engelska
utgåva av Bibeln: ”Herre vad vill du att jag ska göra?”
• Vad lär oss Saulus fråga om honom? (Han var villig att underkasta sig
Herrens vilja.)
Sammanfatta Apostlagärningarna 9:7–9 med att förklara att de som färdades med
Saulus såg ljuset men hörde inte Jesu röst när han talade till Saulus (se JSÖ, Apg.
9:7). Efter visionen var Saulus fysiskt sett blind. Han leddes till Damaskus och
varken åt eller drack på tre dagar.
• Föreställ er att ni är Saulus. Om det var ni som hade varit aggressiva förföljare
av Jesu Kristi lärjungar, vad skulle ni ha tänkt och känt under den här tiden?

Apostlagärningarna 9:10–22
Saulus botas av Ananias från Damaskus, döps och predikar om Jesus Kristus
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 9:10–12. Be klassen följa med i texten och
se vad Herren befallde Ananias, en medlem i kyrkan i Damaskus, att göra.
• Vad befallde Herren Ananias att göra?
Påpeka att Saulus ursprungliga avsikt med att bege sig till Damaskus var för att
arrestera sådana som Ananias.
• Om ni var Ananias och kände till Saulus rykte, vad skulle ni ha tänkt efter att ha
fått den här befallningen av Herren?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 9:13–16. Be klassen följa med i texten och
se vad Herren undervisade Ananias om beträffande Saulus.
• Hur skilde sig Herrens syn på Saulus, från Ananias syn på Saulus?
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• Vad hade Herren utvalt Saulus till att vara och göra enligt vers 15? (Påpeka
gärna att orden ”ett redskap som jag utvalt” kan syfta på det faktum att Saulus
var förutordinerad till sin uppgift.)
• Även om Saulus skulle vara ett utvalt redskap för Herren, vad skulle han få
uppleva enligt vers 16?
• Vilka sanningar lär vi oss av de här verserna om hur Herren ser på oss?
(Eleverna kanske nämner flera sanningar, men se till att betona att Herren ser
oss så som vi kan bli och Herren ser vår potential att hjälpa honom i hans
verk. Skriv dessa sanningar på tavlan.)
Be eleverna begrunda hur deras individuella bakgrunder, karaktärsdrag och
förmågor kan användas för att hjälpa Herren i hans verk. Be dem skriva ner sina
tankar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 9:17–20. Be klassen följa med i texten och
se vad Ananias gjorde efter att Herren hade hjälpt honom förstå Saulus potential
och framtida mission.
• Vad gjorde Ananias för Saulus?
• Enligtvers 20, vad gjorde Saulus ”genast”, efter att ha döpts och fått nya krafter?
Poängtera att Saulus omvändelse, dop och predikande visade hans tro på Jesus
Kristus och hans undergivenhet inför Herrens vilja.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 9:21–22. Be klassen följa med i texten och
se hur folket reagerade på Saulus predikande.
• Hur reagerade folket på Saulus predikande?
• Varför häpnade folket när de lyssnade på Saulus?
Påminn eleverna om att den fråga Saulus ställde till Jesus i Apostlagärningarna 9:6
visade hans ödmjukhet och hans önskan att underkasta sig Herrens vilja.
• Liksom Saulus, vad måste vi göra för att förändras och uppfylla den potential
Herren ser i oss? (Med hjälp av elevernas ord skriver du följande princip på
tavlan: Om vi underkastar oss Herrens vilja, kan vi förändras och uppfylla
den potential han ser i oss.)
Be två frivilliga att komma och ställa sig framför klassen. Ge den ena eleven mjuk
modellera och ge den andra eleven hårdnad modellera. (Om du inte har tillgång till
modellera ber du eleverna föreställa sig att de gör den här aktiviteten, och ställer
sedan frågorna som följer efter aktiviteten.) Ge de frivilliga ungefär 30 sekunder till
att skapa något de själva hittar på med leran. Om eleven med den hårdnade leran
säger att det är för svårt uppmuntrar du honom eller henne att fortsätta försöka.
Efter en stund ber du de frivilliga att visa vad de har skapat. Fråga eleven som fick
den hårdnade leran:
• Varför var det svårt att forma något med din lera?
Tacka de frivilliga och be dem återvända till sina platser. Fråga klassen:
• Hur kan den hårdnade leran liknas vid någon som inte underkastar sig
Herrens vilja?
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• Hur kan den formbara leran liknas vid någon som underkastar sig
Herrens vilja?
• Hur har det hjälpt er eller andra, när ni har underkastat er Herren, att förändras
och uppfylla den potential Herren ser i er?
Läs upp följande uttalande av president Ezra Taft Benson:
”En person kan inte ställa en viktigare fråga i sitt liv än den som Paulus ställde:
’… Herre, vad vill du att jag ska göra?’” (”Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign,
jan. 1973, s. 57.)

Be eleverna att tänka på frågan: ”Herre, vad vill du att jag ska göra?” Uppmana
dem att skriva ner de maningar de får. Efter en stund läser du upp följande
uttalandet av president Benson:
”En person kan inte vidta större åtgärder än att följa den kurs som för honom eller henne till
svaret på den frågan och att sedan genomföra det svaret” (”Listen to a Prophet’s Voice”, s. 57).

Uppmuntra eleverna att fortsätta söka svar på frågan och att handla enligt de
maningar de får.

Apostlagärningarna 9:23–31
Saulus liv är i fara i Jerusalem och apostlarna skickar honom till Tarsus
Påpeka att Saulus vistades i Arabien efter sin omvändelse och att han senare
återvände till Damaskus (se Gal. 1:17). Sammanfatta Apostlagärningarna 9:23–26
med att förklara att judarna i Damaskus planerade att döda Saulus, men att kyrkans
medlemmar hjälpte honom att fly staden. Tre år efter sin omvändelse (se Gal. 1:18),
begav sig Saulus till Jerusalem, där kyrkans medlemmar var rädda för att ta emot
honom eftersom de inte trodde på att han hade blivit en Jesu Kristi lärjunge.
• Varför tror ni att några medlemmar i kyrkan var ovilliga att acceptera att Saulus
hade blivit en Jesu Kristi lärjunge?
Sammanfatta Apostlagärningarna 9:27–31 med att förklara att Barnabas, en
medlem i kyrkan (se Apg. 4:36–37), förde Saulus till apostlarna och berättade för
dem om Saulus syn och frimodiga predikande i Damaskus. Då välkomnade
kyrkans medlemmar Saulus i gemenskapen. När grekiska judar i Jerusalem ville
döda Saulus, skickade kyrkans ledare honom till Tarsus. Kyrkan upplevde frid och
tillväxt i Judeen, Galileen och Samarien.
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Apostlagärningarna 9:32–43
Petrus utför underverk i Lydda och Joppe
Dela upp eleverna i par. Be en elev i varje par att läsa Apostlagärningarna 9:32–35
och den andra eleven att läsa Apostlagärningarna 9:36–42. Be dem leta efter de
underverk Petrus utförde och se hur folket reagerade. N/A
Efter en stund ber du eleverna diskutera i sina par de underverk Petrus utförde och
hur folket reagerade. Fråga sedan klassen:
• Hur reagerade folket i Lydda och Joppe på Petrus tjänande, enligt vers 35
och 42?
• Vad lär vi oss av deras reaktion om de möjliga effekterna av att tjäna andra?
(Med hjälp av elevernas ord skriver du följande princip på tavlan: Genom att
tjäna andra kan vi hjälpa dem att vända sig till Herren och tro på honom.)
Förklara att prästadömsvälsignelser är ett sätt att tjäna andra. För att hjälpa
eleverna inse ytterligare sätt som vi kan tjäna andra på, frågar du:
• Hur tjänade Tabita andra, enligt vers 36 och 39?
• Hur kan någon som gör ”många goda gärningar” (vers 36) och som tjänar
andra, hjälpa andra vända sig till Herren och tro på honom?
• När har någon annans goda gärningar hjälpt er eller andra att vända er till
Herren och tro på honom?
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut under lektionen.
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Apostlagärningarna 10–11
Inledning

Gud uppenbarade för Petrus i en syn att evangeliet skulle
predikas för icke-judarna. Petrus undervisade Cornelius och
hans hushåll om evangeliet och avgjorde stridigheterna bland

de judiska heliga beträffande att predika evangeliet för
icke-judarna. Herrens verk fortsatte att gå framåt trots
förföljelse.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 10
Gud uppenbarar för Petrus i en syn att evangeliet ska predikas för icke-judarna
Be eleverna föreställa sig att en vän frågar: ”Jag har hört att din kyrka ändrade sin
ståndpunkt 1978 beträffande att tillåta alla män få prästadömet, oavsett ras. Om du
tror att din kyrka leds av Gud och att Gud aldrig förändras, hur går det då ihop?”
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur de skulle
besvara sin vän. (Obs: Försäkra dig om att eleverna besvarar frågan om varför
kyrkan ändrar praxis, snarare än att de börjar spekulera i olika orsaker till
prästadömsrestriktionen. Spekulera inte heller i varför prästadömsrestriktionen
fanns, eftersom dessa orsaker inte har uppenbarats [se OT–2].)
Be eleverna att när de studerar Apostlagärningarna 10–11 lägga märke till lärosatser
och principer som kan hjälpa dem besvara frågor om hur Herren leder, vägleder,
förändrar och styr sin kyrka.
Förklara att fram till den här tidpunkten av Nya testamentets tid hade evangeliet
uteslutande predikats, med några få undantag, för judarna enligt Frälsarens
befallningar (se Matt. 10:5–6). Emellertid hade Frälsaren sagt till sina lärjungar att
när den Helige Anden kommit över dem skulle de predika evangeliet ”till jordens
yttersta gräns” (Apg. 1:8). I Apostlagärningarna 10 läser vi om en avgörande
förändring av hur kyrkan verkade, som skulle underlätta detta.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:1–2. Be klassen följa med i texten och
hitta detaljer om en icke-jude som hette Kornelius. (Betona gärna att Kornelius
”fruktade Gud” (v. 2). Gudfruktiga var icke-judar som tillbad Herren men som inte
var proselyter eller hade övergått till den judiska tron och som därför inte efterlevde
hela moselagen.)
• Vilket yrke hade Kornelius? (Han var officer i den romerska armen, med ansvar
för hundra soldater.)
Påminn eleverna om att före den här tiden kunde en icke-jude inte bli medlem i
Kristi kyrka utan att först konvertera till judendomen, eftersom evangeliet bara
fördes till judarna.
• Även om Kornelius inte kunde bli medlem i kyrkan som icke-jude, hur visade
han sin tro på Gud?
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Be två elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 10:3–6. Be klassen följa med
i texten och se vad som hände med Kornelius. (Förklara att den ”nionde timmen”
[v. 3] var ungefär klockan tre på eftermiddagen.)
• Enligt vers 4, vad sa ängeln till Kornelius om hans böner och gåvor?
• Vad befallde ängeln Kornelius att göra?
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:7–8 med att förklara att Kornelius skickade tre
män till Joppe för att hitta Petrus. (För att hjälpa eleverna förstå var Cesarea ligger i
förhållande till Joppe, kan du be eleverna titta på kartan ”Det heliga landet på Nya
testamentets tid” [Bibliska kartor, nr 11].)
Förklara att medan dessa män färdades till Joppe, hade Petrus en märklig syn under
sin vistelse hos en man som hette Simon. Ge varje elev ett papper. Be eleverna läsa
Apostlagärningarna 10:9–16 tyst för sig själva och rita en bild av Petrus syn så som
den beskrivs i verserna. Efter en stund ber du eleverna använda sina bilder för att
förklara för en klasskamrat vad som hände i Petrus syn. Efter den här aktiviteten
frågar du:
• Vad befalldes Petrus att äta i synen?
• Hur reagerade Petrus först på befallningen enligt vers 14? (Förklara att enligt
moselagen förbjöds judarna att äta djur som hade förklarats vara oheliga eller
orena [se 3 Mos. 11].)
• Vad sa Herren enligt vers 15 om de orena djuren som han hade befallt Petrus
att äta?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna10:17–20. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände medan Petrus begrundade betydelsen av synen.
• Vilka ord i vers 17 tyder på att Petrus först inte förstod betydelsen av synen?
• Vilka kom när Petrus begrundade synen?
• Vad sa Anden till Petrus att göra?
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:21–24 med att förklara att de tre männen
berättade för Petrus om Kornelius syn. Nästa dag följde Petrus och några andra
lärjungar med dem för att träffa Kornelius.
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 10:25–28. Be klassen följa
med i texten och se vad Petrus gjorde när han kom fram till Kornelius hus.
• Enligt vers 28, vad sa Petrus om umgänget mellan judar och hedningar?
• Vad hade Petrus nu förstått?
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:29–33 med att förklara att Kornelius berättade
om sin syn för Petrus. Kornelius hade också samlat släkt och vänner så att Petrus
kunde undervisa dem.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:34–35. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus hade lärt sig.
• Hur skulle ni sammanfatta det som Petrus hade lärt sig?
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Sammanfatta Apostlagärningarna 10:36–43 med att förklara att Petrus undervisade
Kornelius och hans hushåll om Jesus Kristus och hans goda gärningar, korsfästelse
och uppståndelse. Petrus vittnade om att de som tror på Jesus Kristus får förlåtelse
för sina synder.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:44–48. Be klassen följa med i texten och
se vilken effekt Petrus undervisning hade på de här icke-judarna. Förklara att
uttrycket ”alla troende judar” [eng. ”they of the circumcision”, ”de omskurna”]
(v. 45) syftar på de judiska lärjungar som hade kommit med Petrus från Joppe.
• Vilken effekt hade Petrus undervisning på Kornelius hushåll enligt vers 44–46?
• Varför häpnade judarna som var där?
• Vad uppenbarade Herren för Petrus om icke-judarna genom de upplevelser
Petrus hade i Apostlagärningarna 10? (Evangeliet skulle predikas för
icke-judarna och de skulle döpas in i Jesu Kristi kyrka.)
För att hjälpa eleverna urskilja de lärosatser vi kan lära oss i
Apostlagärningarna 10 delar du in dem i grupper om två eller tre. Ge varje
grupp ett exemplar av följande utdelningsblad eller skriv frågorna på tavlan. Be
eleverna samarbeta i grupp för att besvara frågorna.

Apostlagärningarna 10
• Vilken sanning kan vi lära oss av berättelsen med Petrus och Kornelius om hur Herren leder
sin kyrka?
• Vilken sanning kan vi lära oss av det faktum att Herren uppenbarade sanningen för Petrus
allteftersom i stället för allt på en gång?
• Vilken sanning kan vi lära vi oss av den här berättelsen om vad Gud kan göra med undervisning
han givit tidigare?

Efter en stund ber du flera elever komma fram till tavlan och skriva upp de
sanningar som deras grupp har hittat. Se till att följande sanningar återspeglas i vad
de skriver:
Gud leder sin kyrka genom uppenbarelse till sin profet, senioraposteln.
Vi kan gradvis få uppenbarelse och förståelse när vi lyder Herren.
Gud kan ändra eller göra tillägg till undervisning han gett tidigare, enligt sin
visdom och sina barns behov.
Be en elev läsa följande uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur den tredje sanningen i den fetstilta
listan återspeglas i Äldste Christoffersons uttalande.
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”I och med denna händelse och uppenbarelse till Petrus, ändrade Herren kyrkans
praxis och uppenbarade en mer fullständig förståelse om frälsningens lära till
sina lärjungar. Och så kom predikandet av evangeliet att utökas till att omfatta
alla människor” (”Kristi lära”, Liahona, maj 2012, s. 88).

Ge eleverna tid till att gå tillbaka till vad de skrev om hur de skulle besvara sin väns
fråga. Uppmuntra dem att skriva fler insikter de har fått medan de har studerat
Apostlagärningarna 10, och låt dem få berätta om sina insikter för klassen.
Ge eleverna möjligheter att förklara, berätta och vittna
Genom att låta eleverna undervisa varandra får de möjlighet att förklara lärosatser och principer,
berätta om insikter och upplevelser, samt vittna om gudomliga sanningar. Detta kan även
fördjupa elevernas förståelse av lärosatserna och principerna samt öka deras förmåga att
undervisa om evangeliet. När eleverna förklarar, berättar och vittnar kan den Helige Anden
stärka deras vittnesbörd om sanningarna de uttrycker.

Du kan behöva påpeka att även om Gud kan ändra sedvänjor i kyrkan och göra
tillägg till vår kunskap om läran genom fortlöpande uppenbarelse (se TA 1:9),
förändras aldrig hans gudomliga karaktär, egenskaper, förbund, lärosatser eller
plan. Den vetskapen kan hjälpa oss att ha tro på Gud och lita på att han leder sin
kyrka enligt sin vilja och sina barns behov.

Apostlagärningarna 11:1–18
Petrus avgör stridigheterna bland de judiska heliga beträffande att predika
evangeliet för icke-judarna
• Hur tror ni att några av de judiska medlemmarna i kyrkan kände när de hörde
talas om Petrus umgänge med en icke-jude? (Petrus umgänge med en icke-jude
var en stor förändring av tidigare praxis och några medlemmar hade svårt att
acceptera förändringen.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 11:1–3. Be klassen följa med i texten och se
hur lärjungarna reagerade på det som Petrus hade gjort.
• Hur reagerade lärjungarna på det som Petrus hade gjort?
Sammanfatta Apostlagärningarna 11:4–15 med att förklara att Petrus beskrev för
lärjungarna de syner han och Kornelius hade sett. Han berättade att Kornelius och
hans hushåll hade tagit emot Jesu Kristi lärdomar och att de sedan hade upplevt
den Helige Andens kraft på samma sätt som Petrus och de andra lärjungarna
hade gjort.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 11:16–17. Be klassen följa med i texten och
se vilka Petrus avslutande ord till lärjungarna var.
• Vad tror ni Petrus menade när han sa: ”Vem var då jag, att jag skulle kunna
hindra Gud” (v. 17)? (Petrus ville inte gå emot Guds vilja att ge icke-judarna
möjlighet att ta emot evangeliet, omvända sig och döpas.)
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Be eleverna läsa Apostlagärningarna 11:18 tyst för sig själva och se hur lärjungarna
reagerade på Petrus förklaring.
• Hur reagerade lärjungarna när de väl fått förstått att Petrus hade letts av Gud?
• Vilken princip lär den här berättelsen oss om hur vi kan stödja och följa de som
presiderar över kyrkan? (Eleverna kanske nämner flera olika principer, men
förvissa dig om att de förstår att när vi vet att de som presiderar över kyrkan
leds av Gud, kan vi med förtröstan stödja och följa dem. Den här principen
har bekräftats i nutida skrifter, där det är upptecknat att Gud har uppenbarat sin
vilja för dem som har de presiderande prästadömsnycklarna [se L&F 28:2, 7;
42:11; 107:65–66].)
• Hur har ni fått veta att de som presiderar över kyrkan leds av Gud?
• Vilket råd från profeterna har ni valt att följa eftersom ni vet att profeterna leds
av Gud?
Be eleverna sätta upp som mål att få ett starkare vittnesbörd om att de som
presiderar över kyrkan leds av Gud.

Apostlagärningarna 11:19–30
Herrens verk fortsätter att gå framåt trots förföljelse
Sammanfatta Apostlagärningarna 11:19–30 med att förklara att på grund av
förföljelse spreds många lärjungar över trakten men fortsatte ändå trofast att
predika Jesu Kristi evangelium vart de än gick.
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Apostlagärningarna 12
Inledning

Herodes dödade aposteln Jakob och arresterade och
fängslade därefter Petrus. Natten innan Petrus skulle avrättas

hjälpte en ängel honom att fly från fängelset. Herodes slogs
av en Guds ängel och evangeliet fortsatte att gå framåt.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 12:1–17
Herodes dödar Jakob och arresterar Petrus, som mirakulöst flyr från fängelset
Visa en kompass för eleverna eller rita en på tavlan. Låt en av eleverna förklara hur
en kompass fungerar och vad den används till.
• Eftersom kompassen alltid pekar
mot norr, hur kan en kompass
hjälpa oss att fatta rätt beslut om
vart vi ska gå?
Rita ett X på tavlan någonstans i
närheten av kompassen (men inte nära
det norra strecket på kompassen), och
be klassen föreställa sig att X:et på
tavlan är en magnet.
• Hur skulle den här magneten påverka hur kompassnålen uppför sig? (Nålen
kommer peka mot den intilliggande magneten, eftersom magneten stör den
magnetiska nordpolen.)
• Hur skulle den här magneten kunna påverka er förmåga att fatta rätt beslut om
vilket håll ni ska gå åt?
Uppmuntra eleverna att leta efter ett inflytande som kan störa vår förmåga att fatta
rätt beslut, när de studerar Apostlagärningarna 12.
För att hjälpa eleverna förstå sammanhanget i Apostlagärningarna 12, förklarar du
att efter Stefanus martyrdöd hade de kristna i och runt om Jerusalem upplevt ökad
förföljelse.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 12:1–4. Be klassen följa med i texten och se
hur kung Herodes Agrippa I bidrog till denna förföljelse. (Förklara att en
vaktavdelning består av fyra soldater.)
• Vem lät Herodes avrätta med svärd?
• Enligt vers 3, vilka var nöjda med Jakobs död?
Förklara att ordet ”judarna” i vers 3 syftar på inflytelserika judiska ledare i
Jerusalem som uppmuntrade förföljelsen av Jesu Kristi kyrka. Herodes ville behaga
de judiska ledarna (se Bible Dictionary, ”Herod”). Skriv följande ofullständiga
mening nära X:et på tavlan: Om vi hellre vill behaga andra än Gud, så …

509

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 90

• Vad gjorde Herodes när han märkte att mordet på Jakob gillades av de judiska
ledarna? (Han planerade att avrätta Petrus offentligt.)
Peka på bilden av kompassen på tavlan och fråga:
• Hur påverkade Herodes önskan att behaga andra hellre än Gud hans riktning
i livet?
• Med tanke på vad vi kan lära oss av Herodes exempel, hur skulle ni avsluta
meningen på tavlan? (När eleverna har svarat avslutar du meningen på tavlan
så att följande sanning uttrycks: Om vi väljer att behaga andra hellre än
Gud, kan vi ledas längre in i synden.)
• Vad finns det för andra exempel som visar hur det kan leda någon till synd att
försöka behaga andra hellre än Gud?
Be eleverna att fundera på olika sätt som de låter sin önskan att behaga andra leda
dem bort från sin himmelske Fader.
Förklara att några elever kommer bli ombedda att spela upp händelserna i
Apostlagärningarna 12:5–17. Be flera elever spela rollerna som Petrus, två vakter,
ängeln, Rode och en eller två lärjungar i Marias, Markus mors, hem. Du eller
ytterligare en elev kan vara berättare.
Använd olika undervisningsmetoder
Många effektiva lärare varierar sitt sätt att undervisa under lektionen och även från dag till dag.
Var villig att pröva nya metoder eller tillvägagångssätt. Var också förberedd på att förändra
metoder under lektionen om eleverna tappar intresset eller om det de gör inte tycks hjälpa
eleverna nå det önskade resultatet.

• Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 12:5–6 och be eleverna vars roller
nämns spela upp det som blir uppläst. För att hjälpa eleverna förstå innehållet,
gör en paus när varje versavsnitt är läst och uppspelat och fråga de tillhörande
frågorna.
• Vad gjorde kyrkans medlemmar under den här tiden?
Be berättaren läsa upp Apostlagärningarna 12:7–10 medan eleverna spelar upp det
som blir uppläst.
• Vilka hinder eller barriärer lyckades Petrus ta sig igenom under flykten?
Be berättaren läsa upp Apostlagärningarna 12:11–15 medan eleverna spelar upp det
som blir uppläst.
• När insåg Petrus vad som hade hänt?
• Vad hände när Petrus knackade på porten till Marias hus?
Be berättaren läsa upp Apostlagärningarna 12:16–17 och be eleverna spela upp det
som blir uppläst. När de här verserna har lästs och spelats upp ber du eleverna att
sätta sig.
• Enligt vers 17, vem var det som Petrus gav äran till för flykten från fängelset?
(Förklara att Jakob i vers 17 är en av Jesus bröder [se Matt. 13:55].)
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Be eleverna gå tillbaka till Apostlagärningarna 12:5 och se hur den versen hänger
ihop med vad som hände med Petrus.
• Vad tycker ni att orden ”bad uthålligt” (v. 5) antyder om kyrkans medlemmars
böners uppriktighet och innerlighet?
• Vilken princip lär vi oss av den här berättelsen om den effekt våra böner kan ha
på oss själva och andra? (Eleverna bör urskilja följande princip: Våra
uppriktiga och innerliga böner bjuder in Guds underverk och
välsignelser i våra och andras liv. Skriv den här principen på tavlan.)
• Vad innebär det att be uppriktigt och innerligt?
Förklara att den här principen inte innebär att vi automatiskt får vad vi ber om, om
våra böner är uppriktiga och innerliga. Andra bidragande faktorer till att ta emot
Guds underverk och välsignelser inkluderar Guds vilja och tidsplan, såväl som
personlig handlingsfrihet.
Be en elev läsa upp följande uttalande. Be eleverna lyssna efter hur våra uppriktiga
och innerliga böner påverkar Guds vilja.
”Bönen är den handling varigenom Faderns vilja och barnets vilja bringas i överensstämmelse
med varandra. Ändamålet med bönen är inte att förändra Guds vilja utan att för egen och andras
del utverka de välsignelser som Gud redan är villig att ge, men som vi måste be om för att få.
Välsignelser kräver en del arbete eller ansträngningar från vår sida innan vi kan få dem. Bönen är
ett slags arbete och är det sätt som vi fått för att uppnå de högsta av alla välsignelser” (Bible
Dictionary, ”Prayer”).

• Vad har bön för viktigt ändamål enligt det här uttalandet?
• Varför är det viktigt att komma ihåg att bönens ändamål inte är att ändra
Guds vilja?
Be eleverna besvara följande fråga i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
• När har bön bjudit in Guds underverk och välsignelser i era liv eller i andras liv
som ni har bett för?
Efter en stund kan du be några elever berätta om vad de skrev ner. Efter deras
kommentarer ber du eleverna fundera på hur de kan be mer uppriktigt och
innerligt för att inbjuda de välsignelser och underverk som Gud är villig att skänka
dem och dem som de ber för.

Apostlagärningarna 12:18–25
Herodes slås av en Guds ängel och evangeliet fortsätter att gå framåt
Sammanfatta Apostlagärningarna 12:18–22 med att förklara att Herodes nästa dag
fick veta att Petrus hade flytt och avrättade då vakterna som han ansåg var
ansvariga för Petrus flykt. Senare talade Herodes till folket, som prisade honom för
hans tal.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 12:23–24. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände med Herodes.
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• Vad hände med Herodes? Varför?
• Vad hände med kyrkans missionsarbete trots de förföljelser kyrkans medlemmar
upplevde?
Avsluta med att uppmuntra eleverna att repetera de sanningar de har lärt sig och
fundera på hur de kan tillämpa dem i sina liv.

512

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
HEMSTUDIELEKTION

Apostlagärningarna 6–12
(Studieavsnitt 18)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Apostlagärningarna 6–12 (studieavsnitt 18) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över elevernas behov.

Dag 1 (Apostlagärningarna 6–7)
Eleverna lärde sig att värdiga medlemmar i kyrkan kallas för att hjälpa till med andras behov. När eleverna studerade
Stefanus ord och martyrdöd upptäckte de följande sanningar: Att stå emot den Helige Anden kan leda till att man
förkastar Frälsaren och hans profeter. Vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden är åtskilda personer.
Om vi förblir trofasta mot Jesus Kristus under våra prövningar, är han med oss.

Dag 2 (Apostlagärningarna 8)
I sina studier av Apostlagärningarna 8 lärde sig eleverna följande lärosatser och principer: Den Helige Andens gåva
förlänas efter dopet genom handpåläggning av bemyndigade prästadömsbärare. Prästadömet förlänas i enlighet med
Guds vilja och normer för värdighet. När vi lyssnar till maningar från Gud, kan vi få möjlighet att vägleda andra till
Jesus Kristus.

Dag 3 (Apostlagärningarna 9)
I Apostlagärningarna 9 lärde sig eleverna att Herren ser oss så som vi kan bli och han ser vår potential att hjälpa
honom i hans verk. De lärde sig också följande principer: Om vi underkastar oss Herrens vilja, kan vi förändras och
uppfylla den potential han ser i oss. Genom att tjäna andra kan vi hjälpa dem att vända sig till Herren och tro
på honom.

Dag 4 (Apostlagärningarna 10–12)
Eleverna studerade Petrus syn om att predika evangeliet för icke-judarna och lärde sig att när vi vet att de som
presiderar över kyrkan leds av Gud, kan vi med förtröstan stödja och följa dem. De lärde sig också följande sanningar:
Om vi väljer att behaga andra hellre än Gud, kan vi ledas längre in i synden. Våra uppriktiga och innerliga böner bjuder
in Guds underverk och välsignelser i våra och andras liv.

Inledning
Gud uppenbarade genom en syn för Petrus att evangeliet skulle predikas för
icke-judarna. Petrus undervisade Cornelius och hans hushåll om evangeliet och
avgjorde stridigheterna bland de judiska heliga beträffande att predika evangeliet
för icke-judarna.
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Lektionsförslag
Apostlagärningarna 10
Gud uppenbarar för Petrus i en syn att evangeliet ska predikas för icke-judarna
Be eleverna föreställa sig att en vän frågar: ”Jag har hört att din kyrka ändrade sin
ståndpunkt 1978 beträffande att tillåta alla män få prästadömet, oavsett ras. Om du
tror att din kyrka leds av Gud och att Gud aldrig förändras, hur går det då ihop?”
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur de skulle
besvara sin vän. (Obs: Försäkra dig om att eleverna besvarar frågan om varför
kyrkan ändrar praxis, snarare än att de börjar spekulera i olika orsaker till
prästadömsrestriktionen. Spekulera inte heller i er diskussion i varför
prästadömsrestriktionen fanns, eftersom dessa orsaker inte har uppenbarats [se
Officiellt tillkännagivande – 2].)
Be eleverna att när de studerar Apostlagärningarna 10 lägga märke till sanningar
som kan hjälpa dem besvara frågor om hur Herren leder, vägleder, förändrar och
styr sin kyrka.
Förklara att fram till den här tidpunkten av Nya testamentets tid hade evangeliet
uteslutande predikats, med några få undantag, för judarna enligt Frälsarens
befallningar (se Matt. 10:5–6). I Apostlagärningarna 10 läser vi däremot om en
avgörande förändring av hur kyrkan verkade.
Be eleverna sammanfatta vad de har lärt sig av sina studier om icke-juden
Kornelius. (Han var officer i den romerska armén. Han och hans hushåll var
troende och gudfruktiga människor. Som icke-jude kunde han inte bli medlem i
Kristi kyrka utan att först konvertera till judendomen.)
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:3–8 med att förklara att tack vare Kornelius
trofasthet uppenbarade sig en ängel för honom och befallde honom att skicka folk
till Joppe för att hitta Petrus. Medan Kornelius tjänare färdades till Joppe, hade
Petrus en märklig syn under sin vistelse hos en man som hette Simon.
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 10:9–16. Be klassen följa
med i texten och se vad Petrus såg i synen. (För lite variation kan du ge varje elev
ett papper att rita på. Be eleverna läsa Apostlagärningarna 10:9–16 tyst för sig själva
och rita en bild av Petrus syn så som den beskrivs i verserna. Efter en stund ber du
eleverna använda sina bilder för att förklara för en klasskamrat vad som hände i
Petrus syn.) Efter någon av dessa aktiviteter frågar du:
• Vad befalldes Petrus att äta i synen?
• Hur reagerade Petrus först på befallningen enligt vers 14? (Förklara att enligt
moselagen förbjöds judarna att äta djur som hade förklarats vara oheliga eller
orena [se 3 Mos. 11].)
• Vad sa Herren enligt Apostlagärningarna 10:15 om de orena djuren som han
hade befallt Petrus att äta?
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:17–28 med att förklara att Petrus först inte
förstod betydelsen av synen. När han begrundade den anlände Kornelius tjänare
och berättade för Petrus om Kornelius syn. Nästa dag följde Petrus och några andra
lärjungar med dem för att träffa Kornelius. Trots det faktum att de flesta judar ansåg
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att det var mot lagen att umgås med eller besöka en icke-jude, steg Petrus in i
Kornelius hus.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:28. Be klassen följa med i texten och se
vilket skäl Petrus gav till att han umgicks med eller besökte en icke-jude.
• Vilket skäl gav Petrus till att han umgicks med eller besökte en icke-jude?
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:29–33 med att förklara att Kornelius berättade
om sin syn för Petrus. Kornelius hade också samlat släkt och vänner så att Petrus
kunde undervisa dem.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:34–35. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus hade lärt sig.
• Hur skulle ni sammanfatta det som Petrus hade lärt sig? (Du kanske behöver
förklara att även om Gud inte favoriserar någon på grund av distinktioner
såsom nationalitet eller social ställning, dömer han alla människor enligt deras
handlingar och välsignar dem som lyder honom. Artikeln ”Kyrkan och
människors olika ursprung: Alla är lika inför Gud” [mormonnewsroom.org/
article/race-church] kan vara till hjälp.)
Sammanfatta Apostlagärningarna 10:36–43 med att förklara att Petrus undervisade
Kornelius och hans hushåll om Jesus Kristus och hans goda gärningar, korsfästelse
och uppståndelse. Petrus vittnade om att de som tror på Jesus Kristus får förlåtelse
för sina synder.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 10:44–48. Be klassen följa med i texten och
se vilken effekt Petrus undervisning hade på de här icke-judarna. Förklara att
uttrycket ”alla troende judar” (eng. ”they of the circumcision”, ”de omskurna”) i
vers 45 syftar på de judiska lärjungar som hade kommit med Petrus från Joppe.
• Vilken effekt hade Petrus undervisning på Kornelius hushåll enligt vers 44–46?
(Du kanske behöver förklara att orden ”den Helige Andens gåva” i vers 45,
syftar på den Helige Andens kraft, vilken hade kommit över dessa icke-judar.
Den skiljer sig från den Helige Andens gåva, som vi får genom konfirmationens
förrättning efter dopet [se Apostlagärningarna 8:14–17; Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 96].)
• Varför häpnade judarna som var där?
• Vad uppenbarade Herren för Petrus om icke-judarna genom de upplevelser
Petrus hade i Apostlagärningarna 10?
För att hjälpa eleverna urskilja de lärosatser vi kan lära oss i
Apostlagärningarna 10 delar du in dem i grupper om två eller tre. Ge varje
grupp ett exemplar av följande utdelningsblad eller skriv frågorna på tavlan. Be
eleverna samarbeta i grupp för att besvara frågorna.

Apostlagärningarna 10
• Vilken sanning kan vi lära oss av berättelsen med Petrus och Kornelius om hur Herren leder sin
kyrka? (Kom ihåg att Petrus var kyrkans president.)
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• Vilken sanning kan vi lära oss av det faktum att Herren uppenbarade sanningen för Petrus
allteftersom i stället för allt på en gång?
• Vilken sanning kan vi lära vi oss av den här berättelsen om vad Gud kan göra med undervisning
han givit tidigare?

Efter en stund ber du flera elever komma fram till tavlan och skriva upp de
sanningar som deras grupp har hittat. Se till att följande sanningar återspeglas i vad
de skriver:
Gud leder sin kyrka genom uppenbarelse till sin profet, senioraposteln.
Vi kan gradvis få uppenbarelse och förståelse när vi lyder Herren.
Gud kan ändra eller göra tillägg till undervisning han gett tidigare, enligt sin
visdom och sina barns behov.
Be en elev läsa följande uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur den tredje sanningen de kom fram
till återspeglas i Äldste Christoffersons uttalande:
”I och med denna händelse och uppenbarelse till Petrus, ändrade Herren kyrkans
praxis och uppenbarade en mer fullständig förståelse om frälsningens lära till
sina lärjungar. Och så kom predikandet av evangeliet att utökas till att omfatta
alla människor” (”Kristi lära”, Liahona, maj 2012, s. 88).

Ge eleverna tid till att gå tillbaka till vad de skrev om hur de skulle besvara sin väns
fråga om att ändra kyrkans praxis. Uppmuntra dem att skriva fler insikter de har
fått medan de har studerat Apostlagärningarna 10, och låt dem få berätta om sina
insikter för klassen.
Du kan behöva påpeka att även om Gud kan ändra sedvänjor i kyrkan och göra
tillägg till vår kunskap om läran genom fortlöpande uppenbarelse (se TA 1:9),
förändras aldrig hans gudomliga karaktär, egenskaper, förbund, lärosatser eller
plan. Den vetskapen kan hjälpa oss att ha tro på Gud och lita på att han leder sin
kyrka enligt sin vilja och sina barns behov.
Avsluta med att låta eleverna bära sina vittnesbörd om sanningarna de har lärt sig.

Nästa studieavsnitt (Apostlagärningarna 13–19)
Be eleverna leta efter svar på och fundera över följande frågor när de studerar
Apostlagärningarna 13–19: Vad gjorde Paulus med trollkarlen Elymas? Hur tror ni
att ni skulle reagera om man trodde att ni var en gud? Varför hälsades Paulus och
Barnabas som gudar? Hur reagerade de? Vad var problemet bland kyrkans
medlemmar angående omskärelse, och varför behövde saken tas till apostlarna?
Vad var deras beslut? När Paulus besökte Athen predikade han på Areopagen om
den okände guden. Vad undervisade han folket om?
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Apostlagärningarna 13–14
Inledning

Paulus (tidigare kallad Saulus) gav sig ut på sin första
missionsresa med Barnabas som kamrat. De predikade
evangeliet och upprättade grenar av kyrkan under fortsatt

förföljelse. När judarna vägrade ta emot Guds ord,
fokuserade Paulus och Barnabas på att predika bland
icke-judarna.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 13:1–13
Paulus och Barnabas ger sig ut på en missionsresa och tillrättavisar en falsk profet
Före lektionen kan du förbereda en skylt med texten ”Inget motstånd” och en
annan skylt med texten ”Konstant motstånd”. Sätt upp dem på motsatta väggar i
klassrummet.
Be eleverna föreställa sig att mellanrummet mellan skyltarna är en skala som
representerar vilken grad av motstånd man möter när man försöker leva efter
evangeliet. Låt eleverna ställa sig mellan skyltarna på de platser de tycker visar den
grad av motstånd Mose upplevde. Be några elever motivera sina val av platser.
Upprepa den här övningen genom att be eleverna ställa sig någonstans på
motståndsskalan för Joseph Smith och därefter för Nephi. Be några elever motivera
sina val för var och en av dem. Be eleverna återvända till sina platser.
Bekräfta att alla Jesu Kristi lärjungar kommer att möta motstånd vid olika
tidpunkter i livet. Be eleverna tänka på var de skulle placera sig själva på
motståndsskalan när de har försökt leva efter evangeliet. Uppmana eleverna att leta
efter principer när de studerar Apostlagärningarna 13–14 som kan vara till
vägledning när de möter motstånd i sina ansträngningar att leva rättfärdigt.
Sammanfatta Apostlagärningarna 13:1–6 med att förklara att när profeter och lärare
var samlade i Antiokia i Syrien, fick de vägledning av den Helige Anden om att
Saulus (senare känd som Paulus) och Barnabas skulle kallas att predika evangeliet
tillsammans. När de hade blivit avskilda färdades Saulus och Barnabas från
Antiokia till Cypern och predikade i synagogan i staden Salamis. Därifrån färdades
de till den andra sidan av ön, till staden Pafos. (Be gärna eleverna att hitta Antiokia
och Cypern på karta nr 13, ”Aposteln Paulus missionsresor”,, Bibliska kartor [i
Handledning för skriftstudier].)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 13:6–8. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände när Saulus och Barnabas kom fram till Pafos.
• Vem ville höra om evangeliet av Saulus och Barnabas, enligt vers 7? (Sergius
Paulus, som var den romerske landshövdingen.)
• Vilket motstånd mötte missionärerna när de skulle undervisa om evangeliet för
Sergius Paulus?
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Förklara att Saulus kallas Paulus från och med Apostlagärningarna 13:9. Be en elev
läsa upp Apostlagärningarna 13:9–12. Be klassen följa med i texten och se hur
Paulus tog itu med motståndet från den falske profeten Elymas.
• Vad sa Paulus om Elymas i vers 10? (Förklara att Paulus använde hårda ord
eftersom Elymas försökte hindra en annan människa från att få frälsning.)
• Vad gjorde Paulus med den falske profeten genom Guds makt, enligt vers 11?
• Hur påverkades landshövdingen av att se Guds makt, enligt vers 12?
• Vad lär vi oss i den här skildringen om Guds makt jämförd med djävulens
makt? (Även om eleverna kanske använder andra ord, bör du förvissa dig om
att de kommer fram till följande sanning: Guds makt är mycket större än
djävulens makt. Föreslå gärna att eleverna skriver den här sanningen i sina
skrifter bredvid Apostlagärningarna 13:9–12.)
Be eleverna fundera över hur vetskapen om att Guds makt är oerhört mycket
starkare än djävulens makt kan hjälpa oss när vi stöter på motstånd i livet. Be några
elever berätta för klassen om sina tankar.

Apostlagärningarna 13:14–43
Paulus återger israeliternas historia och vittnar om att Jesus Kristus kom som en
fullbordan av Guds löften
Be eleverna tänka på ett misstag de har gjort, som de önskar att de kunde gå
tillbaka och sudda ut. Förklara att motgångarna vi möter ibland kommer på grund
av våra egna syndiga val. Uppmuntra eleverna att leta efter en princip när de
studerar Apostlagärningarna 13:14–43, som kan hjälpa dem övervinna den här
motgången.
Sammanfatta Apostlagärningarna 13:14–37 med att förklara att Paulus och
Barnabas lämnade Cypern och seglade till Pamfylien (i dagens Turkiet), varpå en av
deras kamrater, Johannes Markus, beslöt sig för att lämna dem och återvända hem.
Paulus och Barnabas fortsatte mot Antiokia i Pisidien (inte att förväxla med
Antiokia i Syrien, där de påbörjade sin mission). På sabbatsdagen där, ställde sig
Paulus framför männen i synagogan och återgav händelser ur israeliternas historia.
Paulus vittnade om Jesus Kristus som Israels utlovade frälsare.
Be eleverna läsa Apostlagärningarna 13:26–34 tyst för sig själva och se vad Paulus
undervisade om Jesus Kristus.
• Vad ville Paulus att personerna i synagogan skulle förstå om Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 13:38–39. Be klassen att följa med i texten
och se vilken välsignelse Paulus lärde att vi kan få genom Jesu Kristi försoning.
• Vilka välsignelser kan vi få tack vare Jesus Kristus och hans försoning? (Med
hjälp av elevernas ord skriver du följande sanning på tavlan: Vi kan få
förlåtelse för våra synder och förklaras rättfärdiga genom Kristi
försoning.)
Förklara att orden förklaras rättfärdig i vers 39, betyder ”att slippa straff [eller bli
förlåten] för synd och förklaras skuldfri” (Handledning för skriftstudier,
”Rättfärdiggöra, Rättfärdiggörelse”, scriptures.lds.org). När en person är
518

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 91

rättfärdiggjord genom Jesu Kristi försoning ställs hans eller hennes förhållande till
Gud tillrätta igen.
• Hur gör Jesu Kristi försoning det möjligt för oss att förklaras fria från synd?
För att hjälpa eleverna förstå den här läran ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum:
”Jesus led och dog för att sona för synden. Kraften i hans försoning kan utplåna
syndens inverkan på oss. När vi omvänder oss blir vi rättfärdiggjorda och renade
genom hans försonande nåd (se 3 Ne. 27:16–20). Det är som om vi inte hade
gett efter, som om vi inte hade fallit för frestelsen” (se ”Att de skall vara ett i
oss”, Liahona, nov. 2002, s. 71).

• Vad måste vi göra för att få förlåtelse för våra synder och bli rättfärdiggjorda
genom Jesu Kristi försoning?
• Nämn några personer i skrifterna som fick förlåtelse för sina synder och blev
rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi försoning. (Till exempel Paulus, Alma den
yngre och Enos.)
Be eleverna sjunga de första två verserna av ”Oändlig är kärleken” (Psalmer,
nr 125). Uppmuntra dem att lägga märke till hur psalmförfattaren uttryckte sin
tacksamhet för Frälsarens försoning och förlåtelse, när de sjunger.
Be eleverna besvara följande fråga i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
eller på ett papper.
• Vad får ni för känslor för Jesus Kristus när ni tänker på hur hans försoning gör
det möjligt för er att få förlåtelse för era synder?
När eleverna har haft tillräckligt med tid ber du några av dem att berätta vad de
skrev. Uppmuntra eleverna att följa de maningar den Helige Anden kan ha givit
dem till hjälp för att få förlåtelse och bli rättfärdiggjorda genom Jesu Kristi
försoning.
Sammanfatta Apostlagärningarna 13:40–43 med att förklara att efter Paulus
predikan var det många hedningar som bad honom att undervisa igen
nästa sabbat.

Apostlagärningarna 13:44–52
Paulus och Barnabas predikar frimodigt trots den ökade förföljelsen
Följande sabbatsdag samlades nästan hela staden för att höra Paulus och Barnabas
undervisa om Guds ord (se Apg. 13:44).
Dela upp eleverna i par och be dem läsa Apostlagärningarna 13:44–52 tillsammans.
Ge instruktioner om att den ena eleven i varje par ska leta efter judarnas attityd och
handlingar och att den andra eleven ska leta efter hedningarnas attityd och
handlingar, när folket hade samlats för att höra på Paulus och Barnabas. Förklara
att Joseph Smiths översättning ändrar slutet på vers 48 till: ”Så många som trodde
blev bestämda till evigt liv.” När eleverna har läst färdigt ber du varje elevpar

519

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 91

jämföra judarnas handlingar och attityder med hedningarnas handlingar och
attityder.
• Vilka välsignelser fick de som vara villiga att lyssna på Paulus och hans
kamrater?

Apostlagärningarna 14
Paulus och Barnabas utför underverk medan de predikar evangeliet under fortsatt
förföljelse
Skriv följande fråga på tavlan: Varför tillåter Herren att goda människor upplever svåra
prövningar?
Be eleverna leta efter en princip när de studerar Apostlagärningarna 14, som kan
hjälpa dem förstå ett sätt att besvara frågan.
Förklara att Apostlagärningarna 14:1–21 beskriver en del av de prövningar Paulus
och Barnabas utstod när de fortsatte att predika. Be några elever läsa upp följande
verser och be klassen följa med i texten och se vilka prövningar missionärerna
ställdes inför.
1. Apostlagärningarna 14:1–2 (Judar som inte trodde eggade upp hedningarna
mot Paulus och Barnabas.)
2. Apostlagärningarna 14:8–18 (När Paulus har botat en lam man, tror folket i
Lystra att Paulus och Barnabas är grekiska gudar och försöker offra till dem.)
3. Apostlagärningarna 14:19–20 (Paulus stenas och återuppväcks.)
• Vilka prövningar behövde Paulus och Barnabas utstå?
• Vad skulle ni ha tänkt om ni hade varit med Paulus och Barnabas under de här
prövningarna?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 14:22. Be klassen följa med i texten och se
vad Paulus undervisade om lidanden (och prövningar).
Hjälp eleverna att identifiera läror och principer
En av skrifternas uppgifter är att undervisa om lärosatser och principer i evangeliet. Att
identifiera lärosatser och principer i skrifterna är en av grundprinciperna för att studera och
undervisa om evangeliet. Att lära sig identifiera dem kräver genomtänkt ansträngning och
övning. När lärosatser och principer har lyfts fram, förvissar du dig om att de formuleras på ett
klart och enkelt sätt så att de blir tydliga för eleverna.

• Vilken princip undervisar Paulus om i den här versen? (Eleverna använder
kanske andra ord men bör komma fram till följande princip: När vi trofast går
genom prövningar, förbereds vi för att komma in i det celestiala riket.)
• Hur tror ni det kan förbereda oss för det celestiala riket om vi trofast uthärdar
prövningar?
Be eleverna fundera på vilka välsignelser de eller någon de känner har fått då de
trofast genomgått prövningar? Be några elever berätta om sina upplevelser. Påminn
eleverna om att de inte ska berätta om upplevelser som är alltför heliga eller
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personliga. Berätta gärna om dina egna personliga upplevelser som ytterligare kan
åskådliggöra den här principen och vittna om att den är sann.
Uppmuntra eleverna att begrunda sanningarna de hittade i Apostlagärningarna 13
och 14 och att välja en av dem som kan hjälpa dem mest under prövningar. Ge
varje elev ett litet kort eller papper och be dem skriva ner den princip de har valt på
kortet. Uppmuntra eleverna att sätta den någonstans där de kan se den ofta (en
spegel, i skåpet i skolan, och så vidare) för att ge styrka och uppmuntran när de står
inför prövningar.

521

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 92

Apostlagärningarna 15
Inledning

Några medlemmar från Judeen sa till de nyomvända
icke-judarna i Antiokia att de behövde omskäras för att
kunna få frälsning. Paulus och Barnabas tog frågan till
apostlarna i Jerusalem. Vid en tilldragelse som kallas
apostlamötet i Jerusalem (ca 49–50 e.Kr.), vittnade Petrus om

att Gud skulle frälsa trofasta judar och icke-judar, oavsett om
de var omskurna eller inte. Apostlarna skickade brev till
kyrkans medlemmar och förklarade att omskärelse inte var
nödvändig för frälsning. Paulus valde Silas som
missionskamrat och påbörjade sin andra missionsresa.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 15:1–29
Genom ett inspirerat råd slår Petrus och de andra apostlarna fast att omskärelse inte
längre fordras av Herren
Låt eleverna göra en lista på tavlan med flera viktiga beslut som de behöver fatta nu
och i framtiden.
• Vem brukar ni prata med när ni behöver fatta viktiga beslut? Varför pratar ni
med dem?
• Varför är det klokt att söka Guds hjälp innan beslut ska fattas?
Be eleverna leta efter sanningar när de studerar Apostlagärningarna 15 som kan
hjälpa dem när de försöker få veta Guds vilja.
Förklara att medan Paulus och Barnabas besökte de heliga i Antiokia, gjorde några
judar från Judeen, som hade övergått till kristendomen, en del påståenden om vad
de icke-judiska nyomvända behövde göra för att få frälsning.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 15:1. Be klassen följa med i texten och se
vad de här männen från Judeen påstod att de nyomvända hedningarna behövde
göra för att få frälsning.
• Vad påstod de här männen att de nyomvända hedningarna behövde göra för att
få frälsning?
Förklara att som en del i förbundet med Abraham, befallde Gud att alla män som
ingick i förbundet med honom skulle omskäras. ”Omskärelse utfördes genom att
man skar av förhuden på såväl pojkar som vuxna män” (Handledning för
skriftstudier, ”Omskärelse”, scriptures.lds.org). Omskärelse instiftades som ett
tecken på eller en påminnelse om det förbund folket gjorde med Gud.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 15:2–3. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände efter att Paulus och Barnabas hörde dessa män påstå att de
nyomvända hedningarna behövde omskäras.
• Enligt vers 2, vad hände när dessa män sa att kyrkans nyomvända behövde
omskäras?
• Vad bestämde kyrkans medlemmar i Antiokia att man behövde göra?
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 15:4–6. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände när Paulus och de andra kom fram till Jerusalem.
• När Paulus och Barnabas hade berättat om sina upplevelser av att dela med sig
av evangeliet till hedningarna, vad ansåg några av de nyomvända fariseerna att
de icke-judiska nyomvända behövde göra för att få frälsning?
• Vad skulle apostlarna och äldsterna samlas för att göra enligt vers 6?
Skriv följande frågor på tavlan eller låt eleverna få dem på ett
utdelningsblad:

Apostlagärningarna 15:7–11
1. Vem ställde sig upp för att tala?.
2. Vad tror ni Petrus menade när han sade att Gud ”gjorde ingen skillnad mellan oss [de nyomvända
judarna] och dem [de nyomvända hedningarna]”?
3. Vilka ord i vers 8, 9 och 11 tyder på att de nyomvända hedningarna inte behövde omskäras för
att kunna få frälsning?

Dela upp klassen i par. Be eleverna läsa Apostlagärningarna 15:7–11 med sin
kamrat och leta efter svar på frågorna. Innan de läser kan du förklara att raden
”efter lång överläggning” i vers 7 betyder att apostlarna livligt hade diskuterat
frågan om omskärelse.
Efter en stund ber du några elever berätta om sina svar för klassen. När eleverna
har svarat på den första frågan påminner du dem om att Petrus var seniorapostel på
jorden och därför hade myndighet att tala för Herren.
• Nämn ett sätt varpå vi kan få veta Herrens vilja. (Eleverna bör lyfta fram
följande sanning: Vi kan få veta Herrens vilja genom hans levande profeter
och apostlar. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Hur kan de nu levande apostlarna hjälpa oss att få kunskap om de
uppenbarelser de har fått?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 15:12–15. Be klassen följa med i texten och
se hur de församlade reagerade på Petrus förkunnelse att omskärelse inte var
nödvändig för frälsning.
• Hur reagerade de församlade på Petrus förkunnelse?
• Vad gjorde Paulus och Barnabas för att bekräfta Petrus förkunnelse om att
hedningarna inte behövde omskäras?
• Vems ord, sa Jakob, stämde överens med Petrus (Simeons) förkunnelse, enligt
vers 15?
Du kan gärna förklara att Petrus presiderade vid mötet och det verkar som om
Jakob också hade en framträdande roll där. Jakob var Jesu Kristi halvbror och den
förste biskopen i kyrkan i Jerusalem. Sammanfatta Apostlagärningarna 15:16–18
med att förklara att Jakob citerade Amos 9:11–12 för att visa att Petrus förkunnelse
stämde överens med profeternas ord, såsom de var upptecknade i skrifterna.
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• Baserat på vad Jakob undervisade, nämn ett annat sätt varpå vi kan få veta
Herrens vilja. (Eleverna använder kanske andra ord, men bör lyfta fram följande
sanning: Vi kan få veta Herrens vilja genom att studera skrifterna. Skriv
den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna15:19–20. Be klassen följa med i texten och
se vad Jakob rådde kyrkans ledare att göra. N/A
• Vad rådde Jakob kyrkans ledare att göra för hedningarna? (Jakob
rekommenderade att kyrkans ledare ”inte skall göra det svårt” [v. 19], eller inte
göra det svårare för de nyomvända hedningarna att efterleva evangeliet och inte
fordra att de utför moselagens ritualer innan de kan bli medlemmar i kyrkan.
Med det sagt, gav Jakob stöd åt det beslut Petrus tidigare hade fattat.)
• Vilka delar av moselagen tyckte Jakob att de nyomvända hedningarna
fortfarande behövde hålla, enligt vers 20? (Förbud mot att begå sexuell synd, äta
kött som offrats till avgudar och att äta blod.)
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 15:22–27. Be klassen följa
med i texten och se vad rådet beslutade.
• Vad beslutade apostlarna att göra? (Skicka brev till kyrkans medlemmar och
förklara att omskärelse inte var nödvändig för frälsning.)
• Varför tror ni att apostlarna bestämde sig för att sända ledare i kyrkan som
Paulus och Silas för att överlämna brevet? (Eleverna kanske ger olika svar, men
en orsak är för att intyga att tillkännagivandet kom genom apostlarnas
enhälliga beslut. Betona att första presidentskapet och de tolv apostlarnas
kvorum följer samma mönster i dag för att ge inspirerad vägledning till kyrkans
medlemmar.)
• Vilken sanning lär vi oss av den här berättelsen om hur kyrkans ledare får
inspiration om svåra problem? (När eleverna besvarat frågan skriver du följande
sanning på tavlan: Genom att rådgöra tillsammans och söka Guds
uppenbarelse, får kyrkans ledare inspiration om svåra problem.)
För att hjälpa eleverna förstå hur den här sanningen relaterar till kyrkan i dag, ber
du en elev läsa upp följande uttalande av äldste D Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Samma mönster följs i dag i Jesu Kristi återupprättade kyrka. Kyrkans president
kan kungöra eller tolka lärosatser på grund av uppenbarelse till honom (se till
exempel L&F 138). Doktrinära tolkningar kan även komma genom första
presidentskapets och de tolv apostlarnas kvorums samlade råd (se till exempel
OT–2). Rådslag innebär ofta att man väger in kanoniserade skrifter, kyrkans
ledares undervisning och tidigare praxis. Men i slutändan, precis som i kyrkan på
Nya testamentets tid, är målet inte bara att nå samförstånd bland rådsmedlemmar utan att få
uppenbarelse från Gud. Det är en process som innefattar både förnuft och tro så att Herrens
avsikt och vilja ska bli uppenbar” (”Kristi lära”, Liahona, maj 2012, s. 88).

• Varför tror ni att det är viktigt för kyrkans ledare att rådgöra med varandra ofta
när de söker vägledning från Gud?
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Hjälp eleverna förstå betydelsen av grundläror och principer
När eleverna har identifierat principerna och lärosatserna i skrifterna, lägg tid på att diskutera
dessa sanningar på ett sätt som hjälper eleverna att förstå dem bättre. Uppmuntra eleverna
under dessa diskussioner att undersöka förhållandet mellan de identifierade sanningarna och
andra evangelieprinciper. De bör också kunna komma fram till hur de kan tillämpa de här
sanningarna i sina liv.

Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 15:28–29. Be klassen följa med i texten och
se vad apostlarna och äldsterna skrev i brevet till kyrkans medlemmar.
• Vad skrev apostlarna och äldsterna i brevet till kyrkans medlemmar?
• Vad betyder uttrycket ”att inte lägga någon börda på er förutom följande
nödvändiga föreskrifter” i vers 28? (Folket behövde inte rätta sig efter några
extra fordringar som hade kommit från människor och inte från Gud.)
• Hur kände apostlarna till Guds vilja om kraven på de nyomvända hedningarna,
enligt vers 28?
Betona att den Helige Anden inspirerade apostlarna när de rådgjorde med
varandra. Han gav dem också ett bekräftande vittnesbörd om att deras beslut var
korrekt.
• Baserat på hur kyrkans ledare kände till Herrens vilja i vers 28, hur kan vi få veta
Herrens vilja? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de
förstår att vi kan få veta Herrens vilja genom den Helige Andens
inspiration. Skriv den sanningen på tavlan.)
Be eleverna titta på sanningarna på tavlan.
• Hur kan dessa sanningar hjälpa oss när vi behöver fatta ett viktigt beslut?
• Vad måste vi göra för att få veta Herrens vilja, enligt dessa sanningar?
• När har ni känt att ni har fått veta Herrens vilja, då ni har följt dessa sanningar?
Uppmuntra eleverna att studera nutida profeters ord samt skrifterna. Förklara att
då de gör det kan de få veta Herrens vilja genom den Helige Anden när de fattar
viktiga beslut.

Apostlagärningarna 15:30–41
Paulus och andra överlämnar apostlarnas brev till medlemmarna i Antiokia
Sammanfatta Apostlagärningarna 15:30–41 med att förklara att flera ledare i kyrkan
överlämnade apostlarnas brev till medlemmarna i kyrkan i Antiokia. När de hade
predikat i Antiokia bad Paulus Barnabas att följa med honom för att besöka alla de
platser de hade predikat evangeliet på. Barnabas ville ta med sig Markus, men
Paulus vägrade. Efter visst tvistande mellan de två ledarna i kyrkan beslöt sig
Barnabas för att ta med sig Markus och Paulus valde då Silas som missionskamrat
och påbörjade sin andra missionsresa. Förklara att det inte är en synd att vara oense
med någon. Men, i stället för att bli stridslystna bör vi tillsammans försöka hitta
lösningar på våra oenigheter. (Vi får veta i 2 Timoteusbrevet 4:11 att problemet
mellan Paulus och Markus hade blivit uppklarat.)
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Avsluta med att bära vittnesbörd om de sanningar eleverna funnit i
Apostlagärningarna 15.
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Apostlagärningarna 16
Inledning

Den Helige Anden vägledde Paulus och hans kamrater till att
predika evangeliet i Makedonien (norra Grekland). En kvinna
som hette Lydia tog emot deras budskap och döptes. När
Paulus hade kastat ut en ond ande ur en slavflicka blev han

och Silas slagna och fängslade. Samma natt befriades de
mirakulöst från fängelset, varefter de döpte fångvaktaren och
hans hushåll.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 16:1–15
Paulus och hans kamrater predikar evangeliet i Makedonien
Skriv följande uttalande av president Thomas S. Monson på tavlan: (Det här
uttalandet hittar du i ”Anden ger liv”, Nordstjärnan, juni 1997, s. 6.)
”Skjut aldrig upp att hörsamma en maning” (president Thomas S. Monson).

• En maning är känslor eller intryck vi får av den Helige Anden att vi bör säga
eller göra något. Vad kan hända om vi skjuter upp att följa en maning?
Uppmana eleverna att leta efter en princip när de studerar Apostlagärningarna 16
som kan hjälpa dem att bättre förstå vikten av att följa den Helige Andens
maningar.
Sammanfatta Apostlagärningarna 16:1–5 med att förklara att Paulus, Silas och en
nyomvänd icke-jude som hette Timoteus reste till flera grenar i kyrkan för att
förkunna beslut som kyrkans ledare i Jerusalem hade fattat, som skulle påverka
hela kyrkan och stärka kyrkans medlemmar i tron.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 16:6–10. Be klassen följa med i texten och
se hur Paulus och hans kamrater (antagligen inklusive Lukas) visste vart de skulle
bege sig när de reste.
• Hur visste Paulus och hans kamrater vart de inte skulle bege sig? Hur visste de
vart de skulle bege sig?
• Vad såg Paulus i en syn?
• Hur reagerade Paulus och hans kamrater på visionen?
Sammanfatta Apostlagärningarna 16:11–13 med att förklara att Paulus och Silas
färdades i flera dagar tills de kom till Filippi, en stad i Makedonien. (Be gärna
eleverna att hitta Filippi på karta nr 13, ”Aposteln Paulus missionsresor”,, Bibliska
kartor [i Handledning för skriftstudier].) På sabbatsdagen lämnade de staden för att
be nära en flodbank och började tala med kvinnorna som var samlade där.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 16:14–15. Be klassen följa med i texten och
se hur en kvinna som hette Lydia reagerade på Paulus undervisning. (Förklara
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gärna att orden ”handlade med purpurtyger” [v. 14] visar på att Lydia sålde
purpurfärg, vilket var mycket dyrt och tyder på att Lydia troligen var en kvinna med
rikedom och inflytande.)
• Hur reagerade Lydia på Paulus undervisning? (Du kanske behöver förklara att
tog till sig betyder att hon lyssnade eller följde.)
• Vilka ord i Apostlagärningarna 16:14 visar på att Lydia var redo att ta emot
evangeliet?
• Vilken princip lär vi oss av Paulus upplevelse om vad som händer när vi följer
uppenbarelse? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig om att
de förstår att när vi följer uppenbarelser från Gud kan vi bli vägledda till
dem som är redo att ta emot evangeliet. Skriv den här principen på tavlan.)
Betona att vi genom att följa uppenbarelser också kan hjälpa andra att påbörja eller
fortsätta sin process med att bli redo för att ta emot evangeliet.
För att hjälpa eleverna förstå den här principen ber du en elev läsa följande
uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum. Be klassen att vara
uppmärksam på vad vi måste göra för att bli vägledda till dem som är redo för att ta
emot evangeliet.
”Vi måste be om Herrens hjälp och ledning så att vi kan vara redskap i hans
händer för någon som är redo nu – någon som han vill att vi ska hjälpa i dag.
Sedan måste vi vara beredda att lyssna till och följa hans Andes maningar om hur
vi ska fortsätta.
Dessa maningar kommer. Vi vet genom otaliga personliga vittnesbörd att Herren
på sitt eget sätt och i sin egen tid förbereder människor att ta emot hans
evangelium. Sådana personer söker, och när vi försöker fastställa vilka de är, kommer Herren att
besvara deras böner genom att besvara våra. Han kommer att mana och leda dem som önskar
det och som uppriktigt söker vägledning om hur, var, när och för vem de kan dela med sig av
hans evangelium” (”Dela med oss av evangeliet”, Liahona, jan. 2002, s. 8–9).

• Enligt äldste Oaks, vad vi måste göra för att bli vägledda till dem som är redo
för att ta emot evangeliet?
Dela gärna med dig av en egen upplevelse om hur du, genom att följa Andens
maningar, leddes till någon som var redo att ta emot evangeliet eller om hur en
annan person som följde Andens maningar leddes till dig när du var redo att ta
emot evangeliet. Be några elever berätta om en upplevelse de eller någon de känner
har haft då de vägleddes till någon som var redo att ta emot evangeliet.
Låt eleverna fundera över hur, var, när och för vem de kan berätta om evangeliet.
Uppmuntra dem att skriva ner de maningar de får och att fortsätta be om
vägledning.

Apostlagärningarna 16:16–40
Paulus och Silas fängslas och befrias
Be flera elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 16:16–19. Be klassen följa
med i texten och se vad Paulus gjorde när han mötte en slavflicka (v. 16), eller
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tjänsteflicka, som var besatt av en ond ande. Du kan förklara att spådom är när man
förutsäger eller försöker spå framtiden med vidskepliga metoder.
• Vad gjorde Paulus tillslut med den onde anden som besatt flickan?
• Vilket problem upplevde flickans herrar i staden efter att Paulus hade drivit ut
den onde anden ur henne?
Sammanfatta Apostlagärningarna 16:20–24 med att förklara att männen, som inte
längre kunde tjäna pengar på flickan, tog Paulus och Silas till stadens domare (v.
20), eller lokala myndigheter, och påstod att Paulus och Silas hade undervisat folket
om att inte följa romersk lag. På domarnas befallning blev Paulus och Silas slagna
och fängslade och deras fötter blev bundna så att de inte kunde gå.
För att hjälpa eleverna förstå innehållet i Apostlagärningarna 16:25–36, delar du
upp eleverna i par och ger varje par ett papper. Skriv upp följande lista på tavlan
och be varje par att skriva av den på sitt papper.

Apostlagärningarna
16:25

Apostlagärningarna
16:26

Apostlagärningarna
16:27–28

Apostlagärningarna
16:29–30

Apostlagärningarna
16:31–32

Apostlagärningarna
16:33–34

Uppgifter för små grupper
När man delar in eleverna i små grupper får fler elever möjlighet att delta. Ge tydliga
instruktioner om vad eleverna ska göra under aktiviteten. Att sätta en tidsgräns kan också hjälpa
eleverna fokusera på uppgiften. Långa gruppaktiviteter resulterar ofta i att grupperna slutar vid
olika tidpunkter och kan leda till oordning. Hjälp eleverna fokusera på uppgiften och få ut så
mycket som möjligt av den genom att övervaka aktiviteten med att gå från grupp till grupp.

Be varje par att tillsammans läsa verserna på listan och sedan turas om att rita enkla
bilder som symboliserar var och en av de sex versavsnitten (en elev i paret kan rita
bilder till tre av versavsnitten och den andra eleven kan rita bilder till de andra tre
versavsnitten). När de har haft tillräcklig tid på sig ber du eleverna att visa och kort
förklara sina bilder för ett annat elevpar eller för hela klassen.
Ställ följande frågor för att hjälpa eleverna fördjupa sin insikt i Apostlagärningarna
16:25–36:
• Hur besvarade Paulus och Silas fångvaktarens fråga om vad han skulle göra för
att bli frälst?
• Vad gjorde fångvaktaren för att visa sin tro på Jesus Kristus?
• Vilken princip lär vi oss av Apostlagärningarna 16:31–33 om vad vi ska göra för
att få frälsning? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig om att
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de kommer fram till följande sanning: Frälsning kräver tro på Jesus Kristus
och vi visar vår tro på honom genom att döpas.)
Förklara att frälsning betyder ”räddning från både fysisk och andlig död” (se
Handledning för skriftstudier, ”Frälsning”,scriptures.lds.org).
• Hur visar det faktum att ni har döpt er, er tro på Jesus Kristus?
• Utöver att döpas, vad finns det mer för sätt som vi kan visa vår tro på Jesus
Kristus?
Sammanfatta Apostlagärningarna 16:35–40 med att förklara att domarna skickade
bud till fångvakten om att han skulle frige Paulus och Silas. Paulus vägrade att gå
eftersom han kände till sina rättigheter som romersk medborgare och visste att
deras handlande mot honom var orätt. Det var olagligt att slå en romersk
medborgare utan att först ha en rättegång. När domarna fick veta att Paulus och
Silas var romare blev de rädda eftersom de visste att om deras övermän upptäckte
att de hade behandlat en romersk medborgare som de hade gjort, kunde de
straffas, till och med med döden. Domarna kom till fängelset, frigav Paulus och
Silas och bad dem lämna staden.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut i
Apostlagärningarna 16.

Repetition av nyckelskriftställen
Använd den medföljande uppställningen för att repetera de nyckelskriftställen som
eleverna har studerat hittills i år. Läs upp frågan eller problemet i den vänstra
kolumnen av uppställningen och be eleverna hitta det nyckelskriftställe som kan ge
svar (svaren står i den högra kolumnen av uppställningen). Läs gärna upp frågorna
eller problemen i blandad ordning. När eleverna har hittat ett skriftställe frågar du
dem hur nyckelskriftstället kan hjälpa någon med det problemet.
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Jag är rädd för att leva enligt min tro. Jag oroar mig över vad andra ska tycka
om mig.

Matteus 5:14–16

Jag känner mig överväldigad av mina prövningar och utmaningar.

Matteus 11:28–30

Varför kan profeten få uppenbarelse för hela kyrkan?

Matteus 16:15–19

Jag älskar min himmelske Fader, men jag har svårt att älska en vän just nu.
Förväntar sig verkligen Gud att jag ska älska honom eller henne också?

Matteus 22:36–39

Jag vet att det är min plikt som prästadömsbärare att tjäna som missionär
varhelst Herren kallar mig, men jag oroar mig för att vara långt borta från alla
jag känner och att vara ensam.

Matteus 28:19–20

Hur vet vi att Jesus Kristus verkligen uppstod med en fysisk kropp av kött
och ben?

Lukas 24:36–39

Är dop verkligen nödvändigt för att vi ska kunna leva med Gud?

Johannes 3:5

En del människor säger att det inte spelar någon roll om jag väljer att följa
Jesus Kristus eller någon annan. Så länge jag är en bra människa kommer jag
till himlen.

Johannes 14:6

Hur kan jag bäst visa Herren att jag älskar honom?

Johannes 14:15
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Varför spelar det någon roll att man känner vår himmelske Fader och Jesus
Kristus?

Johannes 17:3

Vad måste jag göra för att få den Helige Andens gåva?

Apostlagärningarna
2:36–38

Var det någon på Bibelns tid som visste om eller förutsade att det skulle ske
en återställelse av evangeliet i de sista dagarna?

Apostlagärningarna
3:19–21
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Apostlagärningarna 17
Inledning

När de hade lämnat Filippi undervisade Paulus och Silas om
evangeliet i Tessalonika och Berea. Förföljelsen från de
icketroende i dessa städer tvingade Paulus att fly till Athen

där han på Areopagen undervisade folket om Guds
sanna natur.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 17:1–15
En del av judarna i Tessalonika försöker stoppa Paulus från att predika evangeliet
Be eleverna fundera på vilka råd de skulle ge personerna i följande situationer:
1. En ung man som är medlem i kyrkan hör en medlem i de tolv apostlarnas
kvorum tala om vikten av äktenskap och familj i vår himmelske Faders plan. En
del av den unge mannens vänner uttrycker att de inte håller med om apostelns
undervisning. Den unge mannen vill själv veta om apostelns lärdomar är sanna.
2. En ung kvinna ifrågasätter vikten av att hålla sabbatsdagen helig. De flesta av
hennes vänner tillbringar söndagarna med att shoppa och sova och de bryr sig
inte om att gå till kyrkan. Hennes mamma förklarar vilka välsignelser som
kommer av att hedra Herren på sabbatsdagen, men den unga kvinnan har
fortfarande svårt med att tro att det är viktigt att hålla sabbatsdagen helig.
Uppmana eleverna att leta efter principer när de studerar Apostlagärningarna 17
som kan hjälpa dem att själva få veta att de budskap vi får av Herrens tjänare
är sanna.
Förklara att Paulus och Silas reste till Tessalonika, där de undervisade i den judiska
synagogan. (Be gärna eleverna att hitta Tessalonika på karta nr 13, ”Aposteln
Paulus missionsresor”,, Bibliska kartor [i Handledning för skriftstudier].) Be en elev
läsa upp Apostlagärningarna 17:1–3. Be klassen följa med i texten och se vad Paulus
använde för att undervisa judarna.
• Vad använde Paulus för att undervisa judarna?
N/A Paulus använde skrifterna för att förklara eller visa att Jesus är Kristus.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 17:4–5 och be klassen se hur folket i
Tessalonika reagerade på Paulus undervisning. N/A
• Hur skilde sig folkets reaktion på Paulus undervisning åt?
Sammanfatta Apostlagärningarna 17:6–9 med att förklara att en pöbelhop av
icketroende försökte hitta Paulus och Silas. När de inte kunde hitta dem gick
pöbelhopen till Tessalonikas styresmän och hävdade att Paulus undervisning
hotade kejsarens auktoritet.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 17:10–12. Be klassen följa med i texten och
se vart Paulus och Silas hade flytt. Be eleverna berätta vad de hittar.
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• Hur reagerade judarna i Berea på Paulus undervisning, enligt vers 12?
Skriv av följande ofullständiga ekvation på tavlan:
__________________________ + _____________________________ = Tro

• Enligt vers 11, vad gjorde folket först som ledde till att de trodde på Paulus
undervisning? (När eleverna har svarat på frågan skriver du följande mening på
tavlan, som den första delen av ekvationen: De tog emot Paulus ord med all
villighet.)
För att hjälpa eleverna förstå vad det innebär att ”[ta] emot ordet med all villighet”,
tar du med en boll till lektionen och ber två elever komma och ställa sig framför
klassen. Be en av dem att göra sig redo för att ta emot bollen och be den andra
eleven att kasta bollen till den första eleven. Fråga sedan klassen hur de kunde
avgöra att den första eleven var redo att ta emot bollen.
Be därefter den första eleven att visa hur man inte är redo att ta emot bollen och att
förbli så medan den andra eleven kastar bollen igen. Be eleven att kasta bollen
(försiktigt, så att ingen skada uppstår). Fråga sedan klassen hur de kunde avgöra att
den första eleven inte var redo att ta emot bollen. Be de två eleverna att gå och
sätta sig.
Be klassen visa hur det ser ut när man är redo att ta emot Guds tjänares ord. Be
dem sedan visa hur det kan se ut om någon inte är redo att ta emot Guds tjänares
ord. (Till exempel kan eleverna stänga sina skrifter, prata med en granne eller
distraheras av elektroniska apparater.)
• Förutom det yttre utseendet, vad händer i hjärtat och sinnet på någon som är
redo att ta emot ett evangeliebudskap?
Fäst elevernas uppmärksamhet på den andra luckan i ekvationen på tavlan.
• Vad gjorde folket mer som ledde till att de trodde på Paulus undervisning, enligt
vers 11? (När eleverna har svarat, skriver du följande mening på tavlan, som
den andra delen av ekvationen: De studerade skrifterna dagligen för att förstå
Paulus ord.)
• Vilken princip lär vi oss av: Apostlagärningarna 17:10–12 som kan stärka vår tro
på Guds tjänares ord? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig
om att de kommer fram till följande princip: Om vi tar emot Guds tjänares
ord med all villighet och dagligen studerar skrifterna, kommer vår tro på
deras ord att stärkas.)
Gå igenom situationerna som beskrevs i början av lektionen.
• Hur kan den här principen hjälpa personerna i de här situationerna?
• Hur kan dagliga skriftstudier påverka vår förmåga att tro på sanningen?
Be eleverna att fundera på tillfällen då de har upplevt sanningen i den här
principen. Be gärna några av dem att berätta om sina upplevelser.
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Uppmuntra eleverna att ta emot profeters, ledares, lärares och föräldrars ord med
”all villighet” och att läsa skrifterna varje dag.
Sammanfatta Apostlagärningarna 17:13–15 med att förklara att när judarna i
Tessalonika hörde att Paulus predikade i Berea, kom de för att hetsa upp folket i
Berea. Paulus behövde fly igen, så han färdades till Athen.

Apostlagärningarna 17:16–34
Paulus predikar på Areopagen
Be eleverna slå upp Bibliska fotografier, nr 29 ”Athen”, i Handledning för
skriftstudier. Påpeka att den här bilden visar ett av flera tempel i Athen som
användes för att dyrka falska gudar. Inuti templen fanns människotillverkade
statyer av dessa gudar. På utsidan fanns altare där man offrade till de här falska
gudarna.
Sammanfatta Apostlagärningarna 17:16–21 med att förklara att Paulus var djupt
bekymrad över avgudadyrkan i Athen och han undervisade i synagogorna och på
marknadsplatserna där. Filosofer uppmanade då Paulus att förklara sin ”nya lära”
(v. 19) för det rättsliga rådet som samlades på Areopagen.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 17:22–23. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus lade märke till på ett av de athenska altarna.
• Vad såg Paulus på ett av de athenska altarna?
Förklara att Paulus i vers 22 berömde athenarna genom att säga att de var ”mycket
religiösa”, det vill säga att de var ”noggranna med gudomliga ting”. Altaret ”åt en
okänd Gud” (v. 23) var athenarnas försök att blidka en gud som de inte visste något
om eller som inte var känd vid namn. De ville uppenbarligen inte förnärma eller
försumma någon gud.
Framhåll den sista meningen i Apostlagärningarna 17:23 och fråga:
• Varför nämnde Paulus det här altaret ”åt en okänd gud”? (Han gjorde det för att
introducera idén om den sanne Guden, vår himmelske Fader, Guden de
inte kände.)
Dela upp eleverna i par eller små grupper. Låt varje grupp leta i Apostlagärningarna
17:24–31 efter så många sanningar de kan hitta om guden som var okänd för folket
i Athen. Medan de läser skriver du varje versnummer (24–31) på tavlan. Efter en
stund ber du flera elever komma fram till tavlan och skriva upp en sanning som de
har hittat bredvid versnumret där de hittade den. (För att hjälpa eleverna komma
fram till en sanning i Apostlagärningarna 17:27, kan du behöva förklara att det i
Joseph Smiths översättning av den här versen står att ”de skall söka Gud, om de är
villiga att finna honom, för han är inte långt borta från någon enda av oss”.)
Du skulle även kunna föreslå att eleverna markerar de här sanningarna i sina
skrifter. Några av sanningarna de skriver på tavlan kan inkludera följande:
Vers 24: Gud skapade världen.
Vers 25: Gud ger liv åt allting.
Vers 26: Gud regerar över allt liv.
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Vers 27: Om vi är villiga att söka Gud, finner vi att han inte är långt
ifrån oss.
Vers 28: Vi är av Guds släkt.
Vers 29: Vi är skapade till Guds avbild.
Vers 30: Gud befaller alla att omvända sig.
Vers 31: Gud ska döma oss; Gud ska uppväcka alla från de döda.
Uppmuntra eleverna att välja en sanning på tavlan som känns betydelsefull för
dem. Be några av dem att berätta vilken sanning de har valt och varför den betyder
mycket för dem.
Bestämma vad du ska undervisa om
När du ska besluta vilka grundläror och principer du ska betona under lektionen, sök den Helige
Andens vägledning; försök fastställa den inspirerade författarens avsikt; begrunda vilka
sanningar som är grundläggande läror och principer, och ta hänsyn till elevernas behov.

Peka på lärosatsen: ”Vi är av Guds släkt”.
• Vad innebär det att vara av Guds ”släkt”? (Vi är andebarn till vår
himmelske Fader).
• Varför är det så viktigt att förstå den här lärosatsen? (Den kan hjälpa oss inse
vårt oändliga värde för vår himmelske Fader och vår potential att bli
lika honom.)
• Vilka problem eller missförstånd skulle kunna uppstå om man inte förstår den
här läran?
Be en elev läsa följande yttrande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen vara uppmärksam på varför vi måste komma ihåg att se på oss
själva först och främst som Guds barn.
”Var försiktig med hur du beskriver dig själv. Karaktärisera eller definiera inte dig
själv efter någon tillfällig egenskap. Den enda egenskap som ska karaktärisera
oss är att vi är en son eller dotter till Gud. Det faktumet övergår alla andra
karaktärsdrag, inklusive ras, sysselsättning, fysiska egenskaper, utmärkelser eller
ens religiös tillhörighet” (”How to Define Yourself,” New Era, juni 2013, s. 48).

• Varför är det viktigt att komma ihåg att vi först och främst är barn till Gud?
Hänvisa till principen: ”Om vi är villiga att söka Gud, finner vi att han inte är långt
ifrån oss.”
• Hur kan vi försöka lära känna och komma närmare Gud?
• Hur kan vår förståelse av vårt förhållande till Gud påverka vår önskan att
söka honom?
• När har ni känt er himmelske Fader nära er?
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Hjälp eleverna känna sanningen i och betydelsen av lärosatser och
principer
När eleverna identifierar och förstår evangeliets lärosatser och principer i skrifterna, kan de
känna sanningen och vikten av dem genom Anden. Ett sätt att hjälpa eleverna göra detta är att
uppmuntra dem till att tänka på och berätta om personliga upplevelser relaterade till läran eller
principen.

Sammanfatta Apostlagärningarna 17:32–34 med att förklara att athenarna visade
blandade reaktioner på Paulus omnämnande av ”uppståndelsen från de döda” (v.
32). En del av dem hånade Paulus, andra ville höra mer och en del trodde.
Vittna gärna om att eleverna kan lära känna och förstå Gud, även om han är okänd
för många. Be eleverna skriva Till Guden som går att lära känna på ett papper eller ett
kort och skriva ner hur de ska söka efter och utveckla en relation till Gud.
Uppmuntra dem att placera pappret där det kan påminna dem om deras mål.
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Apostlagärningarna 18–19
Inledning

Paulus förkastades av många av judarna i Korint men hade
framgång bland hedningarna där. Ett rättfärdigt, gift par,
Akvila och Priskilla, hjälpte Apollos att förstå Guds vägar.

Paulus predikade om den Helige Anden, utförde underverk,
och undgick en upprorisk folkmassa i teatern i Efesus.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 18:1–17
Paulus predikar i Korint
Läs upp följande frågor och be eleverna att besvara dem i sina anteckningsböcker
eller studiedagböcker.
• Nämn några sätt som ni har deltagit i Herrens verk på.
• Vilka utmaningar har ni upplevt när ni har försökt utföra Herrens verk?
Be några elever berätta om sina svar. Uppmana eleverna att leta efter en princip när
de studerar Apostlagärningarna 18 som kan hjälpa dem när de försöker utföra
Herrens verk.
Sammanfatta Apostlagärningarna 18:1–4 med att förklara att Paulus lämnade
Athen och färdades till Korint, där han undervisade i synagogan om Jesus Kristus.
(Be gärna eleverna att hitta Athen och Korint på karta nr 13, ”Aposteln Paulus
missionsresor”,, Bibliska kartor [i Handledning för skriftstudier].)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 18:5–6. Be klassen följa med i texten och se
vilka utmaningar Paulus upplevde när han undervisade judarna i Korint om Jesus
Kristus.
• Vilka utmaningar upplevde Paulus?
• Vad planerade Paulus att göra på grund av att judarna i synagogan förkastade
hans budskap?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 18:7–10. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände som måste ha varit uppmuntrande för Paulus.
• Vad hände som måste ha varit uppmuntrande för Paulus?
• Vad lovade Herren Paulus i vers 10 om han predikade evangeliet?
• Vilken princip lär vi oss av de här verserna om vad Herren gör för dem som
värdigt utför hans verk? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig
om att de kommer fram till följande princip: Om vi lever värdigt är Herren
med oss när vi utför hans verk.)
• Varför är det viktigt att förstå att Herren är med er när ni utför hans verk?
Be en elev läsa upp följande yttrande av president Thomas S. Monson:
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”Nu är kanske en del av er blyga eller tycker ni är för otillräckliga för att svara ja
på en kallelse. Kommen ihåg att … det är Herrens verk, och när vi går Herrens
ärenden, är vi berättigade till Herrens hjälp. Kom ihåg att Herren formar vår rygg
så att vi kan bära den börda som läggs på den” (”Att lära, att göra, att vara”,
Liahona, nov. 2008, s. 62).

• Hur har Herren varit med er när ni har utfört hans verk? Hur visste ni att han
var med er?
Sammanfatta Apostlagärningarna 18:11–17 med att förklara att Paulus predikade i
Korint under ett och ett halvt år (och skrev troligen sina brev till tessalonikerna
under den här tiden). Medan har var i Korint försökte vissa judar att dra Paulus
inför domstol på grund av vad han undervisade, men landshövdingen avslog
ärendet.

Apostlagärningarna 18:18–28
Akvila och Priskilla hjälper Apollos förstå Guds vägar
Sammanfatta Apostlagärningarna 18:18–23 med att förklara att en man och hustru,
Akvila och Priskilla, följde med Paulus till Efesus. Paulus lämnade paret i Efesus och
färdades till Jerusalemsområdet och därefter norrut till Antiokia. I Antiokia
avslutade han sin andra missionsresa, som hade varat i tre år och täckte nära 500
mil. Efter en tid lämnade han Antiokia och påbörjade sin tredje missionsresa för att
resa till de grenar han tidigare hade upprättat och stärka medlemmarna.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 18:24–25. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände i Efesus när Paulus hade rest.
• Vad hände i Efesus när Paulus hade rest?
• Vad förstod Apollos redan om ”Herrens väg” (v. 25)?
• Vilken kunskap saknade Apollos? (Eftersom ”han kände bara till Johannes dop”
[v. 25], saknade Apollos en förståelse av fullheten av Frälsarens evangelium.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 18:26. Be klassen följa med i texten och se
vad Akvila och Priskilla gjorde när de hörde Apollos undervisning.
• Vad gjorde Akvila och Priskilla när de hörde Apollos undervisning?
• Vad betyder det att de ”förklarade grundligare Guds väg för honom” (v. 26)?
(Akvila och Priskilla undervisade Apollos mer om Jesus Kristus och hans
evangelium, vilket ökade Apollos kunskap och förståelse.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 18:27–28. Be klassen följa med i texten och
hitta bevis på att Akvila och Priskilla hjälpte Apollos förstå Guds väg grundligare.
• Vilka ord eller meningar i de här verserna tyder på att Akvila och Priskilla
hjälpte Apollos förstå Guds väg grundligare?
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Apostlagärningarna 19:1–20
Paulus förlänar den Helige Andens gåva och utför underverk
Förklara att efter att Paulus hade rest till olika platser, återvände han till Efesus. Be
en elev läsa upp Apostlagärningarna 19:2–6. Be klassen följa med i texten och se
hur Paulus hjälpte folket i Efesus att förstå Guds väg grundligare.
• Vilken lära hjälpte Paulus lärjungarna i Efesus att förstå grundligare?
Be en elev läsa upp följande uttalande som publicerades under ledning av profeten
Joseph Smith, och be klassen vara uppmärksam på varför de här människorna
behövde döpas på nytt:
”Det verkar som att en sekterisk jude hade döpt på Johannes [Döparens] sätt, men hade glömt
att informera dem om att en vid namn Jesus Kristus skulle komma för att döpa med eld och den
Helige Anden – vilket visade dessa nyomvända att deras första dop var ogiltigt, och när de hörde
detta lät de sig gladeligen döpas och efter händer lagts på dem tog de emot gåvorna, enligt
löftet” (”Dopet”, ledare publicerad i Times and Seasons, 1 sep. 1842, s. 904; Joseph Smith var
redaktör för tidskriften).

• Varför behövde några av människorna i Efesus döpas på nytt?
• Vilka sanningar om dopet lär vi oss av Apostlagärningarna 19:2–6? (Även om
eleverna kanske använder andra ord, hjälp dem komma fram till följande
sanningar: Dopet måste utföras av en bemyndigad Guds tjänare. För att
dopet ska vara fullständigt, måste det åtföljas av att man tar emot den
Helige Anden.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av profeten Joseph Smith:
”Man kan lika gärna döpa en säck sand som en människa om dopet inte sker till
syndernas förlåtelse och för erhållandet av den Helige Andens gåva. Dopet i
vatten är bara ett halvt dop och är till ingen nytta, om det inte åtföljs av den
andra hälften – det vill säga dopet av den Helige Anden” (Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 95).

Sammanfatta Apostlagärningarna 19:7–10 med att förklara att Paulus fortsatte
predika i över två år.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 19:11–12. Be klassen följa med i texten och
se vilka under som skedde i Efesus när Paulus var där.
• Vilket under utförde Gud genom Paulus?
• Vilken sanning lär vi oss av den här berättelsen om vad Gud gör genom sina
bemyndigade tjänare? (Med egna ord bör eleverna komma fram till följande
sanning: Ett sätt varpå Gud manifesterar sin makt är genom sina
bemyndigade tjänare.)
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 19:13–16. Be klassen att följa med i texten
och se vad som hände när några judar försökte driva ut djävlar liksom Paulus
hade gjort.
• Vad hände när översteprästens sju söner försökte driva ut en ond ande?
• Vem kände den onde anden igen? Vem kände den onde anden inte igen?
• Varför kände den onde anden inte till Skevas söner? (Eftersom de inte var
bemyndigade att handla i Jesu Kristi namn.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 19:17–20. Be klassen följa med i texten och
se vad flera personer gjorde när de hörde talas om den här händelsen. N/A
• Vad gjorde många efter den här händelsen för att visa att de hade tro på Jesus
Kristus? (De bekände och övergav sina onda sedvänjor genom att bränna de
böcker som associerades därmed.)
• Vilken princip lär vi oss i de här verserna om hur vi kan visa vår tro på Jesus
Kristus? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de
kommer fram till följande princip: Genom att bekänna och överge onda
sedvänjor, visar vi vår tro på Jesus Kristus.)
• Vilka uppoffringar kan vi behöva göra för att överge en synd som vi har bekänt?
Vittna om vikten av att visa vår tro på Jesus Kristus genom att inte bara bekänna
våra synder utan att också överge allt som kan leda oss tillbaka till de synderna.
Be eleverna begrunda om det finns något i deras liv som Herren skulle vilja att de
övergav. Uppmuntra dem att följa varje maning de kan ha känt under lektionen.
Hjälp eleverna att tillämpa läror och principer
Ge eleverna tillfällen att begrunda sin egen situation och att fundera över konkreta sätt att
tillämpa en princip eller lärosats. När eleverna ges tid att reflektera över hur de kan tillämpa en
princip, kan Anden vägleda dem.

Apostlagärningarna 19:21–41
Personer som dyrkade den falska gudinnan Artemis talar emot Paulus och orsakar ett
uppror i staden
Sammanfatta Apostlagärningarna 19:21–41 med att förklara att en del av Efesus
ekonomi drevs av Artemisdyrkan, vilken var en falsk romersk gudinna. Paulus
predikan mot avgudadyrkan fick hantverkarna som tillverkade miniatyrtempel och
avgudabilder av Artemis att vända folket mot Paulus. Folket samlades i förvirring
och uppror i stadens teater (som kunde rymma upp till 24.000 personer). Paulus
önskade tala till folkmassan, men han övertalades av några lärjungar och några
politiska ledare att inte ge sig in på teatern. Stadens sekreterare lyckades till slut
lugna folkmassan och de skingrades. Betona att Paulus beskydd är ett exempel på
hur Guds verk inte låter sig hindras, inte ens när det ställs inför illvilliga protester.
(Det var vid den här tiden i Efesus [omkring 57 e.Kr.] som Paulus skrev 1
Korintierbrevet.)
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut under lektionen.
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Apostlagärningarna 13–19
(Studieavsnitt 19)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Apostlagärningarna 13–19 (studieavsnitt 19) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över elevernas behov.

Dag 1 (Apostlagärningarna 13–14)
När eleverna studerade Paulus och Barnabas hantering av trollkarlen lärde de sig att Guds makt är mycket större än
djävulens makt. När Paulus undervisade om Frälsaren och om prövningar, kom eleverna fram till följande principer: Vi
kan få förlåtelse för våra synder och förklaras rättfärdiga genom Kristi försoning. När vi trofast går genom prövningar,
förbereds vi för att komma in i det celestiala riket.

Dag 2 (Apostlagärningarna 15)
När eleverna studerade hur kyrkans ledare fattade beslut tillsammans, lärde de sig att vi kan få veta Herrens vilja
genom hans levande profeter och apostlar, genom att studera skrifterna och genom den Helige Andens inspiration. De
lärde sig också att genom att rådgöra tillsammans och söka Guds uppenbarelse, får kyrkans ledare inspiration om
svåra problem.

Dag 3 (Apostlagärningarna 16–17)
Av berättelsen om Paulus och Silas mission lärde sig eleverna följande sanningar: När vi följer uppenbarelser från Gud
kan vi bli vägledda till dem som är redo att ta emot evangeliet. Frälsning kräver tro på Jesus Kristus och vi visar vår tro
på honom genom att döpas. Om vi tar emot Guds tjänares ord med all villighet och dagligen studerar skrifterna,
kommer vår tro på deras ord att stärkas.

Dag 4 (Apostlagärningarna 18–19)
Genom Herrens försäkran till Paulus när han var frustrerad över folket i Korint lärde sig eleverna att om vi lever värdigt
är Herren med oss när vi utför hans verk. När de studerade om Paulus undervisning och botande i Efesus lärde sig
eleverna följande: För att vara giltigt måste dopet utföras av en bemyndigad Guds tjänare. För att dopet ska vara
fullständigt, måste det åtföljas av att man tar emot den Helige Anden. Ett sätt varpå Gud manifesterar sin makt är
genom sina bemyndigade tjänare. Genom att bekänna och överge onda sedvänjor, visar vi vår tro på Jesus Kristus.

Inledning
På Areopagen i Athen undervisade Paulus om Guds natur. Den här lektionen kan
hjälpa eleverna att förstå några av vår himmelske Faders karaktärsdrag och deras
relation till honom.
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Lektionsförslag
Apostlagärningarna 17:16–34
Paulus predikar på Areopagen
Be eleverna slå upp Bibliska fotografier, nr 29 ”Athen”, i Handledning för
skriftstudier. Påpeka att den här bilden visar ett av flera tempel i Athen som
användes för att dyrka falska gudar. Inuti templen fanns människotillverkade
statyer av dessa gudar. På utsidan fanns altare där man offrade till de här falska
gudarna.
Förklara att för att skydda Paulus från en grupp fientliga judar i Tessalonika,
skickade kyrkans medlemmar honom till Athen (se Apg. 17:13–15). I
Apostlagärningarna 17:16–21 läser vi att Paulus var djupt bekymrad över
avgudadyrkan i Athen och att han undervisade i synagogorna och på
marknadsplatserna där. Filosofer uppmanade Paulus att förklara sin ”nya lära”
(Apg. 17:19) för det rättsliga rådet som samlades på Areopagen.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 17:22–23. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus lade märke till på ett av de athenska altarna.
• Vad såg Paulus på ett av de athenska altarna?
Förklara att Paulus i Apostlagärningarna 17:22 berömde athenarna genom att säga
att de var ”mycket religiösa”, det vill säga att de var ”noggranna med gudomliga
ting”. Altaret ”åt en okänd Gud” (Apostlagärningarna 17:23) var athenarnas försök
att blidka en gud som de inte visste något om eller som inte var känd vid namn. De
ville uppenbarligen inte förnärma eller försumma någon gud.
Framhåll den sista meningen i Apostlagärningarna 17:23 och fråga:
• Varför nämnde Paulus det här altaret ”åt en okänd gud”? (Han gjorde det för att
introducera idén om den sanne Guden, vår himmelske Fader, Guden de
inte kände.)
Dela upp eleverna i par eller små grupper. Låt varje grupp leta i Apostlagärningarna
17:24–31 efter så många sanningar de kan hitta om Guden som var okänd för
folket i Athen. Medan de läser skriver du varje versnummer (24–31) på tavlan.
Efter en stund ber du flera elever komma fram till tavlan och skriva upp en sanning
som de har hittat bredvid versnumret där de hittade den. (För att hjälpa eleverna
komma fram till en sanning i Apostlagärningarna 17:27, kan du behöva förklara att
det i Joseph Smiths översättning av den här versen står att ”de skall söka Gud, om
de är villiga att finna honom, för han är inte långt borta från någon enda av oss”.)
Du skulle även kunna föreslå att eleverna markerar de här sanningarna i sina
skrifter. Några av sanningarna de skriver på tavlan kan inkludera följande:
Vers 24: Gud skapade världen.
Vers 25: Gud ger liv åt allting.
Vers 26: Gud regerar över allt liv.
Vers 27: Om vi är villiga att söka Gud, finner vi att han inte är långt
ifrån oss.
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Vers 28: Vi är av Guds släkt.
Vers 29: Vi är skapade till Guds avbild.
Vers 30: Gud befaller alla att omvända sig.
Vers 31: Gud ska döma oss; Gud ska uppväcka alla från de döda.
Uppmuntra eleverna att välja en sanning på tavlan som känns betydelsefull för
dem. Be några av dem att berätta vilken sanning de har valt och varför den betyder
mycket för dem.
Betona sanningen i Apostlagärningarna 17:28: ”Vi är av Guds släkt.”
• Vad innebär det att vara av Guds ”släkt”? (Vi är andebarn till vår
himmelske Fader).
• Varför är det så viktigt att förstå den här lärosatsen? (Den kan hjälpa oss inse
vårt oändliga värde för vår himmelske Fader och vår potential att bli
lika honom.)
• Vilka problem eller missförstånd skulle kunna uppstå om man inte förstår den
här läran?
Ge om möjligt eleverna en kopia av följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de
tolv apostlarnas kvorum. Be en elev läsa upp det. Be klassen vara uppmärksam på
varför vi måste komma ihåg att se på oss själva först och främst som Guds barn.
”Var försiktig med hur du beskriver dig själv. Karaktärisera eller definiera inte dig
själv efter någon tillfällig egenskap. Den enda egenskap som ska karaktärisera
oss är att vi är en son eller dotter till Gud. Det faktumet övergår alla andra
karaktärsdrag, inklusive ras, sysselsättning, fysiska egenskaper, utmärkelser eller
ens religiös tillhörighet” (”How to Define Yourself,” New Era, juni 2013, s. 48).

• Varför är det viktigt att komma ihåg att vi först och främst är barn till Gud?
Hänvisa till sanningen i Apostlagärningarna 17:27: ”Om vi är villiga att söka Gud,
finner vi att han inte är långt ifrån oss.”
• Hur kan vi försöka lära känna och komma närmare Gud?
• Hur påverkar vår förståelse av vårt förhållande till Gud vår önskan att
söka honom?
• När har ni känt er himmelske Fader nära er?
Sammanfatta Apostlagärningarna 17:32–34 med att förklara att athenarna visade
blandade reaktioner på Paulus omnämnande av ”uppståndelsen från de döda”
(Apg. 17:32). En del av dem hånade Paulus, andra ville höra mer och en del trodde.
Vittna gärna om att eleverna kan lära känna och förstå Gud, även om han är okänd
för många. Be eleverna skriva Till Guden som går att lära känna på ett papper eller ett
kort och skriva ner hur de ska söka efter och utveckla en relation till Gud.
Uppmuntra dem att placera pappret där det kan påminna dem om deras mål.
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Nästa studieavsnitt (Apostlagärningarna 20–Romarbrevet 7)
Förklara för eleverna att i nästa studieavsnitt kommer de hitta svar på frågorna:
”Vem var det som Paulus uppväckte från de döda? och ”Vilka var
omständigheterna kring denne persons död?” Be eleverna föreställa sig att de blivit
oskyldigt arresterade, lidit skeppsbrott vid en ö och sedan blivit bitna av en orm.
Fråga vad de tror de skulle kunna lära sig av sådana prövningar. N/A Uppmuntra
dem att se hur utmaningar kan hjälpa oss att komma närmare Frälsaren, när de
studerar resten av Apostlagärningarna. Berätta för dem att de också kommer läsa
en del av ett brev som aposteln Paulus skrev till medlemmarna i Rom.
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Apostlagärningarna 20–22
Inledning

Paulus predikade evangeliet i Mindre Asien (dagens Turkiet)
och medan han var i Miletus, en stad nära Efesus, varnade
han för framtida avfall och uppmuntrade prästadömsledarna
att bygga upp kyrkans medlemmar. Han färdades därefter till

Jerusalem, där han blev förföljd och arresterad. Medan
Paulus stod på trappan till Antoniaborgen (en garnison där
romerska trupper bodde), berättade han om sin omvändelse.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 20:1–21:40
Paulus tjänar i Mindre Asien och reser till Jerusalem, där han blir slagen och
arresterad
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de behövde lämna sin familj, sina vänner eller
andra närstående i flera dagar, veckor eller månader.
• Vilka känslor hade ni eller dem ni var med innan ni reste?
• Vad sa ni till varandra innan ni skildes åt?
Förklara att under Paulus tredje missionsresa, tillbringade han tid i Makedonien,
Grekland och Mindre Asien. Under den här resan kände han sig manad att
återvända till Jerusalem. När han reste stannade han för att predika och ta farväl av
kyrkans medlemmar längs vägen. Natten före avfärden från Troas, på den nya
sabbatsdagen (söndag), samlades Paulus och lärjungarna för att ta del av
sakramentet (se Apg. 20:7). Paulus talade sedan med de heliga till långt in
på natten.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 20:9–12. Be klassen följa med i texten och
se vad som hände med en ung man som hette Eutykus när han somnade under
Paulus predikan.
• Vad hände med Eutykus?
• Vad gjorde Paulus för att visa kärlek och omtanke om den här unge mannen?
• Hur speglade Paulus handlingar Frälsarens tjänande?
Förklara att som en del av Paulus tredje missionsresa hade han tillbringat omkring
tre år i Efesus och arbetat bland folket där. Sammanfatta Apostlagärningarna
20:13–17 med att förklara att på väg till Jerusalem stannade Paulus till i Miletus,
strax utanför Efesus, och sände bud om att kyrkans ledare i Efesus skulle
möta honom.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 20:18–23. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus förklarade om sin tjänst.
• Hur beskrev Paulus sin missionstjänst?
• Vad kan Paulus ord att han ”inte försummat något” (v. 20) betyda?
• Enligt vers 23, vad var Paulus villig att möta som Herrens tjänare?
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Förklara att Paulus särskilt riskerade att hamna i fara i Jerusalem, där de judiska
ledarna såg honom som en förrädare på grund av hans ansträngningar att predika
Jesu Kristi evangelium.
• Enligt vers 22, varför var Paulus villig att bege sig till Jerusalem?
Ställ frågor som hjälper eleverna förstå sammanhang och innehåll
Att ställa frågor som hjälper eleverna att analysera skriftställen kan utvidga deras förståelse av
skrifterna. Sådana frågor kan hjälpa eleverna att få en klarare förståelse för ord eller meningar
och hjälper dem att hitta en större innebörd i detaljerna i handlingen. Eleverna blir då förberedda
på att urskilja grundläror och principer.

Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 20:24–27. Be klassen följa
med i texten och se vad Paulus var villig att göra som en Herrens tjänare.
• Enligt vers 24, vad var Paulus villig att göra som en Herrens tjänare? (När
eleverna har svarat lägg gärna till att i kyrkans engelska utgåva av Bibeln står
det att han gjorde det med glädje.)
• Vad kan vi lära oss av Paulus exempel på tjänande? (Eleverna använder kanske
andra ord, men förvissa dig om att de urskiljer följande sanning: Herrens sanna
tjänare utför trofast sin plikt och känner glädje när de gör så.)
• Vad innebär det för er att trofast utföra er plikt?
• Hur kan vi tillämpa den här sanningen i våra egna liv?
Be eleverna att berätta om ett tillfälle när de själva eller någon de känner valde att
tjäna Herren med all sin energi och styrka, och upplevde stor glädje.
Påminn eleverna om att Paulus besökte kyrkans ledare i Efesus för sista gången
innan han färdades till Jerusalem.
• Om ni var i Paulus situation och visste att ni inte skulle träffa kyrkans ledare i
Efesus igen, vilka råd skulle ni ge dem innan ni reste?
Be eleverna läsa Apostlagärningarna 20:28–31 tyst för sig själva och se vilka
varningar Paulus gav kyrkans ledare.
• Vad varnade Paulus de här ledarna för?
Förklara att Paulus använde vargar som en metafor för otrogna människor som
skulle bedra trofasta medlemmar i kyrkan.
• Vilket ord använder vi för att beskriva det tillstånd de befinner sig i som vänder
sanningen ryggen och som försöker leda bort andra från sanningen? (Avfall.
Förklara att Paulus varnande kyrkans ledare för framtida avfall inom kyrkan.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 20:36–38. Be klassen följa med i texten och
se hur kyrkans ledare reagerade när Paulus skulle resa. Be eleverna berätta vad
de hittar.
Sammanfatta Apostlagärningarna 21:1–10 med att förklara att Paulus fortsatte sin
resa mot Jerusalem och stannade till i olika områden för att tillbringa tid med
kyrkans medlemmar längs vägen. När Paulus stannade till i en stad som hette Tyrus
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avrådde några lärjungar – uppenbarligen oroliga för Paulus säkerhet – honom från
att resa till Jerusalem (se Apg. 21:4).
I Cesarea förutsade en profet vid namn Agabus vad som skulle hända med Paulus i
Jerusalem. Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 21:11. Be klassen att följa med i
texten och se vad Agabus förutsade. N/A Be eleverna berätta vad de hittar.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 21:12–14. Be klassen följa med i texten och
se hur Paulus och hans kamrater reagerade på profetian.
• Hur reagerade Paulus kamrater på profetian?
• Hur reagerade Paulus på profetian? Vad tycker ni är speciellt med Paulus
reaktion?
• Vilken princip lär vi oss av Paulus exempel om att vara Herrens sanna tjänare?
(Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de lyfter fram
följande sanning: Herrens sanna tjänare är villiga att göra Guds vilja
oavsett den personliga kostnaden.)
Be eleverna tänka på vilka slags uppoffringar de skulle kunna behöva göra som
Herrens tjänare.
• När har ni varit villiga att göra Guds vilja oavsett vad det skulle kosta er? Varför
var ni villiga att göra det?
Be en elev läsa upp följande sammanfattning av Apostlagärningarna 21:17–40.
Paulus anlände till Jerusalem och rapporterade om sitt missionsarbete till de lokala
ledarna i kyrkan. Paulus besökte templet och när en grupp judar som kände igen
honom från hans missionsresor såg honom, förkunnade de att Paulus var en falsk
lärare som undervisade emot moselagen och olagligen tog med sig icke-judar in i
templet. På grund av den här anklagelsen förde en pöbelhop bort Paulus från
templet och började misshandla honom. Romerska soldater ingrep och bar bort
honom för att prövas. Medan han stod på trappan till Antoniaborgen (se Bibliska
kartor, nr 12, ”Jerusalem på Jesu tid”), frågade Paulus soldaterna om han fick tala
till folket.

Apostlagärningarna 22:1–30
Paulus berättar om sin omvändelse och vittnar om Jesus Kristus
Skriv ordet omvända sig på tavlan och förklara att att omvända sig betyder att
förändras. Fråga eleverna hur vatten kan förändras så att det går att använda för
andra ändamål. (Till exempel kan vatten förändras till is.) Be eleverna begrunda
vilken typ av förändring som omvändelse till evangeliet innebär.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 22:1–5. Be klassen följa med i texten och se
hur Paulus beskrev sig själv när han talade till judarna från Antoniaborgens trappor
i Jerusalem.
• Hurdan var Paulus innan han omvände sig och blev en Jesu Kristi lärjunge?
Skriv av följande frågor och skriftställehänvisningar på tavlan eller ge dem till
eleverna som ett utdelningsblad. Dela klassen i fem grupper och ge en av frågorna
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till varje grupp. Be eleverna tyst läsa det skriftställe som hör till deras fråga och
sedan besvara frågorna i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
1. Hur beskrev Paulus sin första syn? (Apg. 22:6–9)
2. Vad befalldes Paulus att göra? (Apg. 22:10–11)
3. Vem mötte Paulus i Damaskus och vad återfick Paulus? (Apg. 22:12–13)
4. Vad förutsade Ananias om Paulus? (Apg. 22:14–15)
5. Hur visade Paulus sin tro på Jesus Kristus? (Apg. 9:18; 22:16)

Efter en stund låter du eleverna rapportera sina svar. Be några elever sammanfatta
vad de lärt sig om Paulus omvändelseprocess. (Du kan också förklara att mellan
tiden för Paulus syn och då han tjänade som missionär, var han tre år i Arabien,
vilket sannolikt var en tid av andlig förberedelse och tillväxt [se Gal. 1:11–18].) Ställ
därefter följande frågor:
• Hur tror ni Paulus förändrades till följd av sin omvändelse?
• Vad hände som gjorde dessa förändringar möjliga?
• Vad kan Paulus omvändelse lära oss om hur vi kan bli omvända? (Eleverna
använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de kommer fram till
följande sanning: När vi lyder Jesu Kristi ord, kan vi bli fullständigt
omvända.)
• Hur kan den här principen hjälpa någon som vill bli omvänd?
Be en elev läsa upp följande uttalande av syster Bonnie L. Oscarson, Unga kvinnors
generalpresident, där hon förklarar skillnaden mellan att ha ett vittnesbörd om
evangeliet och att vara fullständigt omvänd till det:
”Sann omvändelse är mer än att bara ha kunskap om evangeliets principer och
innebär mer än att bara ha ett vittnesbörd om de här principerna. Det är möjligt
att ha ett vittnesbörd om evangeliet utan att leva efter det. Att vara sant omvänd
betyder att handla efter det vi tror på. …
Omvändelse sker när vi handlar efter de rättfärdiga principer som vi lär oss i våra
hem och i klassrummen. Omvändelse sker när vi lever rena och dygdiga liv och
har den Helige Anden med oss” (”Bli omvända”, Liahona, nov. 2013, s. 76, 78).

Läs upp följande fråga, eller skriv den på tavlan: Hur kan jag bli sant omvänd till
evangeliet? Be eleverna besvara frågan i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
Sammanfatta Apostlagärningarna 22:17–30 med att förklara att Paulus berättade för
sina åhörare att när han hade omvänt sig, sände Herren bort honom från Jerusalem
för att vara en missionär bland hedningarna. Åhörarna ropade då att Paulus borde
avrättas. Paulus fördes inför befälhavaren för den romerska armén i Jerusalem, som
beslutade att Paulus skulle gisslas, eller piskas, en bestraffning som normalt sett
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användes för att förödmjuka och få information från förbrytare. Men, när de
romerska befälen fick veta att Paulus var romersk medborgare, bestämde de sig för
att inte gissla honom eftersom det var mot romersk lag att fängsla eller gissla en
romersk medborgare som inte ens blivit dömd (v. 25). I stället förde de honom inför
det styrande judiska rådet, Stora rådet.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut i
Apostlagärningarna 20–22.
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Apostlagärningarna 23–26
Inledning

Judiska ledare förhörde Paulus och en grupp sammansvurna
judar planerade att döda honom. Paulus togs till Cesarea, där
han försvarade sig mot de falska anklagelserna inför flera

romerska ledare. Han berättade om sin omvändelse och
vittnade om Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 23–25
Paulus förföljs, prövas och fängslas
Skriv före lektionen följande på ett papper: Guds bud och välsignelser. Använd tejp
eller ett snöre för att markera ett område i klassrummet och placera pappret på
golvet inom det markerade området. När lektionen börjar ber du en elev att ställa
sig i området som representerar Guds bud och välsignelser.
• När vi närmar oss Gud genom att följa hans bud och lärdomar, vilka är några av
välsignelserna vi kan få?
Be eleven att ställa sig utanför området som representerar Guds bud och
välsignelser.
• Vilka inflytanden från världen skulle kunna locka någon till att vända sig bort
från och sluta leva efter Guds bud och lärdomar?
• Vad kan hända när folk fjärmar sig från Gud?
Tacka eleven och be honom eller henne att sätta sig igen. Be eleverna tänka på
vilken riktning de har just nu och på hur nära eller långt borta från sin Himmelske
Fader de känner sig. Uppmana eleverna att leta efter sanningar när de studerar
Apostlagärningarna 23–26 som kan hjälpa dem när de känner att de har fjärmat sig
från Gud och hans välsignelser.
Påminn eleverna om att Paulus greps utanför templet i Jerusalem och fördes inför
de judiska ledarna (se Apg. 21:30–33; 22:23–30). Sammanfatta Apostlagärningarna
23:1–10 med att förklara att Paulus förhördes av dessa judiska ledare och
fängslades.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 23:11. Be klassen följa med i texten och se
vad som hände när Paulus var i fängelset. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vad sa Herren till Paulus i fängelset?
Påminn eleverna om löftet i Apostlagärningarna 18:9–10 att Herren skulle vara med
Paulus och beskydda honom när han utförde Herrens verk. Föreslå att eleverna
markerar orden ”kom Herren till honom” och skriver Apostlagärningarna 18:9–10
som en tvärhänvisning i marginalen bredvid vers 11.
Be en elev läsa upp följande sammanfattning:
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I Apostlagärningarna 23:12–25:27 får vi veta att den romerske befälhavaren som hade gripit
Paulus skickade honom till Cesarea för att förhindra att en grupp sammansvurna judar skulle
döda honom. Paulus förklarade sig oskyldig inför den romerske landshövdingen Felix. Även om
han var övertygad om Paulus oskuld, behöll Felix honom i husarrest i två år. Festus ersatte Felix
som romersk landshövding i Judeen. Kung Herodes Agrippa som regerade över ett område
nordöst om den Galileiska sjön besökte Festus och önskade höra Paulus sak. Paulus fördes inför
kung Agrippa.

Apostlagärningarna 26
Paulus berättar om sin omvändelse och vittnar om Jesus Kristus inför kung Agrippa
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 26:4–11. Be klassen följa
med i texten och se hur Paulus beskrev sitt förflutna för kung Agrippa.
• Hur beskrev Paulus sitt förflutna för kung Agrippa?
Förklara att Paulus sedan berättade om sin syn av Frälsaren. Be en elev läsa upp
Apostlagärningarna 26:16–18. Be klassen att följa med i texten och se vilket
uppdrag Herren gav Paulus på vägen till Damaskus.
• Vilket uppdrag gav Herren Paulus? (Föreslå gärna att eleverna markerar ord
som beskriver det uppdrag Herren gav Paulus.)
Förklara att i det här sammanhanget betyder ordet arvslott (v. 18) inträde i Guds
celestiala rike.
• Vad kan hjälpa någon att vända sig från mörker och Satans inflytande och i
stället vända sig till ljus och Guds bud och välsignelser?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 26:19–23. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus sa att han hade undervisat både judar och hedningar om att de måste
göra för att få de välsignelser som nämns i vers 18. Du kan förklara att uttrycket
”gärningar som hör till omvändelsen” i vers 20 kan betyda att leva rättfärdigt för att
visa att man verkligen har omvänt sig.
• Vad hade Paulus undervisat både judar och hedningar om att göra enligt
vers 20?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi omvänder oss och vänder oss till
Gud …
• Hur skulle ni avsluta meningen på tavlan med tanke på vad vi lär oss i vers 18?
(Sammanfatta elevernas svar med att avsluta meningen på tavlan så att det står:
Om vi omvänder oss och vänder oss till Gud, kan vi övervinna Satans
makt i våra liv, få förlåtelse för våra synder och kvalificera oss för det
celestiala riket.)
Ställ frågor som hjälper eleverna att urskilja lärosatser och principer
När eleverna utvecklar sin förståelse för skrifternas sammanhang och innehåll kan de bättre hitta
de principer och lärdomar som de innehåller. Analys-frågor kan hjälpa eleverna dra slutsatser och
tydligt formulera de principer och lärosatser som finns i texten de studerar.
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För att hjälpa eleverna förstå den här principen ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum (du kan gärna ge
eleverna en kopia av uttalandet):
”När vi syndar vänder vi oss bort från Gud. När vi omvänder oss vänder vi oss
till Gud.
Inbjudan att omvända oss är sällan en tillrättavisning utan snarare en kärleksfull
vädjan att vända om och ’åter vända’ till Gud [se Hel. 7:17]. Vår kärleksfulle
Fader och hans enfödde Son vädjar till oss att vara mer än vad vi är, sträva efter
att leva vårt liv på ett högre plan, ändra oss och uppleva glädjen i att hålla
buden” (”Bli omvända … så att jag kan hela er”, Liahona, nov. 2009, s. 40).

• Enligt äldste Andersen, vad kan vi få när vi omvänder oss och vänder tillbaka
till vår himmelske Fader och Jesus Kristus?
Uppmana eleverna att leta efter vad det var som hindrade Festus och kung Agrippa
från att omvända sig och vända sig till Herren och bli omvända till Jesus Kristus,
när de fortsätter studera Apostlagärningarna 26. Skriv följande ofullständiga
mening på tavlan: För att bli omvända till Jesus Kristus …
Dela upp eleverna i par. Be eleverna läsa Apostlagärningarna 26:24–28 med sin
kamrat. (Ge dem gärna en kopia på skriftstället på engelska, eftersom det skiljer sig
från det svenska) Be dem hitta och jämföra Festus och kung Agrippas olika
reaktioner på Paulus undervisning och vittnesbörd om Frälsaren. Medan eleverna
läser och diskuterar med sina kamrater, skriver du av följande uppställning på
tavlan (men utelämna påståendena under varje rubrik):

Reaktioner på Paulus undervisning
Festus

Kung Agrippa

Ropade

Nästan övertalad att bli kristen (enligt kyrkans
engelska utgåva av Bibeln)

Sa att Paulus var
från vettet
Anklagade Paulus med
att vara galen

Efter en stund ber du flera elever komma fram till tavlan och skriva vad de hittade
(svaren bör likna uttrycken i uppställningen ovan).
• Vad säger Festus reaktion om hans syn på Paulus undervisning? (Lägg till ordet
Misstro till elevernas svar under rubriken ”Festus”.)
• Enligt vers 27, vad sa Palus att han visste om kung Agrippa? (Lägg till Trodde på
profeterna under rubriken ”Kung Agrippa”.)
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• Vad kan vi lära av Agrippas kommentar till Paulus om Agrippas beslutsamhet
att bli kristen (se vers 28)? (Lägg till Inte villig att helt besluta sig under rubriken
”Kung Agrippa”.)
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 26:29. Be klassen följa med i texten och se
hur Paulus besvarade kung Agrippas kommentar.
• Vilken var Paulus önskan för kungen och alla dem som hade hört hans
undervisning?
• Vad tror ni hindrade Festus från att bli omvänd till Jesus Kristus?
• Vad tror ni hindrade kung Agrippa från att bli omvänd?
• Vad lär vi oss av Festus och kung Agrippa om vad vi måste göra för att bli
omvända till Jesus Kristus? (Eleverna använder kanske andra ord, men förvissa
dig om att de kommer fram till följande princip: För att bli omvända till Jesus
Kristus, måste vi välja att tro på och vara fast beslutna att leva efter
evangeliet.)
För att hjälpa eleverna förstå den här principen, ber du en elev läsa upp följande
uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:
”Två små bröder stod uppe på en liten klippa med utsikt över det klara vattnet i
en blå sjö. Det var en populär plats att dyka på och bröderna hade ofta pratat om
att hoppa i – något de hade sett andra göra.
De ville båda hoppa men ingen ville vara först. Klippan var inte så hög, men för
de båda pojkarna verkade det som avståndet ökade varje gång de lutade sig över
klippan – och modet försvann snabbt.
Slutligen gick en av bröderna med bestämda steg fram mot kanten av klippan. Då viskade hans
bror: ’Vi kanske ska vänta till nästa sommar.’
Men den första broderns beslutsamhet drev honom framåt. ’Jag har bestämt mig!’
Med ett plask var han nere under vattnet och kom snabbt upp med ett triumferande rop. Den
andra brodern följde genast efter. Efteråt skrattade de båda åt den första pojkens ord innan han
hoppande ner i vattnet: ’Jag har bestämt mig.’
Beslutsamhet är som att dyka ner i vattnet. Antingen har man bestämt sig för att göra det eller
så har man det inte. Antingen fortsätter man framåt eller så står man still. Det finns inget
mellanting. …
De som bara nästan är hängivna kan bara förvänta sig att nästan få sådana välsignelser som ett
vittnesbörd, glädje och frid. Himlens fönster öppnar sig nästan för dem. …
På sätt och vis står var och en av oss vid en beslutspunkt och tittar ut över vattnet. Det är min
bön att vi ska ha tro, gå framåt, möta vår rädsla och våra tvivel med mod, och säga till oss själva:
”Jag har bestämt mig!” (”Jag har bestämt mig!”, Liahona, juli 2011, s. 4, 5.)

• Hur är beslutsamhet att leva efter evangeliet, som att dyka ner i vattnet?
• Enligt president Uchtdorf, varför är det viktigt att vara helt och fast, i stället för
”nästan” besluten att leva efter evangeliet?
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• Hur har er beslutsamhet att leva efter ett bud eller en princip i evangeliet
bidragit till att stärka er omvändelse till Jesus Kristus? (Berätta gärna om en
egen upplevelse.)
Be eleverna att skriva en lista över bud eller evangelieprinciper som de känner att
de är fast beslutna att leva efter i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be
dem fundera på om det finns några evangelieprinciper som de känner att de
”nästan” men inte ”helt och hållet” är beslutna att leva efter (se Apg. 26:29 i den
engelska översättningen av Bibeln). Be eleverna skriva ner mål för vad de kan göra
för att öka förståelsen för och beslutsamheten att följa någon av dessa principer.
Uppmuntra eleverna att be om hjälp när de strävar efter att bli omvända till Jesus
Kristus genom att mer fullständigt leva efter evangeliet.
Sammanfatta Apostlagärningarna 26:30–32 med att förklara att Festus och kung
Agrippa fann Paulus vara oskyldig och skulle ha befriat honom, men eftersom
Paulus hade vädjat för sin sak till kejsaren var de tvungna att skicka honom
till Rom.
Avsluta med att repetera och bära vittnesbörd om principerna som lärts ut i
Apostlagärningarna 23–26.
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Apostlagärningarna 27–28
Inledning

Medan Paulus färdades till Rom som fånge, led han
skeppsbrott vid en ö. På ön blev han biten av en orm men
förblev oskadd och han botade många som var sjuka. Paulus

togs slutligen till Rom där han levde med husarrest i två år
och undervisade och vittnade om Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Apostlagärningarna 27
Paulus lider skeppsbrott när han reser till Rom
Innan lektionen börjar skriver du följande påståenden på tavlan. (De här
påståendena finns i Vägledning för de unga [häfte, 2011], sidan 4, sidan 11, sidan 16.)
”Undvik att gå på många dejter med samma person.”
”Gå inte på, titta inte på och delta inte i sådan underhållning som är vulgär,
omoralisk, våldsam eller pornografisk på något sätt.”
”Om dina vänner uppmuntrar dig att göra saker som är fel, visa då att du står för
det som är rätt, även om du får stå ensam.”

Be en elev läsa upp påståendena på tavlan.
• Varför väljer en del ungdomar att inte lyssna på de här varningarna och råden i
uttalandena?
Uppmana eleverna att leta efter sanningar när de studerar Apostlagärningarna 27
som kan stärka deras tro till att lyssna på de här varningarna och råden från
Herrens tjänare.
Påminn eleverna om att Paulus hade blivit falskt anklagad för förräderi och blivit
fängslad. Paulus vädjade till kejsaren i Rom, vilket var hans rättighet som romersk
medborgare. Sammanfatta Apostlagärningarna 27:1–8 med att förklara att Paulus
färdades med andra fångar med båt till Rom, i en romersk officers förvar (en så
kallad centurion som hade befäl över 50 till 100 män). När de hade seglat i flera
dagar lade de till i en hamn på ön Kreta. När de skulle lämna hamnen varnade
Paulus personerna på båten att de inte skulle fortsätta sin resa.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:9–10. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus visste skulle hända om han och de andra på båten fortsatte sin resa
mot Rom. Du kan förklara att ordet fasta i det här sammanhanget betyder att
frivilligt avstå från att äta. I det här fallet innebar ”fastedagen” antagligen den
judiska helgdag som kallades Försoningsdagen, vilken markerade början på den
period då det allmänt ansågs osäkert att resa på Medelhavet, på grund av
våldsamma stormar.

555

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 98

• Vilken varning och profetia gav Paulus om vad som skulle hända om de
fortsatte sin resa enligt vers 10?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:11–12. Be klassen följa med i texten och
se hur den romerske officeren och andra på skeppet reagerade på Paulus varning.
• I stället för att lyssna på Paulus varning, vem litade officeren på i stället?
• Varför tror ni att det var enklare för officeren att tro på skeppsägaren än
på Paulus?
• Varför struntade de flesta ombord i Paulus varning enligt vers 12? N/A
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 27:13–21. Be klassen följa
med i texten och se vad som hände när skeppet fortsatte mot Rom.
• Vad hände när skeppet fortsatte mot Rom?
• När de såg att en ”svag sydlig vind blåste upp” (v. 13), vad kan folket ombord
har trott om Paulus och den varning han gav?
• Vilka känslor hade de som var ombord under stormen enligt vers 20?
• Vilken princip, åskådliggjord av Paulus uttalande i vers 21, lär vi oss om vad som
kan hända om vi ignorerar Herrens tjänares varningar och råd? (Eleverna
använder kanske andra ord, men förvissa dig om att de kommer fram till
följande princip: Om vi ignorerar Herrens tjänares varningar och råd,
utsätter vi oss själva för fara. Skriv den här principen på tavlan. Förklara att
faran kan bestå i att gå miste om välsignelser som vi annars skulle ha fått.)
Repetera med eleverna anledningarna till att officeren och de andra ombord på
skeppet ignorerade Paulus varning och råd (se Apg. 27:11–12).
• Hur kan människor i dag komma med ursäkter för att ignorera Herrens tjänares
varningar och råd?
Med hjälp av Vägledning för de unga eller de senaste generalkonferenstalen ger du
fler exempel på profetens varningar och råd som du känner är relevanta för
eleverna.
• Vilka faror kan människor utsätta sig för genom att ignorera sådana varningar
och råd från profeterna?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:22–26. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus sa till människorna ombord.
• Om ni var ombord på skeppet mitt i en fruktansvärd storm, vilka ord från
Paulus hade tröstat er?
• Vad profeterade Paulus skulle hända med människorna och skeppet?
Sammanfatta Apostlagärningarna 27:27-30 med att förklara att på den fjortonde
stormnatten, kastade besättningen fyra ankare i havet för att hindra skeppet från
att krocka med klipporna. Besättningen gick därpå till fören på skeppet och
låtsades som om de höll på att kasta i fler ankare. Men de planerade egentligen att
överge skeppet och fly i en liten båt, eftersom de var rädda att skeppet
skulle sjunka.
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Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:31–32. Be klassen följa med i texten och
se vilken varning Paulus gav officeren och soldaterna. Förklara att ordet dessa i vers
31 syftar på besättningen som försökte fly.
• Vilken varning gav Paulus officeren och soldaterna?
• Hur reagerade soldaterna på Paulus varning och råd? (De lyssnade på hans
varning och hindrade besättningen från att fly genom att skära av den lilla
båtens rep, så att den drev iväg tom.)
Förklara att Paulus morgonen därpå bad besättningen, som hade fastat, att äta (se
Apg. 27:33–34). Han försäkrade dem igen om att ingen av dem skulle dö.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:35–36. Be klassen att följa med i texten.
• Hur reagerade besättningen på Paulus råd?
Sammanfatta Apostlagärningarna 27:37–41 med att förklara att skeppet gick på
grund när det seglade mot ön Malta. Be eleverna läsa Apostlagärningarna 27:42–44
tyst för sig själva och se vad som hände med människorna ombord.
• Vad hände med människorna ombord?
Påminn eleverna om Paulus profetia i Apostlagärningarna 27:22–26 att ingen skulle
dö, även om skeppet skulle gå förlorat.
• Vilka principer lär vi oss av den här berättelsen om vad som kan hända om vi
lyssnar på Herrens tjänares råd och varningar? (Eleverna kommer kanske fram
till följande eller liknande principer: Om vi lyssnar på Herrens tjänares
varningar och råd, uppfyller Herren sina löften till oss. Om vi lyssnar på
Herrens tjänares råd och varningar kan vi stå emot de faror som hotar oss.
Skriv de här principerna på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå principerna de kom fram till i Apostlagärningarna 27,
ber du en elev läsa upp följande uttalande av president Henry B. Eyring i första
presidentskapet:
”Varje gång i livet då jag valt att skjuta upp att följa ett inspirerat råd, eller
beslutat att jag var ett undantag, kom jag till insikt om att jag försatt mig i en
farlig situation. Varje gång jag lyssnat på profeternas råd, känt det bekräftat i
bön, och sedan följt det, har jag funnit att jag gått mot trygghet” (”Finna
trygghet i råd”,Nordstjärnan, juli 1997, s. 24).

• Hur har det hjälpt er när ni har lyssnat på Herrens tjänares varningar och
inspirerade råd, att stå emot faror som hotat er andliga och fysiska säkerhet?
(Påminn eleverna om att de kan studera råd från Herrens nutida profeter i
kyrkans tidningar liksom i Vägledning för de unga.)
Be eleverna fundera på om de ignorerar några varningar eller råd från Herrens
tjänare, eller fundera på olika sätt som de bättre kan följa de varningar och råd de
har fått. Låt eleverna skriva ner ett mål för hur de kan bli bättre på att följa
det rådet.
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Apostlagärningarna 28
Paulus förs till Rom där han undervisar och vittnar om Jesus Kristus
Visa eleverna en bild av en tornado eller virvelvind (eller rita en på tavlan).
Förklara att äldste Neil L. Andersen i de
tolv apostlarnas kvorum kallade livets
utmaningar och prövningar för ”andliga
virvelvindar” (se ”Andliga virvelvindar”,
Liahona maj 2014, s. 18–21).
• Vilka exempel finns det på
prövningar och svårigheter som kan
liknas vid virvelvindar?
Uppmana eleverna att leta efter en
princip när de studerar
Apostlagärningarna 28 som kan hjälpa
dem att trofast utstå de ”andliga
virvelvindar” de möter.
Förklara att i Apostlagärningarna 28
läser vi om Paulus upplevelser på ön, hans fortsatta resa till Rom, samt hans
fångenskap i Rom.
Dela upp klassen i tre eller fler grupper, beroende på klassens storlek. Tilldela varje
grupp ett av följande skriftställen: Apostlagärningarna 28:1–6; Apostlagärningarna
28:7–14; och Apostlagärningarna 28:16–24; ge samma skriftställe till flera grupper
om det behövs. Be varje grupp studera sitt skriftställe och sedan göra följande (skriv
de här instruktionerna på tavlan):
1. Rita en bild eller skriv en tidningsrubrik som sammanfattar de händelser som
beskrivs i ert skriftställe.
2. Visa klassen er bild eller läs upp er tidningsrubrik, och sammanfatta de
händelser som beskrivs i ert skriftställe.

Efter en stund ber du varje grupp att rapportera för klassen. (Om det finns fler än
tre grupper, ber du de grupper som har samma skriftställe att visa sin bild eller
rubrik och att lägga till övriga insikter som de har fått genom att studera de
tilldelade verserna.)
• Vilka prövningar upplevde Paulus när han färdades till och bodde i Rom?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 28:30–31. Be klassen följa med i texten och
se var Paulus lyckades göra i Rom trots att han var i husarrest. Be eleverna berätta
vad de hittar.
• Vad gjorde Paulus som visade att han förblev trofast till Guds trots de
prövningar han upplevde?
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• Vad kom det för gott ur de prövningar Paulus upplevde på havet, när han led
skeppsbrott och när han var fängslad i Rom? (När eleverna har svarat skriver du
följande princip på tavlan: Om vi är trofasta kan Gud hjälpa oss att vända
våra prövningar till välsignelser för oss själva och andra.)
• Vilka exempel finns på hur Gud kan hjälpa människor att vända prövningar till
välsignelser för sig själva och andra?
Ställ frågor som hjälper eleverna att förstå lärosatser och principer
När eleverna har identifierat principer och lärosatser behöver de förstå dem innan de kan
tillämpa dem på ett meningsfullt sätt. Ställ frågor som leder till en tydligare förståelse för
betydelsen av en viss lärosats eller princip; uppmuntra eleverna att tänka på lärosatsen eller
principen i ett nutida sammanhang; eller låt eleverna förklara hur de förstår lärosatsen eller
principen.

• När har Gud hjälpt er eller någon ni känner att vända en prövning till en
välsignelse för er själva eller andra? (Berätta gärna om en egen upplevelse.)
Uppmuntra eleverna att följa Paulus exempel och välja att förbli trofasta när de
upplever prövningar, så att Gud kan hjälpa dem vända prövningarna till
välsignelser för dem själva och andra.
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Introduktion till
Romarbrevet
Varför studera den här boken?
Romarbrevet är det längsta av Paulus brev och anses av många vara hans viktigaste
brev. Det här brevet innehåller den mest fullständiga förklaringen av läran om
rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus i stället för efterlevnad av moselagen.
Det innehåller många lärdomar om frälsning och den praktiska tillämpningen av de
här lärdomarna i det dagliga livet. När eleverna studerar den här boken kan de få
en djupare uppskattning för Jesu Kristi försoning och för det hopp och den frid som
alla människor kan finna i Kristus.

Vem skrev den här boken?
Aposteln Paulus är författaren till Romarbrevet (se Rom. 1:1). Paulus skrev det här
brevet med hjälp av en skrivare, Tertius, som skrev en egen hälsning till de heliga i
Rom mot slutet av brevet (se Rom. 16:22).

När och var skrevs det?
Paulus skrev sitt brev till romarna från Korint nära slutet av sin tredje missionsresa.
Flera ledtrådar pekar mot att Paulus skrev det här brevet under de tre månader han
vistades i Korint (se Apg. 20:2–3; med Grekland avses i de här verserna Korint),
möjligen mellan 55 och 56 e.Kr. (Se HFS ”Paulus brev”.)

Vilka skrevs det för och varför?
Romarbrevet riktade sig till kyrkans medlemmar i Rom (se Rom. 1:7). Kyrkans
uppkomst i Rom är okänd men daterar sig troligen tillbaka till strax efter
pingstdagen då judar på besök från Rom hörde Petrus predika (se Apg. 2:10). Även
om Paulus ännu inte hade varit i Rom, skrev han hälsningar till specifika heliga som
han kände antingen sedan tidigare eller genom andra som hade bott i Rom, som
till exempel Priskilla och Akvila (se Apg. 18:1–2, 18; Rom. 16:1–16, 21).
Det verkar finnas åtminstone tre huvudorsaker till att Paulus skickade brevet till
romarna:
1) Som förberedelse för hans förestående ankomst till Rom. I flera år hade Paulus velat
predika evangeliet i Rom (se Apg. 19:21; Rom. 1:15; 15:23). Han hoppades också att
kyrkan i Rom skulle fungera som en bas från vilken han kunde göra en
missionsresa till Spanien (se Rom. 15:22–24, 28).
2) För att förtydliga och försvara sina lärdomar. Paulus mötte om och om igen
motstånd från människor som missförstod eller förvrängde hans undervisning om
moselagen och tro på Kristus (se Apg. 13:45; 15:1–2; 21:27–28; Rom. 3:8; 2 Pet.
3:15–16). Paulus hade uppenbarligen orsak att misstänka att sådana missförstånd
hade nått kyrkans medlemmar i Rom, så han skrev för att reda ut eventuella frågor
före sin ankomst.
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3) För att befrämja enighet mellan judiska och hedniska medlemmar i kyrkan. Strax
innan Paulus skrev det här brevet började judiska kristna som hade blivit förvisade
från Rom av kejsar Klaudius (se Apg. 18:2) återvända till Rom och till
företrädelsevis icke-judiska kristna församlingar. Den här situationen kan ha gett
upphov till några av spänningarna och problemen mellan judiska och icke-judiska
kristna. Som ”hedningarnas apostel” (Rom. 11:13) försökte Paulus integrera de som
omvänt sig från hedendom till kyrkan, samtidigt som han som jude (Rom. 11:1)
även innerligt önskade att hans eget folk skulle ta emot evangeliet. Paulus
befrämjade enighet i kyrkan genom att undervisa om hur evangeliets lärdomar
gäller alla heliga (se Rom. 3:21–4:25; 11:13–36; 14:1–15:13).

Vad kännetecknar den här boken?
Efter en inledande hälsning börjar brevet med att dess tema anges: ”Evangelium …
är en Guds kraft som frälser” var och en som ”lever av tro” på Jesus Kristus (Rom.
1:16–17).
Trots att Romarbrevet haft en viktig roll i kristendomens historia har det olyckligtvis
också varit ”en källa till fler doktrinära missförstånd, misstolkningar och skador än
någon annan biblisk bok”, enligt äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas
kvorum (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 2:211). Även
bland de tidiga kristna ansågs Paulus brev vara ”svåra att förstå” och hans lärdomar
blev ibland förvrängda och felaktigt framställda (2 Pet. 3:15–16).

Översikt

Romarbrevet 1–3 Paulus förklarar läran om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus
Kristus. Paulus beskriver den syndiga belägenhet som hela mänskligheten befinner
sig i och lär att Guds lösning på det här problemet för alla människor är Jesu Kristi
försoning. Genom att trofast ta emot Kristi försoning kan alla människor
rättfärdiggöras (förlåtas) och ta emot frälsning.
Romarbrevet 4–8 Paulus berättar om Abrahams exempel för att åskådliggöra läran
om rättfärdiggörelse genom tro. Han utvecklar lärdomarna om frälsning och
undervisar om hur de här lärdomarna påverkar alla dem som har tro på Kristus.
Romarbrevet 9–16 Paulus skriver om Israels utvalda ställning, om dess nuvarande
förkastande av evangeliet, samt dess slutgiltiga frälsning. Paulus råder judiska och
hedniska medlemmar i kyrkan att leva efter evangeliet så att frid och enighet kan
råda i kyrkan. Han vädjar till de heliga i Rom att fortsätta hålla buden.
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Romarbrevet 1–3
Inledning

Paulus skrev ett brev till de heliga i Rom och förkunnade att
Jesu Kristi evangelium är Guds kraft till frälsning. Han
förklarade att ingen kan bli frälst genom egna gärningar –

man måste frälsas genom Jesu Kristi nåd, vilken
möjliggjordes genom hans försoning.

Lektionsförslag
Romarbrevet 1:1–17
Paulus förkunnar att Jesu Kristi evangelium är Guds kraft till frälsning
Läs upp följande uttalande av äldste Larry Echo Hawk i de sjuttios kvorum.
Förklara att äldste Echo Hawk som ung man tog värvning i Förenta staternas
marinkår.
”Jag träffade min excersisinstruktör, en stridshärdad veteran, när han sparkade
upp dörren till logementet och svor grovt och ljudligt medan han steg in.
Efter den skrämmande inledningen började han i ena änden av logementet och
bombarderade rekryterna med frågor. Utan undantag hittade excersisinstruktören
något hos varje rekryt som han drev med på ett högljutt och vulgärt sätt. Han
fortsatte längs raden av marinsoldater som enligt instruktioner skrek tillbaka: ’Ja,
sergeant’ eller ’Nej, sergeant’. … När det var min tur märkte jag att han tog min persedelpåse
och tömde ut innehållet på madrassen bakom mig. Han sökte igenom mina tillhörigheter och
ställde sig sedan framför mig. Jag gjorde mig redo för hans attack. Han hade plockat upp min
Mormons bok” (”Kom till mig, o du Israels hus”,Liahona, nov. 2012, s. 32).

• Hur skulle ni känna er om ni var i äldste Echo Hawks situation?
• Vad tror ni att excersisinstruktören tänkte göra?
• Han ni någonsin befunnit er i situationer där ni oroade er för att er tro skulle
förlöjligas? (Be gärna några elever berätta om sina upplevelser för klassen.)
Be eleverna titta efter sanningar när de studerar Romarbrevet 1 som kan hjälpa
dem när de ställs inför hån eller förföljelse på grund av sin tro och sina normer.
Presentera kortfattat Romarbrevet genom att be en elev läsa upp följande stycke:
Romarbrevet skrevs av Paulus till de heliga i Rom mot slutet av hans missionsresor. Han skrev till
de heliga i Rom för att förbereda dem på sin ankomst, för att förtydliga och försvara sin
undervisning, samt för att befrämja enighet mellan judiska och hedniska medlemmar i kyrkan.
Rom – det romerska rikets huvudstad – var genomsyrad av världsliga filosofier och måste ha
varit en svår plats att predika Jesu Kristi evangelium på.
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Sammanfatta Romarbrevet 1:1–14 genom att förklara att Paulus inledde sitt brev
med att vittna om Jesus Kristus och uttrycka sin önskan om att besöka de heliga
i Rom.
Be en elev läsa upp Romarbrevet 1:15–17. Be klassen följa med och se vad Paulus
undervisade de romerska heliga om Jesu Kristi evangelium.
• Vad sa Paulus att Jesu Kristi evangelium är? (Eleverna bör lyfta fram en sanning
liknande den här: Jesu Kristi evangelium är Guds kraft till frälsning för
alla som utövar tro på Jesus Kristus. Skriv den sanningen på tavlan. Föreslå
gärna att eleverna i sina skrifter markerar ord och uttryck som undervisar om
den här sanningen.)
• Vad låter Jesu Kristi evangelium oss att bli frälsta från? (Fysisk och andlig död.)
• Varför måste vi utöva tro på Jesus Kristus för att ta emot frälsningens
välsignelser genom evangeliet? (Jesus Kristus genomförde försoningen, vilken
möjliggör vår frälsning.)
Be en elev läsa upp följande förklaring av vad det innebär att tro på Jesus Kristus
och utöva tro på honom:
I den bemärkelsen som Paulus använder ordet tro innebär det inte bara att mentalt instämma i
att Jesus Kristus är Guds Son, utan att helhjärtat ta emot och förlita sig på honom som den som
offrade sig själv för att sona våra synder. Den här djupa tilliten leder till ett liv i trofasthet som
yttrar sig i att vi omvänder oss från våra synder, låter döpa oss och försöker leva som Jesus
Kristus lärde (se Apg. 16:30–33; Rom. 6:1–11; 1 Kor. 6:9–11). ”Tro på Jesus Kristus … visar sig i
att man lever i lydnad mot evangeliets lagar och förordningar samt tjänar Kristus” (HFS,
”Frälsning”, scriptures.lds.org).

• Hur kände Paulus inför att predika evangeliet, på grund av att han visste att Jesu
Kristi evangelium är Guds kraft till frälsning för alla som tror? (Han skämdes
inte [se Rom. 1:16].)
• Hur skulle ett vittnesbörd om evangeliets kraft kunna påverka er önskan att
berätta om evangeliet för andra? (När eleverna svarat skriver du följande princip
på tavlan: När vi får ett vittnesbörd om att Jesu Kristi evangelium har kraft
att frälsa oss, skäms vi inte för att berätta om det för andra.)
• Hur kan den här principen hjälpa er när ni stöter på förföljelse eller hån för er
tros skull?
Be en elev läsa upp nästa stycke av äldste Echo Hawks berättelse och be klassen
lyssna efter hur han svarade excersisinstruktören.
”Jag trodde att han skulle skrika åt mig. I stället ställde han sig närmare och
viskade: ’Är du mormon?’
Enligt order skrek jag tillbaka: ’Ja, sergeant!’
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Återigen väntade jag mig det värsta. I stället stannade han upp och höjde handen som höll i
Mormons bok och sa sedan mycket tyst: ’Tror du på den här boken?’
Återigen skrek jag tillbaka: ’Ja, sergeant!’” (”Kom till mig, o du Israels hus”, s. 32).

• Hur var äldste Echo Hawks svar ett bra exempel på principen som Romarbrevet
1:16 undervisar om?
Förklara att i stället för att håna äldste Echo Hawk, lade excersisinstruktören
försiktigt ner hans Mormons bok och fortsatte nedför raden av rekryter. Läs upp
resten av äldste Echo Hawks berättelse:
”Jag har ofta undrat över varför den tuffa marinsergeanten lät mig vara den
dagen. Men jag är tacksam för att jag utan att tveka kunde säga: ’Ja, jag är
medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga’ och ’Ja, jag vet att Mormons
bok är sann’. Det vittnesbördet är en dyrbar gåva jag fått genom den Helige
Anden” (”Kom till mig, o du Israels hus”, s. 32).

• När har ni (eller någon ni känner) visat att ni inte skäms för att berätta om Jesu
Kristi evangelium?
Be eleverna att fundera över hur starka de känner att deras vittnesbörd om Jesu
Kristi evangelium är och vad de kan göra för att stärka sina vittnesbörd. Uppmuntra
dem att sätta upp ett mål att göra det.

Romarbrevet 1:18–3:23
Paulus lär att alla syndar och saknar härligheten från Gud
Förklara att på Paulus tid sökte vissa icke-judiska kristna efter ursäkter för
omoraliskt eller syndigt uppträdande genom att betona Guds nåd och ignorera
hans fullkomliga rättvisa. Dessutom trodde en del judiska kristna att det var
nödvändigt att följa moselagen för att bli frälsta. Paulus försökte rätta till båda de
här missuppfattningarna.
Be flera elever turas om att läsa upp Romarbrevet 1:18–32. Be klassen följa med och
se vilka synder som Paulus sa var utbredda på hans tid. Hjälp gärna eleverna
definiera ord och uttryck i vers 18–32 för att hjälpa dem förstå de varningar som
Paulus gav till de heliga i Rom. Du kan till exempel ställa följande fråga:
• Vad tror ni att orden ”dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen” i vers
25 innebär?
Påpeka att vi i Romarbrevet 1:18–32 lär oss att profeter och apostlar undervisar
oss om beteenden och förhållningssätt som är stötande för Gud.
Förklara att orden ”bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga” i vers 26
och ”övergav … det naturliga umgänget med kvinnan” i vers 27 syftar på
homosexuellt beteende. Förklara gärna att Herren från begynnelsen och överallt i
skrifterna har fördömt brott mot kyskhetslagen, som även innefattar homosexuellt
beteende.
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Obs: Ämnet dragning till samma kön kräver stor lyhördhet. När din klass diskuterar
det här ämnet ser du till att det görs i en anda av vänlighet, empati och artighet.
Läs upp följande uttalanden för att hjälpa eleverna förstå kyrkans inställning till
homosexuella handlingar:
”Homosexuellt och lesbiskt beteende är en allvarlig synd. Om du kämpar med en dragning till
personer av samma kön eller övertalas att delta i olämpligt beteende, sök då råd från dina
föräldrar och din biskop. De hjälper dig” (Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 36).

”Kyrkans doktrinära inställning är tydlig: Sexuell aktivitet bör endast äga rum mellan en man och
en kvinna som är gifta med varandra. Men detta får aldrig någonsin användas för att rättfärdiga
ovänlighet. Vi följer Jesus Kristus och han var tydlig i sitt fördömande av sexuell omoral, men han
var aldrig elak. Han ville alltid lyfta människorna, aldrig trycka ner dem. …
Kyrkan skiljer mellan dragning till personer av samma kön och homosexuellt beteende. Vi
vidhåller att känslor för och dragning till samma kön i sig inte är en synd, men att hänge sig åt
homosexuellt beteende strider mot ’den doktrinära princip som baseras på helig skrift … att
äktenskapet mellan en man och en kvinna är nödvändigt för Skaparens plan för sina barns eviga
bestämmelse’ [”First Presidency Statement on Same-Gender Marriage”, mormonnewsroom.org]”
(”Same-Sex Attraction”, Gospel Topics, lds.org/topics).

• Varför är det viktigt för oss att förstå Herrens profeters och apostlars
undervisning om homosexuellt beteende?
• Hur kan vi visa vänlighet och medkänsla för dem som upplever dragning till
samma kön och ändå stödja kyrkans ståndpunkt rörande homosexuellt
beteende?
Sammanfatta Romarbrevet 2:1–3:8 genom att förklara att Paulus lärde att alla
människor kommer att dömas enligt sina gärningar, och han visade att judarnas
orättfärdighet kom av att de efterlevde moselagen till det yttre men inte i sitt inre.
Be en elev läsa upp Romarbrevet 3:9–12, 23 och be klassen leta efter vem som
påverkas av synd enligt Paulus.
• Vilka sa Paulus påverkas av synd? Hur påverkas vi av våra synder? (När
eleverna svarat skriver du följande sanning på tavlan: Alla ansvariga
människor syndar och är i behov av Guds förlåtelse.)
• Hur hjälper den här sanningen oss att bättre förstå varför vi behöver Jesus
Kristus?

Romarbrevet 3:24–31
Alla människor kan bli rättfärdiggjorda genom att trofast ta emot Kristi försoning
Förklara att i resten av verserna i Romarbrevet 3 undervisar Paulus om hur Jesus
Kristus övervinner problemet vi står inför – nämligen att Gud inte kan acceptera
synd och att alla ansvariga människor begår synd. För att kunna förstå de här
verserna måste eleverna förstå innebörden av följande ord: rättfärdiggörelse (”att
slippa straff för synd och förklaras skuldfri” [HFS, ”Rättfärdiggöra,
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rättfärdiggörelse” scriptures.lds.org]), blidkande (försonande offer och källa till nåd),
och nåd (”gudomlig hjälp eller styrka som ges genom Jesu Kristi rika barmhärtighet
och kärlek” [Bible Dictionary, ”Grace”]). Skriv gärna upp definitionerna av de här
orden på tavlan före lektionen eller ge ett utdelningsblad med de här begreppen till
varje elev.
Definiera svåra ord och uttryck
Att definiera svåra ord och uttryck kan utgöra ett viktigt steg i att förstå innehållet i skrifterna
och i att hitta lärosatser och principer. Profeternas ord, uppslagsböcker, elevernas lektionsböcker,
fotnoter och hjälpmedel för skriftstudier kan hjälpa eleverna förstå svåra ord och uttryck.

Be en elev läsa upp Romarbrevet 3:24–26. Be klassen följa med och leta efter hur vi
kan bli värdiga att vistas i Guds närhet.
• Hur rättfärdiggörs vi, eller blir förklarade värdiga att vistas i Guds närhet, enligt
Romarbrevet 3:24?
Påpeka att Joseph Smiths översättning av Romarbrevet 3:24 ändrar orden utan att
ha förtjänat det till endast. Förklara att oavsett hur mycket gott vi gör i det här livet
kan vi inte förtjäna frälsning på egen hand, därför att, som Paulus lärde, vi alla har
syndat, och sålunda kan vi inte själva uppnå frälsning (se Rom. 3:23). Det är endast
genom Guds nåd – hans gudomliga styrka och möjliggörande kraft – som vi blir
frälsta (se även Moroni 10:32–33).
• Vilka rättfärdiggör Gud genom nåd, enligt vers 26? (De som tror på Jesus.)
Påminn eleverna om hur Paulus använde ordet tro, som ni tog upp tidigare i
lektionen.
• Vilken princip undervisar de här verserna om rörande följden av att trofast ta
emot Jesu Kristi försoning? (Eleverna kan lyfta fram en princip som den här:
Genom att trofast ta emot Jesu Kristi försoning kan alla människor bli
rättfärdiggjorda och ta emot frälsning.)
• Hur kan vi visa att vi trofast tar emot Frälsarens försoning?
Be eleverna begrunda sitt behov av Frälsaren Jesus Kristus och vad de kan göra för
att mer trofast ta emot hans försoning. Be dem skriva ner sina känslor i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be några elever dela med sig av sina
känslor för och vittnesbörd om Frälsaren.
Sammanfatta Romarbrevet 3:27–30 genom att förklara att Paulus än en gång
betonade att en människa rättfärdiggörs genom tro på Jesus Kristus och inte
genom att lyda moselagen.
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Romarbrevet 4–7
Inledning

Paulus förklarade hur Abraham hade rättfärdiggjorts genom
nåd. Paulus beskrev sedan välsignelser som kommer till dem

som rättfärdiggörs, och undervisade om att dopet
symboliserar att dö från synden och bli levande i Kristus.

Lektionsförslag
Romarbrevet 4–5
Paulus förklarar hur Abraham rättfärdiggjordes genom nåd
Rita och skriv följande bild och uttryck på tavlan.

Be eleverna föreställa sig att de är döende av törst i en öken och att det står en
vattenflaska på en kulle i närheten.
• Vilket av följande kan rädda er: a) er tro på att vattnet kan rädda er, b) era
ansträngningar att ta er till vattnet och dricka det, eller c) själva vattnet? (Säg
inte om elevernas svar stämmer eller inte.)
Förklara att det här scenariot kan hjälpa oss förstå Paulus lärdomar i
Romarbrevet 4–7 om hur tro, gärningar och nåd förhåller sig till läran om
rättfärdiggörelse. (Påminn eleverna om att Paulus lärdomar om rättfärdiggörelse
introducerades i Romarbrevet 1–3.)
• Vad innebär det att rättfärdiggöras enligt Paulus lärdomar i Romarbrevet 1–3?
(Att bli benådad från straffet för synd och förklaras skuldfri eller rättfärdig.)
Ge en bakgrund till Romarbrevet 4 genom att förklara att några av de judiska heliga
i Rom överbetonade vikten av sina egna ansträngningar och av moselagen för att
kunna rättfärdiggöras.
• Hur kan vissa människor idag på liknande sätt ha missförstått rättfärdiggörelse?
• Vilket alternativ på tavlan skulle kunna representera uppfattningen att vi kan bli
frälsta genom våra handlingar? (Skriv (Gärningar) bredvid alternativ B.)
Förklara att Paulus försökte rätta till det missförstånd som rådde på hans tid genom
att påminna judarna om den forntide patriarken Abraham, som många judar såg
som rättfärdiggjord.
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Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning av Romarbrevet 4:2–5 och be
klassen lyssna efter varför Abraham bedömdes vara rättfärdig: ”Om Abraham
förklarades rättfärdig på grund av lagen om gärningar, då har han något att
berömma sig av – men inte inför Gud. Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud,
och det räknades honom till rättfärdighet. Den som rättfärdigas på grund av lagen
om gärningar får sin lön, men inte av nåd, utan som något han förtjänat. Men den
som inte söker efter att bli rättfärdigad genom lagen om gärningar, men tror på
honom som inte rättfärdigade de ogudaktiga, honom räknas hans tro till
rättfärdighet.”
• Vad rättfärdiggjordes Abraham inte av? (”Lagen om gärningar.”)
• Varför kan vi inte rättfärdiggöras genom lagen om gärningar, enligt det som
Paulus lär i Romarbrevet 1–3? (Paulus lärde att ”alla har syndat och saknar
härligheten från Gud” [Rom 3:23]. För att rättfärdiggöras genom lagen om
gärningar skulle det krävas att vi aldrig syndar.)
Förklara att Paulus citerade kung David i Romarbrevet 4:6–8 för att vidare illustrera
att våra gärningar inte i sig själva rättfärdiggör eller gör oss oskyldiga.
För att sammanfatta Romarbrevet 4:9–15 ber du en elev läsa upp följande stycke:
För att avfärda uppfattningen om att endast de, som hade blivit omskurna och höll moselagen,
kunde ta emot välsignelserna av att vara trofasta, lärde Paulus att Abraham hade fått
välsignelserna av sin trofasthet innan han blev omskuren och att omskärelse var ett tecken på
hans trofasthet. Abraham fortsatte vara trofast efter att han slutit förbund med Gud och blivit
omskuren. På så sätt blev Abraham alla de trofastas fader, vare sig oomskurna (icke-judar) eller
omskurna (judar).

Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning av Romarbrevet 4:16 och be klassen
följa med och titta efter en mer fullständig förklaring till hur vi blir rättfärdiggjorda.
• Hur blir vi rättfärdiggjorda? (Eleverna bör lyfta fram en lärosats som liknar den
här: Vi rättfärdiggörs av tro och gärningar genom nåd.)
Påminn eleverna om att nåd innebär de välsignelser, den barmhärtighet, hjälp och
styrka som finns tillgänglig för oss tack vare Jesu Kristi försoning.
• Vilket alternativ på tavlan skulle kunna representera Jesu Kristi försoning och
nåd? Vilket alternativ skulle kunna representera vår tro på honom? (När
eleverna svarat skriver du (Jesu Kristi försoning och nåd) bredvid alternativ C och
(tro) bredvid alternativ A.)
• Om vi var i den här situationen, skulle vi då kunna räddas av vår tro och våra
ansträngningar om det inte fanns något vatten? (Nej.) Hur liknar vattnet i det
här scenariot Jesu Kristi försoning och nåd?
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
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”Frälsningen kan inte köpas för lydnadens lön, den köps genom Guds Sons blod
[se Apg. 20:28]. …
Nåden är en gåva från Gud, och när vi har en önskan att lyda alla hans bud är
det som om vi räcker fram vår jordiska hand för att ta emot denna heliga gåva
från vår himmelske Fader” (”Nådens gåva”, Liahona, maj 2015, s. 109, 110).

Påpeka att scenariot på tavlan visserligen hjälper oss förstå hur tro, gärningar och
nåd bidrar till att vi rättfärdiggörs, men det visar inte alla sätt varpå vi kan ta emot
Frälsarens nåd. Jesus Kristus förser oss inte bara med det livsnödvändiga vatten
som representerar hans nåd, som rättfärdiggör och renar oss från synd; han gör det
också möjligt för oss att ha den tro och styrka vi behöver för att få vattnet, eller få
tillgång till hans nåd. Vi kan bli välsignade av hans nåd före, medan och efter att vi
utövar tro på honom och utför goda gärningar.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Försoningens kraft möjliggör omvändelse och … stärker oss också till att se och
göra gott och bli goda på sätt som vi inte kan förstå eller åstadkomma med vår
begränsade förmåga i dödligheten” (”Därför stillade de sin fruktan” Liahona,
maj 2015, s. 47).

• Hur kan Frälsarens nåd hjälpa oss att utöva tro på honom och utföra goda
gärningar?
• Vad kan vi göra för att visa vår tro på Kristus och bli rättfärdiggjorda genom
hans nåd? (Omvända oss, lyda buden och ta emot evangeliets förrättningar.)
Be eleverna att dela in sig i grupper om två eller tre och förklara för varandra hur tro
och rättfärdiga gärningar hjälper oss att få Frälsarens nåd så att vi kan bli
rättfärdiggjorda. (Se till att eleverna förstår att tro på Herren Jesus Kristus och hans
makt att frälsa oss motiverar oss att ta emot nödvändiga förrättningar och lyda
Guds bud, vilket gör att vi kan bli rättfärdiggjorda genom Frälsarens nåd.)
Sammanfatta Romarbrevet 5 genom att förklara att Paulus undervisade om den frid
som kommer till dem som får tillgång till Kristi nåd genom tro (se vers 1–2). Han
förklarade vidare att den nåd som är tillgänglig för oss tack vare Jesu Kristi
försoning är mer än nog för att övervinna följderna av fallet.

Romarbrevet 6–7
Paulus undervisar om hur man blir fri från synd och får evigt liv
Fråga eleverna vad de skulle göra i följande situation:
Din vän planerar att så småningom verka som missionär men gör just nu val som
strider mot Herrens normer. När du uttrycker oro över din väns beteende säger
han: ”Det gör inget. Jag kan alltid omvända mig innan jag går på mission, tack vare
försoningen.”
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Förklara att en del människor bryter medvetet mot Guds bud och planerar att
omvända sig senare, till exempel innan de besöker templet eller verkar som
missionär. Be eleverna att medan de studerar Romarbrevet 6 leta efter varför den
här attityden tyder på ett gravt missförstånd av läran om nåden.
Dela upp klassen i par. Be varje par läsa upp Romarbrevet 6:1–6, 11–12 tillsammans
och diskutera hur Paulus lärdomar skulle kunna förändra deras väns sätt att tänka.
Efter en stund frågar du:
• Hur rättade Paulus till missförståndet att Frälsarens nåd automatiskt befriar oss
från våra synder?
• Vad tror ni det innebär att ha ”dött bort från synden” (vers 2) och blivit ”genom
dopet till döden begravda med honom” (vers 4)?
• Vad symboliserar nedsänkningsdopet enligt de här verserna? (När eleverna
svarar hjälper du dem lyfta fram följande lärosats: Nedsänkningsdop kan
symbolisera hur vi dör från synd och får ett nytt andligt liv.)
Förklara att det nya andliga livet vi påbörjar när vi döps innefattar att vi får
förlåtelse för våra synder och beslutar oss för att lyda Guds bud.
För att hjälpa eleverna finna fler principer i Romarbrevet 6, visar du upp lite pengar.
• Vem ger lön till en anställd? Varför ger inte en arbetsgivare lön till någon
annans anställd?
Be eleverna tyst läsa Romarbrevet 6:13 och leta efter de två ”arbetsgivarna”, eller
mästarna, man kan ställa sig i tjänst hos och tjäna. N/A Be eleverna berätta vad
de hittat.
Rita följande uppställning på tavlan:

Syndens lön

Guds lön

Be eleverna tyst läsa Romarbrevet 6:14–23. Be hälften av dem att leta efter syndens
”lön” (vers 23), eller konsekvenser, och den andra hälften att leta efter Guds lön.
Efter en stund ber du några elever att komma fram till tavlan för att skriva i
uppställningen det de hittade. (Under ”Syndens lön” bör eleverna skriva död [se
vers 16, 21, 23], och under ”Guds lön” bör de skriva rättfärdighet [se vers 16],
helgelse [se vers 19, 22] och evigt liv [se vers 22, 23].) Förklara att död som syndens
lön är ”skilsmässa från Gud och hans påverkan” och innebär ”att dö från de ting
som tillhör rättfärdigheten” (HFS, ”Döden, den andliga”, scriptures.lds.org).
• Vilken princip lär vi oss av Romarbrevet 6:16 om följderna av att ge efter för
synd? (Eleverna kan använda andra ord men bör lyfta fram följande princip:
Om vi ger efter för synd blir vi syndens tjänare.)
• Hur blir vi tjänare till en synd som vi ger efter för?
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Be eleverna fundera över tillfällen när någon gav efter för en synd och därmed
förlorade frihet.
Hänvisa till listan under ”Guds lön”.
• Vilka är fördelarna med att tjäna rättfärdighet i stället för synd?
• Vilken princip kan vi lära oss av Paulus lärdomar om hur vi kan bli fria från synd
och erhålla det eviga livets gåva? (Eleverna kan använda andra ord men bör
lyfta fram följande eller en liknande princip: Om vi ställer oss i Guds tjänst,
kan vi bli fria från synd och ta emot det eviga livets gåva.)
• Hur kan vi ställa oss i Guds tjänst?
• Hur har ni upplevt frihet från synd genom att ställa er i Guds tjänst?
Ställ frågor som inbjuder till känslor och vittnesbörd
När eleverna har förstått en lärosats eller princip, kan du ställa frågor som får dem att reflektera
över andliga upplevelser som har med den lärosatsen eller principen att göra, och att djupare
känna sanningen i och vikten av den evangeliesanningen. Sådana känslor föder ofta en starkare
önskan att mer trofast leva efter en evangelieprincip.

Vittna om hur viktigt det är att vi ställer oss i Guds tjänst. Be eleverna skriva ner ett
mål för hur de ska bli bättre på att ställa sig i Guds tjänst.
Sammanfatta Romarbrevet 7 genom att förklara att Paulus använde äktenskapet
som en metafor för att lära kyrkans medlemmar att de hade blivit fria från
moselagen och förenade med Kristus. Han skrev också om kampen mellan ”köttet”
(vers 18), eller fysiska begär, och den ”inre människan” (vers 22), eller andlighet.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som undervisats i den här
lektionen.
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Apostlagärningarna 20–Romarbre
(Studieavsnitt 20)
Förberedelsematerial för hemstudieläraren
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av händelserna, lärosatserna och principerna som eleverna studerade i
Apostlagärningarna 20–Romarbrevet 7 (Studieavsnitt 20) är inte avsedd att undervisas som en del av din lektion. Den
lektion som du håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när
du funderar över dina elevernas behov.

Dag 1 (Apostlagärningarna 20–22)
Eleverna lärde sig av Paulus missionsresor att Herrens sanna tjänare troget utför sina plikter och när de gör det känner
de glädje. De lärde sig också att Herrens sanna tjänare är villiga att göra Guds vilja oavsett den personliga kostnaden.
Av Paulus redogörelse för sin omvändelse lärde sig eleverna att när vi lyder Jesu Kristi ord kan vi bli fullständigt
omvända.

Dag 2 (Apostlagärningarna 23–28)
När eleverna studerade Paulus vittnesbörd inför kung Agrippa lärde de sig att om vi omvänder oss och vänder oss till
Gud, kan vi övervinna Satans makt i våra liv, ta emot förlåtelse för våra synder och bli värdiga det celestiala riket. De
lyfte också fram sanningen att för att bli omvänd till Jesus Kristus måste vi välja att tro på och fullständigt förplikta oss
att leva efter evangeliet. Av redogörelsen för Paulus resa till Rom lärde eleverna sig att om vi är trofasta kan Gud hjälpa
oss att vända prövningar till välsignelser för oss själva och andra.

Dag 3 (Romarbrevet 1–3)
I Paulus brev till de heliga i Rom lärde sig eleverna följande sanningar: När vi får ett vittnesbörd om att Jesu Kristi
evangelium har kraft att frälsa oss, skäms vi inte för att dela med oss av det till andra. Alla ansvariga människor syndar
och är i behov av Guds förlåtelse. Genom att trofast acceptera Jesu Kristi försoning, kan hela människosläktet
rättfärdiggöras och få frälsning.

Dag 4 (Romarbrevet 4–7)
Av Paulus undervisning till de heliga i Rom lärde eleverna sig att vi rättfärdiggörs av nåd genom tro och gärningar. De
studerade även följande sanningar: Nedsänkningsdop kan symbolisera hur vi dör från synd och får ett nytt andligt liv.
Om vi ger efter för synd blir vi syndens tjänare. Om vi ställer oss själva i Guds tjänst kan vi bli fria från synd och få
gåvan av evigt liv.

Inledning
Som fånge togs Paulus till Rom över havet under vintermånaderna. Före avresan
varnade Paulus för att sjöresan skulle bli ”riskfylld och medföra stor förlust” (Apg.
27:10). Under en storm profeterade Paulus att även om skeppet skulle förgås, skulle
människorna ombord på skeppet överleva. Paulus profetia gick i uppfyllelse.
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Lektionsförslag
Apostlagärningarna 27
Paulus lider skeppsbrott när han tas till Rom
Före lektionen skriver du följande uttalanden på tavlan. (De här uttalandena finns i
Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 4, s. 11, s. 16.)
”Undvik att gå på många dejter med samma person.”
”Gå inte på, titta inte på och delta inte i sådan underhållning som är vulgär,
omoralisk, våldsam eller pornografisk på något sätt.”
Om dina vänner uppmuntrar dig att göra saker som är fel, visa då att du står för
det som är rätt, även om du får stå ensam.”

Be en elev läsa upp uttalandena på tavlan.
• Varför väljer en del ungdomar att inte lyssna på de här varningarna och råden?
Be eleverna leta efter sanningar när de studerar Apostlagärningarna 27 som kan
stärka deras tro till att lyssna på varningar och råd från Herrens tjänare.
Påminn eleverna om att Paulus hade blivit falskt anklagad för förräderi och blivit
fängslad. Han vädjade till kejsaren i Rom, vilket var hans rättighet som romersk
medborgare. Sammanfatta Apostlagärningarna 27:1–8 med att förklara att Paulus
färdades med andra fångar med båt till Rom, i en romersk officers förvar. När de
hade seglat i flera dagar lade de till i en hamn på ön Kreta. När de skulle lämnade
hamnen varnade Paulus personerna på båten att de inte skulle fortsätta sin resa.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:9-10. Be klassen följa med och se vad
Paulus varnade för skulle hända om han och de andra på skeppet fortsatte sin resa
mot Rom. Du kan förklara att ordet fastedagen som används i vers 9 syftar på att
frivilligt avstå från att äta. I det här fallet avsåg ”fastedagen” antagligen den judiska
helgdag som kallades Försoningsdagen, vilken markerade början på den period då
det allmänt ansågs osäkert att färdas på Medelhavet, på grund av våldsamma
stormar. Försoningsdagen ägde vanligtvis rum sent i september eller i början av
oktober. N/A
• Vilken varning och profetia gav Paulus om vad som skulle hända om de
fortsatte sin resa enligt vers 10?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:11–12. Be klassen följa med och se hur
den romerske officeren och andra på skeppet reagerade på Paulus varning.
• Varför tror ni att det var enklare för officeren att tro på skeppsägaren än
på Paulus?
• Varför struntade de flesta ombord i Paulus varning enligt vers 12? N/A
Be några elever turas om att läsa upp Apostlagärningarna 27:13-21. Be klassen följa
med i texten och se vad som hände när skeppet fortsatte mot Rom.
• Vad hände när skeppet fortsatte mot Rom?
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• Hur upplevde de som befann sig på skeppet under stormen sin situation, enligt
vers 20?
• Vilka principer lär vi oss av vers 21 om vad som kan hända om vi inte lyssnar på
Herrens tjänares råd och varningar? (Eleverna kan använda andra ord, men se
till att de lyfter fram till följande princip: Om vi ignorerar Herrens tjänares
varningar och råd, utsätter vi oss själva för fara. Skriv den principen på
tavlan. Förklara att faran kan bestå i att gå miste om välsignelser som vi annars
skulle ha fått.)
Gå igenom med eleverna anledningarna till att officeren och de andra ombord på
skeppet ignorerade Paulus varning och råd (se Apg. 27:11–12).
• På vilka sätt kan människor idag komma med ursäkter för att ignorera Herrens
tjänares varningar och råd?
Ge fler exempel, med hjälp av Vägledning för de unga eller de senaste
generalkonferenstalen, på varningar och råd från profeterna som du känner är
relevanta för eleverna.
• Vilka faror kan människor utsätta sig för genom att ignorera sådana varningar
och råd från profeterna?
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:22–26. Be klassen följa med och se vad
Paulus sa till människorna ombord.
• Om ni var ombord på skeppet mitt i en fruktansvärd storm, vilka ord från
Paulus skulle då trösta er?
• Vad profeterade Paulus skulle hända med skeppet?
Sammanfatta Apostlagärningarna 27:27–30 med att förklara att på den fjortonde
stormnatten kastade besättningen fyra ankare i havet för att hindra skeppet från att
kollidera med skarpa skär. Besättningen gick därpå till fören på skeppet och
låtsades som om de höll på att kasta i fler ankare. Men de planerade egentligen att
överge skeppet och fly i en liten båt, eftersom de var rädda att skeppet
skulle sjunka.
Be en elev läsa upp Apostlagärningarna 27:31–32. Be klassen följa med och se
vilken varning Paulus gav officeren och soldaterna. Förklara att ordet dessa i vers 31
syftar på besättningen som försökte fly.
• Vilken varning gav Paulus officeren och soldaterna?
• Hur reagerade soldaterna på Paulus varning och råd? (De lyssnade på hans
varning och hindrade besättningen från att fly genom att skära av den lilla
båtens rep, så att den drev iväg tom.)
Sammanfatta Apostlagärningarna 27:33–44 med att förklara att Paulus föreslog att
alla ombord på skeppet skulle äta lite mat för att bygga upp sin styrka. Senare
samma dag kolliderade skeppet mot ett rev på väg in mot land, men alla ombord
tog sig i land. Påminn eleverna om Paulus profetia i Apostlagärningarna 27:22–26
att ingen skulle dö, även om skeppet skulle gå förlorat.
• Vilka principer lär vi oss av den här berättelsen om vad som kan hända om vi
lyssnar på Herrens tjänares råd och varningar? (Eleverna kan lyfta fram följande
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eller liknande principer: Om vi lyssnar på Herrens tjänares varningar och
råd, uppfyller Herren sina löften till oss. Om vi lyssnar på Herrens
tjänares råd och varningar kan vi stå emot de faror som hotar oss. Skriv de
här principerna på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå principerna de kom fram till i Apostlagärningarna 27,
ber du en elev läsa upp följande uttalande av president Henry B. Eyring i första
presidentskapet:
”Varje gång i livet då jag valt att skjuta upp att följa ett inspirerat råd, eller
beslutat att jag var ett undantag, kom jag till insikt om att jag försatt mig i en
farlig situation. Varje gång jag lyssnat på profeternas råd, känt det bekräftat i
bön, och sedan följt det, har jag funnit att jag gått mot trygghet” (”Finna
trygghet i råd”, Nordstjärnan, juli 1997, s. 24).

• Hur har det hjälpt er när ni har lyssnat på Herrens tjänares varningar och råd,
att stå emot faror som hotat er andliga och fysiska säkerhet?
Be eleverna fundera på om de ignorerar några varningar eller råd från Herrens
tjänare, eller fundera på olika sätt varpå de bättre kan följa de varningar och råd de
har fått. Låt eleverna skriva ner ett mål för hur de kan bli bättre på att följa
det rådet.

Nästa studieavsnitt (Romarbrevet 8–1 Korintierbrevet 6)
Förklara för eleverna att de i sina studier av Romarbrevet 8–16 och 1 Korintierbrevet
1–6 nästa vecka får lära sig om de visa råd aposteln Paulus gav till kyrkans
medlemmar i Rom och Korint för att hjälpa dem komma närmare Gud i en
ogudaktig och bekymmersam värld. Be dem söka efter svar på följande frågor:
Varför är våra fysiska kroppar som ett tempel? Hur bör kyrkans medlemmar lösa
meningsskiljaktigheter sinsemellan?
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Romarbrevet 8–11
Inledning

Paulus undervisade om välsignelser som kommer från att
vara andligt pånyttfödd och att underkasta sig vår himmelske
Faders vilja. Han undervisade också om hur Israel förkastade

Guds förbund och om att sprida evangeliet bland
hedningarna.

Lektionsförslag
Romarbrevet 8
Paulus beskriver välsignelserna av att vara andligt pånyttfödd
Inled lektionen med att ställa följande frågor:
• Vad är ett arv?
• Om ni kunde ärva någons ägodelar, vems ägodelar skulle ni välja och varför?
• Vem ärver vanligtvis någons ägodelar?
Be eleverna fundera över vilka välsignelser någon skulle kunna få som arvtagare till
allt det som vår himmelske Fader har. Be eleverna att i sina studier av Romarbrevet
8:1–18 titta efter vad vi måste göra för att ärva allt som vår himmelske Fader har.
Be flera elever turas om att läsa upp Romarbrevet 8:1, 5–7, 13. Be klassen följa med
och titta efter vad Paulus lärde om att leva efter vår ”köttsliga natur”, eller ge efter
för benägenheten att synda, och att leva ”efter Anden” (vers 5).
• Vad innebär det att ha ett ”köttets sinne” (vers 6)? (Att fokusera på att
tillfredsställa den fysiska kroppens passioner och lustar.)
• Vad innebär det att ha ett ”Andens sinne” (vers 6)?
Förklara att om vi ”dödar kroppens gärningar” (vers 13) betyder det att vi dödar
eller undertrycker de svagheter, frestelser och synder som hör samman med vår
jordiska kropp (se Mosiah 3:19).
• Vilken princip kan vi lära oss i vers 13 om vad som kan hjälpa oss att övervinna
den naturliga människans benägenhet att synda? (Hjälp eleverna lyfta fram
följande princip: Om vi följer Andens inflytande kan vi övervinna den
naturliga människans benägenhet att synda. Skriv den principen på tavlan.)
Be en elev läsa upp Romarbrevet 8:14–16. Be klassen följa med och se vad Paulus
säger om dem som följer Anden.
• Vad säger Paulus om dem som följer Anden? (Förklara att ordet söner i det här
sammanhanget betyder både söner och döttrar [se L&F 25:1].)
Betona orden ”barnaskapets Ande” (vers 15). Förklara att ”vår ande” (vers 16), som
betyder vår andekropp, skapades av vår himmelske Fader, och alla människor är
därmed bokstavligen barn till vår himmelske Fader. Men det är genom att ingå
förbund med Gud genom förrättningar och att sedan hålla dessa förbund, som
människor blir andligen pånyttfödda, eller upptas i barnaskap, som hans söner och
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döttrar i evangeliets förbund. Den Helige Andens sällskap är ett tecken på att
sådana människor inte bara är Guds andebarn genom skapelsen, utan de är också
hans förbundsbarn.
Be en elev läsa upp Romarbrevet 8:17–18. Be klassen följa med och titta efter vad
Guds förbundsbarn kan bli.
• Vad kan Guds förbundsbarn bli? (Skriv följande princip på tavlan och lämna ett
tomrum för ordet trofasta: Om vi är trofasta förbundsbarn till Gud, kan vi
bli medarvingar med Jesus till allt som vår himmelske Fader har.)
• Vad är en medarvinge? (Någon som får lika stor del av ett arv som andra
arvtagare.)
• Vad måste Guds förbundsbarn göra, enligt vers 17, för att bli medarvingar med
Kristus?
Förklara att ”lida med [Jesus Kristus]” (se vers 17) inte betyder att vi får lida det
som Frälsaren led som en del av sitt försoningsoffer. Snarare måste vi, liksom
Frälsaren, avstå från all ogudaktighet, hålla buden och trofast utstå motstånd (se
Matt. 16:24; JSÖ Matt. 16:26 [i Handledning för skriftstudier]). Lägg till ordet
trofasta för att färdigställa principen på tavlan. Rita en uppställning med tre
kolumner på tavlan. Ge första kolumnen rubriken Krav, mellankolumnen rubriken
Motstånd, och tredje kolumnen rubriken Arv. Skriv upp elevernas svar på följande
frågor i rätt kolumn.
• Vad krävs det av oss att vi ska göra för att anses vara Guds trofasta
förbundsbarn?
• Vad finns det för exempel på motstånd som vi kan uppleva när vi strävar efter
att leva som Guds trofasta förbundsbarn?
• Vilka välsignelser kan vi ärva från vår himmelske Fader om vi strävar efter att
leva som hans trofasta förbundsbarn? (Ett möjligt svar är att vi kan bli som vår
himmelske Fader.)
Be eleverna fundera över listorna på tavlan.
• När ni läst Paulus undervisning i vers 18, vad tänker ni då om kraven för att vara
medarvingar till Kristus jämfört med välsignelserna? Varför?
Förklara att i Romarbrevet 8:19–30 läser vi att Paulus lärde att Anden hjälper oss i
våra svagheter och hjälper oss veta vad vi ska be om. Vi läser också att Jesus Kristus
kallades i föruttillvaron till att bli Frälsaren för Guds barn (se Joseph Smith
Translation, Romans 8:29–30).
Obs: I Romarbrevet 8:29–30 betyder ordet förutbestämt förutordinerad eller kallad.
Eleverna kommer att studera några av Paulus lärdomar om förutordination i
lektionen om Efesierbrevet 1.
Be flera elever turas om att läsa upp Romarbrevet 8:28, 31–39. Be klassen följa med
och leta efter sanningar som Paulus lärde om Guds kärlek vad gäller jordelivets
motstånd, utmaningar och svårigheter. Påpeka att i Joseph Smiths översättning av
Romarbrevet 8:31 har orden ”vara emot” ersatts av ”få överhand över”.
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• Vilka sanningar kan vi lära oss av de här verserna? (Eleverna kan lyfta fram
olika sanningar, bland annat följande: Om vi älskar Gud samverkar allt till
det bästa. Tack vare Jesus Kristus kan vi övervinna alla jordelivets
utmaningar och svårigheter. Inget kan skilja oss från Guds kärlek, vilken
är uppenbar i Jesu Kristi försoning.)
• Hur kan Jesus Kristus och hans lärdomar hjälpa oss övervinna jordelivets
utmaningar och svårigheter?
• Vilka påståenden i de här verserna gör störst intryck på er, med tanke på de
jordelivets utmaningar och svårigheter ni har upplevt? Varför?
• Hur har ni upplevt Guds kärlek mitt i era utmaningar och svårigheter?
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva vad de känner
sig manade att göra så att de genom Jesus Kristus kan övervinna sina utmaningar
och svårigheter. Uppmuntra dem att tillämpa det de skrivit.
Ställ frågor och ge uppmaningar som uppmuntrar till handling
Det yttersta syftet med evangelieundervisningen är att hjälpa eleverna tillämpa de lärosatser och
principer som återfinns i skrifterna, bli omvända och ta emot de välsignelser som utlovas dem
som är trofasta och lydiga mot Gud. Frågor som uppmuntrar till handling kan spela en avgörande
roll i att hjälpa eleverna förstå hur de kan tillämpa de här principerna i livet.

Romarbrevet 9–11
Paulus undervisar om hur Israel förkastade Guds förbund och om att sprida
evangeliet bland icke-judarna
Be eleverna fundera över hur de skulle göra i följande situationer:
1. Du följer med din biskop för att besöka en ung man vars familj är aktiv i kyrkan
men han är det inte. När din biskop vänligt försöker hjälpa den unge mannen
förstå följderna av att inte leva efter evangeliet, säger den unge mannen: ”Oroa
dig inte. Jag är döpt och mina föräldrar är aktiva. Gud undanhåller inte några
välsignelser från mig.”
2. Du har nyligen blivit vän med en ung kvinna som har en annan tro. Hon frågar
om normerna du lever efter. När du beskrivit några av Herrens normer, säger
hon: ”Jag förstår inte varför du gör allt det där. Allt man måste göra för att bli
frälst är att tro på Jesus Kristus.”
Be eleverna att titta efter sanningar i sina studier av Romarbrevet 9–11 som kan
hjälpa dem förstå vad som krävs för att ta emot evangeliets välsignelser.
Be en elev läsa följande förklaring av Paulus lärdomar i Romarbrevet 9–11:
Som det står i Romarbrevet 9–11 använde Paulus termerna Israel och israeliter i stället för judar
när han talade om val som många judar hade gjort. Guds förbundsbarn kallas ibland för Israels
hus. På Gamla testamentets tid utvalde Gud Jakobs, eller Israels, avkomlingar till att vara en del
av hans förbund med Abraham (se Rom. 9:4–5), vilket innefattade stora välsignelser som till
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exempel evangeliet, prästadömsauktoritet, evigt liv, evig avkomma, ett arveland och ansvaret att
sprida evangeliet i världen.

Be en elev läsa upp Romarbrevet 9:6, 8. Be klassen följa med och se vad Paulus
lärde om medlemmarna i Israels hus.
• Vad tror ni Paulus menade med ”Israel är inte alla som kommer från Israel”
(vers 6)? (Många judar litade felaktigt på att deras släktlinje genom Abraham
garanterade dem förbundets välsignelser.)
Förklara att i Romarbrevet 9:25–30 läser vi att Paulus lärde att icke-judar som anslöt
sig till kyrkan kunde ta emot förbundets alla välsignelser och bli rättfärdiga genom
att utöva tro på Jesus Kristus.
Be flera elever turas om att läsa upp Romarbrevet 9:31–33 och 10:1–4. Be klassen
följa med och leta efter hur vissa israeliter på Paulus tid försökte bli rättfärdiga inför
Gud. Förklara att ”den lag som ger rättfärdighet” (Rom. 9:31) avser moselagen;
”stötestenen” (Rom. 9:32–33) är Jesus Kristus; och ”rättfärdigheten från Gud”
(Rom. 10:3) avser Jesus Kristus och hans evangelium.
• Hur hade en del israeliter försökt bli rättfärdiga inför Gud, enligt Romarbrevet
9:31–33? (Genom att strängt handla enligt moselagen.)
• Vad hade de här israeliterna förkastat, enligt Romarbrevet 10:3–4? (Jesus Kristus
och den rättfärdighet som möjliggörs genom honom.)
Förklara att som det står i Romarbrevet 10:8–13, beskrev Paulus hur ”den
rättfärdighet som kommer av tro” (Rom. 9:30) kan uppnås. Be flera elever turas om
att läsa upp Romarbrevet 10:8–13. Be klassen följa med och se hur det här
tillståndet av rättfärdighet kan uppnås.
• Vad måste en människa göra för att uppnå den rättfärdighet som kommer
av tro?
Förklara att det grekiska ord som översatts till bekänner i vers 9 betyder att öppet
erkänna, eller ingå förbund, och det grekiska ord som översatts till tror betyder en
tillitsfull förpliktelse. Den här djupa tilliten till Frälsaren får människor att öppet
erkänna att de tagit emot honom på de sätt han förordnat. De här förordnade
sätten är bland andra lydnad till Guds bud, omvändelse och att ta emot frälsande
förrättningar som dop och den Helige Andens gåva.
• Vad måste vi enligt Paulus lärdomar göra om vi önskar ta emot välsignelserna av
Guds förbund, som frälsningen? (Hjälp eleverna lyfta fram följande princip: Om
vi tar emot och lyder Jesus Kristus och hans evangelium, kan vi ta emot
välsignelserna av Guds förbund och bli frälsta. Skriv den principen på
tavlan.)
Påpeka att vissa människor har använt Romarbrevet 10:9, 13 för att göra gällande
att allt vi måste göra för att bli frälsta är att muntligt bekänna vår tro på Jesus
Kristus. Påminn eleverna om de situationer som togs upp tidigare i lektionen.
• Hur skulle sanningarna i den här lektionen hjälpa er att hantera de här
situationerna?
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Sammanfatta resten av Romarbrevet 10–11 genom att förklara att Paulus lärde att vi
måste hörsamma Guds ord för att utveckla tro på Kristus. Han använde sig av en
liknelse om att inympa grenarna från ett vilt olivträd i ett odlat olivträd för att
åskådliggöra hur icke-judar upptas i Israels hus (se även Jakob 5:3–14). Han lärde
också att evangeliet återigen ska erbjudas judarna.
Avsluta med att vittna om de sanningar som tagits upp i lektionen.
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Romarbrevet 12–16
Inledning

Paulus lärde kyrkans medlemmar i Rom att frambära sina
kroppar som levande offer till Gud och att lyda Guds
befallningar. Paulus lärde också de heliga hur de skulle

befrämja fred när tvister uppstod på grund av personliga
preferenser. I slutet av det här brevet varnade Paulus för dem
som försöker bedra.

Lektionsförslag
Betona grundprinciperna för att studera och undervisa om evangeliet
Betona grundprinciperna för att studera och undervisa om evangeliet när du undervisar, som att
förstå sammanhang och innehåll i skrifterna, finna, förstå och känna sanningen i och vikten av
lärosatser och principer; och att tillämpa lärosatser och principer. De här grundprinciperna är inte
metoder som ska användas, utan resultat som ska uppnås. De skapar ett mönster att följa för att
ingjuta evangeliet i elevernas hjärtan och sinnen.

Romarbrevet 12–13
Paulus undervisar de heliga om att frambära sina kroppar som levande offer till Gud
och att lyda Guds befallningar
Ta med två olikformade behållare och en kopp vatten till lektionen. Ställ fram
vattnet och en av behållarna.
• Om jag häller vattnet i den här behållaren, hur ändras då formen på vattnet?
(Den anpassar sig till behållarens form.)
Häll vattnet i behållaren. Häll sedan vattnet i den andra behållaren och betona att
vattnet än en gång anpassar sig till behållarens form.
Förklara att i den här demonstrationen representerar vattnet människor och
behållarna representerar olika världsliga övertygelser och livsstilar.
• Vilken fara kan det finnas i att ständigt anpassa sig till världsliga övertygelser
och livsstilar?
Be en elev läsa upp Romarbrevet 12:1–2. Be klassen följa med och se vad Paulus
förmanade kyrkans medlemmar i Rom att göra.
• Vad förmanade Paulus de här medlemmarna i kyrkan att göra?
Förklara att när Paulus bad kyrkans medlemmar att frambära sina kroppar som ”ett
levande offer” (vers 1), drog han en parallell till bruket att offra djur i Gamla
testamentet. De här djuren var avsedda som offer till Gud.
• Vad tror ni Paulus menade när han skrev: ”frambära era kroppar som ett
levande … offer som behagar Gud” (vers 1)? (Kyrkans medlemmar ska helga
sig själva fullständigt åt Gud genom att överge syndiga begär.)
• Vad förväntar sig Gud av oss, med tanke på Paulus förmaning i vers1–2? (Hjälp
eleverna lyfta fram följande sanning: Gud förväntar sig av oss att vi ska helga
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vårt liv åt honom och avstå från att anpassa oss till världen. Skriv den
sanningen på tavlan.)
Förklara att Paulus i Romarbrevet 12–13 genomgående lärde kyrkans
medlemmar många principer som skulle hjälpa dem att helga sitt liv åt
Gud och avstå från att anpassa sig till världen. För att hjälpa eleverna utforska
några av de här principerna, delar du upp dem i grupper om tre. Ge varje elev ett
helt pappersark med följande anvisningar högst upp. (Före lektionen ringar du in
en av de tre skriftställehänvisningarna på varje papper. Se till att varje elev i varje
grupp får ett papper med olika skriftställehänvisningar inringade.)

Romarbrevet 12:9–16

Romarbrevet 12:17–21

Romarbrevet 13:8–13

1. Läs det skriftställe som är inringat högst upp på det här papperet.
2. Välj en av Paulus lärdomar i verserna du läser och skriv ner den i utrymmet nedan. Skriv även hur
vi genom att leva efter den här lärdomen kan helga vårt liv åt Gud och avstå från att anpassa oss
till världen. (Om du inte är den förste som fått det här papperet kan du antingen lägga till dina
egna tankar till det som föregående elever har skrivit nedan eller skriva om en annan lärdom i de
inringade verserna.)

Förklara för eleverna att de får tre minuter på sig att slutföra aktiviteten enligt
anvisningarna på papperet. När tre minuter passerat ber du dem skicka vidare sitt
papper till en annan elev i gruppen. Upprepa den här aktiviteten så att varje elev får
läsa och kommentera alla tre skriftställena. Se till att eleverna får tillbaka sitt
ursprungliga papper.
Ge eleverna tid att gå igenom kommentarerna på sina papper. Be flera elever att
berätta något de lärt sig om hur vi kan helga vårt liv åt Gud och avstå från att
anpassa oss till världen.
Be en elev läsa upp Romarbrevet 13:14. Be klassen följa med och leta efter vad
Paulus rådde de heliga att göra.
• Vad tror ni Paulus menade med orden: ”ikläd er Herren Jesus Kristus”?
• Hur kan lärdomarna som vi studerat i Romarbrevet 12–13 hjälpa oss bli lika
Jesus Kristus? (När eleverna svarat ändrar du den sanning som tidigare skrevs
på tavlan så att det står så här: Om vi helgar vårt liv åt Gud och avstår från
att anpassa oss till världen kan vi bli mer lika Jesus Kristus.)
• Hur är Frälsaren ett exempel på att helga sitt liv åt Gud och avstå från att
anpassa sig till världen?
• Hur kan vi avstå från att anpassa oss till världens normer? (Ge gärna några
specifika exempel som lydnad till sabbatsbudet, klädstil eller kanske åsikter om
kulturella eller sociala frågor som går emot evangeliets principer.)
Be eleverna tänka på någon de känner som de vet strävar efter att helga sitt liv åt
Gud och avstå från att anpassa sig till världen.
• Vem tänkte ni på? Varför?
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• Hur har den här personen blivit mer lik Frälsaren?
Be eleverna skriva ner i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker ett sätt varpå
de kan helga livet åt Gud och avstå från att anpassa sig till världen. Uppmuntra
eleverna att tillämpa det de skrivit.

Romarbrevet 14:1–15:3
Paulus råder kyrkans medlemmar att undvika konflikter i fråga om personliga
preferenser.
Be eleverna räcka upp handen om de skulle svara ja på någon av följande frågor.
Du kan ändra på en del frågor så att de stämmer bättre överens med den kultur ni
lever i. Om du gör det bör du välja exempel som rör personliga val och inte lydnad
till tydligt framställda bud. Svaren på alla de här frågorna bör vara ja.
• Är det okej för en sista dagars helig att 1) vara vegetarian? 2) äta choklad? 3) ha
på sig shorts offentligt? 4) använda teknik på sabbaten? 5) delta i
högtidsfiranden som har sina rötter i andra religiösa eller kulturella traditioner?
Förklara att även om vissa beteenden tydligt krävs eller förbjuds av Herrens bud, är
det upp till var och en i kyrkan att välja eller välja bort andra beteenden. Det kan
gälla val inom områden som nöjen, kläder, dieter, sabbatsfirande och föräldrars
regler för barn. Herren har gett oss normer och bud för att vägleda våra val i vissa
av de här områdena, som till exempel att vi ska bära anständiga shorts, men en del
val får var och en själv ta ställning till. Medlemmar kan ibland grunda sina beslut i
sådana områden på inspiration för egna speciella situationer eller behov.
Be eleverna i sina studier av Romarbrevet 14:1–15:3 att titta efter sanningar som
Paulus lär om hur vi bör hantera sådant som rör personliga preferenser i kyrkan.
Sammanfatta Romarbrevet 14:1–5 genom att förklara att något som handlade om
personliga preferenser och som var aktuellt för kyrkans medlemmar på Paulus tid
var kosthållning. En del människor begränsade inte sin kosthållning. Andra avstod
från kött och åt endast vegetariskt som en fortsättning på reglerna för kosthållning i
moselagen, även om de reglerna inte längre gällde. Dessutom valde en del
medlemmar i kyrkan att fortsätta ge akt på judiska seder, bruk och högtider.
• Vilka problem tror ni kan ha uppstått inom kyrkan när medlemmar fattade olika
personliga beslut i de här frågorna?
Be eleverna tyst läsa Romarbrevet 14:3 och leta efter vad personliga preferenser
gällande kosthållning kan ha fått några medlemmar i kyrkan att göra.
• Vilka problem upplevde kyrkans medlemmar? (En del medlemmar föraktade
och dömde andra medlemmar vilkas val skilde sig från deras.)
• Varför tror ni att det hände?
Skriv följande skriftställehänvisning på tavlan: Romarbrevet 14:10–13, 15, 21. Be flera
elever turas om att läsa upp de här verserna. Be klassen följa med och titta efter vad
Paulus lärde kyrkans medlemmar att avstå från att göra i den här frågan om
personliga preferenser. När vers 15 blivit uppläst förklarar du att Joseph Smiths
översättning av den här versen lyder: ”Om din broder blir oroad genom den mat du
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äter, så lever du inte längre i kärleken om du äter den. Bli därför inte genom din
mat orsak till att den går förlorad som Kristus har lidit döden för.
• Vilken sanning kan vi lära oss om vad vi bör avstå från att göra vad gäller sådant
som inte omfattas av ett specifikt bud, med tanke på det som Paulus lär i vers
13? (Elevernas svar bör återspegla följande sanning: I frågor som inte omfattas
av specifika bud ska vi avstå från att fördöma andras val.)
• Varför är det ett problem när medlemmar i kyrkan ser ner på eller fördömer
andra medlemmar i kyrkan som gör andra val i frågor där inget bud kräver eller
förbjuder ett visst beteende?
Betona orden ”lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och
faller” i vers 13. Förklara att orden handlar om att påverka någon annan att
andligen snubbla eller falla i sina ansträngningar att tro på Jesus Kristus och
efterleva hans evangelium.
• Hur skulle medlemmar i kyrkan som äter viss mat kunna påverka andra att
andligen snubbla eller falla?
• Vad rådde Paulus kyrkans medlemmar att göra om deras personliga
kosthållningsval kunde skada någon annan? (Paulus rådde de heliga att ta
hänsyn till hur deras personliga livsstil kunde påverka andra och vara villiga att
avstå från handlingar som kunde påverka andra att snubbla andligen.)
• Vilken sanning kan vi lära oss av Paulus undervisning om våra handlingar i
frågor som inte omfattas av specifika bud? (Hjälp eleverna lyfta fram följande
sanning: I frågor som inte omfattas av specifika bud ska vi ta hänsyn till
hur våra val påverkar andra. Obs: En liknande sanning tas upp mer ingående i
1 Kor. 8.)
Be en elev läsa upp Romarbrevet 14:19. Be klassen följa med och leta efter vad
Paulus uppmuntrade kyrkans medlemmar att sträva efter.
• Hur kan kyrkans medlemmar genom att följa Paulus råd i sådant som gäller
personliga preferenser påverka den frid och uppbyggelse som kyrkans
medlemmar upplever tillsammans?
Påminn eleverna om de personliga preferenser som räknades upp tidigare. Be
eleverna beskriva hur kyrkans medlemmar kan följa Paulus råd i sådana frågor.

Romarbrevet 15:4–16:27
Paulus avslutar sitt brev till romarna
Förklara att när Paulus närmade sig slutet av sitt brev, gav han ytterligare råd till
kyrkans medlemmar i Rom. Be en elev läsa upp Romarbrevet 15:4. Be klassen följa
med och se vad Paulus lärde om varför skrifterna skrevs.
• Vilken sanning kan vi lära oss av vers 4 om varför skrifterna skrevs? (Elevernas
svar bör återspegla följande sanning: Skrifterna skrevs för att undervisa oss
och ge oss hopp.)
Förklara att Paulus sedan åskådliggjorde den här sanningen genom att citera ett
flertal skriftställen i Gamla testamentet för att försäkra de heliga om att
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missionsverksamhet bland hedningarna var i enlighet med Guds plan (se Rom.
15:9–12).
Sammanfatta resten av Romarbrevet 15–16 genom att förklara att Paulus avslutade
sitt brev med att beskriva sina ansträngningar att predika evangeliet. Han varnade
också för dem som orsakar splittring, lär ut falska läror och försöker bedra andra (se
Rom. 16:17–18).
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som tagits upp i den här
lektionen.

585

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

Introduktion till Paulus
första brev till korintierna
Varför studera den här boken?
Medlemmarna i den tidiga kyrkan som bodde i Korint hade många problem som
finns i världen idag, som till exempel oenighet, falska lärdomar och omoral. I 1
Korintierbrevet kan vi läsa om hur Paulus lärde dessa heliga hur man främjar
enighet i kyrkan, hur man lär sig det som hör Gud till, den fysiska kroppens roll
som den Helige Andens tempel, de andliga gåvornas beskaffenhet, vikten av att
värdigt ta del av sakramentet, samt att uppståndelsen är verklig. Genom att studera
vad Paulus lärde i 1 Korintierbrevet kan eleverna ta till sig lärdomar och principer
som hjälper dem leva rättfärdigt trots ondskan som omger dem.

Vem skrev den här boken?
Den inledande versen i första brevet till korintierna tyder på att det sändes av
aposteln Paulus och en lärjunge vid namn Sostenes, som kan ha tjänat som Paulus
skrivare (se 1 Kor. 1:1). Även om vi inte vet så mycket om Sostenes roll, är det
tydligt att Paulus författade brevets innehåll (se 1 Kor. 16:21–24).

När och var skrevs det?
Paulus skrev brevet känt som 1 Korintierbrevet i slutet av sitt tre år långa besök i
Efesus (under sin tredje mission), som troligen avslutades någonstans kring 55 och
56 e.Kr. (se Apg. 19:10; 20:31; ”Paulus brev” i HFS).

Vilka skrevs den för och varför?
Det här brevet skrevs till kyrkans medlemmar i staden Korint. Paulus hade predikat
evangeliet i Korint i nästan två år (se Apg.18:1–18) och organiserat en gren av
kyrkan där (se ”Paulus brev” i HFS). Senare, när Paulus predikade i Efesus under
sin tredje missionsresa, fick han meddelande från kyrkans medlemmar i Korint.
Han skrev ett svar till grenen (se 1 Kor. 5:9) men tyvärr försvann det brevet och
finns därför inte i våra skrifter. Senare fick Paulus ett till meddelande från kyrkans
medlemmar i Korint rörande problem i kyrkan där (se 1 Kor. 1:11), på vilket han
svarade genom att skriva ännu ett brev, som kom att bli känt som 1 Korintierbrevet.
Därför är 1 Korintierbrevet i själva verket Paulus andra brev till medlemmarna
i Korint.
På Paulus tid var Korint huvudstad i den romerska provinsen Akaja, som täckte
större delen av det antika Grekland söder om Makedonien. Korint, som var ett
välbärgat handelscentrum, drog till sig folk från hela Romarriket, vilket gjorde det
till en av de mest mångfaldiga städerna i området. Den religiösa kulturen i Korint
dominerades av avgudadyrkan och det fanns många tempel och helgedomar i
staden. Vid tiden för Paulus verksamhet hade korintierna ett rykte om sig att vara
väldigt omoraliska. Till exempel ska rituell prostitution ha utövats i
Afrodites tempel.
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Paulus första brev till korintierna visar tydligt att kyrkans medlemmar saknade
enighet och att en del hedniska trosföreställningar och bruk hade börjat påverka
deras sätt att leva efter evangeliets principer och utföra dess förrättningar (se 1 Kor.
1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Paulus skrev till kyrkans medlemmar i Korint för
att hjälpa dem med deras frågor och problem och för att stärka dem som var
omvända till kyrkan och hade svårt att överge sina tidigare trosföreställningar
och seder.

Vad kännetecknar den här boken?
Nya testamentet innehåller fler råd och lärdomar från Paulus till kyrkans
medlemmar i Korint än till någon annan gren. I själva verket upptar Paulus två brev
till korintierna en fjärdedel av alla Paulus uppteckningar.
Paulus förklarar i 1 Korintierbrevet att Jesus Kristus hade fullbordat moselagen.
Paulus betonade vikten av att ”hålla Guds bud” (se 1 Kor. 7:19) ”i Kristi lag” (1 Kor.
9:21) för att motta frälsningens välsignelser genom evangeliet.

Översikt

1 Korintierbrevet 1–11 Paulus varnar för splittring inom kyrkan och betonar vikten
av enighet mellan kyrkans medlemmar. Han varnar medlemmarna för sexuell
omoral, lär att kroppen är ett tempel åt den Helige Anden och uppmuntrar till
självdisciplin. Han tar upp specifika frågor rörande äktenskap och
missionsverksamhet såväl som sakramentets förrättning och huruvida det är tillåtet
eller ej att äta kött som har offrats åt hedniska avgudar.
1 Korintierbrevet 12–14 Paulus lär att vi bör söka efter andliga gåvor. Han
påminner de heliga i Korint om vikten av apostlar, profeter och lärare samt
omsorgen som medlemmar bör hysa om varandra. Han lyfter fram vikten av kärlek
framför alla andra andliga gåvor.
1 Korintierbrevet 15–16 Paulus vittnar om att han står bland många andra som är
vittnen om den uppståndne Kristus. Han lär att alla ska uppstå och att dop för de
döda bekräftar att den framtida uppståndelsen verkligen kommer att äga rum.
Paulus förklarar att uppståndna kroppar varierar i härlighetsgrad och att Jesu Kristi
seger över graven tar bort dödens udd. Paulus organiserar en insamling för de
fattiga heliga i Jerusalem.
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1 Korintierbrevet 1–2
Inledning

När Paulus fått kännedom om problem som medlemmar i
Korint upplevde, skrev han till de här medlemmarna och
förmanade dem att göra slut på stridigheter och bli enade.

Han förklarade också att Gud kallar de svaga och ödmjuka
att predika hans evangelium och att det som hör Gud till
endast kan tillkännages och förstås genom Anden.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 1:1–16
Paulus skriver till de heliga i Korint och förmanar dem att göra slut på stridigheter
och bli enade.
Visa klassen en bild på en familj, ett idrottslag och en grupp vänner (eller skriv
familj, idrottslag, en grupp vänner på tavlan).
• Vad skulle kunna skapa splittring och stridigheter i var och en av de här
grupperna?
• Hur kan sådana splittringar och stridigheter påverka en familj, ett lag eller en
grupp vänner?
• Hur kan sådana splittringar och stridigheter bland medlemmar i kyrkan
påverka kyrkan?
Uppmana eleverna att när de studerar 1 Korintierbrevet 1 leta efter en sanning om
splittring och stridigheter som Paulus undervisade de heliga i Korint om.
Uppmana eleverna att slå upp Bibliska kartor, nr 13, ”Aposteln Paulus
missionsresor”, som finns i Handledning för skriftstudier, och hitta Korint
på kartan.
Be en elev läsa upp följande stycke:
Under sin andra missionsresa färdades Paulus till en stad vid namn Korint, där han predikade
evangeliet. Många människor lät döpa sig när han var där (se Apg. 18:1–18). Senare, när Paulus
predikade i Efesus, fick han veta att problem hade uppstått bland kyrkans medlemmar i Korint på
grund av att vissa nyomvända återgått till sin tidigare trosutövning och avgudadyrkan. Paulus
skrev till kyrkans medlemmar i Korint för att stärka dem och påminna dem om deras förpliktelse
att tjäna Herren.

Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 1:1–2. Be klassen följa med och se hur Paulus
hälsade kyrkans medlemmar i Korint.
• Hur hälsade Paulus kyrkans medlemmar i Korint?
• Vilken ställning hade Paulus i kyrkan, enligt vers 1?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 1:3–9 genom att förklara att Paulus talade om för de
heliga i Korint att han tackade Gud för dem, för den nåd de hade fått genom Jesus
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Kristus, som hade välsignat dem på alla sätt. Påpeka att när Paulus vände sig till de
heliga visade hans språkbruk att vår himmelske Fader och Jesus Kristus är åtskilda
personer (se vers 3).
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 1:10–11. Be klassen följa med och leta efter
vad Paulus förmanade de heliga i Korint att göra.
• Vad förväntar sig Herren av oss att vi ska göra som medlemmar i kyrkan, enligt
1 Korintierbrevet 1:10? (Med egna ord bör eleverna lyfta fram följande eller en
liknande princip: Herren förväntar sig av oss som heliga att vi ska vara
eniga och göra slut på splittringar och stridigheter.)
• Vad kan vi göra som medlemmar i kyrkan för att göra slut på splittringar och
stridigheter i våra familjer? I våra församlingar? (Skriv elevernas svar på tavlan.)
• Vilka välsignelser kan vi få genom att vara enade och göra slut på stridigheter?
• När har ni blivit välsignade till följd av enighet i en klass, i ett kvorum, i en
församling eller gren?
Peka ut svaren på tavlan och be eleverna välja ut ett sätt varpå de kan göra slut på
splittringar och stridigheter och sätta upp ett mål att genomföra det.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 1:12–16 genom att förklara att de heliga i Korint
delade upp sig i grupper beroende på vem som döpt dem. Stridigheter uppstod
därför att de trodde att deras status i kyrkan avgjordes av hur viktig den person var
som döpt dem.

1 Korintierbrevet 1:17–31
Paulus lärde att Gud kallar de svaga att predika sitt evangelium
Förklara att på Paulus tid bodde många greker i Korint. De här grekerna värderade
filosofiska idéer och världslig visdom högt.
• Varför kan någon som värderar världsliga filosofier tycka det är svårt att ta emot
evangeliet? (Läs gärna upp 2 Ne. 9:28.)
Be eleverna leta efter en sanning i sina studier av 1 Korintierbrevet 1:17–31 som kan
hjälpa dem förstå hur felbar världens visdom är.
Dela upp klassen i fyra grupper. Dela ut ett av följande skriftställen till varje grupp:
1 Korintierbrevet 1:17–18; 1 Korintierbrevet 1:19–20; 1 Korintierbrevet 1:21–22; och
1 Korintierbrevet 1:23–24. Be eleverna läsa de här verserna i sina grupper och leta
efter vad Paulus sa om världens visdom kontra Guds visdom. Förklara att orden ”ty
Kristus har inte sänt mig för att döpa” i vers 17 antyder att Paulus inte sänts för att
skapa sig ett rykte baserat på hur många han kunde omvända. Förklara gärna också
att med orden ”de visas visdom” i vers 19 och ”världens visdom” i vers 20 avses
den tidens bristande filosofiska traditioner.
Efter en stund ber du en elev från varje grupp att sammanfatta för klassen vad
Paulus lärde de heliga i Korint om visdom. När alla grupper gett sin
sammanfattning frågar du:
• Varför tror ni att icke-troende ansåg att budskapet om Jesu Kristi försoning var
dåraktigt?
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Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 1:25. Be klassen följa med och se vad Paulus
lärde om mänsklig visdom jämfört med Guds visdom. Förklara att Paulus använde
orden ”Guds dårskap är visare än människor” och ”Guds svaghet är starkare än
människor” för att beskriva Guds fullkomliga visdom och makt. Gud är inte
dåraktig, inte heller har han några svagheter.
• Vilken sanning lärde Paulus om mänsklig visdom jämfört med Guds visdom?
(När eleverna har besvarat frågorna, skriver du följande sanning på tavlan:
Guds visdom är större än mänsklig visdom.)
• Hur kan kunskap om den här sanningen påverka vårt sätt att söka lösningar på
våra problem?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 1:26–27. Be klassen följa med och se vilka
Gud utväljer till att predika evangeliet.
• Vilka utväljer Gud till att predika evangeliet?
• Varför tror ni att Gud utväljer dem som världen anser dåraktiga och svaga till att
predika evangeliet?

1 Korintierbrevet 2
Paulus förklarar hur vi kan få kunskap om det som hör Gud till
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Boyd K. Packer i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Jag satt på ett plan bredvid en man som var ateist, vilken så kraftfullt hävdade
att han inte trodde på Gud, att jag bar mitt vittnesbörd för honom. ’Du har fel’,
sa jag, ’det finns en Gud. Jag vet att han lever!’
Han protesterade: ’Du vet inte. Det vet ingen! Man kan inte veta det!’ När jag
inte ville ge med mig ställde ateisten, som var advokat, den kanske slutliga
frågan beträffande ämnet vittnesbörd. ’Nåja’, sa han på ett hånfullt, nedlåtande
sätt, ’du säger att du vet. Tala om för mig hur du vet.’
När jag försökte svara var jag, mina höga akademiska examina till trots, oförmögen att
kommunicera. …
När jag använde orden ande och vittnesbörd, svarade ateisten: ’Jag vet inte vad du talar om.’
Orden bön, urskiljning och tro var lika meningslösa för honom. ’Du ser’, sa han, ’du vet i själva
verket inte. Om du gjorde det, skulle du kunna tala om för mig hur du vet.’
Jag … visste inte vad jag skulle göra” (”Herrens lykta”, Nordstjärnan, juli 1983, s. 27).

• Vad skulle ni ha sagt till ateisten?
Be eleverna leta efter en sanning när de studerar 1 Korintierbrevet 2 som hjälper
dem förstå varför den här mannen inte kunde förstå president Packer och varför de
kan vara säkra på sin kunskap om andliga ting.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 2:1–8 genom att förklara att Paulus berättade för de
heliga i Korint att han inte använde sig av världens visdom för att övertyga dem om
evangeliet. Han undervisade dem genom Anden så att de skulle kunna ha tro på

590

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 103

Gud. Paulus berättade också för dem att otroende inte kan förstå Guds
hemligheter.
Be flera elever att turas om att läsa upp 1 Korintierbrevet 2:9–16. Be klassen följa
med och se varför Paulus sa att en del människor kan veta och förstå ”djupen i
Gud” (vers 10), medan andra inte kan det.
• Varför kunde Paulus och andra trofasta människor förstå det som hör Gud till,
enligt vers 9–10?
• Varför kan en del människor inte förstå det som tillhör Gud enligt vers 14?
• Vilken sanning kan vi lära oss av de här verserna om hur vi kan få veta och
förstå det som hör Gud till? (Eleverna kan använda andra ord, men se till att de
lyfter fram följande sanning: Vi kan endast få veta och förstå det som hör
Gud till genom hans Ande.)
Hänvisa till president Packers redogörelse och förklara att president Packer kände
sig inspirerad att fråga mannen bredvid honom på planet hur salt smakar. Be en
elev läsa upp resten av president Packers berättelse:
”Efter flera försök fick han naturligtvis ge upp. Han kunde inte med enbart ord
förklara något så vanligt som hur salt smakar. Jag bar mitt vittnesbörd för honom
än en gång och sa: ’Jag vet att det finns en Gud. Du hånade det vittnesbördet
och sa att om jag visste, så skulle jag kunna berätta exakt hur jag visste det. Min
vän, jag har andligt talat smakat salt. Jag är lika oförmögen att med ord berätta
för dig hur den kunskapen kommit, som du är att berätta för mig hur salt smakar.
Men jag säger till dig igen, det finns en Gud! Han lever! Och bara därför att du inte vet, ska du
inte försöka säga till mig att jag inte vet, för det gör jag!’
När vi skildes åt hörde jag honom muttra: ’Jag behöver ingen religion att luta mig mot. Jag
behöver det inte.’
Sedan dess har jag aldrig varit generad eller skamsen över att jag inte med ord kan förklara det
jag vet andligen” (se ”Herrens lykta”, s. 28).

Skriv orden Det som hör Gud till på tavlan och fråga eleverna vad de anser vara
sådant som hör Gud till som vi endast kan få veta och förstå genom hans Ande.
Skriv deras svar på tavlan.
• Varför är det viktigt för oss att tro på att vi bara kan veta och förstå det som
tillhör Gud genom hans Ande?
Hänvisa eleverna till listan på tavlan och be dem berätta om en upplevelse de haft
när de genom Anden fick kunskap om och förstod en av de här sakerna som hör
Gud till. Berätta gärna om en egen upplevelse.
Be eleverna berätta
När eleverna berättar om insikter och relevanta upplevelser blir det tydligare hur mycket de
förstår av lärosatser och principer i evangeliet. När eleverna berättar om sådana upplevelser ger
den Helige Anden dem ofta en djupare kunskap och ett djupare vittnesbörd om just det de talar
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om. Genom den Helige Andens kraft kan deras ord och upplevelser även avsevärt påverka deras
jämnårigas hjärtan och sinnen.

Uppmuntra eleverna att fundera över vad de kan göra för att söka Andens hjälp i
sin strävan att få kunskap om och förstå det som hör Gud till.
Avsluta med att vittna om de sanningar som tagits upp i den här lektionen.
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1 Korintierbrevet 3– 4
Inledning

Paulus förklarade för de heliga i Korint vilken roll missionärer
har i att bygga upp Guds rike. Han lärde att deras
församlingar var platser där Anden kunde vistas och

förmanade dem att inte tänka att vissa människor är bättre
än andra.(Obs: Läran om att våra fysiska kroppar är som
tempel tas upp i lektionen om 1 Korintierbrevet 6.)

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 3
Paulus förklarar vilken roll missionärer och kyrkans medlemmar har i att bygga upp
Guds rike
Be eleverna föreställa sig att en vän anmäler sig till en mattekurs på avancerad nivå,
som kalkyl, men inte har gått de grundläggande kurserna, som grundläggande
algebra.
• Hur bra tror ni det skulle gå för er vän på den avancerade mattekursen? Varför?
• Varför är det nödvändigt att förstå de grundläggande begreppen inom ett ämne
innan man kan bemästra mer avancerade koncept?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 3:1–3. Be klassen följa med och se vilken
jämförelse Paulus använde sig av för att visa de heliga i Korint att de ännu inte var
redo för mer avancerade evangeliesanningar. Förklara att orden ”utan som till
köttsliga människor” i vers 1 avser den naturliga människan, eller ”en person som
väljer att påverkas av köttets begär, lustar, önskningar och känslor hellre än av den
Helige Andens maningar. En sådan människa förstår det fysiska men inte det
andliga” (HFS, ”Naturliga människan, den”scriptures.lds.org).
Skriv orden mjölk och kött på tavlan.
• Vilket av dessa livsmedel skulle du mata ett spädbarn med? Varför?
• Vad antyder uttrycket ”spädbarn i Kristus” i vers 1 om de korintiska
medlemmarnas andliga mognad?
För att hjälpa eleverna förstå att de heliga ännu inte var redo för att ta emot större
sanningar påminner du dem om att de heliga i Korint inte var eniga och att en del
av dem tog med hedniska (ogudaktiga) trosföreställningar och seder i sitt sätt att
leva efter evangeliet. Förklara att Paulus använde sig av flera metaforer för att lära
de här medlemmarna vikten av att vara eniga, att rätta till falska trosföreställningar
och seder, och att stärka deras tro på Jesu Kristi evangelium.
Dela in eleverna i grupper om tre. Tilldela alla i gruppen ett av följande
undervisningsförslag. Ge varje elev ett utdelningsblad med hans eller
hennes tilldelade undervisningsförslag och ge eleverna några minuter till att läsa
det. Efter en stund ber du varje elev använda förslaget för att undervisa de två
andra medlemmarna i gruppen. (Om det inte är möjligt att ha grupper om tre kan
du dela in eleverna i par och ge två undervisningsförslag till en av eleverna i
varje par.)
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Övervaka grupparbete
Under små gruppdiskussioner och uppgifter kan eleverna glömma bort syftet med aktiviteten och
börja diskutera personliga angelägenheter eller anstränga sig mindre att lära sig. Förbli aktivt
engagerad genom att gå från grupp till grupp och övervaka inlärningsaktiviteten så att du kan
hjälpa eleverna hålla fast vid uppgiften och få ut så mycket som möjligt av den.

Elev 1
Be din grupp föreställa sig att de närvarade på ett sakramentsmöte där en hemkommen missionär
talade om sin mission. Under sitt tal berättade han att han hade döpt flera personer. En vecka senare
talade en annan hemkommen missionär om sin mission på sakramentsmötet och berättade att hon
hade undervisat många som så småningom döpte sig efter att hon hade förflyttats till andra områden.
• Hur skulle ni svara om någon sa att missionären som döpte flera personer på sin mission var mer
framgångsrik än missionären vars undersökare inte döpte sig förrän efter att hon lämnat
området?
Skriv orden planterad och vattnad på ett papper och visa upp det för din grupp. Förklara att Paulus
jämförde missionärer med personer som planterar frön och vattnar plantor. Påminn din grupp om att
de heliga i Korint hade börjat dela in sig i grupper utifrån vem som hade döpt dem. De trodde att
deras status i kyrkan avgjordes av hur betydelsefull den som döpte dem var. (Se 1 Korintierbrevet
1:10–16.)
Turas om med medlemmarna i din grupp att läsa upp 1 Korintierbrevet 3:4–9. Be gruppen följa med
och se vad Paulus sa om missionärerna som hade undervisat och döpt människorna i Korint.
• Vad sa Paulus att han och Apollos var, enligt vers 5? N/A
• Vad sa Paulus, enligt vers 6–7, om missionärer som planterar evangeliets frön och missionärer
som hjälper dessa frön att växa?
Påpeka om nödvändigt uttrycken ”varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför
något” i vers 7 och förklara att Paulus använde de här uttrycken för att lära att ingen av de här
rollerna är viktigare än Guds roll.
• Vad menas med uttrycket ”endast den som ger växten, och det är Gud” (vers 7)? (Det är Gud,
genom den Helige Anden, som framkallar den förändring i människors hjärtan som leder till
omvändelse, inte de som undervisar och döper.)
• Vilken sanning kan vi lära oss i 1 Korintierbrevet 3:6–7 om vår roll och Guds roll i att hjälpa andra
omvända sig till Jesu Kristi evangelium? (När din grupp svarat ber du dem skriva följande sanning
i sina skrifter intill 1 Korintierbrevet 3:6–7: Vi kan hjälpa andra lära sig om Jesu Kristi
evangelium, men det är genom den Helige Andens kraft som människor blir
omvända.)
Förklara att människor, för att motta den Helige Anden och bli omvända, måste göra sin del genom
att utöva tro och lyda Guds bud.
• Hur tror ni att kunskapen om den här sanningen kan ha hjälpt de heliga i Korint att bli
mer eniga?
Fråga din grupp hur den här sanningen kan hjälpa dem bemöta situationen med de två återvända
missionärerna.
• Varför är det viktigt för oss att förstå att det är den Helige Anden och inte vår egen kraft som
omvänder?
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Elev 2
Skriv ordet grund på ett papper och visa upp det för din grupp.
• Varför är grunden en viktig del av en byggnad?
• Vad skulle kunna hända om det uppstår problem med grunden?
Be någon i din grupp att läsa upp 1 Korintierbrevet 3:10 och be gruppen leta efter vad Paulus sa om
sin missionsverksamhet bland korintierna.
• Vad sa Paulus att han gjorde under sin verksamhet som missionär i Korint?
• Vad tror ni Paulus menade när han sa ”en annan bygger nu på den”?
Be någon annan i din grupp att läsa upp 1 Korintierbrevet 3:11 och be gruppen leta efter vad slags
grund Paulus lade för de heliga i Korint.
• Vilken grund lade Paulus när han undervisade i Korint?
• Vem behöver vara grunden för vårt liv enligt vers 11? (Se till att din grupp lyfter fram följande
sanning: Jesus Kristus är grunden vi måste bygga på. Be gärna din grupp markera den här
sanningen i vers 11.)
• Hur får vi hjälp att utstå frestelser och prövningar när vi bygger på den grund som är Jesus
Kristus? (Se även Helaman 5:12.)
• Hur kan vi se till att vårt liv är byggt på den grund som är Jesus Kristus?
Be en medlem i gruppen berätta om någon han eller hon känner som har byggt sitt liv på den grund
som är Jesus Kristus. Be den här eleven förklara hur den här personen har välsignats genom att bygga
på Kristus.
Be var och en i gruppen att sätta ett mål som hjälper honom eller henne att bygga på den grund som
är Jesus Kristus.

Elev 3
Skriv ordet tempel på ett papper och visa upp det för din grupp. Förklara att Paulus ofta talade bildligt
om templet. I 1 Korintierbrevet 3:16–17 använde han ordet tempel om kyrkans församlingar.
Be någon i din grupp läsa upp 1 Korintierbrevet 3:16–17. Be gruppen följa med och se vad Paulus sa
att kyrkans medlemmar i Korint behövde förstå. Förklara att ni (vers 16) avser kyrkans församlingar
och att uttrycket ”om någon fördärvar Guds tempel” (vers 17) avser dem som försöker förgöra
Guds folk.
• Vad ville Paulus, enligt vers 16, att medlemmarna i kyrkan skulle förstå om sina församlingar?
Även om 1 Korintierbrevet 3:16–17 sannolikt handlar om kyrkans kropp som en församling, kan de
här verserna även tillämpas på vår fysiska kropp.
• Hur kan 1 Korintierbrevet 3:16–17 även tillämpas på vår fysiska kropp? Vilka blir följderna av att
vanhelga vår kropp?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 3:18–23 genom att förklara för din grupp att Paulus lärde de heliga
att sann visdom kan hittas i Jesus Kristus och världens visdom är ”dårskap inför Gud” (vers 19).

Efter en stund ber du några elever berätta vad de lärde sig i sina grupper och vad de
kommer att göra tack vare det de lärt sig.
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1 Korintierbrevet 4
Paulus säger åt de heliga i Korint att inte tro att vissa människor är bättre än andra
Förklara att det med tanke på Paulus råd i 1 Korintierbrevet 4:1–3 verkar som att en
del medlemmar i kyrkan i Korint hade kritiserat Paulus arbete som missionär och
ledare i kyrkan. De kanske ifrågasatte hans omdöme eller trodde att någon annan
skulle ha gjort ett bättre jobb.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 4:3–5. Be klassen följa med och se hur Paulus
bemötte deras dömande.
• Hur bemötte Paulus deras dömande?
• Varför oroade sig inte Paulus för andras dömande?
• Vilken sanning lär vi oss av vers 5 om hur Herren kommer att döma oss?
(Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter fram en princip som
liknar den här: Herren ska döma oss rättvist eftersom han vet allt, även
hjärtats tankar och avsikter.)
• Hur kan tron på den här principen hjälpa någon som har blivit orättvist dömd?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 4:6–7 och be klassen leta efter vad Paulus
lärde de heliga om deras relation till andra medlemmar i kyrkan, inklusive
kyrkans ledare.
• Vad sa Paulus åt de heliga, enligt vers 6, att inte göra när de när de såg
skillnader bland missionärer och ledare i kyrkan? (De skulle inte ”skryta över”
en ledare och tro att vissa människor är bättre än andra.)
• Vem gav människor olika talanger och förmågor enligt Paulus frågor i vers 7?
• Hur kan Paulus råd vara till hjälp för oss när vi tänker på våra ledare och lärare
i kyrkan?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 4:8–21 genom att förklara att Paulus sa åt de heliga i
Korint att Jesu Kristi apostlar har kallats att lida på grund av världens ondska.
Världen bedömer apostlarna och andra ledare i kyrkan som ”dårar” (vers 10) för att
de försöker följa Kristus.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut i den här lektionen.
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1 Korintierbrevet 5–6
Inledning

Aposteln Paulus varnade de heliga för att låta sig påverkas av
ogudaktiga människor. Han sa åt de heliga att undvika de

omoraliska filosofier och beteenden som var utbredda
i Korint.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 5
Paulus avrådde de heliga från att umgås med dem som uppsåtligt valde att synda
Rita en enkel bild på tavlan av en skål med färsk frukt med en rutten frukt i.
Alternativt kan du visa upp en rutten frukt.
• Vad skulle hända om ni lät en rutten
frukt bli kvar i en skål med
färsk frukt?
• Vad kan den ruttna frukten
symbolisera i vårt liv? (Inflytanden
som kan skada oss.)
Be eleverna leta efter sanningar i sina
studier av 1 Korintierbrevet 5 som kan
hjälpa dem att bättre stå emot skadliga
inflytanden i sitt liv.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet
5:1–2. Be klassen följa med och leta
efter en ogudaktig livsstil bland de
heliga i Korint.
• Vilket ogudaktigt beteende fanns bland de heliga i Korint? (Förklara att otukt
avser alla sexuella relationer utanför äktenskapet. En av medlemmarna i kyrkan
i Korint hade begått otukt med sin fars hustru.)
• Vad rådde Paulus kyrkans ledare att göra med den här personen, enligt vers 2?
(Förklara att orden ”drivits ut ur er krets” i vers 2 betyder att syndaren borde bli
utesluten från kyrkan.)
Påpeka att kyrkans ledare noggrant överväger många faktorer innan uteslutning
eller någon annan form av disciplinär åtgärd i kyrkan äger rum. Förutom att
överväga hur allvarlig överträdelsen är, tar kyrkans ledare hänsyn till de olika
syftena med disciplinära åtgärder i kyrkan: att hjälpa en person omvända sig, att
skydda dem som kan påverkas negativt av en persons gärningar eller av att den
personens åsikter sprids, eller att skydda kyrkans lärdomars integritet (se ”Church
Discipline”, mormonnewsroom.org/articles/church-discipline).
Be eleverna läsa upp 1 Korintierbrevet 5:6–7 och be klassen titta efter liknelsen som
Paulus använde för att förklara varför den här personen behövde avlägsnas
från kyrkan.
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• Vad jämförde Paulus obotfärdiga syndare med? (Förklara att surdeg, eller jäst,
till slut får brödet att bli dåligt eller mögligt.)
• Hur mycket surdeg behövs för att en hel deg ska påverkas?
• Vad representerar degen? (Jesu Kristi Kyrka)
• Hur skulle ni sammanfatta innebörden i den här liknelsen som en princip?
(Med egna ord bör eleverna lyfta fram en princip som liknar den här: Om vi
väljer att umgås med dem som väljer att synda, kan vi bli påverkade av
deras ogudaktighet. Skriv den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 5:9–11. Be klassen följa med och leta efter råd
som Paulus gav till de heliga i Korint.
• Vad sa Paulus åt de heliga i Korint att de skulle undvika?
För att hjälpa eleverna ytterligare förstå Paulus råd att inte umgås med sådana som
begår sexuella synder eller andra som hänger sig åt synd, delar du ut en kopia till
eleverna med följande uttalande av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas
kvorum. Be en elev läsa upp uttalandet:
”Umgås inte med otuktiga människor – inte för att ni är för goda för dem, utan
som [C. S.] Lewis skrev, för att ni inte är goda nog. Kom ihåg att dåliga
situationer kan avtrubba även goda människor” ”The Stern but Sweet Seventh
Commandment”, New Era, juni 1979, s. 42).

• Hur kan vår förmåga att göra rättfärdiga val försvagas om vi umgås med dem
som hänger sig åt synd?
• Vad finns det för exempel på dåliga situationer som kan avtrubba goda
människor?
• Vad kan vi göra utan att tumma på våra normer för att hjälpa personer som
hänger sig åt synd? (Vi kan be för dem, behandla dem som barn till Gud med
vänlighet och respekt och vara goda exempel på att hålla buden.)
Uppmana eleverna att i en anda av bön fundera över vad de kan göra för att
påverka andra på ett positivt sätt utan att tumma på sina normer.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 5:12–13 genom att förklara att Paulus lärde att
kyrkan har ett ansvar att kalla medlemmar till omvändelse och i vissa fall ”driva ut
ifrån [kyrkan]” den (vers 13) som begår allvarliga överträdelser.

1 Korintierbrevet 6
Paulus undervisar de heliga om enighet och om kyskhetslagen
Rita en enkel bild på tavlan av en skål med rutten frukt med en färsk frukt i. Be
eleverna fundera över om de någonsin har undrat hur de ska undvika synd när den
finns överallt omkring dem. Påpeka att det var den utmaningen de heliga i Korint
stod inför.
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När eleverna studerar 1 Korintierbrevet
6 ber du dem leta efter sanningar som
Paulus lärde, som kan hjälpa dem att
leva rättfärdigt trots att de är omgivna
av orättfärdiga inflytanden.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 6:1–8
genom att förklara att Paulus rådde de
heliga i Korint att rättfärdigt lösa
interna tvister i stället för att genast
vända sig till civila domstolar.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet
6:9–11. Be klassen följa med och leta
efter syndiga sedvänjor i Korint som Paulus lärde kyrkans medlemmar att undvika.
• Vilka typer av syndiga beteenden lärde Paulus kyrkans medlemmar att undvika?
• Vad påminde Paulus de här heliga om dem själva, enligt vers 11? (Många
omvända från Korint hade deltagit i de här syndiga beteendena innan de slöt
sig till kyrkan, men de hade omvänt sig och blivit renade från sina synder.)
Förklara att det forna Korint var beryktat för sin omoral, och många korintier
förespråkade uppfattningen att kroppen var skapad för njutning. Sammanfatta
Joseph Smiths översättning av 1 Korintierbrevet 6:12 genom att förklara att Paulus
lärde att filosofin att det inte finns något rätt eller fel var felaktig.
• Hur liknade uppfattningarna och livsstilen i Korint de trender vi ser i
världen idag?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:13. Be klassen följa med och leta efter vad
Paulus lärde om syftet med kroppen.
• Vad lärde Paulus om kroppen? (Många av korintierna trodde uppenbarligen att
kroppen endast var till för fysisk njutning, men Paulus påpekade det felaktiga i
det synsättet genom att lära att kroppen skapades för att uppnå Herrens syften.)
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 6:14–17 genom att förklara att de som sluter sig till
kyrkan blir ett med Kristus som andliga ”lemmar” i hans kropp. Paulus förklarade
också att sexuell omoral är oförenlig med ett andligt förhållande till Jesus Kristus.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:18. Be klassen följa med och titta efter vad
Paulus lärde de heliga i Korint att göra. (Påpeka gärna att i Joseph Smiths
översättning av 1 Kor. 6:18 har orden ”utanför kroppen” ändrats till ”mot Kristi
kropp”.)
• Vad lärde Paulus de heliga i Korint att göra?
• Vilken sanning lärde Paulus om dem som begår otukt? (Föreslå gärna att
eleverna markerar de ord i vers 18 som undervisar om följande sanning: De
som begår otukt syndar mot sin egen kropp.)
Förklara att Paulus sedan undervisade om varför otukt, eller sexuell omoral, är en
synd ”mot [ens] egen kropp”.
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Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:19. Be klassen följa med och leta efter vad
Paulus jämförde vår kropp med.

1 Korintierbrevet 6:19–20 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikter i grundläggande lärosatser
och att kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera
nyckelskriftställen på ett sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet
av lektionen för att hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad jämförde Paulus kroppen med?
Visa en bild på templet.
• Vad är skillnaden mellan ett tempel och alla andra byggnader?
• Hur skulle ni sammanfatta sanningen som Paulus undervisade om i vers 19?
(Eleverna kan använda andra ord, men bör lyfta fram följande lärosats: Vår
kropp är Guds tempel i vilken Anden kan vistas.)
• Hur kan kunskapen om att kroppen är ett tempel påverka hur vi behandlar vår
egen och andras kroppar?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter ytterligare insikter om hur kunskapen
om den här sanningen kan påverka hur vi behandlar vår kropp.

s. 17).

”När vi accepterar dessa sanningar [från 1 Kor. 6:19–20] … , vill vi verkligen inte
vanpryda kroppen, som med tatueringar, eller försvaga den, som med droger,
eller befläcka den, som med otukt, äktenskapsbrott eller oanständighet. Eftersom
kroppen är vår andes redskap är det väsentligt att vi tar hand om kroppen på
bästa möjliga sätt. Vi borde helga kroppens alla krafter till att betjäna och
befrämja Kristi verk” (”Funderingar över ett helgat liv”, Liahona, nov. 2010,

• Vad tror ni Paulus menade när han sa att ”ni inte tillhör er själva” i vers 19?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:20. Be klassen följa med och se varför vår
kropp inte är vår egen.
• Vilka ord visar varför vår kropp inte är vår egen? (Förklara att orden ”priset är
betalt” innebär att vi är återlösta eller återköpta genom Jesu Kristi försoning.)
• Hur skulle ni sammanfatta en sanning i vers 19–20? (När eleverna svarat kan du
gärna be dem skriva följande sanning i sina skrifter intill vers19–20: Eftersom
vi har blivit köpta till ett pris genom Jesu Kristi försoning, är vår kropp
inte vår egen.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Snälla ni, säg aldrig: ’Det skadar väl ingen! Lite frihet måste man väl ha? Jag
kan synda nu och omvända mig sen.’ Snälla ni, var inte så dåraktiga och så
grymma. Ni kan inte ostraffat ’på nytt korsfästa Guds Son’ [se Hebr. 6:6]. ’Fly bort
från otukten!’ [1 Kor. 6:18] säger Paulus och fly ’något som är detta likt’ [L&F
59:6; kursivering tillagd], tillägger Läran och Förbunden. Varför? En av
anledningarna är det omätliga lidande till både kropp och ande som världens
Frälsare utstod för att vi skulle kunna fly [se särskilt L&F 19:15–20]. Vi är skyldiga honom något
för detta. Ja, vi är skyldiga honom allt för detta” (”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 90).

• Hur bör vår medvetenhet om att kroppen inte är vår egen påverka de val vi gör
vad gäller kroppen?
Visa eleverna bilden på tavlan av den färska frukten som är omgiven av
rutten frukt.
• Hur kan vi, genom att förstå de här sanningarna om kroppen, hålla oss rena när
vi omges av ogudaktighet?
Vittna om de lärdomar ni diskuterat. Be eleverna fundera över de intryck eller
maningar de kan ha fått under lektionen och att agera enligt de här maningarna.

Nyckelskriftställe – 1 Korintierbrevet 6:19–20
Be eleverna skriva ett kort tal baserat på 1 Korintierbrevet 6:19–20. Uppmuntra dem
att ta med följande: 1) bakgrundsinformation till det här skriftstället (finns på
nyckelskriftställekortet), 2) principerna det lär ut och 3) en personlig upplevelse
som belyser sanningen som skriftstället lär ut. Be gärna några elever att hålla sitt tal
för klassen. Uppmuntra eleverna att fundera över möjligheter de kan ha att hålla
sina tal hemma eller i kyrkan.

601

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
HEMSTUDIELEKTION

Romarbrevet 8–1 Korintierbrevet 6
(Studieavsnitt 21)
Förberedelsematerial för hemstudieläraren
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig i sina studier av
Romarbrevet 8–16 och 1 Korintierbrevet 1–6 (Studieavsnitt 21) är inte avsedd att undervisas som en del av din lektion.
Den lektion som du håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens
maningar när du funderar över dina elevernas behov.

Dag 1 (Romarbrevet 8–11)
Av Paulus undervisning till de heliga i Rom om att vara andligt eller köttsligt sinnad lärde sig eleverna att om vi följer
Andens inflytande, kan vi övervinna den naturliga människans benägenhet att synda. Eleverna lyfte också fram
följande sanningar: Om vi är trofasta förbundsbarn till Gud, kan vi bli medarvingar med Jesus Kristus till allt som vår
himmelske Fader har. Om vi älskar Gud samverkar allt till det bästa. Tack vare Jesus Kristus kan vi övervinna alla
jordelivets svårigheter och utmaningar. Om vi tar emot och lyder Jesus Kristus och hans evangelium, kan vi ta emot
välsignelserna i Guds förbund och bli frälsta.

Dag 2 (Romarbrevet 12–16)
I Romarbrevet 12–13 upptäckte eleverna att Gud förväntar sig att vi ska helga våra liv åt honom och avstå från att
anpassa oss till världen, och om vi gör det kan vi bli mer lika Jesus Kristus. I Romarbrevet 14–15 lärde eleverna sig att i
frågor som inte omfattas av specifika bud, ska vi avstå från att döma andras val och ta hänsyn till hur våra val påverkar
andra. Eleverna lärde sig också att skrifterna skrevs för att undervisa oss och ge oss hopp.

Dag 3 (1 Korintierbrevet 1–2)
I ett brev till de heliga i Korint tog Paulus upp några bekymmer och frågor. Av det han skrev lärde eleverna sig att
Herren förväntar sig av oss som heliga att vi är eniga och gör slut på splittringar och stridigheter och att vi endast kan
få kännedom om och förstå det som hör Gud till genom hans Ande.

Dag 4 (1 Korintierbrevet 3–6)
I den här lektionen fortsatte eleverna att studera Paulus brev till de heliga i Korint. Av Paulus ord lärde sig eleverna
följande sanningar: Vi kan hjälpa andra lära sig om Jesu Kristi evangelium, men det är genom den Helige Andens kraft
som människor blir omvända. Herren kommer att döma oss rättvist eftersom han vet allt, även hjärtats tankar och
avsikter. Om vi väljer att umgås med dem som väljer att synda, kan vi bli påverkade av deras ogudaktighet.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå hur de kan undvika synd när den
finns överallt omkring dem. De får också lära sig varför det är viktigt att hålla sin
kropp ren.
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Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 6
Paulus undervisar de heliga om enighet och om kyskhetslagen
Rita en enkel bild på tavlan av en skål med rutten frukt med en färsk frukt i. Be
eleverna fundera över om de någonsin har undrat hur de ska undvika synd när den
finns överallt omkring dem.
När eleverna studerar 1 Korintierbrevet
6 ber du dem söka efter sanningar som
aposteln Paulus undervisade om, som
kan hjälpa dem att leva rättfärdigt trots
att de är omgivna av orättfärdiga
inflytanden.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 6:1–8
genom att förklara att Paulus rådde de
heliga i Korint att rättfärdigt lösa
interna tvister i stället för att genast
vända sig till civila domstolar.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet
6:9–11. Be klassen följa med och söka efter syndiga sedvänjor i Korint som Paulus
lärde kyrkans medlemmar att undvika.
• Vilka typer av syndiga beteenden lärde Paulus kyrkans medlemmar att undvika?
• Vad påminde Paulus de här heliga om, enligt 1 Korintierbrevet 6:11? (Många
omvända från Korint hade deltagit i de här syndiga beteendena innan de slöt
sig till kyrkan, men de hade omvänt sig och blivit renade från sina synder.)
Förklara att det forna Korint var beryktat för sin omoral, och många korintier
förespråkade uppfattningen att kroppen var skapad för njutning. Sammanfatta
Joseph Smiths översättning av 1 Korintierbrevet 6:12 genom att förklara att Paulus
lärde att filosofin att det inte finns något rätt eller fel var felaktig.
• Hur liknade uppfattningarna och livsstilen i Korint de trender vi ser i världen
i dag?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:13. Be klassen följa med och söka efter vad
Paulus lärde om syftet med kroppen. N/A
• Vad lärde Paulus om kroppen? (Många av korintierna trodde uppenbarligen att
kroppen endast var till för fysisk njutning, men Paulus påpekade det felaktiga i
det synsättet genom att lära att kroppen skapades för att uppnå Herrens syften.)
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 6:14–17 genom att förklara att de som sluter sig till
kyrkan blir ett med Kristus som andliga ”lemmar” i hans kropp. Paulus förklarade
också att sexuell omoral är oförenlig med ett andligt förhållande till Jesus Kristus.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:18. Be klassen följa med och söka efter vad
Paulus lärde de heliga i Korint att göra. (Påpeka gärna att i Joseph Smiths
översättning av 1 Korintierbrevet 6:18 har orden ”utanför kroppen” ändrats till
”mot Kristi kropp”.)

603

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T UD I EAV S N I T T 2 1

• Vad lärde Paulus de heliga i Korint att göra?
• Vilken sanning lärde Paulus om dem som begår otukt? (Föreslå gärna att
eleverna markerar de ord i vers 18 som undervisar om följande sanning: De
som begår otukt syndar mot sina egen kropp.)
Förklara att Paulus sedan undervisade om varför otukt, eller sexuell omoral, är en
synd ”mot [ens] egen kropp”.
Påminn eleverna om att 1 Korintierbrevet 6:19–20 är ett nyckelskriftställe. Be en
elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:19. Be klassen följa med och söka efter vad Paulus
jämförde kroppen med.
• Vad jämförde Paulus vår kropp med?
Visa en bild på ett tempel.
• Vad är skillnaden mellan ett tempel och alla andra byggnader?
• Hur skulle ni sammanfatta sanningen som Paulus undervisade om i vers 19?
(Eleverna kan använda andra ord, men bör lyfta fram följande lärosats:
Kroppen är Guds tempel i vilken Anden kan vistas.)
• Hur kan kunskapen om att kroppen är ett tempel påverka hur vi behandlar vår
egen och andras kroppar?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste D. Todd Christofferson i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter ytterligare insikter om hur kunskapen
om den här sanningen kan påverka hur vi behandlar vår kropp.

s. 17).

”När vi accepterar dessa sanningar [från 1 Kor. 6:19–20] … , vill vi verkligen inte
vanpryda kroppen, som med tatueringar, eller försvaga den, som med droger,
eller befläcka den, som med otukt, äktenskapsbrott eller oanständighet. Eftersom
kroppen är vår andes redskap är det väsentligt att vi tar hand om kroppen på
bästa möjliga sätt. Vi borde helga kroppens alla krafter till att betjäna och
befrämja Kristi verk” (”Funderingar över ett helgat liv”, Liahona, nov. 2010,

• Vad tror ni Paulus menade när han sa ”ni tillhör inte er själva” i vers 19?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 6:20. Be klassen följa med och se varför vår
kropp inte är vår egen.
• Vilka ord visar varför vår kropp inte är vår egen? (Förklara att orden ”priset är
betalt” innebär att vi är återlösta eller återköpta genom Jesu Kristi försoning.)
• Hur skulle ni sammanfatta en sanning i vers 19–20? (När eleverna svarat, be
dem lyfta fram följande sanning: Eftersom vi har blivit köpta till ett pris
genom Jesu Kristi försoning, är vår kropp inte vår egen.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:

604

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T U DIE AVSNITT 21

”Snälla ni, säg aldrig: ’Det skadar väl ingen! Lite frihet måste man väl ha? Jag
kan synda nu och omvända mig sen.’ Snälla ni, var inte så dåraktiga och så
grymma. Ni kan inte ostraffat ’på nytt korsfästa Guds Son’ [se Hebr. 6:6]. ’Fly bort
från otukten!’ [1 Kor. 6:18] säger Paulus, och fly ’något som är detta likt’ [L&F
59:6, kursivering tillagd], tillägger Läran och förbunden. Varför? En av
anledningarna är det omätliga lidande till både kropp och ande som världens
Frälsare utstod för att vi skulle kunna fly [se särskilt L&F 19:15–20]. Vi är skyldiga honom något
för detta. Ja, vi är skyldiga honom allt för detta” (”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 90).

• Hur bör vår medvetenhet om att vår kropp inte är vår egen påverka de val vi gör
vad gäller kroppen?
Uppmärksamma eleverna på bilden på tavlan av den färska frukten som är
omgiven av rutten frukt.
• Hur kan vi, genom att förstå de här sanningarna om kroppen, hålla oss rena när
vi omges av ogudaktighet?
Vittna om de lärdomar ni diskuterat. Be eleverna fundera över de intryck eller
maningar de kan ha fått under lektionen och att handla efter de här maningarna.

Nästa studieavsnitt (1 Korintierbrevet 7–14)
Förklara för eleverna att de var och en har fått åtminstone en andlig gåva från vår
himmelske Fader. Be dem att i sina studier av nästa studieavsnitt leta efter andliga
gåvor som vår himmelske Fader ger till sina barn. Tala om för dem att aposteln
Paulus lärde att även om han gav allt han ägde till de fattiga och även gav sin kropp
till att brännas, skulle han inte vara någonting om han inte hade en viss andlig
gåva. Be eleverna att fundera över vilka gåvor de har fått.
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1 Korintierbrevet 7–8
Inledning

Paulus lärde både gifta och ogifta medlemmar i kyrkan om
äktenskapet och om missionsverksamhet. Som svar på en
fråga rörande att äta kött som offrats till avgudar lärde

Paulus de heliga att tänka på hur deras eget beteende
påverkar andra, samt att vara villiga att avstå från vissa
handlingar som skulle kunna få andra att snava andligen.

Lektionsförslag
Hjälp eleverna att fullgöra sin roll i inlärningsprocessen
Andlig inlärning kräver att eleverna anstränger sig och utövar sin handlingsfrihet. För många
elever kan det verka främmande och lite svårt att göra sådana ansträngningar för att lära sig från
skrifterna. Men du kan hjälpa dem förstå, acceptera och göra sin del i att lära sig evangeliet. När
eleverna aktivt fullgör sin roll i att studera evangeliet öppnar de hjärtat för Andens inflytande.

1 Korintierbrevet 7
Paulus ger råd om äktenskapet till gifta och ogifta medlemmar i kyrkan
Rita följande diagram på tavlan:

För att eleverna ska kunna förstå sammanhanget i 1 Korintierbrevet 7 påminner du
dem om att precis som vi, levde kyrkans medlemmar i Korint i ett samhälle med
förvirrande och motstridiga uppfattningar om äktenskap och sexuellt umgänge.
• Med tanke på det ni minns från era studier av 1 Korintierbrevet 5–6, vad fanns
det för falska uppfattningar om sexuella relationer i Korint?
När eleverna svarat skriver du följande på vänster sida av diagrammet under ”Falsk
uppfattning”: Det är acceptabelt att ha sexuellt umgänge med vem som helst.
Förklara att kyrkans medlemmar i Korint hade skrivit till aposteln Paulus och bett
om vägledning rörande Herrens norm för sexuell renhet.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 7:1 och be klassen titta efter vad det var för
fråga de heliga i Korint ställde till Paulus.
• Vad frågade de heliga i Korint Paulus?
Förklara att meningen ”det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna” i
vers 1 tyder på att de heliga i Korint hade frågor om när och om fysisk intimitet var
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lämplig. Vissa kanske undrade om ens gifta personer borde ägna sig åt fysisk
intimitet. Skriv följande på höger sida av diagrammet under ”Falsk uppfattning”:
Det är aldrig acceptabelt att ägna sig åt fysisk intimitet, inte ens inom äktenskapet.
Påpeka att båda de falska uppfattningarna i diagrammet representerar extrema
inställningar som skiljer sig från Guds normer för fysisk intimitet.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 7:2–3. Be klassen följa med och se vad Paulus
sa till de heliga i Korint om fysisk intimitet. (Du behöver kanske hjälpa eleverna
förstå att otuktssynder avser sexuella relationer utanför äktenskapet och att vad han
är skyldig henne avser den kärlek och intimitet som uttrycks mellan man och
hustru.)
Be en elev läsa upp följande stycke från Vägledning för de unga:
”Fysisk intimitet mellan man och hustru är något vackert och heligt. Den instiftades av Gud för
att barn skulle kunna födas och för att vara ett uttryck för kärlek mellan man och hustru. Gud har
befallt att sexuell intimitet ska hållas inom äktenskapet” (Vägledning för de unga [häfte, 2011],
s. 35).

• Vad kan vi lära oss om fysisk intimitet av det vi just läste? (När eleverna svarat
skriver du följande sanning i diagrammet under ”Sanning”: Fysisk intimitet
mellan man och hustru är instiftad av Gud.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Boyd K. Packer i de tolv
apostlarnas kvorum: Be klassen lyssna efter varför fysisk intimitet inom äktenskapet
är instiftad av Gud.
”Förmågan att skapa liv är ingen oväsentlig del av planen, den är
lycksalighetsplanen, den är nyckeln till glädje.
Fortplantningsdriften hos människan är beständig och mycket stark. Vår lycka i
jordelivet, vår glädje och upphöjelse är beroende av hur vi hanterar den här
ihållande, starka fysiska driften” (”Lycksalighetsplanen”, Liahona, maj
2015, s. 26).

• Vilka är syftena med fysisk intimitet mellan man och hustru?
• Varför är fortplantningen – förmågan att skapa liv på jorden – så viktig i vår
himmelske Faders plan?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 7:4–24 genom att förklara att Paulus lärde att makar
i allmänhet inte bör avhålla sig från varandra, att medlemmar i kyrkan som var
änklingar eller frånskilda var tillåtna att gifta om sig om de ville, och att kyrkans
medlemmar skulle ”förbli … inför Gud” oavsett omständigheter. Paulus avrådde
även från skilsmässa.
För att hjälpa eleverna hitta ytterligare en sanning i Paulus uppteckningar i
1 Korintierbrevet 7 delar du in eleverna i grupper om två eller tre och ger
varje grupp ett exemplar av följande utdelningsblad:
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1 Korintierbrevet 7:12–17
Det fanns medlemmar i kyrkan i Korint vars makar inte var kristna.
• Vilka svårigheter kan makar av olika tro ställas inför?
Läs upp Paulus råd till de här familjerna där inte alla var medlemmar i 1 Korintierbrevet 7:12–17 och
leta efter sanningar som Paulus lärde som kan vara till hjälp för sådana familjer idag.
Sammanfatta på den här raden vad Paulus lärde om hur trofasta medlemmar i kyrkan kan påverka
sina familjer: ____________________.
• Vilka exempel har ni sett där en medlem i kyrkan har haft positivt inflytande på
familjemedlemmar som antingen inte var medlemmar i kyrkan eller inte aktiva i kyrkan?

Efter en stund ber du eleverna berätta vilken sanning de hittade i 1 Korintierbrevet
7:12–17. Elevernas svar kan variera men de bör lyfta fram en sanning som liknar
den här: Trofasta efterföljare till Jesus Kristus har en heliggörande inverkan
på sina familjer.
Be gärna några elever att berätta om exempel på medlemmar i kyrkan som har haft
en positiv inverkan på familjemedlemmar som inte var medlemmar i kyrkan eller
som inte var aktiva i kyrkan.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 7:25–40 genom att förklara att Paulus gav sin åsikt
rörande ogifta medlemmar som var ”kallade att tjäna” (JSÖ, 1 Kor. 7:29 [i HFS])
och förklarade att deras omständigheter tillät dem att tjäna Herren utan att ”slitas
hit och dit” (vers 35), eller utan timliga bekymmer med att försörja en familj. Men
han förbjöd dem inte att gifta sig.

1 Korintierbrevet 8
Paulus besvarar en fråga om att äta kött som offrats till avgudar.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste L. Tom Perry i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Jag tillbringade mitt yrkesliv inom varuhusbranschen. Eftersom jag tillhörde
företagsledningen var det viktigt att jag umgicks med lokala affärsorganisationer.
Mötena som de flesta organisationerna hade började alltid med en cocktailtimme
[där alkoholhaltiga drycker vanligtvis serverades]. Under den tiden pratade man
och blev bekant med männen som tillhörde organisationen. Jag kände mig alltid
illa till mods under de där tillställningarna. I början bad jag att få en
citronlimeläsk. Jag insåg snart att läsken såg ut som många av de andra drinkarna. Jag kunde
inte ge intrycket av att jag inte drack alkohol med ett sådant glas läsk i handen” (”Traditionen
att leva ett balanserat och rättfärdigt liv”, Liahona, aug. 2011, s. 32–33).

• Vad kunde ha hänt om äldste Perry hade fortsatt dricka läsk under
cocktailtimmarna?
• Vad finns det för andra situationer där vårt exempel skulle kunna påverka andra
negativt trots att vi inte gör något fel?
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Förklara att kyrkans medlemmar i Korint undrade om det var godtagbart att äta
kött som offrats till avgudar, eller hedniska gudar.
Påpeka att Paulus förstod att medlemmar i kyrkan kunde tycka att det var
godtagbart eftersom de visste att hedniska gudar egentligen inte fanns (se 1 Kor.
8:4–6).
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 8:1 och be klassen leta efter vad Paulus lärde
de heliga i Korint.
• Folket visste ju att avgudar inte fanns på riktigt, men vad sa Paulus var viktigare
än vad de visste? (Osjälvisk kärlek till andra.)
• Vad kan bli resultatet av att man har kunskap, enligt den här versen? (Att man
blir uppblåst, eller arrogant.) Vad kan bli resultatet av att man har osjälvisk
kärlek? (Uppbyggelse, eller att man själv och andra stärks.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 8:7–10. Be klassen följa med och leta efter när
de heliga i Korint inte skulle äta kött som kan ha offrats till avgudar. (Du kan
behöva hjälpa eleverna förstå att svag i de här verserna avser svaghet i förstånd, och
att frihet [vers 9] avser kyrkans medlemmars frihet att ta del av kött som kan ha
offrats till avgudar.)
• Under vilken omständighet sa Paulus att de inte skulle äta kött som offrats till
avgudar, enligt vers 9? (Om det skulle bli till fall för någon med svagt
vittnesbörd eller utan kunskap om evangeliet.)
• Vilket exempel gav Paulus i vers 10 på hur förtäring av kött som offrats till
avgudar skulle kunna få någon att falla? (Om en medlem i kyrkan som hade
svagare tro såg en annan medlem äta i en matsal som hörde till ett
avgudatempel, kanske medlemmen med svagare tro skulle börja tro att det inte
var något fel med avgudadyrkan.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 8:11–13. Be klassen följa med och titta efter
Paulus svar på frågan om att äta mat som offrats till avgudar.
• Vad sa Paulus att han själv skulle göra i den här situationen, enligt vers 13?
Varför? (Hjälp eleverna förstå att till fall i den här versen betyder att snava
andligen, synda eller tappa tron.)
• Vilken princip lär vi oss av de här verserna om hur vi kan undvika att leda andra
till att snava andligen? (När eleverna svarat skriver du följande princip på
tavlan: Vi kan visa kärlek till andra genom att undvika handlingar som
kan leda dem till att snava andligen.)
Använd berättelser för att hjälpa eleverna förstå principer
Berättelser kan hjälpa eleverna förstå de evangelieprinciper som har lyfts fram i ett skriftställe.
Genom att sätta in en evangelieprincip i ett nutida sammanhang kan berättelser hjälpa eleverna
förstå hur en evangelieprincip gäller deras liv och hjälpa dem känna en önskan att tillämpa den.

Be en elev läsa upp resten av äldste Perrys berättelse: Be klassen lyssna efter hur
äldste Perry tillämpade den här principen:
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”Till slut bestämde jag mig för att dricka något som tydligt skulle visa att jag inte
drack alkohol. Jag gick till bartendern och bad om ett glas mjölk. Bartendern
hade aldrig tidigare fått en sådan förfrågan. Han gick ut i köket och hämtade ett
glas mjölk till mig. Nu hade jag en drink som skilde sig rejält från de
alkoholhaltiga drycker som de andra drack. …
Jag fortsatte att välja mjölk under dessa tillställningar. Det blev snart allmänt
känt att jag var mormon. Respekten andra fick för mig förvånade mig verkligen, liksom något
annat som började inträffa. Andra började snart dricka mjölk-cocktail också!” (“Traditionen att
leva ett balanserat och rättfärdigt liv”, s. 33).

• Vad finns det för andra exempel på hur vi kan visa kärlek till andra genom att
undvika handlingar som kan få dem att snava andligt?
Vittna om de sanningar eleverna upptäckte idag och uppmuntra eleverna att söka
efter den Helige Andens vägledning i sin strävan att leva enligt de här sanningarna.
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1 Korintierbrevet 9–10
Inledning

Paulus tog upp bekymmer som de heliga i Korint hade
angående hur han använde kyrkans tillgångar för att sörja för
sina timliga behov. Han förklarade att syftet med hans

predikan var att bringa frälsning till Guds barn. Han
uppmanade dem att undvika att synda likväl som att
förolämpa andra i deras trosuppfattningar.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 9
Paulus predikar evangeliet så att han och hans åhörare kan bli frälsta
Ta med en väckarklocka till lektionen och håll den gömd för eleverna. Ställ den på
att ringa kort efter att du börjat undervisa.
Inled lektionen med att be eleverna föreställa sig hur det eviga livet kommer att
vara. Be dem skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker varför evigt liv
är något de vill ha. Du kan be några elever läsa upp för klassen vad de skrivit.
Mot slutet av den här aktiviteten bör väckarklockan ringa. När det händer ber du
en elev att hitta den och stänga av den.
• Hur kändes det när ni hörde det ljudet?
Be eleverna tänka efter om de någonsin haft svårt att vakna av väckarklockan och
därför missat något viktigt. Be några elever berätta om det.
Förklara att precis som kampen med väckarklockan kan få till följd att vi missar
eller misslyckas med att uppnå något viktigt, kan försummelsen att ”vakna upp” i
livet och ändra vissa beteenden orsaka att vi missar att uppnå det viktigaste av allt,
evigt liv.
Be eleverna leta efter en princip i sina studier av 1 Korintierbrevet 9 som kan hjälpa
dem förstå hur de kan se till att de uppnår evigt liv.
Be en elev läsa upp följande sammanfattning av 1 Korintierbrevet 9:1–21:
Sammanfattningar
Sammanfattningar gör att du snabbt kan gå igenom delar av skriftställeblocket. Genom att
sammanfatta delar av skriftställeblocket i stället för att hoppa över dem, hjälper du eleverna att
ta fasta på handlingen och sammanhanget, och ger dem en grund för att upptäcka och förstå
principer eller lärosatser som senare tas upp i skriftställeblocket. Sammanfattningar gör även att
integriteten och flödet i den inspirerade författarens budskap bibehålls.

Paulus svarade på olika frågor från de heliga i Korint. Han skrev att även om det
skulle ha varit helt befogat av honom att låta kyrkans medlemmar sörja för hans
timliga behov, så hade han inte varit beroende av dem för sina levnadskostnader.
Paulus förklarade att han genom att anpassa sig till olika omständigheter utan att
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kompromissa med evangeliets normer hade kunnat hjälpa judar, icke-judar och
vem som helst som var svag i evangeliet att ta emot evangeliet.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 9:17. Be klassen följa med och se hur Paulus
predikade evangeliet. Förklara gärna att uttrycket ”så är jag betrodd med uppgiften
som förvaltare” avser hur Paulus uppfyllde sitt uppdrag eller sin plikt att predika
evangeliet.
• Hur predikade Paulus evangeliet?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 9:22–23. Be klassen följa med och se varför
Paulus villigt predikade evangeliet.
• Varför predikade Paulus evangeliet villigt?
Be en elev som regelbundet ägnar sig åt ett omfattande träningsprogram (kanske
en musiker eller idrottare) att komma och ställa sig framför klassen. Ställ följande
frågor till eleven:
• Hur är ditt träningsprogram?
• Har du någonsin övat inför ett särskilt tillfälle eller mål? Hur motiverade det dig
att jobba mot ett konkret mål?
Tacka eleven och be honom eller henne att gå och sätta sig.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 9:24–25. Be klassen följa med och leta efter
idrottstävlingen som Paulus använde för att undervisa de heliga i Korint.
• Vilken idrottstävling nämnde Paulus?
• Vilken egenskap sa Paulus att löpare behöver för att bli framgångsrika?
(Förklara att ”underkasta sig i allt” innebär att utöva självkontroll.)
• Vad är det för krans som aldrig vissnar som Paulus talade om, som kommer att
bestå för evigt? (Evigt liv.)
• Vilken princip kan vi lära oss i vers 25 om vad vi måste göra för att få evigt liv?
(Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter fram följande princip:
För att få evigt liv måste vi lära oss att utöva självkontroll i allt. Skriv den
principen på tavlan. Se till att eleverna också förstår att även om självkontroll är
nödvändigt, så kommer evigt liv i slutändan endast genom Jesu Kristi
”förtjänster och barmhärtighet och nåd” [2 Ne. 2:8] och inte endast genom vår
självkontroll.)
• Varför tror ni det är nödvändigt att utöva självkontroll för att få evigt liv?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 9:26–27. Be klassen följa med och se hur
Paulus beskrev sina egna ansträngningar att utöva självkontroll.
• Hur beskrev Paulus sina ansträngningar att uppnå evigt liv, enligt vers 26? (Med
självtillit och utan bortkastade ansträngningar.)
• Vad tror ni Paulus menade när han skrev ”i stället slår jag min kropp och tvingar
den till lydnad”, i vers 27?
För att hjälpa eleverna förstå vad Paulus menade, ber du en av dem läsa upp
följande uttalande av president Brigham Young:
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”Man kan inte ärva evigt liv om inte ens begär bringas till underkastelse under
den ande som lever inom en, den ande som vår Fader i himlen skänkt. Jag menar
Fadern till era andar, de andar som han har satt i dessa kroppens tält. Kroppen
måste fullständigt underordna sig anden. Annars kan den inte fostras till att ärva
evigt liv. … Sök flitigt tills ni får allting att lyda under Kristi lag. …
Om anden ger efter för kroppen, blir den fördärvad. Men om kroppen ger efter
för anden blir den ren och helig” (Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young [1997], s. 204,
205).

• Vad kan vi göra för att hjälpa kroppen att ge efter för vår ande?

1 Korintierbrevet 10
Paulus förmanar de heliga i Korint att undvika att synda och förolämpa andra
Be en elev läsa upp följande uttalande av president James E. Faust i första
presidentskapet:
”En av de stora myterna i livet är när människor tror att de är oövervinnliga.
Alltför många tror att de är gjorda av stål och är starka nog att motstå varje
frestelse. De lurar sig själva att tro: ’Det kan inte hända mig’” (”Det kan inte
hända mig”, Liahona, juli 2002, s. 51).

• I vilka situationer kan människor tillåta sig utsättas för frestelse i tron att de är
tillräckligt starka för att stå emot den? (Skriv upp elevernas svar på tavlan.)
Förklara att Paulus nämnde exempel från israeliternas historia för att varna de
heliga i Korint för frestelse och synd. Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 10:1–5.
Be klassen följa med och leta efter vad Israels barn upplevde under Moses tid, som
borde ha gjort dem andligt starka.
• Vad upplevde Israels barn som borde ha gjort dem andligt starka? (Påpeka
gärna att Paulus identifierade den ”andliga klippan”, eller Jehova, som Kristus
[se även 5 Mos. 32:3–4].)
• Hur kände Gud inför många av dessa forntida israeliters beteende, enligt vers
5?
Be flera elever turas om att läsa upp 1 Korintierbrevet 10:6–11. Be klassen följa med
och se vad Paulus ville att de heliga i Korint skulle lära sig av exemplet om de
forntida israeliterna.
• Vad var Paulus syfte med att berätta om exemplet om de forntida israeliterna?
(Paulus ville varna de heliga i Korint så att de skulle undvika att upprepa de
forntida israeliternas synder.)
Be klassen ställa sig upp och unisont läsa upp 1 Korintierbrevet 10:12.
• Hur skulle ni med egna ord sammanfatta Paulus budskap i vers 12?
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Be klassen sätta sig igen. Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 10:13. Be klassen
följa med och se vad Paulus lärde om frestelse.
• Vad lärde Paulus om frestelse?
• Om Gud inte tillåter att vi frestas över vår förmåga att stå emot, varför gav de
forntida israeliterna efter för frestelse?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Gud bereder en väg för oss att
undkomma frestelse, men vi måste …
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 10:14. Be klassen följa med och se vad Paulus
lärde de heliga i Korint att göra.
• Vad lärde Paulus de heliga i Korint att göra?
• Vad lär oss vers 14 om vår roll i att undkomma frestelse? (När eleverna svarat
fyller du i sanningen på tavlan så att det står: Gud bereder en väg för oss att
undkomma frestelse, men vi måste välja att ta avstånd från frestelsen.)
Föreslå gärna att eleverna skriver Alma 13:28 i sina skrifter nära 1 Korintierbrevet
10:13–14. Be en elev läsa upp Alma 13:28. Be klassen följa med och se vad vi kan
göra för att ta avstånd från frestelse.
• Vad kan vi göra, enligt Alma 13:28, som hjälper oss att ta avstånd från frestelse?
• Hur kan det hjälpa oss att ta avstånd från frestelse om vi ödmjukar oss och
ständigt vakar och ber?
Håll upp ett exemplar av Vägledning för de unga och be eleverna förklara hur vi
lättare kan ta avstånd från frestelse genom att leva enligt normerna som finns i det
här häftet.
Förklara att eleverna kanske inte alltid kan undvika frestelse. Därför behöver vi
bestämma oss nu för hur vi ska handla när frestelser kommer. Be en elev läsa upp
följande uttalande av president Spencer W. Kimball:
”Det är lättast att fatta rätta beslut om vi gör det långt i förväg när vi har det
slutliga målet i sinnet, detta besparar oss mycket smärta vid skiljevägen när vi är
trötta och svårt frestade. …
Utveckla självdisciplin så att ni inte om och om igen måste besluta vad ni ska
göra när ni ställs inför samma frestelse gång på gång. Ni behöver bara besluta
vissa saker en gång! …
Man upphör med onda gärningar innan man påbörjat dem. Det goda livets hemlighet är att
skydda och förebygga. De som faller för det onda är vanligen sådana som försatt sig själva i ett
utsatt läge” (Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W. Kimball [2006], s. 110, 111).

Bär ditt vittnesbörd om de principer som eleverna lyft fram idag. Be eleverna
fundera över vilka frestelser de kämpar mest med. Be dem begrunda
följande frågor:
• Vilka förändringar kan ni göra för att undvika frestelse innan ni ens utsätts
för den?
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• Är ni villiga att göra de här förändringarna?
Be eleverna göra upp en plan som de kan följa för att undkomma frestelse.
Uppmuntra dem att söka hjälp från Herren genom bön när de arbetar på att följa
sin plan.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 10:15–33 genom att förklara att Paulus rådde de
heliga i Korint att respektera andras trosutövningar utan att sätta sina egna normer
på spel, och sa återigen att han predikade för att hjälpa många att bli frälsta.
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1 Korintierbrevet 11
Inledning

Paulus tog upp konflikter bland de heliga i Korint rörande
religiösa sedvänjor. Han betonade att män och kvinnor har
eviga och gudomliga roller och är beroende av varandra i

Herrens plan. Han undervisade också kyrkans medlemmar om
att rätt förbereda sig för att ta del av sakramentet.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 11:1–16
Paulus tar upp stridigheter om sedvänjor på sin tid
Visa en bild på ett gift par (t. ex. Ungt
par på väg till templet, Evangeliebilder
[2008], nr. 120; se även LDS.org). Läs
upp följande repliker som visar hur
vissa kan känna för äktenskap:
1. ”Att ha framgång i min karriär
betyder allt för mig. Jag vill inte dela
upp mitt fokus mellan mina
yrkesmål och mitt äktenskap.”
2. ”Jag vill inte förplikta mig till ett
långsiktigt förhållande. Jag oroar
mig för att fatta ett beslut jag senare
får ångra.”
3. ”Äktenskap skulle vara som en boja.
Jag skulle inte kunna göra vad
jag vill.”
4. ”Jag vet att äktenskap är det
viktigaste beslutet jag någonsin kommer att fatta, och jag ser fram emot det.”
Be eleverna fundera över hur de känner för äktenskapet. Be dem leta efter
sanningar i sina studier av 1 Korintierbrevet 11:1–16 som kan hjälpa dem och andra
förstå vikten av äktenskapet.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 11:3. Be klassen följa med och se vad Paulus
lärde om en äkta mans ansvar. Du kan förklara att i den här versen kan ordet som
översatts till ”man” även översättas till ”äkta man” och ordet som översatts till
”kvinna” kan även översättas till ”hustru”.
• Vilken roll har den äkta mannen? (Du behöver kanske förklara att orden
”mannen är kvinnans huvud” betyder att mannen har det heliga ansvaret att
presidera i hemmet. Att presidera innebär att rättfärdigt vägleda andra i andliga
och timliga frågor.)
• Vem ska presidera över och vägleda mannen när han presiderar i sin familj?

616

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 108

Sammanfatta 1 Korintierbrevet 11:4–16 genom att förklara att Paulus tog upp frågor
om sedvänjor för män och kvinnor när de bad och profeterade under sina
gudstjänster.
Hjälp eleverna förstå att Nya testamentets läsare ibland missförstår Paulus
undervisning och tror att han menar att mannens roll är viktigare än kvinnans roll
eller att mannen är överlägsen eller mer värd än kvinnan. Läs upp följande
uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum:
”Män och kvinnor är jämlika i Guds ögon och i kyrkans ögon, men jämlika
innebär inte att de är likadana. Mäns och kvinnors ansvarsuppgifter och
gudomliga gåvor skiljer sig åt med avseende på deras natur men inte på deras
betydelse eller inflytande. Kyrkan lär att kvinnor är jämställda med, men ändå
olika männen. Gud anser inte att något kön är bättre eller viktigare än det
andra” (”Män och kvinnor i Herrens tjänst”, Liahona, apr. 2014, s. 48).

Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 11:11. Be klassen följa med och leta efter vad
Paulus undervisade angående relationen mellan man och hustru.
• Vad lärde aposteln Paulus om relationen mellan man och hustru?
Betona orden ”i Herren”. Förklara att de här orden avser Herrens plan att hjälpa
oss bli lika honom och uppnå evigt liv.
• Vilken lärosats undervisar den här versen om vad gäller män och kvinnor i
Herrens plan? (Med elevernas ord skriver du följande sanning på tavlan: I
Herrens plan kan inte män och kvinnor uppnå evigt liv utan varandra. [Se
L&F 131:1–4.])
För att hjälpa eleverna förstå sanningen som lyfts fram ovan, håller du upp en sax
och börjar klippa itu ett pappersark. Be eleverna föreställa sig att saxens blad blivit
åtskilda.
• Hur skulle det gå för någon som försökte klippa itu ett pappersark med bara
ena halvan av en sax? Hur liknar saxen en man och hustru som samarbetar?
Använd föremål för att hjälpa eleverna förstå andliga sanningar
Det kan vara svårt att undervisa om evangeliets mindre påtagliga aspekter. När man använder
föremål för att starta en diskussion, kan det hjälpa eleverna att analysera och förstå lärosatser
och principer, och berika lärandemiljön genom att uppmuntra till en anda av vetgirighet.

Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Genom gudomligt påbud är män och kvinnor avsedda att tillsammans utvecklas
mot fullkomlighet och en fullhet av härlighet. Tack vare sina skillnader i
temperament och förmåga kan män och kvinnor skänka äktenskapsrelationen
unika perspektiv och erfarenheter. Mannen och kvinnan bidrar på olika sätt men i
lika mån till enheten och enigheten som inte kan uppnås på annat sätt. Mannen
kompletterar och fulländar kvinnan och kvinnan kompletterar och fulländar
mannen då de lär av varandra och ömsesidigt stärker och välsignar varandra” (”Äktenskapet är
väsentligt för Guds eviga plan”, Liahona, juni 2006, s. 51–52).

• Hur kompletterar mannens och kvinnans egenskaper och ansvar varandra i
familjen?
Påminn eleverna om de olika inställningarna till äktenskap som beskrevs i
replikerna ni läste i början av lektionen. Be några elever berätta om sina tankar och
vittnesbörd angående vikten av äktenskapet i Herrens plan. Bär gärna ditt eget
vittnesbörd också.

1 Korintierbrevet 11:17–34
Paulus undervisar de heliga i Korint om att inte ta lätt på sakramentet
Skriv följande på tavlan: en riktigt andlig upplevelse, en förnyelse för själen, höjdpunkten
på min sabbatsdag.
Be eleverna fundera över sin senaste upplevelse när de tog sakramentet och att
fundera över om de skulle använda några av orden på tavlan för att beskriva sin
upplevelse. Be eleverna leta efter sanningar när de studerar 1 Korintierbrevet
11:17–34 som kan hjälpa dem göra sakramentet till en andligare och
meningsfullare upplevelse.
Förklara att på Paulus tid höll medlemmarna i kyrkan fast i en ritual som påminde
om den sista måltiden. De brukade äta en måltid tillsammans och sedan ta del av
sakramentet. Sammanfatta 1 Korintierbrevet 11:17–22 genom att förklara att Paulus
hade fått en rapport om att när de heliga i Korint samlades för att ta del av
sakramentet, förekom det meningsskiljaktigheter eller stridigheter bland dem.
Paulus fördömde de heliga för att de gjorde dessa samlingar till vanliga måltider i
stället för att bevara sakramentsförrättningens helighet.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 11:23–26. Be klassen följa med och se vad
Paulus uppmanade kyrkans medlemmar att minnas med sakramentet. N/A
Visa bilden Den sista måltiden (Evangeliebilder [2008], nr. 54; se även LDS.org).
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• Vad sa Paulus att Frälsaren lärde
sina lärjungar att minnas när de tog
del av sakramentet?
• Hur kan det ha hjälpt de här
medlemmarna i kyrkan som
kämpade med
meningsskiljaktigheter att minnas
Frälsarens kropp och blod under
sakramentet?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet
11:27–30. Be klassen följa med och se vilken varning Paulus gav de heliga i Korint
vad gäller sakramentet.
• Vad varnade Paulus de heliga i Korint för, enligt vers 27 och 29?
• Vilken sanning kan vi lära oss av de här verserna om vad som händer när vi tar
sakramentet ovärdigt? (Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter
fram följande sanning: Den som tar sakramentet ovärdigt drar på sig sin
egen fördömelse.)
Förklara att vi inte ”behöver vara fullkomliga för att ta sakramentet, men [vi] bör ha
en anda av ödmjukhet och omvändelse i hjärtat” (se Stå fast i din tro [2004], s. 129).
Om vi tar sakramentet samtidigt som vi lever i allvarlig synd eller med ett
obotfärdigt hjärta och inte har någon önskan om att minnas och följa Frälsaren, tar
vi ovärdigt del av sakramentet. Uppmuntra eleverna att be till sin himmelske Fader
och prata med sin biskop (se 3 Ne. 18:26–29) om de har frågor om sin värdighet att
ta sakramentet.
• Varför tror ni att vi genom att ovärdigt ta sakramentet drar fördömelse över
vår själ?
• Vilket råd gav Paulus till kyrkans medlemmar, enligt 1 Korintierbrevet 11:28?
(Med elevernas ord skriver du följande sanning på tavlan: Vi bör granska vårt
liv när vi tar sakramentet.)
Påpeka att avsikten med att granska vårt liv inte bara är att avgöra om vi är värdiga
att ta sakramentet, utan också att avgöra hur väl vi strävar efter att hålla våra
förbund med Herren och hur vi kan försöka omvända oss och bli bättre.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Howard W. Hunter:
”Jag frågade mig själv: ’Sätter jag Gud före allting annat och håller jag alla hans
bud?’ Då kom reflektionen och beslutet. Att göra ett förbund med Herren att
alltid hålla hans bud är en allvarlig skyldighet, och att förnya detta förbund
genom att ta del av sakramentet är lika allvarligt. De högtidliga stunderna av
eftertanke medan sakramentet delas ut har stor betydelse. De är stunder av
självvärdering, själviakttagelse, en tid att reflektera och besluta” (”Tankar om
sakramentet”, Nordstjärnan, okt. 1977, s. 23).
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För att hjälpa eleverna fundera över hur de kan tillämpa sanningen de hittade i
1 Korintierbrevet 11:28, ber du dem tänka på frågor de kan reflektera över när de
förbereder sig att ta sakramentet. De kan till exempel fråga sig: ”Hur kan jag bli en
bättre lärjunge till Jesus Kristus?” Be eleverna nämna några andra frågor de kunde
fråga sig. Du kan också föreslå några frågor själv. Be eleverna skriva upp frågor i
sina anteckningsböcker eller studiedagböcker som de kan fråga sig under
sakramentet för att granska sin värdighet.
Vittna om att när eleverna granskar sin värdighet innan och under det att de tar
sakramentet, kan Herren hjälpa dem få veta hur de kan bli bättre på att uppfylla
sina förbund och vara värdiga att ta emot de välsignelser han vill ge dem. De här
välsignelserna innefattar att bli renade från synd och få ett större mått av kraft från
den Helige Anden. Be eleverna sätta upp ett mål för hur de kan förbereda sig bättre
för nästa tillfälle att ta del av sakramentet.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 11:33–34 genom att förklara att Paulus gav
ytterligare anvisningar till de heliga i Korint om måltiden de hade i samband med
utdelningen av sakramentet.
Avsluta lektionen med att vittna om sanningarna i 1 Korintierbrevet 11.
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1 Korintierbrevet 12
Inledning

Paulus skrev om Andens många gåvor. Han jämförde kyrkan
med en fysisk kropp och förklarade att precis som kroppen
behöver varje del för att fungera på rätt sätt, kan varje

medlem i kyrkan använda Andens gåvor för att bidra till och
stärka kyrkan.

Lektionsförslag
Led eleverna genom inlärningsprocessen
Eleverna blir uppbyggda när du leder dem genom en inlärningsprocess liknande den du upplevde
under lektionsförberedelsen. Hjälp eleverna att söka i skrifterna för att få kunskap och för att
själva upptäcka evangeliesanningar. Ge dem tillfällen att förklara evangeliet med egna ord och
berätta och vittna om det som de vet och känner. Det här hjälper dem att införliva evangeliet i
sinne och hjärta.

1 Korintierbrevet 12:1–11
Paulus undervisar om andliga gåvor
Visa en bild på följande sten:
Berätta för eleverna att inskriptionen
högst upp på stenen lyder: ”Vad du än
gör, så gör det väl.” Förklara att när
president David O. McKay verkade som
missionär i Skottland, såg han den här
stenen ovanför porten på en byggnad
nära Stirling Castle och inspirerades av
dess budskap (se Francis M. Gibbons,
David O. McKay: Apostle to the World,
Prophet of God [1986], s. 45).
Förklara att varje symbol i de nio
rutorna på den här stenen står för ett
numeriskt värde. Be eleverna titta efter
vilket numeriskt värde varje figur har.
(Från vänster till höger representerar
figurerna i övre raden 5, 10 och 3, i
mellanraden 4, 6 och 8, och i undre
raden 9, 2 och 7.)
• Vad blir summan av de tre tal som representeras i översta raden? Mellanraden?
Understa raden?
Förklara att summan av talen i vilken som helst rad, spalt eller diagonal linje på den
här stenen blir 18. En anledning till att de här figurerna kan ha förenats med orden
”Vad du än gör, så gör det väl” är att om någon av de här figurerna flyttades eller
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om dess värde ändrades, skulle summan av stenens rader och spalter inte längre
vara 18 åt varje håll.
Be eleverna att i sina studier av 1 Korintierbrevet 12 fundera över hur vi som
medlemmar i kyrkan är som figurerna på stenen.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 12:1–2 genom att förklara att Paulus ville undervisa
kyrkans medlemmar i Korint om andliga gåvor, som många av de heliga hade
missförstått. Paulus påminde dem om att de före sin omvändelse hade vilseletts
genom avgudadyrkan.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 12:3 och be klassen leta efter hur vi själva kan
få veta att Jesus är Herren och Frälsaren. Förklara att Joseph Smith lärde att ordet
säga i vers 3 bör tolkas som veta (i History of the Church, 4:602–603).
• Hur kan vi, enligt 1 Korintierbrevet 12:3, få ett personligt vittnesbörd om Jesus
Kristus? (När eleverna svarat skriver du följande sanning på tavlan: Endast
genom den Helige Anden kan vi få ett personligt vittnesbörd om att Jesus
Kristus är vår Frälsare. Du kan gärna förklara att samma princip gäller ett
personligt vittnesbörd om Joseph Smith eller Mormons bok.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen bättre, ber du en elev läsa upp
följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:
”Ett vittnesbörd är en ytterst dyrbar ägodel därför att det inte kan förvärvas
enbart med logik eller förnuft eller köpas med jordiska ägodelar eller ges i gåva
eller ärvas efter våra förfäder. Vi kan inte lita till andras vittnesbörd. Vi måste
veta för egen del. President Gordon B. Hinckley har sagt: ’Varje sista dagars helig
har ansvaret att själv skaffa sig en visshet, bortom allt tvivel, om att Jesus är den
levande Gudens uppståndne, levande Son’ (’Frukten icke att göra det goda’,
Liahona, feb. 2000, s. 5). …
Vi får detta vittnesbörd när den Helige Anden talar till anden inom oss. Vi får en stilla och
orubblig visshet som blir källan till vårt vittnesbörd och vår övertygelse” (”Det personliga
vittnesbördets kraft”, Liahona, nov. 2006, s. 38).

• Varför är det viktigt att förstå att ett vittnesbörd om Jesus Kristus endast
kommer genom den Helige Anden?
• Vad kan vi göra för att bjuda in den Helige Anden i vårt liv?
Förklara att som det står i 1 Korintierbrevet 12:4–6, lärde Paulus att det finns ett
antal olika andliga gåvor med olika funktioner men att alla kommer från Gud
genom den Helige Anden. Du kan gärna förklara att Andens gåvor är välsignelser
eller förmågor som ges genom den Helige Anden och att Gud ger åtminstone en
gåva till varje medlem i kyrkan (se L&F 46:11).
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 12:7. Be klassen följa med och se varför vi får
Andens gåvor. N/A
• Vilken sanning kan vi lära oss av Paulus om varför Andens gåvor ges till vår
himmelske Faders barn? (Eleverna bör lyfta fram en sanning som liknar den
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här: Andens gåvor ges till nytta för alla vår himmelske Faders barn. Skriv
den sanningen på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen, ritar du av följande uppställning
på tavlan och ber eleverna rita av den i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.

Andliga
gåvor

Hur de här andliga gåvorna är till nytta för
Guds barn

Dela upp klassen i grupper om två till tre elever. Ge varje grupp i uppgift att studera
1 Korintierbrevet 12:8–11 och att följa de medföljande anvisningarna. Du kan gärna
skriva upp anvisningarna på tavlan eller ge dem ett utdelningsblad.
1. Lista i den första kolumnen i uppställningen var och en av de andliga gåvor
som omnämns i 1 Korintierbrevet 12:8–11.
2. Samtala om var och en av de andliga gåvornas betydelse eller ge exempel
på dem.
Be varje grupp rapportera vilka andliga gåvor de hittat och vilken betydelse varje
gåva har. Om det behövs förklarar du att ”ord av vishet” (vers 8) står för god
omdömesförmåga och rätt tillämpning av kunskap; ”ord av kunskap” (vers 8) står
för kunskap om Gud och hans lagar; ”att skilja mellan andar” (vers 10) står för att
känna igen sanning och osanning och urskilja det goda och onda i andra; och
”olika slags tungomål” (vers 10) står för förmågan att tala främmande eller
okända språk.
Be varje grupp välja ut två av de andliga gåvor som omnämns i vers 8–10 och att i
den andra kolumnen i uppställningen skriva hur de här gåvorna kan vara till nytta
för Guds barn. Efter tillräckligt med tid ber du några elever förklara ett av sina svar i
den andra kolumnen för klassen.
Påpeka att de andliga gåvor som specifikt omnämns i skrifterna är endast några få
av de många gåvor vi kan ta emot genom Anden.
• Vilka andra gåvor kan vi få genom den Helige Anden?
• Vilka andliga gåvor har ni lagt märke till hos era familjemedlemmar, vänner och
klasskamrater?
• Vad kan vi göra för att upptäcka våra andliga gåvor? (Fråga vår himmelske
Fader om dem i bön och studera vår patriarkaliska välsignelse.)
Be eleverna fundera över de andliga gåvor de fått och hur de kan ha nytta av dem
och använda dem till nytta för andra.
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1 Korintierbrevet 12:12–31
Andens gåvor ges för att vara till välsignelse för kyrkans hela medlemskap
Be fyra elever komma fram till tavlan. Utan att låta resten av klassen höra, tilldelar
du var och en av de här eleverna ett av följande ord: fot, hand, öra och öga. Be varje
elev rita en bild av sitt ord på tavlan och be klassen gissa vad var och en av eleverna
ritar. När klassen ser vad varje teckning föreställer ber du eleverna återvända till
sina platser. Be klassen fundera över hur fötter, händer, öron och ögon bidrar till
det arbete som kroppen utför.
• Har ni någonsin skadat en mindre kroppsdel, som ett finger, en tand eller tå?
Hur påverkade den här mindre skadan till och med enkla dagliga göromål?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 12:12–14. Be klassen följa med och se vad
Paulus jämförde kroppen och dess delar med.
• Vad jämförde Paulus kroppen och dess delar med? (Jesu Kristi Kyrka och dess
medlemmar.)
Skriv följande skriftställehänvisning och fråga på tavlan:
1 Korintierbrevet 12:15–22, 25–30
Hur jämförde Paulus kroppen med kyrkan?

Dela in eleverna i samma grupper som tidigare. Be varje grupp läsa upp
1 Korintierbrevet 12:15–22, 25–30 tillsammans och se hur Paulus jämförde
medlemmar i kyrkan med kroppsdelar. Du kan gärna föreslå att eleverna letar efter
vad Paulus lärde om kroppen och dess delar innan de tar reda på hur han jämförde
delar av kroppen med medlemmar i kyrkan. Efter tillräckligt med tid ber du
eleverna rapportera vad de hittat.
• Varför tror ni att Paulus tog upp rollerna som enskilda medlemmar i kyrkan har,
precis efter att han skrivit om andliga gåvor?
• Vilka frågor kan medlemmar i kyrkan ha i dag som kan besvaras genom Paulus
undervisning om hur medlemmar i kyrkan är som delar av en kropp?
• Vilken princip kan vi lära oss av Paulus jämförelse av kyrkans medlemmar med
delar av kroppen? (Se till att eleverna lyfter fram följande princip: När vi
använder våra unika andliga gåvor för att tjäna andra, kan vi stärka
kyrkan. Skriv den principen på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley. Ge gärna
varje elev en kopia av uttalandet.
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”Vi alla delar denna stora strävan. Vi är här för att hjälpa vår Fader med hans
verk och hans härlighet, ’att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan’
(Mose 1:39). Er förpliktelse är lika allvarlig inom ert ansvar, som min förpliktelse
är inom mitt område. Ingen kallelse i denna kyrka är liten eller obetydlig. Vi
påverkar andra när vi utför vår uppgift” (”Detta är Mästarens verk”,
Nordstjärnan, juli 1995, s. 72).

• Hur välsignas kyrkan tack vare enskilda medlemmars olika andliga gåvor och
kallelser?
• Hur har ni sett er familj, en seminarieklass, församling eller gren stärkas av dess
medlemmars andliga gåvor?
Be eleverna fundera över hur de kan använda sina andliga gåvor till att stärka
kyrkan och hjälpa andra.
Be eleverna tyst läsa 1 Korintierbrevet 12:31 och se vad Paulus rådde de heliga i
Korint att göra.
• Vad rådde Paulus de heliga att göra? N/A
• Vad kan vi göra för att sträva efter de av Andens ”nådegåvor som är störst” (se
även L&F 46:8–9)?
Bär ditt vittnesbörd om och din tacksamhet för andliga gåvor, och uppmuntra
eleverna att uppriktigt sträva efter och använda andliga gåvor till att tjäna andra
och stärka kyrkan.
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1 Korintierbrevet 13–14
Inledning

Paulus undervisade om vikten av kristlig kärlek. Han rådde de
heliga i Korint att uppnå och sträva efter kärleken och söka
andra andliga gåvor. Paulus lärde att profetians gåva är

större än tungomålsgåvan och ges till kyrkans medlemmar så
att de kan stärka andra andligen.

Lektionsförslag
Förbered varje lektion med tanke på dina elever
När du förbereder lektioner bör du fundera på vilka resultat du hoppas få se i elevernas liv.
President Thomas S. Monson sa: ”Målet med evangelieundervisning … är inte att proppa
eleverna fulla med kunskap. … Syftet är att inspirera den enskilde att tänka på, känna för och
sedan göra något åt att leva efter evangeliets principer” (Conference Report, okt. 1970, s. 107).

1 Korintierbrevet 13
Paulus undervisar om vikten av att hysa kristlig kärlek
Före lektionen skriver du upp följande scenarier på tavlan, eller ger eleverna kopior
av dem. Be en elev läsa upp vart och ett av scenarierna, och be eleverna fundera
över om något av de här uttalandena beskriver dem.
1. Du blir ofta irriterad och upprörd på grund av ett syskons beteende.
2. En klasskamrat är oförskämd mot dig, så du känner att det är berättigat att
vara oförskämd tillbaka.
3. Du känner dig avundsjuk på en väns talanger och färdigheter.
4. Ibland har du lätt för att skvallra och tala illa om andra i ditt
prästadömskvorum eller i din klass i Unga kvinnor.

• Vilka skadliga följder kan bli resultatet av de här attityderna och beteendena?
Be eleverna titta efter sanningar i sina studier av 1 Korintierbrevet 13 som kan
hjälpa dem undvika attityder och beteenden som kan hindra personlig lycka och
relationer med andra.
Påminn eleverna om att de heliga i Korint betedde sig på sätt som ledde till
stridigheter och söndring i kyrkan. Paulus undervisade i sitt brev om att andliga
gåvor ges för att vara till nytta för alla och hjälpa kyrkans medlemmar att tjäna och
stärka varandra. Paulus sa till de heliga att de skulle sträva efter de ”nådegåvor som
är störst” (se 1 Kor. 12:7–31).
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 13:1–3. Be klassen följa med och leta efter en
egenskap och andlig gåva som Paulus satte stort värde på.
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• Vilken egenskap och andlig gåva satte Paulus stort värde på? (Kristi rena
kärlek.)
Förklara att Kristi rena kärlek är ”den högsta, ädlaste och starkaste sortens kärlek,
inte endast tillgivenhet” (HFS, ”Kärlek”).
• Hur beskrev Paulus dem som inte har kristlig kärlek trots att de har andra
andliga gåvor?
Förklara att orden ”ljudande malm” och ”skrällande cymbal” i vers 1 var högljudda
eller välljudande instrument. I sammanhanget i vers 1 kan de här instrumenten
jämföras med att tala ord som blir tomma eller meningslösa när den som talar inte
drivs av Kristi rena kärlek.
• Varför tror ni att vi ingenting är utan kristlig kärlek?
• Hur är det möjligt att någon kan ge bort alla sina ägodelar för att hjälpa de
fattiga eller villigt dö för sanningen och ändå inte ha Kristi rena kärlek?
(Förklara att kristlig kärlek är mer än en generös gärning och mer än att dö för
sanningen.)
Rita av följande uppställning på tavlan:

Vad kristlig kärlek är
eller gör

Vad kristlig kärlek inte är eller
inte gör

Förklara att Paulus beskrev den kristliga kärlekens natur för att hjälpa de heliga i
Korint att bättre förstå den här gåvan. Dela upp eleverna i par. Be eleverna läsa
1 Korintierbrevet 13:4–8 med sina kamrater och leta efter Paulus beskrivning av
kristlig kärlek.
Efter tillräckligt med tid ber du eleverna komma fram till tavlan och skriva Paulus
beskrivningar av kristlig kärlek under rätt rubrik i uppställningen. Om det behövs
hjälper du eleverna förstå varje beskrivning.
• Vem passar in på alla dessa beskrivningar av kristlig kärlek? (Jesus Kristus.)
Påminn eleverna om att profeten Mormon lärde att kristlig kärlek ”är Kristi rena
kärlek” (Moro. 7:47). Förklara att kristlig kärlek kan beskrivas på två viktiga sätt: 1)
Kristi kärlek för oss, och 2) vår kristliga kärlek för andra. Be eleverna välja några
beskrivningar av kristlig kärlek från listan på tavlan och förklara för klassen varför
de är bra beskrivningar av Jesus Kristus.
• Vad tror ni det betyder i vers 8 att kärleken aldrig upphör?
Be några elever läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Sann kärlek … visas fullkomligt och rent i Kristi osvikliga, absoluta och
försonande kärlek till oss. … Utan denna kärlek – hans rena kärlek till oss –
skulle vi vara ingenting, utan hopp, de mest beklagansvärda av alla
människor. …
Livet ger oss vår beskärda del av bekymmer och motgångar. Ibland misslyckas
saker och ting. Ibland sviker människor oss, eller vi sviks av ekonomier eller
företag eller regeringar. Men det finns något som inte sviker oss, varken nu eller i evigheten –
Kristi rena kärlek” (Christ and the New Covenant [1997], s. 337).

• Hur kan det vara till hjälp att minnas att Jesu Kristi rena kärlek aldrig kommer
att svika oss?
• Vad händer med oss när vi får den kristliga kärlekens gåva, med tanke på vad vi
lärt oss i 1 Korintierbrevet 13:4–8? (Eleverna kanske lyfter fram ett antal
sanningar, men se till att det är tydligt att när vi eftertraktar den kristliga
kärlekens andliga gåva, blir vi mer lika Frälsaren Jesus Kristus. Skriv den
sanningen på tavlan.)
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 13:9–12 genom att förklara att Paulus lärde varför
kunskapens och profetians andliga gåvor så småningom kommer att försvinna.
Paulus insåg att den kunskap som är tillgänglig i det här livet är ofullständig och att
vi får fullkomlig kunskap i evigheten.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 13:13. Be klassen följa med och leta efter tre
andliga gåvor som Paulus lärde skulle bestå, alltså förbli oförändrade. Be eleverna
berätta vad de hittat.
• Vad sa Paulus var den största andliga gåvan? (Eleverna bör lyfta fram följande
sanning: Kristlig kärlek är den största av Andens gåvor. Skriv den
sanningen på tavlan.)
• Vad är sambandet mellan tro, hopp och kärlek? (Tro leder till hopp, och hopp
leder till kärlek.)
• Varför tror ni att kristlig kärlek är den största av Andens gåvor, med tanke på
vad vi lärt oss i 1 Korintierbrevet 13?
Framhåll Paulus råd i 1 Korintierbrevet 14:1 att ”sträva efter kärleken”.
• Vad kan vi göra för att ”sträva efter” eller få gåvan att hysa kristlig kärlek?
Be en elev läsa upp Moroni 7:48. Be klassen följa med och leta efter vad Mormon
lärde sitt folk att göra för att få kärlekens gåva. Be eleverna berätta vad de hittat.
• Hur kan vi genom att ha Kristi rena kärlek förbättra våra relationer med
familjemedlemmar, vänner och jämnåriga?
• Kan ni beskriva ett tillfälle när ni har bevittnat kristuslik kärlek i det sätt varpå
någon behandlat er eller andra? (Berätta gärna om en egen upplevelse.)
Be eleverna att på ett papper skriva vilka beskrivningar av kristuslik kärlek de
känner är svårast för dem och varför. Uppmuntra eleverna att skriva ett mål för vad
de ska göra för att fortsätta sträva efter större kärlek. Be eleverna förvara papperet
någonstans där de ser det ofta och påminns om sitt mål.
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1 Korintierbrevet 14
Paulus lärde att profetians gåva är större än tungomålsgåvan
Ta med föremål till lektionen som kan användas till att bygga ett torn, som till
exempel byggklossar, lådor, kort eller böcker. Be en elev använda föremålen du
tagit med till att bygga ett så högt torn som möjligt på en minut. Efteråt ber du
eleven sätta sig igen. Be eleverna tyst läsa 1 Korintierbrevet 14:1–3 och leta efter det
ord i de här verserna som har ett samband med demonstrationen av
tornbyggandet.
• Vilket ord i vers 3 har ett samband med att bygga torn? (Uppbyggelse. Om det
behövs förklarar du att det är andligheten som ska byggas upp, stärkas eller
förbättras.)
Be eleverna leta efter en princip i sina studier av 1 Korintierbrevet 14 som hjälper
dem förstå hur de kan bygga upp andra.
Förklara att Paulus vände sig till medlemmar i kyrkan i Korint som upplevde
tungomålsgåvan, eller förmågan att tala andra språk. Be en elev läsa upp
1 Korintierbrevet 14:1–3. Be klassen följa med och se vilken andlig gåva Paulus
rådde de heliga att eftersträva i stället.
• Vilken andlig gåva rådde Paulus de heliga att önska sig och eftersträva?
Förklara att ”en profetia består av gudomligt inspirerade ord, talade eller skrivna,
som en person får genom uppenbarelse från den Helige Anden. Vittnesbördet om
Jesus är profetians ande (Upp. 19:10). När någon profeterar, säger eller skriver han
det Gud vill att han skall veta, till hans eget eller andras bästa” (HFS, ”Profetia,
profetera”, scriptures.lds.org).
Skriv följande på tavlan: profetera = att undervisa och vittna genom inspiration
• Hur kan vi, enligt vers 3 få hjälp att välsigna andra när vi undervisar och vittnar
genom inspiration? (Eleverna bör med egna ord lyfta fram en princip som liknar
den här: När vi undervisar och vittnar genom inspiration kan vi bygga upp
och trösta andra.)
• Hur har ni blivit uppbyggda och tröstade genom någon annans inspirerade
undervisning och vittnesbörd?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 14:4–30 genom att förklara att Paulus varnade de
heliga i Korint för tungomålsgåvan. Paulus sa att om tungomålsgåvan användes på
fel sätt, skulle den inte kunna bygga upp kyrkan och den skulle hindra
medlemmarna från att söka efter mer användbara andliga gåvor.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 14:31, 33, 40. Be klassen följa med och se
vilket råd Paulus gav de heliga om att profetera.
• Vilket råd gav Paulus de heliga om att profetera? (Alla, både män och kvinnor,
kan profetera, eller undervisa och vittna. Det ska göras med ordning, en person
i taget.)
• Vilken sanning kan vi lära oss om Jesu Kristi Kyrka av de här verserna?
(Eleverna bör med egna ord lyfta fram en princip som liknar den här: I Jesu
Kristi Kyrka ska allt göras med ordning.
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• Varför tror ni det är viktigt att allt i kyrkan görs med rätt ordning?
Förklara att det som Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 14:34–35 utgör ett exempel
på hur han ledde de heliga i Korint för att upprätthålla ordning i kyrkan. Be en elev
läsa upp 1 Korintierbrevet 14:34–35. Be klassen följa med och se vad Paulus lärde
kyrkans medlemmar i Korint. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att det är svårt att förstå avsikten med Paulus råd eftersom han tydligen
inte förbjöd kvinnor att be eller tala på kyrkans möten (se 1 Kor. 11:5). I Joseph
Smiths översättning har ordet tala i vers 34 och 35 ersatts av styra. Det här ordbytet
antyder möjligheten att Paulus försökte rätta till en situation i vilken vissa kvinnor i
Korint antingen störde ordningen under mötena eller på fel sätt försökte ta på sig
ansvaret att leda i stället för att stödja och följa prästadömsledare (se New Testament
Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 380).
Avsluta lektionen med att vittna om de sanningar som lärs ut i 1 Korintierbrevet
13–14.
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1 Korintierbrevet 7–14
(Studieavsnitt 22)
Förberedelsematerial för hemstudieläraren
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig i sina studier av
1 Korintierbrevet 7–14 (Studieavsnitt 22) är inte avsedd att undervisas som en del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över dina elevers behov.

Dag 1 (1 Korintierbrevet 7–8)
Av Paulus anvisningar till gifta och ogifta medlemmar i kyrkan i Korint lärde sig eleverna att fysisk intimitet mellan man
och hustru är förordnad av Gud och att trofasta efterföljare till Jesus Kristus har en helgande inverkan på sina familjer.
Eleverna lärde sig också att vi kan visa kärlek till andra genom att undvika handlingar som kan få dem att snava
andligt.

Dag 2 (1 Korintierbrevet 9–10)
I sina fortsatta studier av Paulus råd till de heliga i Korint lärde sig eleverna att vi, för att uppnå evigt liv, måste lära oss
att utöva självkontroll i allt. De upptäckte också att Gud bereder en väg för oss att undkomma frestelse, men vi måste
välja att ta avstånd från frestelsen.

Dag 3 (1 Korintierbrevet 11)
Eleverna lärde sig att i Herrens plan kan inte män och kvinnor uppnå evigt liv utan varandra. De lärde sig också att den
som tar del av sakramentet ovärdigt, drar på sig sin egen fördömelse. Därför bör vi granska vårt liv i samband med att
vi tar del av sakramentet.

Dag 4 (1 Korintierbrevet 12–14)
Av Paulus undervisning om Andens gåvor lärde sig eleverna följande sanningar: Endast genom den Helige Anden kan
vi få ett personligt vittnesbörd om att Jesus Kristus är vår Frälsare. När vi eftertraktar den kristliga kärlekens andliga
gåva, blir vi mer lika Frälsaren Jesus Kristus. Kristi rena kärlek är den största av Guds gåvor. När vi undervisar och vittnar
genom inspiration kan vi bygga upp och trösta andra.

Inledning
Paulus skrev om Andens många gåvor. Han jämförde kyrkan med en fysisk kropp
och förklarade att precis som kroppen behöver varje del för att fungera på rätt sätt,
kan varje medlem i kyrkan använda Andens gåvor för att bidra till och
stärka kyrkan.
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Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 12:1–11
Paulus undervisar om andliga gåvor
Visa en bild på följande sten:
Berätta för eleverna att inskriptionen
högst upp på stenen lyder: ”Vad du än
gör, så gör det väl.” Förklara att när
president David O. McKay verkade som
missionär i Skottland, såg han den här
stenen ovanför porten till en byggnad
nära Stirling Castle och inspirerades av
dess budskap (se Francis M. Gibbons,
David O. McKay: Apostle to the World,
Prophet of God [1986], s. 45).
Förklara att varje symbol i de nio
rutorna på den här stenen står för ett
numeriskt värde. Be eleverna titta efter
vilket numeriskt värde varje figur har.
(Från vänster till höger representerar
figurerna i övre raden 5, 10 och 3, i
mellanraden 4, 6 och 8, och i undre
raden 9, 2 och 7.)
• Vad blir summan av de tre tal som representeras i översta raden? Mellanraden?
Understa raden?
Förklara att summan av talen i vilken som helst rad, spalt eller diagonal linje på den
här stenen blir 18. En anledning till att de här figurerna kan ha förenats med orden
”Vad du än gör, så gör det väl” är att om någon av de här figurerna flyttades eller
om dess värde ändrades, skulle summan av stenens rader och spalter inte längre
vara 18 åt varje håll.
Be eleverna att i sina studier av 1 Korintierbrevet 12 fundera över hur vi som
medlemmar i kyrkan är som figurerna på stenen.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 12:7. Be klassen följa med och se varför vi får
Andens gåvor. N/A
• Vilken sanning kan vi lära oss av aposteln Paulus om varför Andens gåvor ges
till vår himmelske Faders barn? (Eleverna kan använda andra ord, men bör lyfta
fram följande eller en liknande sanning: Andens gåvor ges till nytta för alla
vår himmelske Faders barn. Skriv den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 12:8–11. Be klassen följa med och leta efter de
andliga gåvor som Paulus nämnde.
Be eleverna berätta vilka andliga gåvor de hittat och vilken betydelse varje gåva har.
Om det behövs förklarar du att ”ord av vishet” (vers 8) står för god
omdömesförmåga och rätt tillämpning av kunskap; ”ord av kunskap” (vers 8) står
för kunskap om Gud och hans lagar; ”att skilja mellan andar” (vers 10) står för att
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känna igen sanning och osanning och urskilja det goda och onda i andra; och
”olika slags tungomål” (vers 10) står för förmågan att tala främmande eller
okända språk.
• Hur kan de här andliga gåvorna vara till nytta för Guds barn?
Påpeka att de andliga gåvor som särskilt omnämns i skrifterna endast är några få av
de många gåvor vi kan ta emot genom Anden.
• Vilka andra gåvor kan vi få genom den Helige Anden?
• Vilka andliga gåvor har ni lagt märke till hos era familjemedlemmar, vänner och
klasskamrater?
• Vad kan vi göra för att upptäcka våra andliga gåvor? (Fråga vår himmelske
Fader om dem i bön och ta emot och studera vår patriarkaliska välsignelse.)
Be eleverna fundera över de andliga gåvor de fått och hur de kan ha nytta av dem
och använda dem till nytta för andra.

1 Korintierbrevet 12:12–31
Andens gåvor ges för att välsigna kyrkans hela medlemskap
Be fyra elever komma fram till tavlan. Utan att låta resten av klassen höra, tilldelar
du var och en av de här eleverna ett av följande ord: fot, hand, öra och öga. Be varje
elev rita en bild av sitt ord på tavlan och be klassen gissa vad var och en av eleverna
ritar. När klassen ser vad varje teckning föreställer ber du eleverna återvända till
sina platser. Be klassen fundera över hur fötter, händer, öron och ögon bidrar till
det arbete som kroppen utför.
• Har ni någonsin skadat en mindre kroppsdel, som ett finger, en tand eller tå?
Hur påverkade den här mindre skadan till och med enkla dagliga göromål?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 12:12–14. Be klassen följa med och se vad
Paulus jämförde kroppen och dess delar med.
• Vad jämförde Paulus kroppen och dess delar med? (Jesu Kristi Kyrka och dess
medlemmar.)
Skriv följande skriftställehänvisning och fråga på tavlan:
1 Korintierbrevet 12:15–22, 25–30
Hur jämförde Paulus kroppen med kyrkan?

Dela upp eleverna i grupper om två eller tre personer. Be varje grupp läsa upp
1 Korintierbrevet 12:15–22, 25–31 tillsammans och se hur Paulus jämförde
medlemmar i kyrkan med kroppsdelar. Du kan gärna föreslå att eleverna tittar efter
vad Paulus lärde om kroppen och dess delar innan de tar reda på hur han jämförde
delar av kroppen med medlemmar i kyrkan. Efter tillräckligt med tid ber du
eleverna rapportera vad de hittat.
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• Varför tror ni att Paulus tog upp rollerna som enskilda medlemmar i kyrkan har,
precis efter att han skrivit om andliga gåvor?
• Vilka frågor kan medlemmar i kyrkan ha idag, som kan besvaras genom Paulus
undervisning om hur kyrkans medlemmar är som delar av kroppen?
• Vilken princip kan vi lära oss av Paulus jämförelse av kyrkans medlemmar med
delar av kroppen? (Eleverna kanske hittar ett antal olika principer, men se till att
de lyfter fram följande princip: När vi använder våra unika andliga gåvor för
att tjäna andra, kan vi stärka kyrkan. Skriv den principen på tavlan.)
Hänvisa till bilden av stenen som du visade i början av lektionen.
• Hur är vi som medlemmar i kyrkan som de olika figurerna på stenen? (Var och
en av oss är unik och har en viktig roll var än Herren kallar oss att verka. När vi
alla bidrar med våra olika gåvor och förmågor för att tjäna Herren, berikas hela
kyrkan. Det vi gör spelar roll, och kan hjälpa andra uppfylla kyrkans verk.)
• Hur har ni sett er familj; en klass i seminariet, Söndagsskolan, Unga kvinnor
eller prästadömet; eller en församling eller gren stärkas av de andliga gåvorna
hos dess medlemmar?
Be eleverna fundera över hur de kan använda sina andliga gåvor till att stärka
kyrkan och hjälpa andra. Betona Paulus råd i 1 Korintierbrevet 12:31 att ”sträva
efter de nådegåvor som är störst”. N/A
• Vad kan vi göra för att sträva efter de av Andens ”nådegåvor som är störst” (se
även L&F 46:8–9)?
Uttryck ditt vittnesbörd om och din tacksamhet för andliga gåvor, och uppmuntra
eleverna att uppriktigt söka efter och använda andliga gåvor till att tjäna andra och
stärka kyrkan.

Nästa studieavsnitt (1 Korintierbrevet 15–2 Korintierbrevet 7)
Be eleverna fundera över följande frågor när de studerar nästa studieavsnitt: Varför
nämnde aposteln Paulus dop för de döda? Vilka kommer att uppstå? Vilken
härlighet väntar en uppstånden varelse? Kommer alla uppståndna varelser att ha
samma härlighet? Be eleverna tänka på vad som ger dem hopp, speciellt när de
upplever sorg, bakslag eller tragedier. Förklara att de i nästa studieavsnitt kommer
att lära sig lärosatser och principer från Paulus undervisning till de heliga i Korint
som kan ge dem frid och hopp.
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1 Korintierbrevet 15:1–29
Inledning

Paulus fick veta att det fanns personer i Korint som lärde att
det inte fanns någon uppståndelse från de döda. Han
vittnade för kyrkans medlemmar i Korint om att Jesus Kristus
uppstod från de döda. Paulus förklarade vidare läran om

uppståndelsen och dess innebörd för alla vår himmelske
Faders barn. Paulus nämnde att förrättningen dop för de
döda skulle vara meningslös utan uppståndelsen.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 15:1–10
Paulus ger bevis på Jesu Kristi uppståndelse
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Thomas S. Monson:
”Mina bröder och systrar, vi skrattar, vi gråter, vi arbetar, vi leker, vi älskar, vi
lever. Och sedan dör vi. Döden är vårt universella arv. Alla måste gå igenom dess
portaler. Döden gör anspråk på de äldre, de trötta och slitna. Den besöker
ungdomar när hoppet blommar och i förväntningarnas glansdagar. Inte heller
små barn är undantagna dess grepp” (”Han lever, min Förlossare!” Liahona, maj
2007, s. 24).

Be eleverna fundera över vilka tankar och känslor de upplevde när någon de kände
gick bort. Låt gärna några elever berätta om sina upplevelser om de känner sig
bekväma med det.
Be eleverna att i sina studier av 1 Korintierbrevet 15:1–29 leta efter principer som
kan vara till hjälp när någon de känner går bort.
Förklara att när Paulus avslutade sitt brev till de heliga i Korint tog han itu med en
falsk lära som hade lärts ut av några medlemmar i kyrkan. Be en elev läsa upp
1 Korintierbrevet 15:12 och be klassen leta efter vad det var för falsk lära som hade
lärts ut.
• Vad var det som några av de heliga i Korint lärde? (Att det inte finns någon
uppståndelse från de döda.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:3–8. Be klassen följa med och se vad
aposteln Paulus skrev för att hjälpa kyrkans medlemmar förstå att Frälsaren
verkligen uppstod.
• Vad vittnade Paulus om för att hjälpa kyrkans medlemmar förstå att Frälsarens
mission och uppståndelse är verkliga?
• Vilken sanning lär vi oss av de här verserna om en apostels uppgift? (Eleverna
kanske använder andra ord, men de bör lyfta fram en sanning som liknar den
här: Apostlar vittnar om att Jesus Kristus dog för våra synder och uppstod
från de döda.)
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• Hur kan apostlarnas vittnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse hjälpa människor
som har svårt att tro på uppståndelsen?
För att hjälpa eleverna känna hur viktigt och sant det här är, ber du en elev läsa upp
följande vittnesbörd av president Monson. (Du kan också delge andra apostlars
vittnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse från de senaste generalkonferenserna.)
”Av allt mitt hjärta och min själs innerlighet höjer jag min röst som ett särskilt
vittne och betygar och förkunnar att Gud verkligen lever. Jesus är hans Son,
Faderns Enfödde i köttet. Han är vår Återlösare, han är vår Medlare hos Fadern.
Han är den som dog på korset för att sona våra synder. Han var uppståndelsens
första frukt. Tack vare att han dog ska alla leva igen. ’Vad glädje för mig syndare,
han lever, min Förlossare.’ Må hela världen veta det och leva efter den
kunskapen” (”Han lever, min Förlossare!” s. 25).

Be eleverna fundera över hur apostlarnas vittnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse
har stärkt deras tro på uppståndelsen. Be gärna några elever att berätta för klassen
om sina tankar.

1 Korintierbrevet 15:11–29
Paulus förklarar uppståndelsens lära
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 15:11–15 genom att förklara att Paulus frågade
varför de heliga i Korint hade börjat tvivla på uppståndelsens verklighet. Han
påpekade att om Jesus Kristus inte hade uppstått från de döda, hade alla vittnen
om hans uppståndelse varit falska och det hade inte funnits någon mening med att
predika evangeliet.
Skriv följande ofullständiga meningar på tavlan:
Om inte Jesus hade uppstått från de döda, så … (se 1 Kor. 15:16–19).
Eftersom Jesus uppstod från de döda, så … (se 1 Kor. 15:20–22).

Be ena hälften av klassen tyst läsa 1 Korintierbrevet 15:16–19 och se vad som skulle
hända om Jesus inte hade uppstått från de döda. Be den andra hälften tyst läsa
1 Korintierbrevet 15:20–22 och se vilka välsignelser som har kommit tack vare Jesu
Kristi uppståndelse.

1 Korintierbrevet 15:20–22 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande lärosatser och
att kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på
ett sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
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Efter en stund ber du eleverna som läste 1 Korintierbrevet 15:20–22 att berätta hur
de skulle avsluta sin mening på tavlan. Be en elev skriva de här elevernas svar
på tavlan.
Förklara att förstling i vers 20 är den första grödan som en bonde skördar. Precis
som de här skördefrukterna är de första av många som ska skördas, var Jesus
Kristus den förste av alla att uppstå.
• Vad kommer enligt vers 22 att hända med alla barn till vår himmelske Fader
tack vare att Jesus Kristus uppstod? (Eleverna kan använda andra ord men bör
lyfta fram följande lärosats: Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer alla
att uppstå.)
Be eleverna som läste 1 Korintierbrevet 15:16–19 att berätta hur de skulle avsluta
den andra meningen på tavlan. Be en elev skriva de här elevernas svar på tavlan.
Förklara att Paulus i vers 14–19 ber de heliga att fundera över vad följderna skulle
bli ”om Kristus inte har uppstått”. Paulus förklarar att all predikan skulle vara
meningslös eftersom Jesus Kristus inte skulle ha visat att han har makt över döden
och därmed inte skulle ha kunnat sona våra synder. Men eftersom Jesus Kristus
uppstod från de döda vet vi att han är Guds Son och att han har den makten.
Hänvisa till Paulus uttalande i vers 19: ”Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast
till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla
människor.”
• Varför skulle vi vara beklagansvärda om vi endast kunde ha hopp i Jesus Kristus
i det här livet eller om vi inte hade något hopp efter vår död? (Om det inte fanns
någon uppståndelse för de döda skulle vårt hopp i Jesus Kristus endast gälla det
här livet och ändamålen med frälsningsplanen kunde inte uppnås.)
Vilket stort hopp medför Jesu Kristi försoning enligt vers 20–22? (Hoppet att vi alla
kommer att leva igen efter döden. När eleverna svarat skriver du följande sanning
på tavlan: Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kan vi ha hopp.)
• Hur kan Jesu Kristi uppståndelse ge oss hopp när någon vi känner går bort eller
när vi känner oss rädda för att vi själva så småningom ska dö?
För att hjälpa eleverna bättre förstå betydelsen av Jesu Kristi försoning ber du en
elev läsa upp följande uttalande av profeten Joseph Smith. (Dela om möjligt ut det
här uttalandet på ett utdelningsblad till eleverna.)
”De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas
vittnesbörd om Jesus Kristus, att han dog, begravdes och uppstod på den tredje
dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg
till detta” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 49).

• Vad sa Joseph Smith att de fundamentala principerna i vår religion är?
• Med tanke på vad ni har lärt er i den här lektionen, hur är Jesu Kristi
uppståndelse grundläggande för andra evangeliesanningar?
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Vittna gärna om att uppståndelsen är verklig och om hur viktig den är i vår
himmelske Faders frälsningsplan.
Förklara att Paulus i 1 Korintierbrevet 15:23–24 lärde att det kommer att finnas en
ordning i uppståndelsen och att Jesus Kristus ska ”överlämna riket” till vår
himmelske Fader efter att ha gjort slut på all världslig ”makt och kraft”.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:25–26. Be klassen följa med och se vad
Paulus sa slutligen ska hända med Jesu Kristi fiender.
• Vad sa Paulus slutligen ska hända med Jesu Kristi fiender? (De ska läggas
”under hans fötter” [vers 25], eller förgöras.)
• Vem eller vad kan ses som Jesu Kristi fiender? (Exempel kan vara synd,
korruption, ondska och motståndaren.)
• Vad är den sista fienden Jesus Kristus ska förgöra?
• Varför kan döden ses som en fiende till Jesus Kristus och till vår himmelske
Faders plan?
Påminn eleverna om att en del medlemmar i Korint trodde att de döda inte skulle
uppstå, men Paulus påpekade att de heliga brukade göra något som visade deras
tro på de dödas uppståndelse.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:29. Be klassen följa med och se vilken
förrättning de heliga i Korint brukade utföra. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Hur skulle ni sammanfatta det som Paulus frågade de heliga, om att de döpte
sig för de döda? (”Om ni inte tror på uppståndelsen, varför döper ni er då för
de döda?”)
Peka ut att förrättningen dop för de döda är ett vittne om vår tro på uppståndelsen.
Skriv följande sanning på tavlan: De som har dött utan dopet kan ta emot den
här nödvändiga förrättningen.
Visa en bild på ett tempel. Be en elev läsa upp följande uttalande av president
Gordon B. Hinckley:
”Varje tempel, vare sig det är stort eller litet, gammalt eller nytt, uttrycker vårt
vittnesbörd om att livet bortom graven är lika verkligt och visst som jordelivet”
(”Detta fridfulla Guds hus”, Nordstjärnan, juli 1993, s. 72).

Be eleverna tänka tillbaka på ett tillfälle när de utförde dop för de döda eller
förberedde namn att ta med till templet. Be några elever besvara följande frågor:
• Vilka känslor hade du när du förberedde namn eller utförde arbetet för dem i
templet?
• Hur har dina upplevelser av släktforskning och tempeltjänst stärkt din tro på
Jesu Kristi och alla människors uppståndelse?
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Vittna gärna om vikten av att släktforska och utföra tempeltjänst för dem som har
gått bort. Uppmuntra eleverna att visa sin tro på Jesu Kristi uppståndelse och alla
varelsers kommande uppståndelse genom att regelbundet släktforska och utföra
tempeltjänst.

Nyckelskriftställe – 1 Korintierbrevet 15:20–22
För att hjälpa eleverna förstå hur vetskapen om läran i 1 Korintierbrevet 15:20–22
kan förbereda dem för att hjälpa andra, ber du dem tänka på någon de känner som
har förlorat en närstående. Be eleverna skriva ett kort brev till den här personen i
sina anteckningsböcker eller studiedagböcker genom att använda sin kunskap om
det här skriftstället för att undervisa och trösta den här personen. Be några elever
berätta för klassen vad de skrivit.
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1 Korintierbrevet
15:30–16:24
Inledning

Paulus fortsatte med att undervisa de heliga i Korint om
uppståndelsen. Han gladde sig i Jesu Kristi seger över döden.

Paulus uppmanade också kyrkans medlemmar i Korint att
donera till de fattiga heliga i Jerusalem.

Lektionsförslag
1 Korintierbrevet 15:30–52
Paulus undervisar om uppståndelsen
Före lektionen skriver du följande fråga på tavlan: Hur kan människor välja att leva
om de inte tror att de ska leva igen efter att de dött?
I början av lektionen ber du eleverna besvara frågan som står skriven på tavlan.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 15:30–34 genom att förklara att Paulus bad de
heliga i Korint (av vilka några felaktigt trodde att ingen uppståndelse skulle äga
rum) att fundera över varför någon som trodde på Jesus Kristus skulle uthärda
förföljelse och riskera att dö, om det inte fanns någon uppståndelse från de döda.
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:32. Be klassen följa med och se vilken
inställning Paulus menade att somliga människor kan ha om ingen uppståndelse
från de döda fanns.
• Vilken inställning menade Paulus, enligt vers 32, att somliga människor kan ha
om de inte tror på uppståndelsen?
• Varför kan det vara farligt att ha en sådan inställning med tanke på att
uppståndelsen verkligen äger rum?
Be eleverna leta efter sanningar i sina studier av resten av 1 Korintierbrevet 15 som
kan hjälpa dem förstå hur kunskap om uppståndelsen kan påverka deras beslut i
jordelivet.(Obs: Skriv upp sanningar på tavlan allteftersom eleverna hittar dem.)
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:35. Be klassen följa med och leta efter
frågor som människor kan ha om uppståndelsen. Be eleverna berätta vad de hittar.
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 15:36–38 genom att förklara att Paulus besvarade de
här frågorna genom att använda ett frö som symbol för den dödliga kroppen, som
efter död och begravning i jorden kommer fram i uppståndelsen.
Visa (eller rita på tavlan) bilder av solen, månen och några stjärnor.
• Hur är solens ljus i jämförelse med
månens ljus från vårt perspektiv här
på jorden?
• Hur är månens ljus i jämförelse med
stjärnornas ljus?
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Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:39–42. Se till att eleven även läser Joseph
Smiths översättning av 1 Korintierbrevet 15:40. Be klassen följa med och se hur
Paulus använder solens, månens och stjärnornas glans för att förklara skillnaden
mellan uppståndna kroppar. Förklara att ordet glans i det här sammanhanget kan
betyda ljus, prakt eller lyster.

1 Korintierbrevet 15:40–42 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande lärosatser och
att kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på
ett sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Se appendix i slutet av handledningen för en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och för
ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna lära sig de här utvalda skriftställena.

• Vad jämförde Paulus med solens, månens och stjärnornas glans? (Uppståndna
kroppars glans.)
• Vad kan de här skillnaderna i ljus eller härlighet lära oss om uppståndna
kroppar? (Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter fram
följande sanning: Det finns olika grader av härlighet för uppståndna
kroppar.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Joseph Fielding Smith: Be
klassen lyssna efter hur de uppståndna kropparnas olika härlighetsgrader kommer
att skilja sig från varandra. Innan klassen svarar förklarar du att när president Smith
talade om ”celestiala kroppar” menade han dem som uppnår den högsta graden i
det celestiala riket (se L&F 131:1–4).
”Vi kommer inte alla att uppstå med samma slags kroppar. Det slags kropp en
människa erhåller avgör till vilken plats hon går därefter. En del kroppar kommer
att vara celestiala, andra terrestriala och åter andra telestiala. …
En del kommer att uppstå med celestiala kroppar med tillhörande förmåga till
upphöjelse och evig fortplantning. Deras kroppar kommer att stråla liksom solen
liksom Frälsaren gör. … De som kommer till det terrestriala riket kommer att ges
terrestriala kroppar, vilka inte kommer att stråla som solen, men likväl är de härligare än deras
kroppar som erhåller den telestiala härligheten” (Frälsningens lära, sammanst. av Bruce T.
McConkie, 3 band [1954–1956], 2:244).

• Hur kommer de uppståndna kropparnas olika härlighetsgrader att skilja sig från
varandra?
Skriv vid bilden av solen på tavlan ordet Celestial, vid månen Terrestrial och vid
stjärnorna Telestial. Under varje bild ritar du en enkel kropp i form av en
streckgubbe , där den celestiala kroppen har mer glans än den terrestriala och den
terrestriala har mer glans än den telestiala.
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• Vad kommer, enligt president
Smith, den kropp eller härlighet en
person erhåller i uppståndelsen
att avgöra?
• Vad kommer, enligt president
Smith, de som får en celestial kropp
i den högsta graden i det celestiala
riket att få, som en del av sin
härlighet, som de med
icke-celestiala kroppar inte får?
(Skriv Upphöjelsens krafter och evig
avkomma under bilden av den
celestiala kroppen.)
Förklara att ”upphöjelsens krafter” innefattar förmågan att kunna leva det slags liv
som Gud lever och ”evig avkomma” är förmågan att fortsätta få barn i evigheten.
De här välsignelserna är tillgängliga endast för dem som blir upphöjda i den högsta
graden i det celestiala riket (se L&F 131:1–4; 132:19–20).
För att hjälpa eleverna förstå vad vi måste göra för att få en celestial kropp i
upphöjelsen, ber du en elev läsa upp Läran och Förbunden 88:21–22. Be klassen
följa med och se vad vi måste göra för att få en celestial kropp.
• Vad måste vi göra för att få en celestial kropp? (Förklara att orden ”hålla ett
celestialt rikes lag” [vers 22] betyder att ta emot alla förrättningar och ingå och
hålla alla förbund som är nödvändiga för att inträda i det celestiala riket.)
• Hur kan kunskap om härligheten och välsignelserna som bara är tillgängliga för
uppståndna personer i den högsta graden i det celestiala riket påverka en
människas beslut i jordelivet?
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 15:42–52 genom att berätta att Paulus förklarade
vidare hur en uppstånden kropp kommer att se ut. Han talade om den dödliga
kroppen som ”jordisk” (vers 44, 46) och förgänglig, och om en uppstånden kropp
som ”andlig” (vers 44, 46) och oförgänglig eller ”odödlig” (vers 52).

1 Korintierbrevet 15:53–58
Paulus gläds i Jesu Kristi seger över döden
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:53. Be klassen följa med och se vad Paulus
lärde om våra kroppars tillstånd när vi uppstår.
• Vad kommer våra kroppars tillstånd att vara efter uppståndelsen, enligt vers 53?
(Eleverna bör hitta en lärosats liknande den här: Vi kommer att uppstå i ett
oförgängligt och odödligt tillstånd.)
• Hur kommer våra uppståndna kroppar att vara oförgängliga? (De är inte längre
underkastade förruttnelse eller död.)
• Hur kan vetskapen om att var och en av oss ska få en uppstånden kropp och
uppleva dess medföljande härlighetsgrad i all evighet påverka besluten vi fattar i
jordelivet?
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För att förbereda eleverna för att studera resten av Paulus första brev till korintierna
ber du dem räcka upp handen om de någonsin har blivit stuckna av en insekt.
• Hur skulle ni beskriva upplevelsen av att bli stucken?
Be eleverna tyst läsa 1 Korintierbrevet 15:54–55 och se vad Paulus sa inte längre har
någon seger.
• Vad sa Paulus inte längre har någon seger? (Den fysiska döden.)
• Hur kan den fysiska döden ”sticka” oss (vers 55) eller verka ha seger över oss?
• Hur har den fysiska döden blivit ”uppslukad” genom Jesus Kristus (vers 54)?
• Vilken sanning kan vi lära oss av Paulus undervisning om varför den fysiska
döden inte längre har någon seger över oss? (Se till att eleverna lyfter fram en
sanning som liknar den här: Den fysiska döden har ingen seger över oss
tack vare Jesu Kristi uppståndelse.)
Förklara att även om Jesu Kristi uppståndelse har tagit bort udden som är den
fysiska döden, finns det en annan udd i döden som fortfarande kan finnas kvar. Be
en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:56. Be klassen följa med och se vad det är för
udd, som kan finnas kvar när vi dör.
• Vilken udd kan finnas kvar när vi dör?
Be en elev läsa upp 1 Korintierbrevet 15:57–58. Be klassen följa med och se vad
Paulus sa kan ta bort dödens udd som kommer av synd.
• Vad sa Paulus kan ta bort dödens udd som kommer av synd?
• Vad bad Paulus sina läsare göra, enligt vers 58, tack vare Jesu Kristi seger
över döden?
• Vilken princip kan vi lyfta fram i vers 56–58 om vad vi måste göra för att
undvika dödens udd som kommer av synd? (Hjälp eleverna lyfta fram en
princip som liknar den här: Om vi fast och orubbligt lever efter evangeliet,
kommer dödens udd som är synden att tas bort genom Jesu Kristi
försoning.)
• Vad innebär det att leva fast och orubbligt efter evangeliet?
• Vilken roll spelar omvändelse i att vara ståndaktig och orubblig?
För att hjälpa eleverna känna vikten av de sanningar de lärt sig, hänvisar du till
sanningarna som listats på tavlan, och ber eleverna att i sina anteckningsböcker
eller studiedagböcker skriva ner svar på följande fråga: Vilka sanningar om
uppståndelsen har du lärt dig som kan hjälpa dig att vilja leva rättfärdigt? Efter en stund
ber du några elever berätta för klassen vad de skrivit.
Be eleverna sätta upp ett mål för något de kan göra i dag för att vara mer fasta och
orubbliga i evangeliet.
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1 Korintierbrevet 16
Paulus organiserar en insamling för de fattiga som bor i Jerusalem
Sammanfatta 1 Korintierbrevet 16:1–24 genom att förklara att Paulus sa till de
heliga i Korint att ta hand om de fattiga i Jerusalem, ”stå fasta i tron” (vers 13) och
göra allt ”i kärlek” (vers 14).
Vittna om sanningarna som eleverna har lyft fram under lektionen.

Nyckelskriftställe – 1 Korintierbrevet 15:40–42
Be två elever komma fram till dig med sina skrifter. Be dem låtsas att du är en
undersökare och de är missionärskamrater som undervisar dig om
frälsningsplanen. Be dem förklara vad de vet om död och uppståndelse med hjälp
av båda nyckelskriftställena i 1 Korintierbrevet 15 samt andra skriftställen som kan
vara till hjälp. Be klassen berätta om det finns något mer de skulle vilja förklara om
döden och uppståndelsen för en undersökare.
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Introduktion till Paulus
andra brev till korintierna
Varför studera den här boken?
Paulus andra brev till korintierna utmärker sig med sina teman om tröst mitt i
svårigheter, styrka mitt i svagheter (som Paulus själv visade exempel på) och att
urskilja sanna lärare bland de falska. Paulus exempel och undervisning i 2
Korintierbrevet kan inspirera eleverna att förbli sanna och trofasta till de eviga
förbund de slutit med Gud, den evige Fadern, oavsett omständigheter eller följder.

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev andra brevet till korintierna (se 2 Kor. 1:1).

När och var skrevs det?
Strax efter att Paulus skrev 1 Korintierbrevet utbröt ett upplopp i Efesus som en
protest mot hans undervisning (se Apg. 19:23–41), och han begav sig till
Makedonien (se Apg. 20:1; 2 Kor. 2:13; 7:5). Det ser ut som att han skrev 2
Korintierbrevet när han var i Makedonien, troligen kring 55–57 e.Kr. (se HFS
”Paulus brev”).

Vilka skrevs det för och varför?
2 Korintierbrevet skrevs till kyrkans medlemmar i Korint. När Paulus var i
Makedonien under sin tredje missionsresa, kom Titus med nyheter till honom från
Korint om att ett tidigare brev han skickat blivit väl mottaget av de heliga där (se
2 Kor. 7:6–13). Grenen i Korint gjorde framsteg, men Paulus fick också kännedom
om falska lärare där som förvrängde Kristi rena lära. Någon gång efter Paulus första
och troligen även ett andra besök i Korint (2 Kor. 1:15–16) då Paulus verkar ha
skarpt tillrättavisat några av de heliga (se 2 Kor. 2:1; 12:21), hade predikanter från
trakten kring Jerusalem kommit till Korint och börjat undervisa de heliga om att de
måste anamma judiska seder, som stred mot Paulus undervisning. En stor del av 2
Korintierbrevet handlar om de problem som de här falska lärarna orsakade.
Paulus brev vände sig både till dem som önskade mer av hans ord (se 2 Kor. 1–9)
och till dem som inte var lika villiga att ta emot hans undervisning (se 2 Kor.
10–13). Generellt visar texten i 2 Korintierbrevet att det finns ett flertal avsikter med
det här brevet:
1. att uttrycka tacksamhet mot och stärka de heliga som hade tagit till sig hans
tidigare brev,
2. att varna för falska lärare som förvrängde Kristi rena lära,
3. att försvara sin personliga karaktär och auktoritet som en Jesu Kristi apostel (se
2 Kor. 10–13),
4. för att uppmuntra de heliga i Korint att göra generösa ekonomiska uppoffringar
för de nödställda heliga i Jerusalem (se 2 Kor. 8–9).
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Vad kännetecknar den här boken?
Många av Paulus brev fokuserar på lärosatser, men en stor del av det här brevet
betonar Paulus relation med de heliga i Korint och hans kärlek till och omsorg om
dem. Även om Paulus var bestämd i sitt motstånd mot kritiker kan vi genom hela 2
Korintierbrevet se honom som en ömsint prästadömsledare som bryr sig om de
heligas lycka och välmående. Paulus delade också med sig av några personliga
detaljer från sitt liv och skrev om sin ”törntagg i köttet” (2 Kor. 12:7).
I en helig upplevelse som vi läser om i 2 Korintierbrevet 12:2–4, beskrev Paulus sig
själv som ”en man i Kristus” som ”blev uppryckt ända till tredje himlen”, där han
såg och hörde outsägliga ting. Den här synen tillsammans med hans tidigare
doktrinära uttalande rörande skillnaderna i härlighet mellan uppståndna kroppar
(se 1 Kor. 15:35–44) kan ses som en biblisk parallell till den syn som finns
nedtecknad i Läran och förbunden 76.

Översikt

2 Korintierbrevet 1–5 Paulus vittnar om att Gud tröstar sina barn i alla deras
svårigheter. Han uppmanar de heliga att älska och förlåta varandra. Evangeliet och
det som Herrens Ande åstadkommer är mer underbart än moselagens formaliteter.
Paulus uppmuntrar sina läsare i deras stunder av motstånd och påminner dem om
den eviga beskaffenheten av Guds kärlek och härlighet. Han hjälper läsarna förstå
deras behov av att förlikas med Gud genom Jesu Kristi försoning.
2 Korintierbrevet 6–13 När Paulus mötte kritik och motstånd från falska lärare,
förvarade han sin uppriktighet som en Herrens tjänare och uppmanade sina läsare
att skilja sig från världen. Han undervisar om ”sorg efter Guds vilja” (se 2 Kor.
7:10). Paulus tackar de heliga i Korint för deras bidrag till de fattiga i Jerusalem och
uppmuntrar dem att fortsätta ge generöst. Han talar starkt emot ”falska profeter”
(2 Kor. 11:13). Paulus lovprisar Herren och berättar mycket personligt om sina
svårigheter och sin tro på Jesus Kristus. Han skriver om sin syn om den tredje
himlen. Paulus uppmanar de heliga att rannsaka sig själva och visa sig trofasta.
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2 Korintierbrevet 1–3
Inledning

Paulus skrev till de heliga i Korint och förklarade hur de skulle
kunna trösta andra. Han uppmanade dem också att förlåta
en syndare som hade varit i deras församling. Paulus lärde de

heliga att om de vände sig till Herren, skulle de bli mer
lika Gud.

Lektionsförslag
2 Korintierbrevet 1
Paulus undervisade de heliga i Korint om hur man tröstar andra
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de eller någon de känner gick igenom svåra
prövningar eller lidande.
• Vad gjorde ni för att hjälpa honom eller henne?
• Har ni någonsin velat trösta någon under en prövning men inte visste hur?
Be eleverna att i sina studier av 2 Korintierbrevet 1 söka efter en sanning som lär
dem hur de kan trösta andra i deras prövningar och lidanden.
Förklara att när Paulus skrivit 1 Korintierbrevet bröt ett upplopp ut i Efesus som
svar på hans lärdomar. (Se Apg. 19:23–41. Obs: Asien var en romersk provins i
nuvarande Turkiet.) Paulus färdades från Efesus till Makedonien där Titus gav
honom nyheten att Paulus tidigare brev hade tagits väl emot av de heliga i Korint.
Paulus fick också veta att medlemmarna upplevde svårigheter och att några falska
lärare i Korint förvrängde Kristi sanna lära. Paulus skrev 2 Korintierbrevet för att
trösta de heliga och ta itu med problemen som de här ovälkomna lärarna hade
orsakat.
Be flera elever turas om att läsa upp 2 Korintierbrevet 1:1–5. Be klassen följa med
och se vad Paulus sa till de heliga om deras svårigheter.
• Vad sa Paulus till de heliga om Gud i vers 3 som kan ha tröstat dem i deras
svårigheter?
• Vilken sanning lär vi oss av vers 4 om vad vi kan göra när vi får tröst av vår
himmelske Fader? (Eleverna bör lyfta fram en sanning som liknar den här: När
vår himmelske Fader tröstar oss i våra svårigheter, kan vi hjälpa andra att
få hans tröst.)
• Hur har Guds tröst till er under en prövning hjälpt er att hjälpa någon annan att
få hans tröst? (Berätta gärna om en av dina upplevelser medan eleverna
funderar över sina egna.)
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 1:6–8 genom att förklara att Paulus berättade för de
heliga i Korint om de allvarliga och livshotande svårigheter han och hans
följeslagare upplevde när de predikade evangeliet i Efesus.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 1:9–11. Be klassen följa med och se vad som
hjälpte Paulus och hans följeslagare under deras svårigheter.
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• Vad hjälpte Paulus och hans följeslagare under deras svårigheter?
• Vilken sanning hittar ni i vers 11 om hur vi kan hjälpa människor som går
igenom svårigheter? (Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter
fram följande sanning: Våra böner kan hjälpa dem som går igenom
svårigheter.)
• Hur kan våra böner hjälpa någon som går igenom svårigheter?
• Hur har andras böner varit till hjälp för er under en prövning ni upplevde?
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 1:12–24 genom att förklara att Paulus gladde sig
över dem som tagit emot råden han gav i sitt första brev. I vers 15–20 talade Paulus
till dem som fann fel med honom när han ändrade sina planer att besöka dem.
Några av de som kritiserade Paulus verkade säga att eftersom Paulus ändrade sina
resplaner kunde de inte längre lita på honom eller hans lärdomar. Paulus
förkunnade att evangeliets budskap var sant, oavsett hans ändrade planer.

2 Korintierbrevet 2
Paulus förmanar de heliga i Korint att förlåta en syndare
Be eleverna fundera över ett tillfälle då någon sårade eller förolämpade dem eller
någon de älskar.
• Varför kan det vara svårt att förlåta den personen?
Be eleverna leta efter sanningar i sina studier av 2 Korintierbrevet 2 som lär dem
varför det är viktigt att förlåta alla.
Påminn eleverna om att Paulus i sitt första brev till korintierna hade tillrättavisat
dem för deras olydnad och brist på tro. Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 2:1–4.
Be klassen följa med och se vad Paulus hoppades att de heliga i Korint skulle veta
om hans tillrättavisning.
• Vad ville Paulus att de heliga skulle veta om anledningen till att han
tillrättavisade dem, enligt vers 4?
• Hur kan tillrättavisning eller rättning vara ett bevis på någons kärlek till oss?
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 2:5–6 genom att förklara att Paulus skrev om en
medlem i kyrkan som hade syndat mot andra medlemmar i kyrkan och orsakat
dem bedrövelse. På grund av det hade kyrkan uteslutit den här mannen.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 2:7–8. Be klassen följa med och se vad Paulus
sa om hur de heliga borde behandla den här mannen.
• Hur skulle de heliga behandla den här mannen som hade orsakat så mycket
bedrövelse?
Förklara att trots att den här mannen hade syndat, är hans själ mycket värdefull i
Guds ögon (se L&F 18:10). Paulus uppmanade de heliga att förlåta, trösta och älska
mannen för att hjälpa honom omvända sig.
Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 2:9–11 och leta efter ytterligare en anledning
till att Paulus sa att de heliga skulle förlåta andra.
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• Vilken ytterligare anledning finns det till att vi bör förlåta andra, enligt det som
Paulus lärde de heliga i vers 11? (Eleverna bör med egna ord lyfta fram följande
sanning: Om vi inte förlåter andra kommer Satan att ha övertag över oss.
Föreslå gärna att eleverna markerar den här sanningen i vers 11.)
Påpeka att förlåtelse av andra inte betyder att syndaren inte bör hållas ansvarig för
sina handlingar. Inte heller betyder det att vi ska försätta oss i situationer där
människor kan fortsätta att behandla oss illa. Att förlåta andra betyder snarare att
behandla dem som har behandlat oss illa med kärlek och inte hysa någon
förbittring eller ilska mot dem. Vi är befallda att förlåta alla människor. (Se HFS
”Förlåta”, scriptures.lds.org; L&F 64:9–11.)
• Hur tror ni Satan får övertag över oss när vi inte förlåter andra?
Hjälp eleverna att utveckla en djupare kunskap om principen
Eleverna behöver förstå en lärosats eller princip innan de kan tillämpa den. Du kan hjälpa
eleverna förstå lärosatser och principer genom att ställa frågor som leder till en tydligare insikt
om betydelsen av en viss princip eller lärosats, som uppmuntrar eleverna att fundera över en
princip i ett nutida sammanhang, eller som motiverar elever att berätta om sin kunskap om en
princip.

Vittna om vikten av att förlåta andra. Be eleverna tänka på någon som de skulle
behöva förlåta. Be dem sätta ett mål att förlåta den personen så att Satan inte har
övertag över dem.
Förklara att vi kan läsa i 2 Korintierbrevet 2:14 att Paulus skrev att han tackade Gud,
som alltid ”[förde honom] fram i Kristi segertåg”, även i svåra tider.

2 Korintierbrevet 3
Paulus lär de heliga i Korint att när de vänder sig till Herren blir de mer lika Gud
Förklara att under Paulus frånvaro i Korint började några falska lärare att bestrida
Paulus lärdomar och försökte skapa misstro mot Paulus genom att lära de nya
medlemmarna att de fortfarande måste följa moselagen. Sammanfatta
2 Korintierbrevet 3:1 genom att förklara att Paulus, som svar till dem som försökte
skapa misstro mot honom, retoriskt frågade medlemmarna i Korint om han
behövde ge dem ett ”rekommendationsbrev” som vittnade om hans karaktär och
behörighet som en sann Jesu Kristi apostel. (Förklara att under Paulus tid brukade
de som flyttade in i ett nytt samhälle ha med sig rekommendationsbrev. De här
breven presenterade de nykomna och intygade deras goda karaktär.)
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 3:2–3. Be klassen följa med i texten och se vad
Paulus sa att hans rekommendationsbrev var.
• Vad tjänade som Paulus rekommendationsbrev? (De heligas förändrade liv var
som ett brev från Kristus själv.)
• Vad betyder orden ”känt och läst av alla människor” i vers 2? (Många
människor kom först att lära känna kyrkan och bedöma den vara sann tack vare
kyrkans medlemmars uppförande och exempel.)
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Peka ut orden ”inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan” i
vers 3 och förklara att buden under Moses tid var skrivna på stentavlor. Paulus lärde
de heliga i Korint att buden hade skrivits på deras hjärtan genom den Helige
Andens kraft.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 3:5–13 genom att förklara att Paulus ansåg att om
den gamla moselagen, som skulle upphöra, var härlig i sig, så var det eviga
evangelieförbundets härlighet ännu större. Paulus påminde de heliga i Korint om
att Mose hängde en slöja över ansiktet när han kom ner efter att ha talat med Gud
på berget Sinai eftersom Israels barn fruktade strålglansen från hans ansikte.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 3:14–15 och be klassen följa med och se hur
Paulus jämförde israeliterna, som var rädda för strålglansen från Moses ansikte,
med judarna på sin tid.
• Hur jämförde Paulus israeliterna, som krävde att Mose bar en slöja, med
judarna på sin tid?
• Vad skulle orden ”deras sinnen blev förstockade” i vers 14 och ”en slöja [låg]
kvar över deras hjärtan” i vers 15 kunna betyda?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 3:16–18. Be klassen följa med och se vad
Paulus lovade skulle ta bort missförståndets slöja från människornas hjärtan och
sinnen. Förklara att i Joseph Smiths översättning har orden ”närhelst någon
omvänder sig till Herren” vers 16 ändrats till ”närhelst hjärtat vänder sig till
Herren” (Joseph Smith Translation, 2 Corinthians 3:16).
• Vad behövde folket göra för att ta bort missförståndets slöja enligt Joseph
Smiths översättning av 2 Korintierbrevet 3:16?
Skriv på tavlan: När vi vänder hjärtat till Herren …
• Vad händer dem, enligt vers 18, som vänder sig till Herren och får
missförståndets slöja borttagen? (Förklara att uttrycket ”förvandlas till en och
samma bild, från härlighet till härlighet” handlar om hur vi gradvis förändras
genom Anden som hjälper oss att bli mer lika Gud.)
Avsluta uttalandet på tavlan så att det står: ”När vi vänder hjärtat till Herren har
vi Anden hos oss, vilket gradvis hjälper oss att bli mer lika Gud.”
• Vad tror ni menas med att vända hjärtat till Jesus Kristus?
Be eleverna ta en liten stund till att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker
skriva ner hur människor kan vända hjärtat till Jesus Kristus. Be några elever dela
sina listor med klassen.
Be eleverna fundera över hur Anden har förändrat dem eller någon de känner. Be
några elever berätta för klassen om sina upplevelser.
Be eleverna fundera på vad de kan göra för att bli bättre på att vända sig till Herren.
Be dem sätta ett mål att vända sig till Herren så att de kan ta emot Anden och bli
mer lika Gud.
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2 Korintierbrevet 4–5
Inledning

I sitt brev till de heliga i Korint lärde Paulus att det här livets
prövningar och svårigheter är tillfälliga och små jämfört med
evighetens välsignelser. Han lärde också de heliga om domen

och vittnade om att Jesus Kristus gjorde det möjligt för oss
att förlikas med Gud.

Lektionsförslag
2 Korintierbrevet 4
Paulus vittnar om att han trots sina svårigheter inte är rädd eller orolig
Föremål och bilder
Det är ofta svårt att undervisa om evangeliets mindre påtagliga aspekter. Att använda föremål
och bilder kan vara ett effektivt sätt att hjälpa eleverna förstå andliga principer.

Visa bild 1.
• Vad visar den här bilden?
• Vad kan personen som blir knuffad
tycka om personen som
knuffar honom?
Visa bild 2.
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• Hur förändras er bedömning av den
första bilden av att ni har fått se den
i ett större sammanhang?
Förklara att Paulus skrev till de heliga i
Korint för att hjälpa dem att se sina
svårigheter i ett större sammanhang. Be
eleverna leta efter sanningar när de
studerar 2 Korintierbrevet 4 som Paulus
lärde de heliga om deras svårigheter.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 4:1–7
genom att förklara att Paulus försäkrade
de heliga om att han sanningsenligt
hade predikat evangeliet för dem. Han
lärde att Satan, ”den här tidsålderns
gud” (vers 4), arbetar för att hindra folk
från att ta emot evangeliet. Paulus
jämförde sig själv och sina medarbetare
med lerkrukor som innehåller en
”skatt” av ”kunskapen om Guds härlighet” (vers 6–7).
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 4:8–9. Be klassen följa med och se hur Paulus
beskrev svårigheterna med sin missionsverksamhet.
• Hur beskrev Paulus svårigheterna under sin missionsverksamhet?
• Vilka uttryck använde Paulus för att beskriva hur han bemötte de här
svårigheterna?
• Varför tror ni Paulus kunde behålla en positiv inställning medan han upplevde
de här svårigheterna?
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 4:11–14 genom att förklara att Paulus lärde att även
om en del människor skulle ge sitt liv för Jesu Kristi evangelium, skulle deras död
vara övergående.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 4:14–16. Be klassen följa med och se vad
Paulus visste som hjälpte honom att bemöta prövningar och förföljelse.
• Vad visste Paulus som hjälpte honom att bemöta prövningar och förföljelse?
• Vad menas med orden: ”Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre
människa dag för dag” (vers 16)? (Även om Paulus och hans medarbetare skulle
dö fysiskt, stärktes de dagligen i anden.)
Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa upp 2 Korintierbrevet 4:17–18
tillsammans och leta efter sanningar som Paulus lärde de heliga om
prövningar och svårigheter. Be varje par arbeta tillsammans på att besvara följande
frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Dela gärna ut frågorna på ett
utdelningsblad eller skriv dem på tavlan:
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2 Korintierbrevet 4:17–18
1. Vilka sanningar lärde Paulus de heliga om prövningar och svårigheter?
2. Varför är det viktigt att se våra svårigheter i ett större sammanhang i vår himmelske Faders plan?
3. När har ni sett någon förbli stark under prövningar för att han eller hon såg sina svårigheter i ett
större sammanhang i vår himmelske Faders plan?

Efter en stund ber du flera elever skriva upp sina svar på den första frågan på
tavlan. Eleverna kan skriva flera möjliga sanningar, som till exempel den här: Våra
prövningar och svårigheter i det här livet är små jämfört med de eviga
välsignelser och den eviga tillväxt som kommer när vi troget uthärdar dem.
Eftersom tillfälliga svårigheter kan åstadkomma evig tillväxt och härlighet,
behöver vi inte misströsta under svåra tider. Det finns eviga syften med våra
svårigheter, även när vi inte kan se det under jordelivet.
Be några elever ge sina svar på den andra frågan. Efter det kan du ställa följdfrågor
som följande:
• På vilka sätt kan våra prövningar och svårigheter åstadkomma tillväxt?
• Hur kan vi genom att minnas de här sanningarna trofast uthärda prövningar
och svårigheter?
Be några elever ge sina svar på den tredje frågan. Berätta gärna om en egen
upplevelse.

2 Korintierbrevet 5
Paulus undervisar de heliga om domen och Jesu Kristi försoning
Ge varje elev ett papper. Be var och en att vika papperet på mitten och skriva sitt
namn på ena pappershalvan och vår himmelske Fader på den andra. Förklara att vi
lämnade vår himmelske Faders närhet när vi kom till jorden. Be eleverna riva sina
papper på mitten och hålla isär de två halvorna.
• På vilka sätt kan det iturivna papperet representera vad som hände när vi
lämnade vår himmelske Faders närhet och kom till jorden för att uppleva
dödligheten?
Be eleverna leta efter sanningar i sina studier av 2 Korintierbrevet 5 som hjälper
dem förstå vad vi måste göra för att återvända till vår himmelske Faders närhet.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 5:1–6 genom att förklara att Paulus bekräftade att vi,
fastän vi är borta från Gud under jordelivet och så småningom kommer att dö, ska
vi uppstå och leva igen.
Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 5:6–7 och leta efter vad Paulus lärde de
heliga att de borde göra fastän de visste att de var borta från Gud i jordelivet.
• Vilken sanning lärde Paulus om vår separation från Gud i jordelivet? (Eleverna
kan använda andra ord, men se till att de lyfter fram följande sanning: Eftersom
vi är åtskilda från Gud i jordelivet, måste vi leva i tro, utan att se. Be
eleverna skriva den här sanningen på pappershalvan med deras namn.)
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• Vad menas med att ”leva i tro, utan att se” (se vers 7)?
• Vad finns det för exempel på situationer eller beslut som ni skulle kunna stöta
på där det krävs att ni lever i tro utan att se? (Skriv elevernas svar på tavlan.
Deras svar kan innefatta att följa kyrkans normer, bestämma sig för att verka
som missionär eller dela med sig av sitt vittnesbörd.)
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de (eller någon de känner) levde i tro utan att
se. Be några av dem berätta om sina upplevelser.
Be eleverna tänka på en omständighet eller ett beslut de står inför just nu, som gör
det svårt för dem att leva i tro. Uppmuntra dem att leva i tro i den situationen och i
alla situationer.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 5:8–10. Be klassen följa med och se vad Paulus
sa att vi ska göra medan vi är åtskilda från Gud i jordelivet.
• Vad sa Paulus att vi ska göra medan vi är åtskilda från Gud i jordelivet, enligt
vers 9?
• Vilken sanning lär vi oss om varför vi borde arbeta på att göra goda gärningar i
det här livet, enligt Paulus lärdomar i vers 10? (Eleverna kan använda andra ord
men bör lyfta fram en sanning som liknar den här: Var och en av oss kommer
att dömas av Jesus Kristus enligt vad vi har gjort i jordelivet. Säg till
eleverna att de kan markera de ord i vers 10 som lär ut den här sanningen.)
Be eleverna fundera över förändringar som de kan behöva göra för att förbereda sig
för den stund då de kommer att dömas av Jesus Kristus. Uppmuntra dem att följa
de andliga maningar som de kan få.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 5:15–16. Be den här eleven att även läsa upp
Joseph Smiths översättning av 2 Korintierbrevet 5:16i Handledning för skriftstudier.
Be klassen följa med och se vad Jesus Kristus gjorde för oss så att vi kan återvända
till vår himmelske Faders närhet.
• Vad gjorde Jesus Kristus, enligt vers 15 för att hjälpa oss att återvända till vår
himmelske Fader?
• Vad gör troende tack vare Jesu Kristi försoning, enligt vers 15–16? (Troende
lever sitt liv med Kristus i centrum och lever inte efter världens sätt eller köttets
frestelser. Be eleverna skriva det här påståendet på pappershalvan med
deras namn.)
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 5:17–19. Be klassen följa med och se hur Jesu
Kristi försoning kan hjälpa de heliga att återvända till vår himmelske Faders
närvaro.
• Hur kan Jesu Kristi försoning hjälpa oss att återvända till vår himmelske Faders
närvaro? (När eleverna svarat skriver du följande sanning på tavlan: Genom
Jesu Kristi försoning kan vi bli nya skapelser och bli förlikade med Gud.
Be eleverna skriva den här sanningen på den pappershalvan som det står ”vår
himmelske Fader” på.)
• Vad tror ni menas med att bli ”en ny skapelse” (vers 17)?
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Be eleverna tyst läsa Mosiah 27:23–26 och leta efter ytterligare detaljer om vad det
innebär att bli en ny skapelse. Efter en stund ber du några elever berätta vad de
hittade.
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen följa med och leta efter hans förklaring av hur vi
kan bli nya skapelser.
”Kärnan i Jesu Kristi evangelium skapar en grundläggande och bestående
förändring i själva vår natur, som möjliggörs genom Frälsarens försoning. Sann
omvändelse medför en förändring av ens tro, hjärta och liv så att man accepterar
och underkastar sig Guds vilja (se Apg. 3:19,; 3 Ne. 9:20) och innefattar ett
medvetet åtagande att bli en Kristi lärjunge.
… När vi hedrar frälsningens och upphöjelsens förrättningar och förbund (se L&F
20:25), ’strävar framåt med ståndaktighet i Kristus’ (se 2 Ne. 31:20), och håller ut i tro intill
änden (se L&F 14:7), blir vi nya skapelser i Kristus (se 2 Kor. 5:17)” (se ”Omvänd till Herren”,
Liahona, nov. 2012, s. 107).

Be alla eleverna att föra samman de två pappershalvorna. Förklara att ordet
försonas innebär att förena två parter som tidigare varit åtskilda. På grund av
Adams fall så väl som våra egna synder, blir vi andligt åtskilda från vår himmelske
Fader. Genom sin försoning erbjuder Jesus Kristus sig att försona oss med Fadern
och återställa vår relation till honom.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 5:20–21. Be klassen leta efter vad Paulus
förmanade de heliga att göra.
• Vad förmanade Paulus de heliga i Korint att göra?
• Vad lärde Paulus om Jesus Kristus i vers 21? (Jesus Kristus var utan synd men
led för våra synder så att vi kunde bli rättfärdiggjorda.)
Vittna om sanningarna som eleverna lyfte fram under den här lektionen. Be
eleverna att gå igenom listan över sanningar som de skrev ned och fundera över
vad de behöver göra för att förbli förlikade med Gud. Uppmana dem att följa
andliga maningar som de kan få.
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2 Korintierbrevet 6–7
Inledning

Paulus fortsatte att försvara sitt uppträdande som en Guds
tjänare inför de heliga i Korint. Han uppmanade de heliga att
ta avstånd från all orättfärdighet. Han förkunnade sin

hängivenhet till de heliga och gladdes över att de hade
upplevt gudaktig sorg och omvänt sig från sina synder.

Lektionsförslag
Kurstakt
Ibland har du inte tillräckligt med tid för att använda alla lektionsförslag i handledningen. Du kan
behöva anpassa delar av lektionen genom att kort sammanfatta ett antal verser eller hjälpa
eleverna att snabbt lyfta fram en princip eller lärosats innan ni går vidare till nästa stycke. Sök
Andens vägledning och fundera i en anda av bön över elevernas behov när du väljer vilka delar
av skriftställeblocket du ska betona.

2 Korintierbrevet 6:1–13
Paulus beskriver egenskaper hos Guds tjänare
Be eleverna föreställa sig följande scenario:
• När ni och några andra från er församling eller gren utför ett serviceprojekt går
några människor förbi och kommer med otrevliga kommentarer om kyrkan.
Vad skulle kunna hända om ni eller några andra i gruppen svarar på ett
otrevligt sätt?
Be eleverna tänka på tillfällen när de fick utstå motstånd eller hån medan de
tjänade Herren. Be eleverna att i sina studier av 2 Korintierbrevet 6:1–13 titta efter
en sanning som kan vägleda dem vid sådana tillfällen.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 6:1–2 genom att förklara att Paulus kallade sig själv
och sina medhjälpare för ”medarbetare” (vers 1), med vilket han menar
”medarbetare till Kristus” enligt Joseph Smiths översättning av 2 Korintierbrevet
6:1–2. Paulus citerade profeten Jesajas ord (se Jesaja 49:8) för att betona att tiden var
kommen för de heliga att tänka på sin frälsning.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 6:3–7. Be hälften av klassen att leta efter ord
eller uttryck som beskriver motståndet som Paulus och hans medtjänare fick
uppleva. Be den andra hälften att leta efter ord eller uttryck som beskriver hur
Paulus och hans medtjänare reagerade på motståndet.
• Vilken typ av motstånd utstod Paulus och hans medtjänare?
• Vilka ord eller uttryck beskriver hur de reagerade på motståndet?
Titta på vers 3 igen och förklara att ordet tjänst avser arbetet i kyrkan.
• Hur kan kyrkans medlemmars handlingar nuförtiden påverka andras åsikter
om kyrkan?
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• Hur skulle ni sammanfatta Paulus lärdomar i vers 3–7 som en princip?
(Eleverna bör lyfta fram en princip som liknar den här: När vi bemöter
motstånd med kärlek, vänlighet och rättfärdighet, kan vi bidra till att
andra ser positivt på kyrkan.)
Påminn eleverna om scenariot som presenterades i början av lektionen. Be dem
förklara hur man skulle kunna reagera på den situationen på ett rättfärdigt sätt och
vilka följderna skulle kunna bli av det.

2 Korintierbrevet 6:14–18
Paulus råder de heliga att gå ut från de onda
Dela in eleverna i par och ge varje elev ett exemplar av följande
utdelningsblad.

2 Korintierbrevet 6:14–18
Råd till de heliga

Löften från Herren

Be paren läsa 2 Korintierbrevet 6:14–18. Be en elev i varje par att titta efter Paulus
råd till de heliga. Be den andra eleven titta efter de löften från Herren som skulle
uppfyllas om de heliga lyssnade till Paulus råd. Be dem använda det de hittar till att
fylla i uppställningen tillsammans. Du kan behöva förklara att Beliar betyder
ogudaktighet (se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Belial”) och
den som inte tror avser dem som inte tror på vår himmelske Fader eller som tror på
andra gudar. Paulus hade även tidigare jämfört de heliga i Korint med Guds tempel,
så med ordet tempel avses dem som folk.
Låt paren få tillräckligt med tid till att berätta för varandra vad de hittat och fylla i
uppställningen.
Förklara att Paulus specifikt varnade de heliga för att ha med ”något orent” att göra
(vers 17) – vilket innefattade avgudadyrkan och dem som utövade det – för att
kunna skydda sig själva mot synd. Avgudadyrkan är att älska eller dyrka något som
skapats av människor mer än Gud.
Be eleverna skriva Om över rubriken ”Råd till de heliga” och Så över rubriken
”Löften från Herren” på sina utdelningsblad.
• Vilka principer lär vi oss av 2 Korintierbrevet 6:14–18? (Eleverna kan lyfta fram
flera principer men betona att när vi tar avstånd från falska beteenden och
det som är orent, tar Herren emot oss.)
• Vad kan det finnas för exempel på falska beteenden eller sådant som är orent i
vår tid?
• Hur kan vi ta avstånd från sådant och dem som förespråkar det?
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Förklara att den här principen inte innebär att vi behandlar dem som tror
annorlunda än oss ovänligt eller vägrar umgås med dem, men att vi respektfullt
hävdar vår tro och undviker att delta i aktiviteter som kan få oss att synda.
• Vad tror ni menas med att Herren ska ”ta emot” oss (2 Kor. 6:17)?
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de kände att Herren var med dem när de tog
avstånd från falska beteenden som hade kunnat leda dem bort från Herren. Be
några elever berätta om sina upplevelser.
Be eleverna fundera över vad de kan behöva göra för att ta avstånd från falska
beteenden och det som är orent så att de kan ta emot Herrens välsignelser.

2 Korintierbrevet 7
Paulus gläds över de heligas sanna omvändelse
Be en elev läsa upp följande scenario:
I en intervju för en tempelrekommendation för vigsel bekänner en ung kvinna några tidigare
synder för sin biskop. Efter att ha samtalat lite förstår biskopen att den unga kvinnan inte har
omvänt sig helt från sina synder och att hennes synder är tillräckligt allvarliga för att göra henne
ovärdig en tempelrekommendation. Biskopen förklarar att den unga kvinnan måste vänta på att
få en tempelrekommendation tills hon har omvänt sig helt. Hon blir bestört och säger att hon har
omvänt sig eftersom hon inte har upprepat någon av de synderna på länge. Biskopen förklarar
att sann omvändelse inte enbart innebär att man upphör med synden, och uppmanar henne att
påbörja en sann omvändelseprocess.

• Hur tror ni att den unga kvinnan kanske känner sig vid det här laget i intervjun?
Be eleven att fortsätta läsa upp scenariot:
Den unga kvinnan förklarar för sin biskop att hon är väldigt upprörd eftersom inbjudningskorten
till vigseln och mottagningen redan har skickats ut. Hon säger att alla frågor och skammen som
skulle komma av att skjuta upp bröllopet är mer än hon klarar av. Hon frågar om det finns något
sätt för henne att beseglas i templet som planerat och arbeta på omvändelseprocessen senare.

• Vad verkar den unga kvinnan oroa sig mest för, med tanke på hennes svar till
biskopen?
Be eleverna leta efter en sanning i sina studier av 2 Korintierbrevet 7 som den unga
kvinnan i scenariot måste förstå innan hon kan omvända sig helt från sina synder.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 7:1–7 genom att förklara att Paulus fortsatte försvara
sig inför dem som försökte skapa misstro mot honom och försäkrade de heliga i
Korint om att han inte hade felat mot någon.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 7:8–9. Be klassen följa med och se hur ett av
Paulus tidigare brev hade påverkat de heliga i Korint.
• Hur hade brevet påverkat de heliga?
• Varför gladde sig Paulus över deras sorg?
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Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 7:10–11. Du kan föreslå att de markerar de
två typerna av sorg som Paulus nämnde och vad var och en av dem leder till.
• Vilka är de två typerna av sorg som Paulus nämnde?
Skriv rubrikerna Sorg efter Guds vilja och Världslig sorg på tavlan. Be en elev läsa upp
följande uttalande av president Ezra Taft Benson, som förklarade vad begreppet
”världslig sorg” innebär:
”Det är inte ovanligt att män och kvinnor i världen känner samvetskval över
sådant som de gör fel. Ibland beror det på att deras handlande orsakat dem eller
deras nära och kära stor sorg och förtvivlan. Ibland beror deras sorg på att de har
upptäckts och blivit straffade för sina gärningar. Sådana världsliga känslor utgör
inte ’sorg efter Guds vilja’” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson
[2014], s. 82).

• Hur skulle ni sammanfatta vad världslig sorg är?
• Vad kan världslig sorg leda till enligt vers 10? (Förklara att ordet död i vers 10
avser andlig död, som innebär separation från Gud. Under rubriken ”Världslig
sorg” på tavlan skriver du följande sanning: Världslig sorg kan leda oss till
andlig död, eller separation från Gud.)
• På vilka sätt kan världslig sorg leda någon till andlig död? (Det kan hindra
någon från att uppriktigt omvända sig och ta emot vår himmelske Faders
förlåtelse.)
• Vad leder sorg efter Guds vilja till, baserat på vers 10? (Skriv följande sanning
under rubriken ”Sorg efter Guds vilja”: Sorg efter Guds vilja får oss att
omvända oss från våra synder och ta emot frälsning.)
För att hjälpa eleverna att bättre förstå varför sorg efter Guds vilja får oss att
omvända oss, ber du en elev läsa upp följande uttalande av president Ezra
Taft Benson:
”Sorg efter Guds vilja är en Andens gåva. Det är en djup insikt om att våra
handlingar har sårat vår Fader och Gud. Det är en tydlig och stark medvetenhet
om att vårt uppträdande har fått Frälsaren, som inte begick någon synd, den
störste av alla, att utstå ångest och lidande. Våra synder fick honom att blöda ur
varje por. Det är denna mycket påtagliga mentala och andliga smärta som i
skrifterna kallas ’ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande’. … En sådan anda
är en grundförutsättning för sann omvändelse” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson,
s. 83).

• Varför tror ni att sorg efter Guds vilja får oss att uppriktigt omvända oss från
våra synder?
Be eleverna reflektera över scenariot med den unga kvinnan som ville ha en
tempelrekommendation.
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• Vad var det under hennes intervju med biskopen som visade att hon inte
upplevde sorg efter Guds vilja?
• Vad kan vi göra för att ersätta världslig sorg med sorg efter Guds vilja?
Om det behövs hjälper du eleverna förstå att den sorg efter Guds vilja som vi
upplever när vi omvänder oss kan variera beroende på syndens allvar.
Vittna om att när vi känner sorg efter Guds vilja i stället för världslig sorg över våra
synder, kan vi uppriktigt omvända oss, bli renade från våra synder och slutligen
erhålla frälsning. Be eleverna eftersträva sorg efter Guds vilja i sina försök att
omvända sig.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 7:12–16 genom att förklara att Paulus uttryckte sin
omtanke och sitt förtroende för de heliga.
Gå kortfattat igenom sanningarna som eleverna lyfte fram i sina studier av
2 Korintierbrevet 6–7 och uppmuntra dem att följa maningar som de kan ha fått för
att tillämpa de här sanningarna.
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1 Korintierbrevet 15–2 Korintierbrevet 7
(Studieavsnitt 23)
Förberedelsematerial för hemstudieläraren
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig i sina studier av
1 Korintierbrevet 15–2 Korintierbrevet 7 (Studieavsnitt 23) är inte avsedd att undervisas som en del av din lektion. Den
lektion som du håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när
du funderar över dina elevers behov.

Dag 1 (1 Korintierbrevet 15:1–29)
När eleverna studerade första hälften av 1 Korintierbrevet 15 fick de veta att apostlar vittnar om att Jesus Kristus dog
för våra synder och uppstod från de döda. Eleverna fick också veta att de som dött utan att ha döpts kan ta emot den
här nödvändiga förrättningen.

Dag 2 (1 Korintierbrevet 15:30–16:24)
I den här lektionen fortsatte eleverna att studera Paulus lärdomar om uppståndelsen. De lärde sig att det finns olika
grader av härlighet för uppståndna kroppar. Dessutom lärde de sig att om vi är ståndaktiga och orubbliga i att leva
efter evangeliet kommer dödens udd som synden medför att tas bort genom Jesu Kristi försoning.

Dag 3 (2 Kor. 1–3)
Av Paulus andra brev till korintierna lärde sig eleverna att när vår himmelske Fader tröstar oss i våra svårigheter, kan vi
hjälpa andra ta emot hans tröst. De lärde sig också att om vi inte förlåter andra har Satan övertag över oss, och när vi
vänder hjärtat till Herren får vi Anden med oss, som gradvis hjälper oss bli mer lika Gud.

Dag 4 (2 Korintierbrevet 4–7)
När eleverna studerade Paulus beskrivning av sin verksamhet i den här lektionen upptäckte de följande sanningar: Våra
prövningar och svårigheter i det här livet är små jämfört med de eviga välsignelserna och tillväxten som kommer när vi
trofast uthärdar dem. Eftersom vi är åtskilda från Gud i jordelivet är det meningen att vi ska vandra i tro och inte
genom att se. Var och en av oss kommer att dömas av Jesus Kristus i enlighet med vad vi har gjort i jordelivet. Genom
Jesu Kristi försoning kan vi bli nya skapelser och bli förlikade med Gud. När vi tar avstånd från falska beteenden och
det som är orent, tar Herren emot oss.

Inledning
I sitt andra brev till de heliga i Korint betonade Paulus sin hängivenhet till dem och
sa att han gladde sig åt vetskapen om att de tagit till sig hans tidigare råd. Han
lärde att sorg efter Guds vilja leder till omvändelse.
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Lektionsförslag
2 Korintierbrevet 7:8–11
Paulus gläds över de heligas sanna omvändelse
Be en elev läsa upp följande scenario:
I en intervju för en tempelrekommendation för vigsel bekänner en ung kvinna några tidigare
synder för sin biskop. Efter att ha samtalat lite förstår biskopen att den unga kvinnan inte har
omvänt sig helt från sina synder och att hennes synder är tillräckligt allvarliga för att göra henne
ovärdig en tempelrekommendation. Biskopen förklarar att den unga kvinnan måste vänta med
att få en tempelrekommendation tills hon har omvänt sig helt. Hon blir bestört och säger att hon
har omvänt sig eftersom hon inte har upprepat någon av de synderna på länge. Biskopen
förklarar att sann omvändelse inte enbart innebär att man upphör med synden, och uppmanar
henne att påbörja en sann omvändelseprocess.

• Hur tror ni att den unga kvinnan kanske känner sig vid det här laget i intervjun?
Be eleven att fortsätta läsa upp scenariot:
Den unga kvinnan förklarar för sin biskop att hon är väldigt upprörd eftersom inbjudningskorten
till vigseln och mottagningen redan har skickats ut. Hon säger att alla frågor och skammen som
skulle komma av att skjuta upp bröllopet är mer än hon klarar av. Hon frågar om det finns något
sätt för henne att beseglas i templet som planerat och arbeta på omvändelseprocessen senare.

• Vad verkar den unga kvinnan oroa sig mest för, med tanke på hennes svar till
biskopen?
Be eleverna leta efter en sanning i sina studier av 2 Korintierbrevet 7:8–11 som den
unga kvinnan i scenariot måste förstå innan hon kan omvända sig helt från
sina synder.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 7:8–9. Be klassen följa med och se hur ett av
Paulus tidigare brev hade påverkat de heliga i Korint.
• Hur hade brevet påverkat de heliga?
• Varför gladde sig Paulus över deras sorg?
Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 7:10–11. Du kan föreslå att de markerar de
två typerna av sorg som Paulus nämnde och vad var och en av dem leder till.
• Vilka är de två typerna av sorg som Paulus nämnde?
Skriv rubrikerna Sorg efter Guds vilja och Världslig sorg på tavlan. Be en elev läsa upp
följande uttalande av president Ezra Taft Benson. Be klassen lyssna efter hans
beskrivning av världslig sorg.
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”Det är inte ovanligt att män och kvinnor i världen känner samvetskval över
sådant som de gör fel. Ibland beror det på att deras handlande orsakat dem eller
deras nära och kära stor sorg och förtvivlan. Ibland beror deras sorg på att de har
upptäckts och blivit straffade för sina gärningar. Sådana världsliga känslor utgör
inte ’sorg efter Guds vilja’” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson
[2014], s. 82).

• Hur skulle ni sammanfatta vad världslig sorg är?
• Vad kan världslig sorg leda till, enligt 2 Korintierbrevet 7:10? (Förklara att ordet
död i vers 10 avser andlig död, som innebär separation från Gud. Under
rubriken ”Världslig sorg” på tavlan skriver du följande sanning: Världslig sorg
kan leda oss till andlig död, eller separation från Gud.)
• Hur kan världslig sorg leda någon till andlig död? (Det kan hindra någon från
att omvända sig helt och ta emot vår himmelske Faders förlåtelse.)
• Vad leder sorg efter Guds vilja till, baserat på vers 10? (Skriv följande sanning
under rubriken ”Sorg efter Guds vilja”: Sorg efter Guds vilja får oss att
omvända oss från våra synder och ta emot frälsning.)
För att hjälpa eleverna att bättre förstå varför sorg efter Guds vilja får oss att
omvända oss, ber du en elev läsa upp följande uttalande av president Ezra
Taft Benson:
”Sorg efter Guds vilja är en Andens gåva. Det är en djup insikt om att våra
handlingar har sårat vår Fader och Gud. Det är en tydlig och stark medvetenhet
om att vårt uppträdande har fått Frälsaren, som inte begick någon synd, den
störste av alla, att utstå ångest och lidande. Våra synder fick honom att blöda ur
varje por. Det är denna mycket påtagliga mentala och andliga smärta som i
skrifterna kallas ’ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande’. … En sådan anda
är en grundförutsättning för sann omvändelse” (Kyrkans presidenters lärdomar: Ezra Taft Benson,
s. 83).

• Varför tror ni att sorg efter Guds vilja får oss att verkligen omvända oss från
våra synder?
Be eleverna reflektera över scenariot med den unga kvinnan som ville ha en
tempelrekommendation.
• Ser det under intervjun med biskopen ut som om den unga kvinnan har upplevt
sorg efter Guds vilja över sina synder? Varför inte? (Hon bekymrade sig mer för
att behöva uppskjuta sina bröllopsplaner och om andra människors åsikter om
henne än hon brydde sig om att verkligen omvända sig och bli förlåten av sin
himmelske Fader.)
• Vad kan vi göra för att ersätta världslig sorg med sorg efter Guds vilja? (Vi kan
fasta och be vår himmelske Fader att välsigna oss med gåvan av sorg efter Guds
vilja. Vi kan också studera Jesu Kristi försoning och söka djupare förståelse av
hur våra synder bidrog till hans lidande.)

663

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T UD I EAV S N I T T 2 3

Vittna om att när vi känner sorg efter Guds vilja i stället för världslig sorg över våra
synder, kan vi omvända oss helt, bli renade från våra synder och slutligen erhålla
frälsning. Be eleverna eftersträva sorg efter Guds vilja i sina försök att omvända sig.
Om tiden tillåter går du kortfattat igenom de sanningar som eleverna hittade i sina
lektionsstudier i studieavsnitt 23 och uppmuntrar dem att följa de maningar de kan
ha fått att tillämpa de här sanningarna. Gå gärna igenom nyckelskriftställena
1 Korintierbrevet 15:20–22 och 1 Korintierbrevet 15:40–42. Be eleverna att förklara
lärosatserna i de här skriftställena och hur de kan använda de här verserna för att
undervisa någon annan om frälsningsplanen.

Nästa studieavsnitt (2 Korintierbrevet 8–Efesierbrevet 1)
Be eleverna fundera över följande frågor: Hur vet ni när ni känner Anden? Vilka
frukter eller känslor kommer av Anden? Vad är de heliga förutordinerade att ta
emot? Vad har vi för ansvar gentemot dem som saknar vissa av livets timliga
nödvändigheter, som mat, kläder och tak över huvudet? Hur är det om vi själva har
några sådana behov? Förklara att de nästa vecka kommer att läsa om vad Paulus
hade att säga om dessa och andra frågor.
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2 Korintierbrevet 8–9
Inledning

Paulus skrev till de heliga i Korint och förklarade att
medlemmarna i Makedonien hade gett frikostigt till de
behövande. Han uppmuntrade de heliga i Korint att också

följa Frälsarens exempel genom att ge till de fattiga. Paulus
undervisade om välsignelserna som kommer till dem som
glatt ger till de fattiga.

Lektionsförslag
Be för eleverna
För att eleverna ska kunna känna den Helige Andens uppbyggliga inflytande vid lärotillfället
borde även de vara ”beredda att höra ordet” (Alma 32:6). Du kan vädja till Herren att han
utgjuter sin Ande över eleverna ”för att bereda deras hjärtan att ta emot ordet … med glädje”
(Alma 16:16–17).

2 Korintierbrevet 8
Paulus råder de heliga att ta hand om de fattiga
Skriv följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum
(från ”Är vi inte alla tiggare?” Liahona, nov. 2014, s. 40) på tavlan före klassen, men
lämna ett tomrum i stället för ordet fattigdom. Inled lektionen med att be en elev
läsa upp uttalandet.
”Under historiens gång har fattigdom betraktats som ett av människosläktets
största och mest omfattande problem. Det uppenbara lidandet är vanligen fysiskt,
men den andliga och känslomässiga skadan kan vara än mer nedbrytande.”

Be eleverna gissa vilket ord som saknas i uttalandet. Skriv sedan in ordet fattigdom.
• Vad är fattigdom? (Ett tillstånd där man har lite eller inga pengar, tillhörigheter
eller medel att försörja sig.)
• Varför kan fattigdom vara en sådan svår utmaning?
Uppmuntra eleverna att tänka på personer de känner som kan behöva hjälp eller
stöd av något slag, som till exempel fysiskt, känslomässigt, socialt eller andligt. Be
eleverna titta efter sanningar i sina studier av 2 Korintierbrevet 8–9 som kan hjälpa
dem förstå och fullgöra sin roll i att hjälpa andra som är behövande.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 8:1–8 genom att förklara att Paulus sa till de heliga i
Korint att kyrkans medlemmar i Makedonien hade gett frikostigt för att hjälpa de
fattiga med deras timliga behov. (Du kan låta eleverna leta upp Korint och
Makedonien i Bibliska kartor, nr. 13, ”Aposteln Paulus missionsresor”.) Paulus
förklarade att medlemmarna i Makedonien gjorde så för att de önskade göra Guds
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vilja. Han uppmanade de heliga i Korint att följa det här exemplet på att sörja för
andras behov av uppriktig kärlek.
Skriv orden rik och fattig på tavlan.
Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 8:9 och titta efter vad Paulus sa att Jesus
Kristus gjorde för de heliga. Efter en stund ställer du följande frågor och skriver upp
elevernas svar på tavlan under orden rik och fattig.
• Hur var Jesus Kristus rik i föruttillvaron? (Elevernas svar kan innefatta följande:
Jesus Kristus var Faderns förstfödde i anden och även innan han föddes i
jordelivet. Jesus Kristus var en Gud som kom näst efter vår himmelske Fader i
auktoritet, makt och härlighet, och skapade många världar under Faderns
ledning.)
• Hur kan han ha setts som fattig under sitt liv på jorden? (Han lämnade sin
härliga ställning för att födas och leva under blygsamma omständigheter på
jorden.)
• Vad tror ni menas med att vi ”genom [Frälsarens] fattigdom skulle bli rika” i
vers 9? (Eftersom Jesus Kristus steg ned från sin tron i föruttillvaron och kom till
jorden för att tjäna, vara ett föredöme för oss och utföra försoningen, kan vi
erhålla det eviga livets skatter.)
Förklara för eleverna att de heliga i Korint ungefär ett år tidigare hade gått med på
att starta en insamling av förnödenheter åt de fattiga heliga i Judeen. Be en elev läsa
upp 2 Korintierbrevet 8:10–11. Be klassen följa med och titta efter vad Paulus rådde
de heliga i Korint att göra.
• Vad rådde Paulus de heliga i Korint att göra?
Förklara att orden ”påbörja arbetet” och ”fullfölj nu arbetet” innebar att Paulus
förmanade de heliga att uppfylla sina tidigare åtaganden att ge det de kunde till de
fattiga heliga, precis som Frälsaren hade gett dem eviga rikedomar.
• Vad händer med var och en av oss när vi kommer till insikt om allt som
Frälsaren har gett oss? (Eleverna kan använda andra ord men bör lyfta fram en
princip som liknar den här: När vi inser hur mycket Frälsaren har gett oss
blir vi mer villiga att ge av våra ägodelar till andra.)
• Hur kan vi genom att reflektera över Frälsarens gåvor till oss bli motiverade att
ge till de behövande?
• Vilka specifika gåvor har Frälsaren gett er som kan inspirera er att ge till andra?
Be några elever läsa upp 2 Korintierbrevet 8:12–15. Be klassen följa med och titta
efter ytterligare en sanning som Paulus lärde folket rörande vikten av att hjälpa
varandra på timliga sätt.
• Vilken sanning lär vi oss av vers 12–13? (Hjälp eleverna lyfta fram följande
sanning: Gud vill att vi ska vara villiga att ge även när vi kanske inte har
någonting att ge.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Jeffrey R. Holland:
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”Rika eller fattiga ska vi ’göra det vi kan’ när andra är i nöd” (”Är vi inte alla
tiggare?” s. 41).

• Vad kan vi göra för andra om vi inte har något fysiskt att ge dem?
• Vem har glädje av att alla heliga ständigt ger till de behövande, enligt vers
14–15? (De som för tillfället är behövande.)
• Hur är det till glädje för alla när vi alla är villiga att ge?
För att hjälpa eleverna känna vikten av de här sanningarna och principerna samt
tillämpa dem, läser du upp följande uttalande av äldste Holland. Be eleverna lyssna
efter hur Herren kan hjälpa oss bemöta de fattiga med medkänsla.
”Vidare vet jag inte exakt hur var och en av oss bör uppfylla vår plikt mot dem
som inte alltid hjälper sig själva eller kan göra det. Men jag vet att Gud vet, och
han vägleder er i lärjungeskapets kärleksfulla gärningar om ni samvetsgrant
önskar och ber om och söker efter att hålla ett bud som han har givit oss
upprepade gånger” (”Är vi inte alla tiggare?” s. 41).

Om tiden tillåter och det är möjligt, kan du i stället visa en del av videon
med äldste Hollands generalkonferenstal ”Är vi inte alla tiggare?”
(0:00–7:04).
• Vad sa äldste Holland att vi bör göra för att vara redo att hjälpa de fattiga och
behövande?
• Vilka medel har kyrkan upprättat varigenom vi kan möta de fattigas behov?
(Fasteoffer, lokala serviceprojekt och möjligheter till humanitärt bistånd.)
Uppmuntra eleverna att skriva ned en sak i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker som de planerar att göra enligt vad Paulus lärde om att ge till de
fattiga och behövande.
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 8:16–24 genom att förklara att Paulus talade med de
heliga i Korint om Titus och två andra bröder som hade sänts för att samla in bidrag
för att bistå de heliga i Jerusalem. Paulus talade om sitt förtroende för de heliga i
Korint och förklarade att deras generösa givande skulle vara ett bevis på deras
kärlek till andra.

2 Korintierbrevet 9
Paulus undervisar om en sann givares välsignelser
Sammanfatta 2 Korintierbrevet 9:1–5 genom att förklara att Paulus fortsatte att
berömma de heliga i Korint. Han sa till de heliga att han hade sänt Titus och andra
för att bekräfta deras vilja att ge frikostigt.
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Be eleverna fundera över om de någonsin gett någon något eller gjort något för
någon annan i en anda av motvillighet.
• Varför kan det ibland vara svårt att glatt ge av tid, pengar eller andra resurser för
att hjälpa andra?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 9:6–7. Be klassen följa med och titta efter
jämförelsen Paulus gjorde för att undervisa medlemmarna i Korint om att ge
frikostigt.
• Vad innebär det att så? (Att plantera frön.)
• Vad jämförde Paulus med att så? (Att ge till andra.)
Håll upp några frukt- eller grönsakskärnor eller visa en bild av några frön.
• Vilka är såningsmännen i den här
jämförelsen? (De heliga, eller vi.)
• Hur förväntar sig Herren att vi ska
så, eller ge, enligt vers 7? (Med
glädje, inte motvilligt. (Se även
Moro. 7:8.)
Skriv den här ofullständiga meningen
på tavlan: Om vi ger till de behövande
med glädje …
• Hur kan givandet till andra liknas vid att så frön på en åker?
• Vad händer om vi sår sparsamt?
• Vad händer om vi sår frikostigt?
Avsluta principen på tavlan så att den förmedlar följande sanning: Om vi ger till
de behövande med glädje, välsignar Gud oss frikostigt.
• Hur kan vi faktiskt få mer än vi först hade genom att ge till andra med
glatt hjärta?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 9:8–10. Be klassen titta efter vilka välsignelser
Paulus sa skulle komma till de heliga om de gav med ett glatt hjärta.
• Vilka uttryck använde Paulus för att beskriva välsignelserna som Herren ger till
dem som ger med ett glatt hjärta? (Svaren kan innefatta ”all nåd överflöda till
er” [vers 8], ”under alla förhållanden har nog av allting” [vers 8], ”hans
rättfärdighet varar i evighet” [vers 9] och ”ge er säd och mångdubbla den” [vers
10].)
Förklara att de här verserna antyder att vi ska få tillräckligt av Herrens nåd, vilket
kan innefatta timliga välsignelser.
• Vem är det som ”ger såningsmannen säd” enligt vers 10? (Herren. Visa fröet
igen och förklara att vi bara kan ge till andra eftersom Herren först har sörjt för
våra behov.)
• Hur kan vi lättare ge med glädje när vi kommer ihåg varifrån det vi har kom?
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Be några elever turas om att läsa upp 2 Korintierbrevet 9:11–15. Be klassen följa
med och titta efter vad Paulus lärde om de heliga som ger och tar emot med glädje.
• Hur känner heliga, som ger och tar emot frikostigt av varandra, för Gud, enligt
vers 11–15?
Uppmana gärna eleverna att markera ord om tacksamhet i de här verserna, som till
exempel ”föra med sig att man tackar Gud” (vers 11), ”många tacksägelser till
Gud” (vers 12), ”kommer de att prisa Gud” (vers 13), och ”Gud vare tack för hans
obeskrivligt rika gåva” (vers 15).
Du kan föreslå att eleverna skriver följande sanning i sina skrifter nära vers 11–15:
Att se hur frikostigt Gud välsignar oss kan hjälpa oss att känna tacksamhet
till honom.
• När har ni känt tacksamhet till Gud efter att ni insett hur han välsignat er för att
ni tjänat och gett till andra med glatt hjärta?
Vittna om principerna och sanningarna som lyfts fram i 2 Korintierbrevet 8–9.
Uppmuntra eleverna att fundera över hur de kan hjälpa någon behövande den här
veckan. Be dem sätta upp ett mål för att hjälpa den personen.
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2 Korintierbrevet 10–13
Inledning

Aposteln Paulus undervisade om det andliga krig som Guds
barn är inblandade i. Han försvarade sig mot dem som
motsatte sig honom. Han berättade om när han blev
uppryckt till tredje himlen och förklarade hur hans svagheter

visade sig vara en välsignelse. Innan han avslutade sitt brev
uppmanade Paulus de heliga i Korint att pröva sig själva och
visa sin trofasthet.

Lektionsförslag
2 Korintierbrevet 10–11
Paulus skriver om andlig krigsföring, Satans bedrägerier och sina egna svårigheter
Skriv ordet krig på tavlan.
• Hur är vi i krig mot Satan?
• Vilka är några av de svåraste kamperna vi ställs inför i det här andliga kriget?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 10:3–6. Be klassen följa med och se vad Paulus
sa att vi måste göra för att ha framgång i det här kriget mot Satan.
• Vad måste vi göra för att ha framgång i kriget mot Satan?
• Vad tror ni menas med att ”göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (se
vers 5)?
• Vilken princip kan vi lära oss av vers 5 om hur vi kan ha framgång i kriget mot
Satan? (När eleverna svarat skriver du följande sanning på tavlan: När vi
kontrollerar våra tankar i lydnad mot Jesus Kristus har vi mer framgång i
kriget mot Satan.)
• Vad kan vi göra för att kontrollera våra tankar? (Vi kan till exempel be,
memorera skriftställen och sjunga eller memorera psalmer.)
Berätta gärna om en upplevelse som visar hur du genom att kontrollera dina tankar
i lydnad mot Frälsaren har kunnat övervinna Satans inflytande. Du kan också låta
eleverna berätta om sina upplevelser. Be eleverna sätta upp ett mål för att bättre
kontrollera sina tankar i lydnad mot Frälsaren.
Be en elev läsa upp följande sammanfattning:
I 2 Korintierbrevet 10:7–18 lär vi oss att Paulus berömde sig av Herren och lärde att hans
svagheter inte borde vara en anledning till att inte lyssna på honom. I 2 Korintierbrevet 11 läser
vi att Paulus nämnde fler sätt varpå Satan försöker förvränga våra tankar och leda oss bort från
Jesus Kristus, bland annat genom att använda falska kristusgestalter och falska apostlar. Paulus
berättade om lidandet han uthärdat som en sann Frälsarens apostel.
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2 Korintierbrevet 12
Paulus berättar om när han blev uppryckt till himlen och hur det kan gagna oss att
erkänna våra svagheter
Ta med en taggig kvist till lektionen eller rita en teckning av en som liknar den här
bilden. Be eleverna tänka tillbaka på tillfällen då de gjort sig illa på taggar.
• Hur kan taggar göra livet svårt?
Förklara att Paulus använde taggen som
symbol för en prövning eller svaghet
som han upplevde.
Be en elev läsa upp följande uttalande
av äldste Dallin H. Oaks i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna
och fundera över vilka sorts prövningar
eller svagheter de eller deras anhöriga har upplevt.
”Några har mist en älskad som dött eller tar hand om någon som är
handikappad. Några har sårats av en skilsmässa. … Andra har handikappande
fysiska eller mentala brister. Några kämpar med sin dragning till personer av
samma kön. Några känner sig fruktansvärt deprimerade eller otillräckliga. Det är
många som på ett eller annat sätt bär på tunga bördor” (”Han botar dem som
bär på tunga bördor”, Liahona, nov. 2006, s. 6).

Be eleverna att i sina studier av 2 Korintierbrevet 12 söka efter sanningar som kan
vara till hjälp när de upplever prövningar och svagheter.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 12:1–4. Be klassen följa med och titta efter en
syn som Paulus såg. (Förklara att Paulus i de här verserna omnämns i tredje
person.)
• Vad tror ni menas med att Paulus blev ”uppryckt ända till tredje himlen” (vers
2)? (Han såg i en syn det celestiala riket.)
Förklara att uttrycket ”i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte” (vers 2) betyder
att Paulus inte visste om han hade tagits till det celestiala riket eller sett det i en syn.
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 12:5–6. Be klassen följa med och titta efter hur
Paulus reagerade på den här synen.
• Hur reagerade Paulus på synen?
• Vad var Paulus orolig för som kunde hända om han berömde sig? (Paulus var
orolig för att andra skulle tänka för högt om honom när han fortfarande hade
jordiska svagheter att övervinna.)
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 12:7–8. Be klassen följa med och se hur
Herren hjälpte Paulus att förbli ödmjuk. Förklara gärna att ”förhäva” sig (se vers 7)
är att vara högmodig.
• Hur hjälpte Herren Paulus att förbli ödmjuk?
• Hur många gånger bad Paulus om att få sin ”törntagg i köttet” borttagen?
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Påpeka att det verkar som att Herren trots Paulus böner bestämde sig för att inte ta
bort Paulus ”törntagg i köttet”.
• Vad lär vi oss av Paulus om varför Herren låter oss uppleva svagheter och
prövningar? (Eleverna kan använda andra ord, men se till att de lyfter fram
följande sanning: Herren kan låta oss uppleva svagheter och prövningar så
att vi kan lära oss att bli ödmjuka. Skriv den här sanningen på tavlan.)
Be eleverna tyst läsa 2 Korintierbrevet 12:9–10 och söka efter sanningar som Paulus
lärde sig, som hjälpte honom uthärda sina svagheter. Be eleverna skriva ner de
sanningar som de hittar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
• Vilka sanningar lärde sig Paulus som hjälpte honom att utstå sina svagheter?
(Eleverna kan lyfta fram flera sanningar, till exempel följande: Jesu Kristi nåd
är nog för att stärka oss i våra svagheter. Herren tar inte alltid bort våra
utmaningar, men han stärker oss om vi trofast uthärdar dem.)
Påminn eleverna om att nåd är ”gudomlig hjälp eller styrka” som möjliggörs
genom Jesu Kristi försoning (HFS, ”Nåden”).
• Vad innebär det att Frälsarens nåd är nog för att stärka oss i våra svagheter?
(Genom styrkan vi får av Frälsaren kan vi göra allt han ber oss att göra.)
Be en elev läsa upp följande ord av äldste Dallin H. Oaks:
”Herren Jesu Kristi helande kraft – vare sig den lyfter våra bördor eller stärker oss
så att vi kan uthärda och leva med dem liksom aposteln Paulus gjorde – är
tillgänglig för alla slags lidanden i dödligheten” (”Han botar dem som bär på
tunga bördor”, s. 8).

• Hur kan sanningarna vi lyfte fram i vers 9–10 hjälpa oss när vi upplever
svagheter och prövningar?
• När har ni eller någon ni känner blivit stärkta av Frälsaren? (Påminn eleverna
om att inte berätta om något som är alltför personligt.) Hur var den upplevelsen
till välsignelse för er eller dem?
Låt eleverna få vittna
Du kan uppmuntra eleverna att vittna om evangeliets sanningar genom att ställa frågor som
inbjuder dem att berätta om sina upplevelser och trosuppfattningar. När eleverna vittnar om
evangeliets sanningar leder den Helige Anden dem ofta till ett djupare vittnesbörd om just det de
uttrycker. Genom den Helige Andens kraft kan deras ord även ha stort inflytande på deras
kamraters hjärtan.

2 Korintierbrevet 13
Paulus uppmanar de heliga att pröva sig själva och visa sin trofasthet
Påminn eleverna om att det fanns falska lärare bland de heliga i Korint som
ifrågasatte Paulus och hans myndighet som apostel.
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• Vilka exempel finns det på hur människor idag kanske ifrågasätter dem som har
kallats till ledarskapsämbeten i kyrkan?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 13:3. Be klassen följa med och se vad en del
medlemmar i kyrkan i Korint sökte bevis på.
• Vad sökte en del medlemmar i kyrkan i Korint bevis på?
Be en elev läsa upp 2 Korintierbrevet 13:5–6. Be klassen följa med och se vad Paulus
förmanade de heliga i Korint att göra i stället för att ifrågasätta om Herren talade
genom honom som apostel. N/A
• Vad uppmanade Paulus de heliga i Korint att göra, enligt vers 5? (Uppmuntra
gärna eleverna att markera verben pröva och vet i den här versen.)
• Vad sa Paulus att de här medlemmarna behövde pröva sig själva för? (Förklara
att ”leva i tron” [vers 5] betyder att vara trofast mot Herrens kyrka.)
• Vilken princip lär vi oss av de här verserna om vad vi borde göra i stället för att
kritisera kyrkans ledare? (Eleverna bör lyfta fram följande eller en liknande
princip: I stället för att kritisera kyrkans ledare bör kyrkans medlemmar
pröva sin egen trofasthet.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av profeten Joseph Smith:
”Om en person står upp och dömer andra, finner fel med kyrkan, säger att den är
på helt fel väg medan han själv är rättfärdig, så vet då med säkerhet, att han är
långt gången mot avfall. Om han inte omvänder sig kommer han att avfalla så
sant Gud lever” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s.
315–316).

• Vad kommer att hända om vi kritiserar våra ledare i stället för att pröva vår egen
trofasthet?
För att hjälpa eleverna pröva sin trofasthet och sin inställning till sina
ledare i kyrkan, ger du dem kopior av följande frågor. Ge eleverna
tillräckligt med tid till att läsa och besvara frågorna tyst för sig själva.
1. På en skala från 1 till 10 (där 10 är fullständigt), hur väl följer du kyrkans ledares råd?
2. Vad finns det för norm som lärts ut av profeter och apostlar som du mer trofast skulle
kunna följa?
3. På en skala från 1 till 10 (där 10 är varje tillfälle du får), hur ofta uttrycker du tacksamhet för dina
ledare i kyrkan, direkt till dem eller i bön?
4. Vad skulle du kunna göra för att visa mer uppskattning för de uppoffringar och ansträngningar
dina ledare gör för dig?

Efter en stund frågar du:
• Vilka välsignelser kan komma av att regelbundet göra en sådan här andlig
utvärdering av sig själv?
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Sammanfatta 2 Korintierbrevet 13:7–14 genom att förklara att Paulus förmanade de
heliga att undvika ondska och sträva efter fullkomlighet.
Vittna om sanningarna som ni har talat om under den här lektionen. Be eleverna
skriva ner ett specifikt mål för hur de kommer att tillämpa en av de här
sanningarna i sitt liv.

Repetition av nyckelskriftställen
Elevernas kunskap om skriftställen fördjupas när de formulerar egna frågor om
dessa skriftställen. Dela upp klassen i två (eller flera) grupper. Be grupperna skriva
ner ledtrådar som pekar mot särskilda nyckelskriftställen. (Du kan välja en grupp
skriftställen som du vill att eleverna ska lära sig eller repetera.) Uppmana eleverna
att inte göra sina ledtrådar för svåra. Efter en stund ber du grupperna turas om att
läsa upp sina ledtrådar för att se om den andra gruppen kan hitta rätt skriftställe.
Obs: Om du inte har tid att använda aktiviteten som en del av den här lektionen
kan du göra den en annan dag. (Nästa lektion är ganska kort. Du kanske har tid att
utföra den här aktiviteten då.) Se appendix i slutet av den här handledningen för
andra aktiviteter i samband med repetition av nyckelskriftställen.
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Introduktion till
Galaterbrevet
Varför studera den här boken?
Paulus brev till galaterna skrevs till de judiska kristna som avfallit från Herren
genom att återigen förlita sig på moselagens gärningar. Aposteln Paulus försökte
rätta till problemet genom att betona skillnaden mellan moselagens betungande
”ok”, som ledde till andlig fångenskap, och Jesu Kristi evangelium, som leder till
andlig frihet. Genom att studera detta brev kan eleverna lära sig att bättre
uppskatta friheten som erbjuds genom Jesu Kristi evangelium.

Vem skrev den här boken?
Aposteln Paulus skrev Galaterbrevet (se Gal. 1:1).

När och var skrevs den?
Troligen skrev Paulus brevet till galaterna när han reste i Makedonien under sin
tredje missionsresa, omkring 55–57 e.Kr. (se Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”).

Vilka skrevs den för och varför?
”Det är inte helt klart vilka församlingar brevet skrevs till. De var antingen i norra
Galatien, i provinsen med Ankyra (nu Ankara) som huvudort, eller i provinsen nära
gränsen mellan Frygien och Galatien som Paulus besökte på sin första
missionsresa. I vilket fall som helst vet vi att Paulus besökte församlingarna i
Galatien under sin andra (Apg. 16:6) och tredje (18:23) resa” (Bible Dictionary,
”Pauline Epistles”).
Paulus skrev till de heliga i Galatien för att han var djupt orolig över att de avföll
från Herren genom att följa några som försökte ”förvränga Kristi evangelium” (se
Gal. 1:6–7). Judiska kristna undervisade hednakristna om den falska lärosatsen att
de behövde omskäras och följa moselagens rituella krav för att få frälsning (se Gal.
6:12; se även Apg. 15:1). Några heliga i Galatien hade tagit till sig dessa människors
undervisning (se Gal. 4:10).
Paulus huvudsyfte med att skriva brevet var bland annat att
1. försvara sig själv mot anklagelser från de falska lärare som var emot honom
2. undervisa att alla, jude eller hedning, är frälsta genom Jesu Kristi försoning om
de sätter sin tro till Jesus Kristus i stället för att lita på moselagens gärningar
3. förtydliga moselagens roll i Guds plan
4. skilja mellan det gamla förbundet Gud gav genom Mose och det nya förbundet
i Kristus
5. kalla de heliga att leva i Anden.
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Vad kännetecknar den här boken?
Galaterbrevet utmärker sig som Paulus mest innerliga brev, i vilket han framför
skarp tillrättavisning till både kyrkans medlemmar som avfaller och de falska lärare
som för dem på villovägar. Galaterbrevet innehåller Paulus tidigast skrivna budskap
om läran om rättfärdiggörande – vi rättfärdiggörs inte genom moselagens
gärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Brevet kontrasterar ”köttets gärningar”
och ”Andens frukt” (Gal. 5:16–25).

Översikt

Galaterbrevet 1–2 Paulus skriver till de heliga i Galatien för att de har avfallit från
Herren och tagit till sig falska läror. Han försvarar sitt kall som apostel genom att
berätta om sitt tidigare arbete mot kyrkan och sin omvändelse. Han betonar att han
fick uppenbarelse direkt från Gud och gör klart att hans tjänande bland
hedningarna har godkänts av apostlarna. Han skriver att han en gång var oenig
med Petrus angående de hednakristna. Han lär att det inte är moselagens
gärningar som rättfärdiggör oss utan tron på Jesus Kristus.
Galaterbrevet 3–4 Paulus försvarar evangeliets budskap. Han lär att Abraham var
ett exempel på en person som rättfärdiggjordes genom tro och inte genom
moselagens gärningar. Genom försoningen återlöste Jesus Kristus människosläktet
från lagens förbannelse. Syftet med moselagen var att vara ”vår övervakare fram till
Kristus”. Genom tro och dop tar de heliga emot försoningens välsignelser, ingår
evangeliets förbund, blir Guds arvingar genom Kristus och är inte längre slavar
utan Guds barn.
Galaterbrevet 5–6 Paulus uppmanar de heliga att förbli fasta i evangeliets förbund
som ges genom Kristus. Paulus kontrasterar livet hos en som hänger sig åt ”köttets
gärningar” och en som åtnjuter ”Andens frukt”. Han lär att de heliga ska bära
varandras bördor och inte tröttna på att göra gott. Vi skördar det vi sår.
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Galaterbrevet 1– 4
Inledning

Aposteln Paulus tillrättavisade de heliga i Galatien för att de
följde falska läror och lärde dem att de kunde bli Guds

arvingar genom att tro på och följa Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Galaterbrevet 1–2
Paulus tillrättavisar de heliga för att de följer falska lärare och uppmuntrar dem att
återvända till evangeliet
Be eleverna föreställa sig att ett syskon eller en vän har uttryckt att han eller hon
inte längre är säker att kyrkans läror är sanna. Som en följd av det har personen
slutat komma till kyrkan och lever inte längre efter evangeliet. Be eleverna skriva i
sina anteckningsböcker eller studiedagböcker vad de skulle säga till syskonet eller
vännen för att hjälpa honom eller henne veta att kyrkans läror är sanna.
Be eleverna hitta en sanning när de studerar Galaterbrevet 1 som kan hjälpa dem
veta hur de kan känna igen sanna lärosatser.
Förklara att Galatien var ett område i centrala Mindre Asien som innefattade
många av de städer Paulus besökte på sin andra och tredje missionsresa (se Apg.
16:6; 18:23). (Du kan be eleverna hitta Galatien på Bibelkarta, nummer 13,
”Aposteln Paulus missionsresor”.) Be en elev läsa upp Galaterbrevet 1:6–7. Be
klassen följa med i texten och hitta ett problem som fanns bland de heliga i
Galatien.
• Varför avföll många heliga i Galatien från det sanna evangeliet?
Förklara att de som störde Galaterna och förvanskade evangeliets lärdomar
skapade tvivel (se Gal. 1:7) kring Paulus undervisning om att frälsning endast
kommer genom Kristus. Dessa falska lärare var judiska kristna som påstod att de
heliga i Galatien behövde omskäras (se Handledning för skriftstudier,
”Omskärelse”; se även Bible Dictionary, ”Circumcision”) och följa moselagens
ritualer för att få frälsning.
Hjälp eleverna förstå sammanhanget
Sammanhanget i skrifterna är handlingen, personerna, händelserna, predikningarna och de
inspirerade förklaringar som utgör texten. Det ger liv och mening åt de lärosatser och principer
som finns i skriftställeblocket. Hjälp eleverna förstå innehållet så att de kan känna igen eviga
sanningar i texten, men lägg inte så stark tonvikt på bakgrund och detaljer att det blir kärnan i
lektionen.

Be en elev läsa upp Galaterbrevet 1:8–9. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus sa om dem som predikade ett evangelium i strid med det han predikade i
egenskap av en Herrens apostel. Be eleverna berätta vad de hittar.
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Be en elev läsa upp Galaterbrevet 1:10–12. Be eleverna följa med i texten och se
vem Paulus lärdomar kom från.
• Enligt vers 12, vem kom Paulus lärdomar från?
• Vilken sanning kan vi lära oss av Paulus ord i vers 10–12 om sann lära?
(Eleverna kan uttrycka sig olika, men försäkra dig om att de ser följande
sanning: Jesus Kristus uppenbarar sann lära till sina profeter.)
• Hur kan det vara till hjälp för oss att minnas den här sanningen när vi har
frågor om profetetens lärdomar?
Förklara att eftersom Jesus Kristus uppenbarar sann lära till sina profeter, så kan
han också uppenbara för oss att det profeten lär är sant.
• Vad kan vi göra för att få uppenbarelse från Herren så att vi kan veta för egen
del att profetens lärdomar är sanna?
Påminn eleverna om scenariot du inledde lektionen med. Be några elever förklara
för klassen hur de skulle kunna använda sanningen de just funnit om uppenbarelse
för att svara personen som ifrågasätter kyrkans lärdomar.
Vittna om att vi kan känna igen sann lära när vi studerar profetens lärdomar och
söker uppenbarelse från Gud.
Sammanfatta Galaterbrevet 1:13–2:21 genom att förklara att Paulus berättade om
sin omvändelse och första missionsresor. Han förklarade även att frälsning inte
kom genom moselagen, utan att vi i stället är förlåtna, eller rättfärdiggjorda, genom
tro på Jesus Kristus.

Galaterbrevet 3–4
Paulus ber galaterna att ta emot alla välsignelser som lovades Abraham genom
Jesus Kristus.
Läs upp följande scenarier. Läs ett i taget och be eleverna förklara varför personen i
scenariot kan känna att han eller hon har en nackdel när det gäller att ta emot alla
Herrens välsignelser jämfört med andra i kyrkan som har varit trofasta i evangeliet
sedan unga år.
1. En ung man växte upp in en mindre aktiv familj och undervisades inte om
evangeliet när han var ung. Hans familj börjar nu bli aktiv i kyrkan igen och
börjar lära sig om och leva efter evangeliet.
2. En kvinna kritiserade kyrkan i många år. Hon upplevde nyligen en förändring i
hjärtat och döptes.
Be eleverna att söka sanningar när de studerar Galaterbrevet 3–4 som kan hjälpa
oss förstå vilka välsignelser som finns för alla, oavsett en persons omständigheter
eller tidigare val.
Förklara att många av de heliga i Galatien var hedningar som omvänts till
kristendomen och var därför inte Abrahams bokstavliga ättlingar, till vilka alla
Guds välsignelser utlovades. Be en elev läsa upp Galaterbrevet 3:7–9. Be eleverna
följa med i texten och se vad Paulus undervisade angående dem som ”håller sig till
tron” (v. 7), eller som tror, på Jesus Kristus.
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• Vad undervisade Paulus om dem som tror på Jesus Kristus?
• Enligt vers 8, vad lovade Herren Abraham?
• Enligt vers 9, vad kommer att hända dem som tror på Jesus Kristus?
Förklara att bli ”välsignade tillsammans med Abraham som trodde” syftar på att
man är förmånstagare av förbundet som Gud ingick med Abraham att genom
honom skulle jordens alla släkter få evangeliets välsignelser (se Abr. 2:11).
Sammanfatta Galaterbrevet 3:10–25 genom att förklara att Paulus lärde att
moselagen tagits fram för att hjälpa israeliterna att komma till Jesus Kristus och bli
rättfärdiggjorda genom tro på honom.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 3:26–27. Be eleverna följa med i texten och se vad
vi måste göra för att få del av välsignelserna som Abraham fick löfte om.
• Vad måste vi göra för att få ta del av välsignelserna som Abraham fick löfte om?
Skriv följande ofullständiga påstående på tavlan: Alla som utövar tro på Jesus Kristus
och inträder i evangeliets förbund kommer att bli …
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 3:28–29. Be eleverna följa med i texten och hitta
ord och uttryck de kan använda för att avsluta det ofullständiga påståendet
på tavlan.
• Enligt vers 28, vad blir alla personer som inträder i evangeliets förbund?
• Enligt vers 29, vad blir de som räknas som Abrahams säd genom förbundet
med Jesus Kristus också?
Förklara att en arvinge är en person som enligt lag har rätt att få en annan persons
fastighet eller tillhörigheter.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 4:7. Be eleverna följa med i texten och se vems
arvingar vi kan bli.
• Vems arvingar kan vi bli? (Använd elevernas ord och avsluta påståendet på
tavlan så att det får fram följande sanning: Alla som utövar tro på Jesus
Kristus och inträder i evangeliets förbund blir ett i Kristus och arvingar
till Gud.)
• Varför är det viktig att veta att Gud lovar dessa välsignelser till alla som ingår
förbundet, oavsett personens omständigheter?
Vittna om att vår himmelske Faders löften gäller alla som ingår evangeliets
förbund. Uppmuntra eleverna att vara trogna de förbund de ingått.
Sammanfatta Galaterbrevet 4:8–31 genom att förklara att Paulus bad de heliga i
Galatien att återvända till Kristus och lämna fångenskapen som kommer av att följa
moselagen.
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Galaterbrevet 5–6
Inledning

Paulus uppmuntrade de heliga i Galatien att återvända till sin
tro på Jesus Kristus och lita på att frälsning endast är möjlig
genom honom i stället för genom lydnad till moselagen.

Paulus avslutade sitt brev med att be kyrkans medlemmar att
bli nya skapelser genom Kristus och att hjälpa andra göra
likadant.

Lektionsförslag
Galaterbrevet 5
Paulus uppmuntrar de heliga i Galatien att återvända till sin tro på Jesus Kristus

Rita en bild av en dragkamp på tavlan.
• Vad är en dragkamp? Hur vinner man en dragkamp?
• Hur kan våra liv liknas vid en dragkamp?
Om inte eleverna nämner det, påpeka att en likhet mellan våra liv och en
dragkamp är vår kamp mot frestelser. Be eleverna att söka efter sanningar när de
studerar Galaterbrevet 5 som kan lära dem hur man vinner kampen mot frestelser.
Påminn eleverna om att några judiska kristna hade förlett de heliga i Galatien
genom att undervisa dem om att de behövde följa moselagen och bli omskurna för
att bli frälsta. Paulus beskrev dessa falska läror om moselagen som ”slavoket” (Gal.
5:1).
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:1. Be eleverna följa med i texten och se vem
Paulus sa kommer med frihet från slavoket.
• Vem kommer med frihet från slavoket?
Sammanfatta Galaterbrevet 5:2–15 genom att förklara att Paulus tillrättavisade de
heliga i Galatien för att de så lätt blivit bortledda från friheten i Jesu Kristi
evangelium och i stället återvänt till moselagens slaveri. Sedan förklarade han att
trots att Kristi efterföljare hade befriats från moselagens slaveri, betydde det inte att
de var fria att hänge sig fritt åt synd.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:16–17. Be eleverna följa med i texten och se de
två motverkande krafterna Paulus beskrev.
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• Vilka är de två motverkande krafterna Paulus beskrev?
Skapa en uppställning på tavlan genom att rita ett lodrätt streck i mitten av bilden
på dragkampen. Skriv Vandra i Anden ovanför ena sidan av dragkampen och skriv
Göra vad köttet begär ovanför andra sidan.
• Vad menas med att ”vandra i Anden” (v. 16)? (Att leva värdigt och följa den
Helige Anden.)
• Vad syftar ”vad köttet begär” (v. 16) på? (Frestelser att synda.)
• Hur kan dessa ses som motverkande krafter?
• Vilken princip kan vi lära oss av vers 16 om hur vi kan övervinna köttets
frestelser? (Eleverna kan formulera sina svar olika men bör urskilja en princip
som följande: När vi vandrar i Anden övervinner vi köttets frestelser. Skriv
den principen på tavlan.)
Be eleverna begrunda vilken sida de är på i denna dragkamp och vilka krafter som
vinner i deras liv.
Dela upp klassen i grupper om två till tre elever. Ge hälften av grupperna i uppgift
att läsa upp Galaterbrevet 5:19–21 och hitta följderna av att ”göra vad köttet begär”.
Be resten av grupperna att läsa upp Galaterbrevet 5:22–23 och hitta följderna av att
vandra i Anden. När de är klara ber du en ur varje grupp att skriva upp de svar de
hittat i lämplig kolumn på tavlan. Be dem fortsätta lista svar tills uppställningen
visar det som Paulus räknade upp. Du kan ta med en ordlista till lektionen och be
en elev slå upp ord som är svåra att förstå.

Galaterbrevet 5:22–23 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Enligt vers 21, vad sa Paulus skulle hända om människorna gav efter för
”köttets gärningar”?
• Enligt vers 22–23, vilka frukter, eller följder, visar att någon vandrar i Anden?
(Eleverna kan formulera sig olika sätt, men säkerställ att de urskiljer följande
sanning: Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trohet, mildhet och självbehärskning. Föreslå gärna att eleverna markerar
den här sanningen i sina skrifter.)
Hänvisa till den sida av uppställningen där Andens frukter står listade.
• Varför är de välsignelserna värdefulla att ha?
Nedanför uppställningen ritar du en stor pil åt det håll där köttets begär står
listade. Be eleverna att föreställa sig att vi i denna bildliga dragkamp tillåter oss att
röra oss mot köttets begär.
• Vad händer med Andens frukt när vi ger efter för köttets begär? (Vi börjar
förlora Andens frukt.)
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Sudda ut pilen och rita en ny pil som pekar mot Andens frukt. Be eleverna
föreställa sig att vi nu tillåter oss att förflytta oss åt det hållet.
• Vad händer med köttets gärningar när vi vandrar i Anden? (De upphör att vara
en del av våra liv.)
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om ett tillfälle
när de kände eller upplevde en av Andens frukter. Be dem skriva vad de gjorde för
att vandra i Anden den gången. Efteråt ber du några av eleverna att berätta vad
de skrev.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:24–25. Be eleverna följa med i texten och se vad
Kristi efterföljare försöker göra med köttets begär.
• Vad försöker Kristi efterföljare göra med köttets begär? (Korsfästa dem, eller
avlägsna dem ur sina liv.)
Be eleverna överväga vad de ska göra för att mer fullständigt vandra i Anden.
Uppmuntra dem att följa maningarna de får så att de kan åtnjuta Andens frukt.

Galaterbrevet 6
Paulus inbjuder de heliga i Galatien att förändras genom Jesus Kristus.
Be eleverna att tänka på någon de känner som i dagsläget inte tar del av evangeliets
välsignelser, även om personen är medlem i kyrkan. Be klassen hitta en princip när
de studerar Galaterbrevet 6 som kan vägleda dem när de försöker hjälpa personen
de tänkte på att ta del av evangeliets välsignelser.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 6:1–2. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus lärde om hur medlemmar i kyrkan borde agera mot någon som har syndat.
(Du kan behöva förklara att ”upprätta” [v. 1] betyder att hjälpa.)
• Enligt Paulus, hur bör medlemmar agera mot någon som har syndat?
(”Upprätta” personen, eller hjälpa honom eller henne att återvända till
evangeliets stig.)
• Varför är det viktigt att ”i mildhet” (v. 1) hjälpa en person tillbaka till
evangeliets stig?
• Hur kan vi ”bära varandras bördor” (se v. 2)?
Sammanfatta Galaterbrevet 6:3–5 genom att förklara att Paulus undervisade att vi
inte ska vara högfärdiga eller självgoda och att ”var och en skall bära sin egen
börda” (v. 4), eller själva ansvara för sina val.
Visa några kärnor från en frukt eller grönsak som eleverna lätt känner igen. Be dem
säga vilken sorts kärnor det är.
• Vad kan man förvänta sig om man planterar dessa kärnor?
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 6:7–8. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus lärde om vad vi kan förvänta oss när vi sår.
• Vad lärde Paulus om vad som händer när vi sår? (Det man sår, eller planterar, är
det man skördar, eller bärgar. Det kallas för skördelagen.)
• Vad har skördelagen att göra med de beslut vi tar?
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Be eleverna tyst läsa Galaterbrevet 6:9–10. Be dem se varför Paulus undervisade om
skördelagen.
• Varför tror ni Paulus undervisade om skördelagen efter att han bett galaterna att
hjälpa varandra att förbli på eller återvända till evangeliets stig?
• Vilken princip kan vi lära av de här verserna om att hjälpa andra som inte
åtnjuter evangeliets välsignelser? (Eleverna kan använda andra ord men bör
urskilja en princip liknande denna: Om vi är uthålliga i att göra gott får vi
skörda välsignelserna av våra handlingar.)
• Hur kan löftet att vi ska skörda ”när tiden är inne” hjälpa oss att inte ”tröttna”
(v. 9) eller ge upp när vi tjänar andra och lever efter evangeliet?
• När har ni eller någon ni känner varit uthållig i att göra gott även när
välsignelserna inte kom på en gång? (Fundera på att själv berätta om en
upplevelse.)
Sammanfatta Galaterbrevet 6:11–18 genom att förklara att Paulus avslutade sitt
brev till de heliga i Galatien genom att upprepa att Jesu Kristi frid och
barmhärtighet är över alla dem som blir nya skapelser genom att tro på hans namn.
Uppmuntra elever att ”inte tröttna på att göra gott” (v. 9) och att under bön
fundera på vem de kan hjälpa att komma tillbaka till Herrens stig. Be dem att flitigt
följa de maningar de tar emot från den Helige Anden.

Nyckelskriftställe – Galaterbrevet 5:22–23
Hjälp eleverna att memorera Galaterbrevet 5:22–23 genom att be dem att citera ett
ord i taget per elev. Till exempel säger den första eleven ”Andens”, den andra
eleven säger ”frukt”, nästa säger ”däremot” och så vidare tills de är klara med båda
verserna. Ta tid på klassen, och låt dem få flera försök att klara av en viss tid. Låt
eleverna byta ordningsföljd när ni upprepar ni aktiviteten, så att de måste säga
olika ord. Du kan också föreslå att eleverna övar i början av varje lektion flera dagar
i rad så att de kan förbättra sin tid. När eleverna har hört skriftstället flera gånger
kan du be dem citera det ur minnet för någon som sitter nära dem.
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Introduktion till
Efesierbrevet
Varför studera den här boken?
”Efesierbrevet är ett brev för hela världen, för jude och hedning, för män och
hustrur, för föräldrar och barn, för herrar och slavar. Det var Gud avsikt och vilja i
Paulus dagar, det är inspirationens röst i vår dag, det är ett brev med universell
uppmaning och tillämpning. …
Det innehåller några av Paulus bästa verk och är ett dokument som behandlar
grunderna, Guds evangelium i all sin frälsande härlighet” (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 2:489).
Genom att studera Efesierbrevet kan eleverna inspireras att sätta världens ting åt
sidan, det kan hjälpa dem växa andligen och lära sig att mer fullständigt ta del av
enigheten och kamratskapen i kyrkan.

Vem skrev den här boken?
Aposteln Paulus skrev Efesierbrevet (se Ef. 1:1).

När och var skrevs den?
Paulus skriver att han var fängslad när han skrev Efesierbrevet (se Ef. 3:1; 4:1; 6:20).
Efesierbrevet kan ha skrivits under Paulus första fängelsevistelse i Rom omkring
60–62 f.Kr. (se Handledning för skriftstudier ”Paulus brev”, scriptures.lds.org).
Under den här tiden hölls Paulus i husarrest, men var tillåten att ta emot besökare
och undervisa om evangeliet (se Apg. 28:16–31).

Vilka skrevs den för och varför?
I Efesierbrevet 1:1 står det att Efesierbrevet är riktat ”till de heliga som bor i
Efesus”. Men de tidigaste manuskripten med Efesierbrevet innehåller dock inte
orden ”som bor i Efesus”. Det tyder på möjligheten att Paulus kanske inte skrev
brevet specifikt till efesierna, utan till flera församlingar inklusive de i Efesus. Efesus
var Paulus högkvarter under hans tredje missionsresa (se Apg. 19:9–10; 20:31), och
han kände mycket starkt för dessa människor (se Apg. 20:17, 34–38).
I det här brevet riktar sig Paulus till de hednakristna medlemmarna (se Ef. 2:11)
som kanske var nyomvända (se Ef. 1:15). Han skrev brevet för att hjälpa dem som
redan var medlemmar att utveckla sin andlighet och sina vittnesbörd. Hans
huvudsyfte var att hjälpa dessa omvända att växa i sin andliga kunskap om Gud
och kyrkan (se Ef. 1:15–18; 3:14–19), att förespråka enighet, särskilt mellan
hednakristna och judiska heliga (se Ef. 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); och att
uppmuntra de heliga att stå emot ondskans makter (se Ef. 4:17–5:18; 6:10–18).
Många heliga i Efesus levde tillräckligt rättfärdigt för att få det eviga livets sigill (se
Ef. 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493–494).
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Vad kännetecknar den här boken?
Efesierbrevet innehåller mycket undervisning och många tankar som är bekanta för
sista dagars heliga, bland annat förutordination, tidernas fullbordans utdelning,
löftets Helige Ande, vikten av profeter och apostlar, begreppet om en sann och
enad kyrka samt de olika ämbetena och verksamheten inom kyrkans organisation.
Brevet innehåller också några av de mest storslagna lärdomarna om familjen som
kan hittas någonstans i skrifterna.

Översikt

Efesierbrevet 1:1–4:16 Paulus skriver om de heligas förutordination att ta emot
evangeliet; tidernas fullbordans utdelning; löftets Helige Andes sigill: frälsning
genom nåd: enandet av hednakristna och judiska heliga i kyrkan; en Herre, en tro,
ett dop; kyrkans syfte; samt att kyrkans organisation är uppbyggd på apostlarnas
och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Paulus lär att Gud ska
sammanfatta allt i Kristus i tidernas fullbordans utdelning.
Efesierbrevet 4:17–6:24 Paulus uppmuntrar de heliga att tillämpa sann lära i det
dagliga livet. Han uppmuntrar dem att lägga av den gamla människan (deras
tidigare synder) och ikläda sig den nya människan som de blir genom Kristus. Han
ger råd till hustrur, män, barn, föräldrar, slavar, herrar och församlingar. Han
uppmuntrar de heliga: ”Tag på er hela Guds vapenrustning” (Ef. 6:11).
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Efesierbrevet 1
Inledning

Paulus skrev ett brev till de heliga i Efesus angående deras
förutordination att ta emot evangeliet. Han skrev om den
sista tidsutdelningen, eller den tidsutdelning vi nu lever i.

Paulus lärde att vi kan lära känna vår himmelske Fader och
Jesus Kristus genom uppenbarelse.

Lektionsförslag
Efesierbrevet 1:1–8
Paulus lär de heliga att de var förutordinerade att ta emot evangeliet
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de samtyckte till att ta ett viktigt ansvar och
blev lovade att de skulle bli belönade om de genomförde uppgiften.
• När uppgiften blev utmanande, hur hjälptes ni av vetskapen om att ni hade
samtyckt till uppgiften och att någon litade på att ni skulle genomföra den?
• Hur välsignades och belönades ni för att ni genomförde ert ansvar?
Förklara att i Efesierbrevet 1–6 riktar sig aposteln Paulus till de heliga i Efesus och
områdena däromkring. Hans mål var att stärka dem som redan var medlemmar i
kyrkan och att hjälpa nyomvända att växa i sin andliga kunskap och förbli trogna
sina förbund.
Be flera elever turas om att läsa upp Efesierbrevet 1:3–8. Be eleverna följa med i
texten och se vilka sanningar Paulus undervisade de heliga om för att hjälpa dem
förbli trogna sina förbund.
• Vilka sanningar undervisade Paulus de heliga om för att hjälpa dem förbli
trogna? (När eleverna svarar kan du be dem förklara hur en förståelse av de
sanningar de nämner kan ha hjälpt de heliga att förbli trogna.)
• I vers 4, vad tror ni att Gud har utvalt några ”innan världens grund blev lagd”
betyder?
Förklara att den frasen ihop med ordet förutbestämt och frasen ”tas upp som hans
barn” i vers 5 syftar på dem som var förutordinerade i föruttillvaron till att ta emot
evangeliet. Skriv följande sanning på tavlan: Guds barn förutordinerades till att
ta emot evangeliets välsignelser. Mottagandet av dessa välsignelser är beroende
av vår trofasthet i detta liv.
För att hjälpa eleverna att förstå denna sanning ber du en elev läsa upp följande
uttalande:
”I föruttillvarons andevärld utsåg Gud vissa andar till vissa uppgifter under jordelivet. Detta
kallas förutordination.
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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 uppdrag du då gavs” (Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om
evangeliet [2004], s. 61, 62).

• Hur kan insikten om att vi var förutordinerade att ta emot evangeliet och dess
många välsignelser hjälpa oss att förbli trogna våra förbund?

Efesierbrevet 1:9–12
Paulus talar om tidernas fullbordans utdelning
Rita en enkel teckning med flera floder
som mynnar ut i en stor vattensamling.
Be eleverna tänka sig att varje flod
representerar en evangelieutdelning.
• Vad är en evangelieutdelning?

Hjälp eleverna förstå grundläggande läror
Eleverna lär sig grundläggande läror när de studerar och diskuterar skrifterna och när de lär sig
nyckelskriftställen. Avvik inte från att studera skrifterna i ordningsföljd för att fokusera på de
grundläggande lärorna. Uppmärksamma hellre lärorna när de kommer fram i sitt sammanhang i
skrifterna. Till exempel, i den här lektionen kan du lyfta fram läran om evangelieutdelningar då
det passar med det som undervisas i Efesierbrevet 1.

Ni kan gå igenom definitionen av evangelieutdelning genom att be en elev läsa upp
följande förklaring ur Bible Dictionary:
”En evangelieutdelning är en tidsperiod då Herren har minst en bemyndigad tjänare på jorden
som bär det heliga prästadömet och dess nycklar och som har ett gudagivet uppdrag att sprida
evangeliet till jordens invånare. När detta sker uppenbaras evangeliet på nytt, så att människorna
i den tidsutdelningen inte måste vara beroende av tidigare utdelningar för att få kunskap om
frälsningsplanen. Det har funnits många evangelieutdelningar sedan begynnelsen. Bibeln föreslår
åtminstone en tidsutdelning som förbinds med Adam, en annan med Enok, en annan med Noa
och så vidare med Abraham, Mose, och Jesus och hans apostlar i tidens mitt” (Bible Dictionary,
”Dispensations”).

Be en elev läsa upp Efesierbrevet 1:9–10. Be klassen följa med i texten och se vilken
tidsutdelning Paulus syftade på. Förklara att frasen ”sin viljas hemlighet” i vers 9
syftar på Guds plan och avsikter.
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• Vilken tidsutdelning syftade Paulus på i Efesierbrevet 1:10?
Påpeka att ”när tiden var fullbordad” syftar på tidernas fullbordans utdelning, som
vi lever i nu.
• Hur kan tidernas fullbordans utdelning liknas vid en vattensamling som floder
mynnar ut i?
• Vad profeterade Paulus skulle hända under tidens fullbordans utdelning?
(Förklara att när Paulus skrev ”att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på
jorden” [v. 10], syftade han på återställelsen och samlandet av alla nycklar, all
makt och alla löften som Gud har uppenbarat för sina barn sedan världens
begynnelse, såväl som ytterligare kunskap som aldrig tidigare har uppenbarats
[se L&F 128:18]. Skriv följande lärosats på tavlan: Under tidernas fullbordans
utdelning ska allt från tidigare tidsutdelningar återställas.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste B. H. Roberts i de sjuttios kvorum:
”Detta är tidernas fullbordans utdelning och vi ser att till den kommer, som
mäktiga floder som mynnar ut i havet, alla tidigare tidsutdelningar. Det förbinder
oss med dem, förbinder dem med oss och vi ser att Gud endast haft en enda
härlig avsikt sedan begynnelsen och det har varit hans barns frälsning. Nu har
den sista dagen kommit, den sista tidsutdelningen, när sanning och ljus och
rättfärdighet ska översvämma jorden” (i Conference Report, okt. 1904, s. 73).

Be elever komma fram till tavlan och märka de ritade floderna med sanningar,
skrifter, förbund och makter från tidigare tidsutdelningar som har återställts eller
förts fram i tidernas fullbordans utdelning. (Märkningarna kan innefatta
beseglingsmakten, frälsande förrättningar, Mormons bok och så vidare; låt eleverna
rita fler floder vid behov.)
• Hur är det till välsignelse för er att leva i tidernas fullbordans utdelning?
• Enligt äldste Roberts uttalande, vad kommer att hända under denna
tidsutdelning? (Sanning, ljus och rättfärdighet ska översvämma jorden.)
• Med vilka resurser i vår tidsutdelning kan vi översvämma jorden med
evangeliets sanning och ljus?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Mina kära bröder och systrar, det som hittills har åstadkommits i den här
utdelningen vad gäller att förmedla evangeliets budskap genom sociala medier är
en bra början – men det är bara en liten droppe. Jag inbjuder dig nu att hjälpa till
att förvandla droppen till en störtflod. … Jag uppmana dig att överskölja jorden
med budskap fyllda av rättfärdighet och sanning – budskap som är äkta,
upplyftande och berömvärda – och att bokstavligen överskölja jorden med en
flodvåg” (”To Sweep the Earth as with a Flood” [tal under BYU:s utbildningsvecka, 19 aug.
2014], LDS.org).
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Be eleverna berätta vad de gör för att överskölja jorden med budskap av
rättfärdighet och sanning.
Sammanfatta Efesierbrevet 1:11–12 genom att förklara att Paulus lärde att genom
Jesus Kristus hade de heliga fått ett ”arv” (v. 11) i Guds rike.

Efesierbrevet 1:13–23
Paulus undervisar om löftets Helige Ande
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 1:13–14. Be eleverna följa med i texten och leta
efter en välsignelse de heliga hade fått ta emot på grund av deras trofasthet och
deras tillit och tro på Jesus Kristus.
• Enligt vers 13, vilken välsignelse hade de heliga fått ta emot? (De hade ”tagit
emot den utlovade helige Ande som ett sigill”.)
Förklara att ”ta emot den utlovade helige Ande som ett sigill”, eller ”löftets Helige
Ande”, betyder att den Helige Anden ”betygar för Fadern att de frälsande
förrättningarna vederbörligen utförts och att tillhörande förbund hållits”
(Handledning för skriftstudier, ”Löftets Helige Ande”, scriptures.lds.org). Anden är
”en handpenning på vårt arv” (v. 14). Det betyder att den Helige Anden närvaro i
våra liv är ett tecken, en påminnelse, en antydan från Gud att om vi trofast
fortsätter kommer vi att få evigt liv.
Sammanfatta Efesierbrevet 1:15–16 genom att förklara att Paulus sa till de heliga att
han alltid tackade Gud för deras trofasthet.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 1:17–18. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus bad att Gud skulle ge de heliga.
• Vad bad Paulus att Gud skulle ge de heliga?
• Vad lär de här verserna oss om hur vi kan lära känna vår himmelske Fader?
(Eleverna bör med egna ord urskilja följande sanning: Vi kan lära känna vår
himmelske Fader genom uppenbarelsens ande.)
För att hjälpa eleverna att förstå uppenbarelsens ande, be en elev läsa upp följande
uttalande av äldste David A. Bednar. Be eleverna lyssna efter vad uppenbarelsens
ande är.
”Uppenbarelse är kommunikation från Gud till sina barn på jorden och är en av
de stora välsignelser som åtföljer den Helige Andens gåva och ständiga sällskap.
Profeten Joseph Smith lärde: ’Den Helige Anden är en uppenbarare’ och ’ingen
människa kan ta emot den Helige Anden utan att ta emot uppenbarelse’ (Kyrkans
presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 131).
Uppenbarelsens ande är tillgänglig för var och en som genom vederbörlig
prästadömsmyndighet tar emot de frälsande förrättningarna dop genom nedsänkning till
syndernas förlåtelse och händers påläggning för den Helige Andens gåva – och som handlar i tro
för att förverkliga prästadömets uppmaning att ’ta emot den Helige Anden’ (”Uppenbarelsens
ande”, Liahona, maj 2011, s. 87).

• Vad är uppenbarelsens ande?

689

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 120

• Hur kan uppenbarelse genom den Helige Anden hjälpa oss lära känna vår
himmelske Fader?
Du kan be eleverna dela med sig om hur uppenbarelse genom den Helige Anden
har hjälpt dem lära känna sin himmelske Fader bättre. Du kan berätta om en egen
upplevelse. Uppmuntra eleverna att sträva efter att vara värdiga den Helige Andens
sällskap så de kan fortsätta att lära känna sin himmelske Fader bättre.
Sammanfatta Efesierbrevet 1:19–23 genom att förklara att Paulus fortsatte
undervisa de heliga om det utlovade arvet och om Jesu Kristi ställning som kyrkans
överhuvud.
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2 Korintierbrevet
8–Efesierbrevet 1
(Studieavsnitt 24)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
2 Korintierbrevet 8–Efesierbrevet 1 (studieavsnitt 24) är inte avsedd att användas under din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar bara på några av de här lärosatserna och principerna. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1 (2 Korintierbrevet 8–9)
I den här lektionen lärde sig eleverna att när vi inser hur mycket Frälsaren har gett oss blir vi mer villiga att ge av våra
ägodelar till andra. Eleverna lärde sig att Gud vill att vi ska vara villiga att ge även när vi kanske inte har någonting att
ge. Dessutom lärde eleverna sig att om vi ger till de behövande med glädje, välsignar Gud oss frikostigt och att se hur
frikostigt Gud välsignar oss kan hjälpa oss att känna tacksamhet till honom.

Dag 2 (2 Korintierbrevet 10–13)
Av Paulus undervisning om andlig krigsföring lärde sig eleverna att när vi kontrollerar våra tankar i lydnad mot Jesus
Kristus har vi mer framgång i kriget mot Satan. Av Paulus undervisning om sin egen törntagg i köttet, upptäckte
eleverna att Herren kan låta oss uppleva svagheter och prövningar så att vi kan lära oss att bli ödmjuka. Jesu Kristi nåd
är nog för att stärka oss i våra svagheter och Herren tar inte alltid bort våra utmaningar, men han stärker oss om vi
trofast uthärdar dem.

Dag 3 (Galaterbrevet)
När eleverna studerade Paulus lärdomar till galaterna lärde de att Jesus Kristus uppenbarar sann lära till sina profeter.
Eleverna lärde sig också att de som utövar tro på Jesus Kristus och inträder i evangeliets förbund blir ett i Kristus och
arvingar till Gud. De fick insikt om att när vi vandrar i Anden övervinner vi köttets frestelser och om vi är uthålliga i att
göra gott får vi , kommer vi att skörda välsignelserna av våra handlingar.

Dag 4 (Efesierbrevet 1)
I första kapitlet av Paulus undervisning till efesierna lärde sig eleverna att Guds barn förutordinerades till att ta emot
evangeliets välsignelser. De lärde sig också att under tidernas fullbordans utdelning ska allt från tidigare tidsutdelningar
återställas och att vi kan lära känna vår himmelske Fader genom uppenbarelsens ande.

Inledning
Aposteln Paulus uppmuntrade de heliga i Galatien att återuppta sin tro på Jesus
Kristus och att förtrösta på att frälsning är möjlig endast genom honom och inte
genom lydnad till moselagen.
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Lektionsförslag
Galaterbrevet 5
Paulus uppmuntrar de heliga i Galatien att återvända till sin tro på Jesus Kristus

Rita en bild av en dragkamp på tavlan.
• Vad är en dragkamp? Hur vinner man en dragkamp?
• Hur kan våra liv liknas vid en dragkamp?
Om inte eleverna nämner det, påpeka att en likhet mellan våra liv och en
dragkamp är vår kamp mot frestelser. Be eleverna att söka efter sanningar när de
studerar Galaterbrevet 5 som kan lära dem hur man vinner kampen mot frestelser.
Påminn eleverna om att några judiska kristna hade förlett de heliga i Galatien
genom att undervisa dem om att de behövde följa moselagen och bli omskurna för
att bli frälsta. Paulus beskrev dessa falska läror om moselagen som ”slavoket” (Gal.
5:1).
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:1. Be eleverna följa med i texten och se vem
Paulus sa kommer med frihet från slavoket.
• Vem kommer med frihet från slavoket?
Sammanfatta Galaterbrevet 5:2–15 genom att förklara att Paulus tillrättavisade de
heliga i Galatien för att de så lätt blivit bortledda från friheten i Jesu Kristi
evangelium och i stället återvänt till moselagens slaveri. Sedan förklarade han att
trots att Kristi efterföljare hade befriats från moselagens slaveri, betydde det inte att
de var fria att hänge sig fritt åt synd.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:16–17. Be eleverna följa med i texten och se de
två motverkande krafterna Paulus beskrev.
• Vilka är de två motverkande krafterna Paulus beskrev?
Skapa en uppställning på tavlan genom att rita ett lodrätt streck i mitten av bilden
på dragkampen. Skriv Vandra i Anden ovanför ena sidan av dragkampen och skriv
Göra vad köttet begär ovanför andra sidan.
• Vad menas med att ”vandra i Anden” (Gal. 5:16)? (Att leva värdigt och följa den
Helige Anden.)
• Vad syftar ”vad köttet begär” (Gal. 5:16) på? (Frestelser att synda.)
• Hur kan dessa ses som motverkande krafter?
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• Vilken princip kan vi lära oss av Galaterbrevet 5:16 om hur vi kan övervinna
köttets frestelser? (Eleverna kan formulera sina svar olika men bör urskilja en
princip som följande: När vi vandrar i Anden övervinner vi köttets
frestelser. Skriv den principen på tavlan.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Melvin J. Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter frågan som äldste Ballard ber oss
fundera på.
”Alla angrepp som våra själars fiende gör för att fånga oss kommer att ske
genom köttet, … Hans angrepp på oss kommer att ske genom lustar, genom
drifter, genom köttets begär. All hjälp som kommer till oss från Herren i denna
kamp kommer genom den ande som vistas i denna dödliga kropp. Alltså verkar
dessa två mäktiga krafter på oss genom dessa två kanaler.
Hur går slaget hos dig? … Detta är en mycket viktig fråga. Den största strid
någon man eller kvinna någonsin utkämpar (jag bryr mig inte om hur många fiender de kan ha)
är slaget om sig själv” (”Kamp om själen”, Nordstjärnan, sep. 1984, s. 39–40).

Be eleverna begrunda vilken sida de är på i denna dragkamp och vilka krafter som
vinner i deras liv.
Dela upp klassen i grupper om två till tre elever. Ge hälften av grupperna i uppgift
att läsa upp Galaterbrevet 5:19–21 och hitta följderna av att ”göra vad köttet begär”.
Be resten av grupperna att läsa upp Galaterbrevet 5:22–23 och hitta följderna av att
vandra i Anden. När de är klara ber du en ur varje grupp att skriva upp de svar de
hittat i lämplig kolumn på tavlan. Be dem fortsätta lista svar tills uppställningen
visar det som Paulus räknade upp. Du kan ta med en ordlista till lektionen och be
en elev slå upp ord som är svåra att förstå.
• Enligt Galaterbrevet 5:21, vad sa Paulus skulle hända om människorna gav efter
för ”köttets gärningar” (Gal. 5:19)?
• Enligt Galaterbrevet 5:22–23, vilka frukter, eller följder, visar att någon vandrar i
Anden? (Eleverna kan formulera sig olika sätt, men säkerställ att de urskiljer
följande sanning: Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Föreslå gärna att eleverna
markerar den här sanningen i sina skrifter.)
Hänvisa till den sida av uppställningen där Andens frukter står listade.
• Varför är de välsignelserna värdefulla att ha?
Nedanför uppställningen ritar du en stor pil åt det håll där köttets begär står
listade. Be eleverna att föreställa sig att vi i denna bildliga dragkamp tillåter oss att
röra oss mot köttets begär.
• Vad händer med Andens frukt när vi ger efter för köttets begär? (Vi börjar
förlora Andens frukt.)
Sudda ut pilen och rita en ny pil som pekar mot Andens frukt. Be eleverna
föreställa sig att vi nu tillåter oss att förflytta oss åt det hållet.
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• Vad händer med köttets gärningar när vi vandrar i Anden? (De upphör att vara
en del av våra liv.)
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om ett tillfälle
när de kände eller upplevde en av Andens frukter. Be dem skriva vad de gjorde för
att vandra i Anden den gången. Efteråt ber du några av eleverna att berätta vad
de skrev.
Be en elev läsa upp Galaterbrevet 5:24–25. Be eleverna följa med i texten och se vad
Kristi efterföljare försöker göra med köttets begär.
• Vad försöker Kristi efterföljare göra med köttets begär? (Korsfästa dem, eller
avlägsna dem ur sina liv.)
Be eleverna överväga vad de ska göra för att mer fullständigt vandra i Anden.
Uppmuntra dem att följa maningarna de får så att de kan åtnjuta Andens frukt.

Nästa studieavsnitt (Efesierbrevet 2–Filipperbrevet 4)
Be eleverna att tänka på världens skiftande värderingar, lagar och allmän opinion.
Hur kan vi veta vad som är rätt och fel i en värld där ideologier ständigt ändras?
Aposteln Paulus gav råd till de heliga och hjälpte dem förstå vad Herren har gett
oss för att säkerställa att vi inte leds vilse av världens falska filosofier. Förklara även
att när de fortsätter att studera Paulus skrifter under den kommande veckan
kommer de att finna svaren på följande frågor: Hur bör barn behandla sina
föräldrar? Vad säger Paulus ska ”släcka den ondes alla brinnande pilar” (Ef. 6:16)?
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Efesierbrevet 2–3
Inledning

Paulus lärde de heliga i Efesus att alla syndare kunde bli
frälsta genom Guds nåd och att judar och hedningar hade
blivit ett i Guds familj. Paulus förklarade också att Jesu Kristi

kyrka är uppbyggd på en grund av apostlar och profeter och
han uttryckte sin önskan att de heliga skulle känna Jesu
Kristi kärlek.

Lektionsförslag
Efesierbrevet 2
Paulus undervisar om hur Jesu Kristi blod frälser både jude och hedning
Inled lektionen med att be en eller flera elever (beroende på klassens storlek) att
sitta på golvet i en annan del av klassrummet. Dra en gräns mellan eleverna och
resten av klassen med tejp eller ett snöre och säg till de avskilda eleverna att de inte
verbalt får medverka i lektionen (ännu). Fråga resten av klassen:
• Vad säger den här situationen om förhållandet mellan er och den avskilda
gruppen? (Att den ena gruppen favoriseras framför den andra.)
• Hur tror ni de avskilda eleverna känner sig? Varför?
Be eleverna att fundera på om de känt något liknande under vissa förhållanden
i livet.
Skapa två kolumner på tavlan med rubrikerna Hedningar och Judar.
• Utifrån vad ni har lärt er om sociala förhållanden i vissa av kyrkans grenar
under Paulus verksamhet, vilken grupp skulle passa de avskilda eleverna?
(Hedningar.) Vilken grupp skulle passa resten av klassen? (Judar.)
• Hur kan den uppdelningen ha uppstått? (Vissa judar trodde att eftersom de var
israeliter till födseln och hade blivit omskurna, så var de mer gynnade av Gud
och överlägsna de omvända hedningarna.)
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 2:1–3. Be eleverna följa med i texten och se hur
Paulus beskrev de andliga förhållandena bland hednakristna (”er” och ”ni” i
vers 1–2) och de judiska kristna (”vi” i vers 3) innan deras omvändelse till Frälsaren
och hans kyrka. Förklara att frasen ”härskaren över luftens välde” i vers 2 syftar på
djävulen och hans rådande inflytande utöver världen.
• Enligt vers 1–2, hur beskrev Paulus hedningarna före deras omvändelse? (Skriv
elevernas svar på tavlan under kolumnen ”Hedningar”.)
• Enligt vers 3, hur beskrev Paulus sig själv och judarna före deras omvändelse?
(Skriv elevernas svar på tavlan under kolumnen ”Judar”.)
Visa att både hedningarna och judarna var andligt döda, eller avskilda från Gud, på
grund av sina synder (se v. 1).
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 2:4–6. Be klassen att följa med och se
hedningarnas och judarnas andliga tillstånd efter deras omvändelse.
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• Hur beskrev Paulus de heliga efter deras omvändelse? (Herren hade gjort dem
levande, eller uppväckt dem, från deras andligt döda och syndfulla tillstånd.
Påminn eleverna om att vi kallar detta att andligen födas på nytt [se Mosiah
27:24–26].)
Be flera elever att läsa upp Efesierbrevet 2:7–10. Be eleverna följa med i texten och
se vad som gjorde det möjligt för hedningarna och judarna att göra denna
förändring.
• Vad gjorde det möjligt för båda dessa grupper heliga att göra denna förändring?
(Jesu Kristi nåd.)
• Vilken sanning kan vi lära oss från de här verserna om vad Jesu Kristi nåd
möjliggör för alla Guds barn? (Efter att eleverna svarat, skriv följande sanning
på tavlan: Tack vare Jesu Kristi nåd kan alla människor bli frälsta genom
tro på honom.)
Påpeka att Paulus betonade att vi inte kan bli frälsta enbart på grund av våra
gärningar hur goda dessa gärningar än är (se v. 8–9). För att hjälpa eleverna förstå
ovan nämnda sanning bättre, be en elev läsa upp följande uttalande av president
Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:
”Eftersom vi alla har ’syndat och saknar härligheten från Gud’ [Rom. 3:23] och
’inget orent kan komma in i Guds rike’ [1 Ne. 15:34], är var och en av oss ovärdig
att återvända till Guds närhet. …
Vi kan inte förtjäna att komma till himlen. Rättvisans krav står som en skiljemur
som vi omöjligt kan ta oss över själva.
Men allt är inte förlorat.
Guds nåd är vårt stora och eviga hopp.
Genom Jesu Kristi offer tillfredsställer barmhärtighetens plan rättvisans krav [se Alma 42:15] och
’frambringar medel varigenom [människorna] kan ha tro till omvändelse’ [Alma 34:15].
Våra synder, om de än är blodröda, kan bli vita som snö [se Jes. 1:18]. Eftersom vår älskade
Frälsare ’gav sig själv till lösen i allas ställe’ [1 Tim. 2:6], ges vi tillträde till hans eviga rike [se
2 Petr. 1:11].
Porten är upplåst! …
För att vi ska ärva denna härlighet räcker det inte att porten är upplåst. Vi måste gå in genom
porten med en önskan i hjärtat att genomgå en förändring, en förändring som är så dramatisk
att den i skriften beskrivs som att ’födas på nytt. Ja, födas av Gud, förändras från [vårt världsliga]
och fallna tillstånd till ett tillstånd av rättfärdighet, genom att [vi] återlöses av Gud och blir hans
söner och döttrar’ [Mosiah 27:25]. …
Nåden är en gåva från Gud, och när vi har en önskan att lyda alla hans bud är det som om vi
räcker fram vår jordiska hand för att ta emot denna heliga gåva från vår himmelske Fader”
(”Nådens gåva” Liahona, maj 2015, s. 107–108, 110).

• Hur hjälper utövande av tro på Jesus Kristus och omvändelse från våra synder
oss att ta emot nåden gåva?
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För att hjälpa eleverna förstå det
historiska sammanhanget i relationen
mellan judar och hedningar innan
evangeliet predikades till alla Guds
barn, visa den tillhörande bilden av
”skiljemuren” (Ef. 2:14) i den yttre
förgården i templet i Jerusalem (eller be
eleverna slå upp Bibliska fotografier,
nummer 9, ”Herodes tempel”). Förklara
att hedningar, som inte hade ingått
förbund med Herren, inte tilläts passera
muren till de mer heliga områdena i templet. De behandlades som ”gäster och
främlingar” (Ef. 2:19). Den fysiska muren symboliserade den andliga separation
som fanns mellan judar och hedningar före Petrus uppenbarelse om att evangeliet
skulle predikas för hedningarna.
Hjälp eleverna förstå det historiska sammanhanget
En av grundprinciperna för att studera och undervisa om evangeliet är att förstå det historiska
sammanhanget i ett avsnitt i skrifterna. Sammanhang är omständigheter som omger eller ger
bakgrund till ett visst skriftställe eller en viss händelse eller berättelse. När du hjälper eleverna att
förstå sammanhanget i skrifterna förbereds de på att känna igen de inspirerade författarnas
budskap.

Be några av de elever som är avskilda från klassen att turas om att läsa högt ur
Efesierbrevet 2:12–15. Be eleverna följa med i texten och se vad Frälsaren gjorde
med skiljemuren mellan judar och hedningar.
• Vad sammanförde hedningarna och judarna? (Genom Kristi blod togs den
bildliga muren bort som skilde judar och hedningar åt och de blev ”en ny
människa” [Ef. 2:15], eller en enda kropp i Kristus. Skriv följande sanning på
tavlan: När vi kommer till Jesus Kristus och tar del av hans nåd förenas vi
med Gud heliga.)
Ta bort snöret eller tejpen som avskilde eleverna och be de avskilda eleverna att
förenas med resten av klassen. Uppmuntra eleverna som representerar judarna att
be de andra eleverna att sitta bredvid dem.
Be några elever turas om att läsa upp Efesierbrevet 2:16–19. Be eleverna följa med i
texten och söka efter fraser som ytterligare förstärker sanningen att när vi kommer
till Jesus Kristus och tar del av hans nåd så kan vi förenas med Guds heliga.
• Vilka fraser hittade ni som ytterligare förstärker sanningen att när vi kommer till
Jesus Kristus och tar del av hans nåd så kan vi förenas med Guds heliga?
• Varför tycker ni att denna sanning är viktig att vi förstår och använder i kyrkan
i dag?
• Hur kan vi hjälpa andra att bli eller åter känna sig som ”medborgare” (v. 19) i
kyrkan i stället för främlingar?
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• När har någon hjälpt er att känna er som en medborgare tillsammans med de
heliga och inte som en främling? När har ni hjälpt någon att känna sig så?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 2:20–22. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus sa utgjorde kyrkans grund.
• Vilken sanning lärde Paulus ut i de här verserna om hur Herrens kyrka är
uppbyggd? (Eleverna kan formulera sig olika, men hjälp dem se att Herrens
kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen
är Kristus Jesus själv.)
• Vad är en hörnsten? (En stor sten lagd i grundens hörn för att ge styrka och
stabilitet till hela byggnaden.)
Rita en enkel bild av en hörnsten som
förbinder två väggar.
• Hur är Jesus Kristus kyrkans
hörnsten? Enligt vers 21, vad händer
med resten av kyrkan på grund av
denna hörnsten?
• Hur bildar apostlar och profeter
återstoden av kyrkans grund?
• Hur ger denna grund stabilitet åt
kyrkan och skyddar den mot djävulens angrepp?

Efesierbrevet 3
Paulus uttrycker sin önskan för de heliga i Efesus
Sammanfatta Efesierbrevet 3:1–16 genom att förklara att Paulus predikade om Jesus
Kristus och lärde att genom honom kan hedningarna bli ”medarvingar” (v. 6) med
Israel och ta del av Guds löften.
Be några elever turas om att läsa upp Efesierbrevet 3:14–19. Be eleverna följa med i
texten och se vad mer Paulus önskade hjälpa de heliga förstå och känna.
• Enligt de här verserna, vad ville Paulus att de heliga skulle förstå och känna?
Skriv följande sanning på tavlan: Apostlar och profeter strävar efter att hjälpa
Guds barn att förstå och känna Jesu Kristi kärlek.
Visa bilderna på första presidentskapet och de tolv apostlarna från den senaste
generalkonferensen i Liahona.
• Hur strävar apostlar och profeter efter att hjälpa Guds barn förstå och känna
Jesu Kristi kärlek i vår tid?
• När har apostlarnas och profeternas undervisning hjälpt er att bättre förstå och
känna Jesu Kristi kärlek?
Avsluta med att vittna om sanningarna ni tagit upp under lektionen och be
eleverna att tillämpa dessa sanningar.
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Efesierbrevet 4
Inledning

Paulus lärde att Herren grundade sin kyrka och kallade ledare
för att både bygga upp och ena de heliga. Han uppmuntrade

också kyrkans medlemmar att lämna sina förra liv och leva
som de visste var rätt.

Lektionsförslag
Efesierbrevet 4:1–16
Paulus undervisar om Jesu Kristi kyrkas betydelse
Be eleverna fundera på följande två scenarier:
1. I skolan ber er lärare klassen uttrycka sina åsikter om ett kontroversiellt ämne.
När eleverna delar med sig av sina åsikter inser du att de flesta stödjer en
ställning som skiljer sig från det kyrkan lär.
2. Lagstiftare i ert land har legaliserat ett beteende som kyrkans ledare har
undervisat är fel.
• Varför kan situationer som dessa vara svåra för en medlem i kyrkan?
Be eleverna att medan de studerar Efesierbrevet 4:1–16 söka efter en sanning om
hur vi kan veta vad som är rätt och vad som är fel i en värld med skiftande
värderingar och övertygelser.
Påminn eleverna om att Paulus ha skrivit det här brevet till nya medlemmar i
kyrkan. Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:1–6. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus lärde om kyrkan och dess lära.
• Vad lärde Paulus om kyrkan och dess lära?
• Vad tror ni Paulus menade när han lärde att det finns ”en Herre, en tro [och] ett
dop” (v. 5)? (I Paulus dagar, som i våra, finns det bara en sann Jesu Kristi kyrka
på jorden [se L&F 1:30].)
Sammanfatta Efesierbrevet 4:7–10 genom att förklara att Paulus lärde att genom
Jesu Kristi försoning har vi alla fått hans nådegåva. Han lärde också att Kristus
hade gett andra gåvor till mänskligheten.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:11–14. Be klassen att följa med i texten och se
vad Herren gav kyrkan. Be eleverna berätta vad de hittar.

Efesierbrevet 4:11–14 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad gav Herren till kyrkan?
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Förklara att titlarna på ämbetena i prästadömet i kyrkan i dag kanske inte är
desamma som titlarna som användes på Paulus tid och den tidiga kyrkan kanske
inte hade alla ämbeten som kyrkan har i dag. Till exempel lärde profeten Joseph
Smith att ”en evangelist är en patriark” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith
[2007], s. 138). Dessutom är en pastor en herde, eller en som leder en flock – en
passande beskrivning av en nutida biskop, grenspresident, stavspresident och
distriktspresident.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Herren har kallat apostlar, profeter och
andra ledare i kyrkan att …
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:12–13. Be eleverna följa med i texten och se
varför Herren gav kyrkan apostlar, profeter och andra ledare.
• Varför gav Herren sin kyrka apostlar, profeter och andra ledare? (Lägg till
utrusta de heliga till meningen på tavlan.)
• Hur utrustar apostlar, profeter och andra ledare i kyrkan oss?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:14. Be eleverna följa med i texten och hitta en
tillanledning till varför Herren gav sin kyrka apostlar, profeter och andra ledare.
• Av vilken till anledning gav Herren medlemmarna i kyrkan dessa ledare? (Lägg
till och skydda dem från falska lärdomar på tavlan så att hela sanningen står som
följer: Herren har kallat apostlar, profeter och andra ledare i kyrkan att
utrusta de heliga och skydda dem från falska lärdomar.)
För att hjälpa eleverna förstå
bildspråket i vers 14, visa en bild av en
båt på stormigt vatten. Eller så kan du
eller en elev rita en båt på stormigt
vatten på tavlan.
• Vad kan hända med en båt som
kastas hit och dit av vågorna under
en häftig storm?
Gå tillbaka till scenarierna i början av
lektionen.
• Hur kan en båt som kastas hit och dit på stormigt vatten liknas vid någon som
”kastas hit och dit” (v. 14) av de föränderliga vindarna i falska lärosatser och
den allmänna opinionen?
• Hur hjälper undervisning från apostlar, profeter och andra ledare i kyrkan Guds
efterföljare att navigera i dessa oroliga vatten och återvända i säkerhet till vår
himmelske Fader?
Skriv följande ämbeten i kyrkan på tavlan: apostlar, profeter, patriarker, biskopar och
lärare. Be eleverna välja två ämbeten och skriva i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker hur en ledare med det ämbetet har hjälpt dem att för bättra sig
eller växa andligen eller skyddat dem från falska lärosatser eller bedrägeri. Efter ett
tag ber du några av eleverna dela med sig av vad de skrev om.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:15–16. Be eleverna följa med i texten och se hur
kyrkans ledare bör undervisa oss om evangeliets sanningar.
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• Hur bör kyrkans ledare undervisa oss om evangeliets sanningar?

Efesierbrevet 4:17–32
Paulus uppmuntrar de heliga att lägga av det onda och förnyas genom Jesus Kristus
Ta med en fritidsjacka eller kavaj till klassen (gärna en väl använd eller sliten
sådan). Ta också, om möjligt, med en rock eller kavaj som skulle passa att bära vid
ett finare tillfälle. (Om du föredrar, ta med en vardagsskjorta och en finskjorta i
stället. Se till att båda skjortorna är tillräckligt stora för en elev att få på sig ovanpå
sina egna kläder.) Be en elev ställa sig framför klassen och ta på sig fritidsjackan. Be
eleven snurra ett varv och visa jackan för klassen. Be sedan honom eller henne att
ta av sig fritidsjackan och sätta på sig den finare jackan och visa upp den för
klassen. Tacka eleven och be honom eller henne att ta av sig jackan och sätta sig.
• Vilken av de två jackorna lämpar sig bättre för en finare tillställning?
Påminn eleverna om att Paulus kan ha vänt sig till nya medlemmar i kyrkan. Be
eleverna att medan de studerar Efesierbrevet 4:17–32 se hur Paulus använde
liknelsen med att ta av något och sätta på något annat för att undervisa de
nyomvända om vad de behövde göra som Jesu Kristi lärjungar.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:17–20. Be eleverna följa med i texten och hitta
ord och fraser som beskriver det andliga tillståndet hos hedningarna som inte hade
anslutit sig till kyrkan.
• Hur beskrev Paulus de andra hedningarnas andliga tillstånd?
• Vad menade Paulus var anledningen till de andra hedningarnas andliga
tillstånd?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 4:21–24. Be eleverna följa med i texten och se vad
som hade hjälpt kyrkans medlemmar att skilja sig från andra människor.
• Enligt vers 21, vad hade hjälpt kyrkans medlemmar att skilja sig från andra
människor?
Hänvisa till eleven som satte på sig de två jackorna och fråga klassen vad den
eleven behövde göra innan han eller hon tog på sig den finare kavajen eller jackan.
• Vad sa Paulus till medlemmarna att de behövde lägga av (v. 22)?
• Vad menas med att ikläda sig den nya människan (v. 24)? (Att bli andligen född
på nytt [se Mosiah 27:25] och flitigt leva efter Jesu Kristi evangelium varje dag.)
• Vilken sanning kan vi identifiera i de här verserna om Jesu Kristi lärjungar?
(Eleverna kan uttrycka sig olika, men säkerställ att de urskiljer en sanning
liknande: Jesu Kristi lärjungar lägger av sitt gamla, syndfulla liv och tar på
sig ett nytt rättfärdigt liv.)
Be eleverna skriva av följande uppställning i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker:
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Gamla människan

Nya människan

Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa upp Efesierbrevet 4:25–32. Be dem att fylla
i uppställningen medan de läser och skriva under ”Gamla människan” det som
Kristi lärjungar behöver lägga av (v. 22) eller lägga bort (v. 31) och under ”Nya
människan” det som Kristi lärjungar behöver ikläda sig (v. 24). Påpeka att Joseph
Smiths översättning av Efesierbrevet 4:26 ersätter ”grips ni av vrede, så synda inte”
med frågan ”kan ni gripas av vrede utan att synda?”
Efter ett tag ber du varje par att tänka på en situation som illustrerar ett möjligt
beteende hos någon som inte har lagt bort sin syndfulla natur inom ett av
områdena Paulus beskrev. Be varje par att också tänka på en situation som visar hur
samma person skulle kunna agera om han eller hon kom till Kristus och blev en ny
människa. När eleverna haft tid att planera, be några par att komma fram inför
klassen och förklara sina situationer. När några par har gjort detta, fråga klassen:
• Hur kan en medlem i kyrkan, som känner till sanningen men inte lever efter
den, liknas vid någon som blivit inbjuden till en fin tillställning men inte tagit
på sig lämpliga kläder?
• Vilka utmaningar kan vi möta när vi försöker lägga bort vår gamla syndfulla
natur och bli nya människor som Kristi lärjungar?
• Varför är det viktigt för kyrkans medlemmar att komma ihåg att det är en
pågående process att lägga av sitt gamla liv och till fullo följa Jesus Kristus och
inte en engångsföreteelse?
Förklara att många ikläder sig nya rättfärdiga vanor genom något så enkelt som att
göra små förändringar som att vara lite vänligare och mer tålmodig, hålla ett bud
lite mer eller sluta med en dålig vana.
Vittna om vikten av att lägga av våra gamla syndfulla liv och ikläda oss nya
rättfärdiga vanor. Be eleverna att skriva ner en sak de kan göra i dag för att lägga av
sina gamla liv och till fullo följa Jesus Kristus. Uppmuntra dem att agera på det de
skrev ner.

Nyckelskriftställe – Efesierbrevet 4:11–14
För att hjälpa eleverna att förklara läran som undervisas i Efesierbrevet 4:11–14, be
eleverna vända sig till en kamrat och använda Paulus undervisning i Efesierbrevet
4:11–14 för att förklara varför Herren grundade sin kyrka och kallade ledare att
verka i den. Be sedan eleverna att förklara hur de kan använda läran i Efesierbrevet
4:11–14 för att hjälpa en vän som tror att det inte finns något behov av en
organiserad kyrka.
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Efesierbrevet 5–6
Inledning

Paulus lärde de heliga att motstå onda inflytanden. Han lärde
dem också hur de kunde stärka familjebanden. Paulus
avslutade sitt brev med att uppmana Guds efterföljare att ”ta

därför på sig hela Guds vapenrustning” (se Ef. 6:11) för att
stå emot Satans bedrägerier.

Lektionsförslag
Bestäm hur du ska fördela tiden
Undvik misstaget att använda för mycket tid åt första delen av lektionen så att du sedan måste
skynda dig genom resten. Under dina förberedelser behöver du uppskatta hur lång tid varje
avsnitt i lektionen tar med de undervisningsmetoder du valt. Eftersom du nästan alltid kommer
att ha mer material än det finns tid till bör du besluta dig för vilka delar av skriftställeblocket som
ska betonas och vilka som ska sammanfattas.

Efesierbrevet 5:1–20
Paulus lär de heliga att motstå onda inflytanden
Om möjligt, visa något som eleverna kan se är nytillverkat eller nyinköpt och fråga:
• Hur hanterar vi oftast helt nya saker?
Påminn eleverna om att Efesierbrevet 4 innehåller Paulus råd till nya medlemmar i
kyrkan om att ”lägga av den gamla människan” (se v. 22) och ”ikläda sig den nya
människan” (se v. 24), eller börja ett nytt liv som Jesu Kristi efterföljare.
• Hur kan livet för den som bestämt sig för att följa Jesus Kristus anses som nytt?
Be eleverna hitta en princip när de studerar Efesierbrevet 5–6 som kan hjälpa dem
”ikläda sig den nya människan” som Jesu Kristi efterföljare.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 5:1–7. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus rådde de heliga att göra och inte göra som Jesu Kristi efterföljare.
• Vad rådde Paulus Jesu Kristi efterföljare att göra? Vad rådde han dem att
inte göra?
• Vilka sanningar kan vi finna i de här verserna om Jesu Kristi efterföljare?
(Eleverna kan finna flera sanningar, men se till att betona att Jesu Kristi
efterföljare inte tar del av världens ondska.)
• Enligt vers 5, vad kommer de som tar del av världens ondska att gå miste om?
• Hur skulle någons nya liv i Kristus påverkas av att de tog del av världens
ondska? Hur kan den personens exempel påverka andra?
Sammanfatta Efesierbrevet 5:8–20 genom att förklara att Paulus uppmuntrade de
heliga att ”vandra … som ljusets barn” (v. 8), vara visa och att söka Herrens vilja
genom att låta sig ”uppfyllas av Anden” (v. 18).
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Efesierbrevet 5:21–6:9
Paulus ger efesierna råd angående familjerelationer
Be eleverna att tänka på sitt samspel med sin familj det senaste dygnet och om det
var positivt eller negativt. (Var de exempelvis kärleksfulla eller bråkiga? vänliga eller
sårande? upplyftande eller nedlåtande?)
• Varför kan det ibland vara svårt att ha positiva familjerelationer?
Be eleverna söka efter principer när de studerar Efesierbrevet 5:21–6:9 som kan
hjälpa dem att stärka sina familjerelationer.
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 5:21. Be klassen att följa med i texten och se vad
Paulus uppmuntrade de heliga att göra.
• Vad uppmuntrade Paulus de heliga att göra? (Förklara att ”underordna er
varandra” betyder att vi bör sätta andra före oss själva och att ”i Kristi fruktan”
syftar på vår kärlek och respekt för Gud.)
• Hur var Jesus Kristus ett exempel på underkastelse?
• Hur kan våra familjerelationer stärkas av att vi sätter andra framför oss själva?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 5:22–29. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus rådde män och hustrur att göra i sin relation till varandra.
• Vilket förhållande rådde Paulus hustrur att de skulle ha som föredöme för
relationen till sina män? (Förklara att Paulus lärde att en hustru skulle
”underordna” sig sin man [v. 22]. Det kan tolkas som att hon ska stötta, stödja
och respektera sin man så som hon stöttar, stödjer och respekterar Herren. En
mans gudomligt angivna roll är att presidera eller vaka över familjen, liksom
Frälsaren vakar över och leder sin församling.)
• Vad rådde Paulus män att göra i relationen till hustrun?
• Hur kommer en man som älskar sin fru som Frälsaren älskar församlingen att
behandla henne? (Han kommer att offra sig för henne [se v. 25], eller sätta
hennes behov framför sina egna, och vårda henne [se v. 29].)
• Vilken sanning kan vi finna i Paulus undervisning om vad som kan hända i våra
familjer om vi använder Frälsarens relation till församlingen som vägledning?
(Med egna ord bör eleverna identifiera en princip som följande: När vi
använder Frälsarens relation till församlingen som vägledning kan vi
stärka våra familjerelationer.)
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 5:30–33. Be eleverna följa med i texten och se vad
män och hustrur blir när de gifter sig.
• Enligt vers 31, vad blir män och hustrur när de gifter sig? (De blir ”ett kött”,
eller förenade fysiskt, känslomässigt och andligt.)
• Hur kan ett gift par (eller en familj) öka kärleken och enigheten i sin relation
genom att följa Frälsarens exempel i sitt samspel med varandra?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 6:1–4. Be eleverna följa med i texten och se hur
Jesu Kristi exempel kan tjäna som vägledning för ett barns relation till sina
föräldrar. Be eleverna berätta vad de hittar.
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• Hur följer ett barn Jesu Kristi exempel genom att lyda sina föräldrar?
• Vad rådde Paulus fäder att göra angående barnens fostran?
Be eleverna fundera på hur deras familjerelationer skulle stärkas om de använde sin
relation till Frälsaren som vägledning. Be dem välja en relation de vill förbättra och
skriva ner några sätt som de kan förbättra denna relation på genom att följa
Frälsarens exempel. Uppmana eleverna att göra det som de har skrivit.
Sammanfatta Efesierbrevet 6:5–9 genom att förklara att Paulus undervisade om
relationen mellan slavar och herrar. På Nya testamentets tid var slaveri vanligt över
hela Romarriket, även bland vissa medlemmar i kyrkan. Paulus råd antyder inte att
han samtyckte till slaveriet som institution.

Efesierbrevet 6:10–24
Paulus uppmanade de heliga att ta på sig ”hela Guds vapenrustning”
Skriv följande uttalande av president Ezra Taft Benson på tavlan. (Uttalandet finns i
”Ordets makt”, Nordstjärnan, Rapport från den 156:e halvårskonferensen för Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, nr 6 1986, s. 81.) Be en elev att läsa upp
uttalandet.
”Satan för krig mot de medlemmar i kyrkan som har vittnesbörd och strävar efter
att hålla buden” (president Ezra Taft Benson).

• Hur för Satan krig mot kyrkans ungdomar?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 6:10–13. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus sa att de heliga stred mot på hans tid. Förklara att angrepp syftar på trick och
knep som används för att förleda och snärja.
• Vad sa Paulus att de heliga på hans tid stred mot?
• Hur är det som Paulus listade i vers 12 samma saker som vi strider mot i vår tid?
• Vad uppmanade Paulus de heliga att ta på sig så att det kunde stå emot denna
ondska? (När eleverna svarat, skriv följande princip på tavlan: Om vi tar på oss
hela Guds vapenrustning kan vi stå emot ondskan.)
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Tag på er hela Guds vapenrustning

Ge eleverna bifogat utdelningsblad. Dela in klassen i fem grupper och ge
varje grupp en del av vapenrustningen som nämns i Efesierbrevet 6:14–17.
(Ge ingen ”spänn på er sanningen som bälte kring era höfter” [v. 14]. Om du har
en liten klass får några grupper kanske mer än en rustningsdel.)
Skriv följande frågor på tavlan:
1. Vad används rustningsdelen till?
2. Vad kallade Paulus den rustningsdelen?
3. Vad kan kroppsdelen som skyddas av vapenrustningen representera andligen?
4. Hur hjälper den här delen av din andliga vapenrustning dig att stå emot
ondskan?

För att visa eleverna hur man fyller i utdelningsbladet, be en elev läsa upp
Efesierbrevet 6:14. Be eleverna följa med i texten och söka efter svaren på frågorna
på tavlan och hur de hänger ihop med ”spänn på er sanningen som bälte kring era
höfter” och besvara frågorna på utdelningsbladet.
Eleverna kan föreslå svar i likhet med följande: 1) De täcker länderna (de vitala
fortplantningsorganen). 2) Sanning. 3) Det representerar kyskhet och moralisk
renhet. 4) Om vi känner till sanningen om frälsningsplanen kan det motivera oss
att hålla oss moraliskt rena.
Be eleverna att följa detta mönster när de läser Efesierbrevet 6:14–18 i sina grupper
och fyller i den del av utdelningsbladet som handlar om just deras rustningsdel.
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Efter ett tag ber du en ur varje grupp att berätta för klassen vad de kommit fram till.
När varje grupp berättar, be eleverna att fylla i utdelningsbladen med det som
gruppen hittade.
• Varför är det viktigt att vi skyddar oss med Guds hela vapenrustning?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum och be eleverna att lyssna efter hur vi tar på och förstärker
Guds vapenrustning.
”Jag tycker om att betrakta denna andliga vapenrustning mer som en ringbrynja
än som ett pansar som formgjutits för bålen från en enda stålplåt. En ringbrynja
består av dussintals små stålringar, som sammanflätats för att ge större böjlighet
utan att förlora något skydd. Jag säger det eftersom det enligt min erfarenhet
inte finns bara en enda stor sak vi kan göra för att rusta oss andligen. Sann
andlig kraft kommer från otaliga små gärningar som sammanflätats till en andlig
befästning som skyddar oss från allt det som är av ondo” (”Be Strong in the Lord”, Ensign, juli
2004, s. 8).

• Vad gör ni för att ta på er och stärka Guds vapenrustning varje dag? Hur har det
hjälpt er att stå emot ondska, frestelser och bedrägeri?
Skriv följande fråga på tavlan och be eleverna att skriva ner sina svar:
Vilka delar av din andliga vapenrustning anser du vara stark?
Vilken är din svagaste del av vapenrustningen?
Vad kan du göra för att stärka var och en av dessa delar av din andliga
vapenrustning i livet?

Sammanfatta Efesierbrevet 6:19–24 genom att förklara att Paulus avslutade sitt brev
med att be de heliga be för att ordet skulle ges åt honom (se v. 19) så att han kunde
predika frimodigt under sin fängelsetid.
Vittna om sanningarna eleverna fann i Efesierbrevet 5–6. Uppmuntra eleverna att
agera på de maningar de har fått under dagens lektion.
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Filipperbrevet
Varför studera den här boken?
I sitt brev till filipperna gav Paulus de heliga i Filippi uppmuntran och uppmanade
dem att stå fasta i enighet och tillsammans kämpa för tron. Kanske en av de
viktigaste principerna Paulus undervisade om i Filipperbrevet är att när vi ber till
Gud och litar på honom får vi ”Guds frid, som övergår allt förstånd” (Fil. 4:7).
Genom att studera Paulus uppmuntrande budskap i det här brevet kan eleverna
stärkas i sina ansträngningar att trofast hålla ut intill änden. När eleverna försöker
följa Kristus kan också de få självförtroende och med Paulus säga: ”Allt förmår jag i
honom som ger mig kraft” (Fil. 4:13).

Vem skrev den här boken?
Även om Timoteus nämns med Paulus i brevets hälsning (se Fil. 1:1), så var det
Paulus som skrev Filipperbrevet. Det stöds av att det personliga pronomenet jag
används genom hela brevet och hänvisningen till Timoteus i Filipperbrevet 2:19.
Timoteus kan ha varit Paulus skrivare och skrivit brevet efter Paulus diktamen.

När och var skrevs den?
Paulus skrev troligen Filipperbrevet mellan 60 och 62 e.Kr., medan han satt fängslad
i Rom (se Fil. 1:7, 13, 17; se även Apg. 28:16–31; Handledning för skriftstudier,
”Filipperbrevet”, scriptures.lds.org).

Vilka skrevs den för och varför?
Filippi var första platsen i Europa där Paulus officiellt predikade evangeliet och
upprättade en gren i kyrkan (se Apg. 16:11–40; Bible Dictionary, ”Pauline
Epistles”). Ett av Paulus syften med det här brevet var att uttrycka tacksamhet för
omtanken och det ekonomiska stödet de heliga i Filippi hade givit honom under
hans andra missionsresa och fångenskap i Rom (se Fil. 1:3–11; 4:10–19; se även
Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).
Paulus lovordade också medlemmarna i Filippi för deras tro på Jesus Kristus och
gav dem råd baserat på information om dem som han hade fått från en lärjunge
från Filippi vid namn Epafroditus (se Fil. 4:18). Paulus råd innehåller uppmuntran
till att vara ödmjuka och enade (se Fil. 2:1–18; 4:2–3). Paulus varnade också
filipperna för de korrupta kristna, som de som undervisade om att omskärelse var
nödvändigt för omvändelse. Dessa (som brukar kallas judaister), hävdade felaktigt
att nyomvända behövde underkasta sig den tidigare lagen från Gamla testamentet
innan de kunde bli kristna (se Fil. 3:2–3).

Vad kännetecknar den här boken?
Filipperbrevet kallas ofta ett fångenskapsbrev, ihop med Efesierbrevet,
Kolosserbrevet och Brevet till Filemon. Trots att det skrevs i fångenskap har
Filipperbrevet beskrivits av forskare som den gladaste av hans skrifter. Paulus
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uttryckte tacksamhet, kärlek och tillit till kyrkans medlemmar; beskrev uppoffringar
han hade gjort för att följa Jesus Kristus; och undervisade filipperna om principer
för rättfärdigt leverne. I Filipperbrevet 4:8 känner eleverna kanske igen en del av
språket som används i trettonde trosartikeln, som skrevs av profeten Joseph Smith.
Paulus beskrev poetiskt Frälsarens nedstigande från förjordisk gudomlighet till
dödlighet, där han led ”döden på korset” (se Fil. 2:3–8). Efter att ha fullföljt sin
gudomliga mission står nu Jesus Kristus upphöjd och dagen ska komma då ”alla
knän skall böja sig” inför honom och ”alla tungor bekänna … att Jesus Kristus är
Herren” (Fil. 2:10–11). Paulus berättar att hans inre källa till förtroende och styrka
kommer från Jesus Kristus (se Fil. 4:13).

Översikt

Filipperbrevet 1 Paulus uttrycker tacksamhet för vänskapen med de heliga i
Filippi. Han lär att motståndet han upplevt i sin tjänst för Herren, inklusive sin
fångenskap, har lett till framgång för evangeliet. Han uppmuntrar kyrkans
medlemmar att stå fasta i enighet för att kämpa för tron.
Filipperbrevet 2 Paulus uppmuntrar kyrkans medlemmar vidare att vara eniga och
pekar på Jesu Kristi föredöme, som nedsteg till dödligheten som ett exempel på
kärlek, lydnad och ödmjukhet. Alla kommer en dag att erkänna att Jesus Kristus är
Herren. Paulus undervisar kyrkans medlemmar att de ska arbeta på sin frälsning.
Filipperbrevet 3 Paulus varnar för judaister. Han beskriver sitt tidigare liv som
farisé och hur han gav upp allt för att följa Jesus Kristus. Han uppmanar de heliga
att följa hans exempel i att sträva framåt mot frälsning. Paulus förklarar att Jesus
Kristus kommer att förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han
har i sin härlighet.
Filipperbrevet 4 Paulus uppmuntrar de heliga att alltid glädjas i Herren. Han
uppmanar dem att ersätta sin oro med bön och tacksägelse och lovar dem att de då
får åtnjuta Guds frid, som övergår allt förstånd. Paulus uppmanar kyrkans
medlemmar att tänka på det som är sant, värdigt, rätt, rent, allt som är värt att älska
och uppskatta, allt dygdigt. Han uttrycker att han förmår allt i Jesus Kristus, som
ger honom kraft.
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Filipperbrevet 1–3
Inledning

Paulus uppmuntrade de heliga i Filippi att kämpa tillsammans
för att leva efter evangeliet. Han rådde dem att följa
Frälsarens föredöme i ödmjukhet och osjälviskhet och lärde

att Gud verkade i dem för att bringa dem till frälsning. Paulus
beskrev uppoffringar han hade gjort för att följa Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Filipperbrevet 1
Paulus beskriver välsignelser som kommer av motstånd
Innan lektionen skriver du följande uttalande av president Brigham Young på
tavlan. (Detta uttalande återfinns i Discourses of Brigham Young, utv. av John A.
Widtsoe [1954], s. 351; se även Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young, s.
264–265.) Ersätt de understrukna orden med tomma rader:
”Varje gång man förföljer ’mormonismen. hjälper man den att gå framåt. Man får
den aldrig att gå bakåt. Herren, allhärskaren, befaller detta” (president
Brigham Young).

Börja lektionen med följande:
• Nämn några historiska eller nutida exempel på människor som förföljer
Frälsarens kyrka och hans efterföljare?
Be eleverna att när de studerar Filipperbrevet 1 söka efter sanningar som kan hjälpa
dem förstå hur motstånd kan påverka Herrens verk.
Överväg att be eleverna hitta Filippi på Bibelkarta nummer 13, ”Aposteln Paulus
missionsresor”, som finns i Handledning för skriftstudier. Förklara att Paulus
grundade en församling i Filippi under sin andra missionsresa (se Apg. 16). Han
skrev senare sitt brev till Filipperna medan han satt fängslad, troligen i Rom.
Sammanfatta Filipperbrevet 1:1–11 genom att förklara att Paulus uttryckte
tacksamhet och kärlek för de heliga i Filippi.
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 1:12–14. Be eleverna följa med i texten och se vad
följden blev av det motstånd Paulus upplevde under sitt arbete som missionär.
• Enligt vers 12, vad blev följden av motståndet Paulus upplevde? (”Framgång för
evangeliet.”)
• Enligt vers 13–14, hur gav det här motståndet framgång för evangeliet?
(Människor på hela ”pretoriet” [v. 13], eller det militära högkvarteret, visste att
Paulus satt fängslad för att ha predikat om Jesus Kristus. Paulus fångenskap
inspirerade andra medlemmar i kyrkan att mer oförskräckt undervisa om
evangeliet.)
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• Vad kan vi lära oss för sanning av de här verserna om vad som kan hända om vi
upplever motstånd när vi följer Jesus Kristus? (Eleverna kan använda egna ord,
men försäkra dig om att de urskiljer en sanning liknande denna: Det motstånd
vi upplever när vi följer Jesus Kristus kan göra att evangeliet får
framgång.)
Hänvisa till president Youngs uttalande på tavlan. Fråga eleverna vilka ord de skulle
använda för att fylla i tomrummen. Fyll i tomrummen med de rätta orden.
• Hur har motstånd hjälpt Frälsarens verk att gå framåt?
Sammanfatta Filipperbrevet 1:15–26 genom att förklara att Paulus uttryckte att
Frälsaren skulle förhärligas vad som än hände Paulus.
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 1:27–30. Förklara att i Joseph Smiths översättning
av Filipperbrevet 1:28 står det: ”Utan att på något sätt låta er skrämmas av
motståndarna som förkastar evangeliet, vilket gör att de går förlorade. Men ni som
tar emot evangeliet får frälsning, och det av Gud. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus uppmuntrade de heliga att göra.
• Vad uppmuntrade Paulus de heliga att göra?
• Enligt vers 29–30, vad skulle kyrkans medlemmar uppleva för Frälsarens skull?
Påminn eleverna om sanningen de tidigare upptäckte.
• Hur tror ni att de heliga i Filippi skulle ha välsignats om de hade kommit ihåg
att motståndet de upplevde när de följde Jesus Kristus kunde föra hans
verk framåt?

Filipperbrevet 2
Paulus undervisar om Frälsarens nedlåtelse och undervisar de heliga angående deras
frälsning
Be eleverna att tyst läsa Filipperbrevet 2:2 medan de letar efter Paulus råd till de
heliga i Filippi.
• Hur skulle ni sammanfatta Paulus råd?
Dela upp eleverna i par. Be varje par läsa upp Filipperbrevet 2:3–8 tillsammans och
se vad Paulus lärde de heliga att göra för att bli eniga. Be en elev från varje par att
på tavlan skriva ett råd de fann.
• Enligt Paulus undervisning, hur var Jesus Kristus ett exempel på ödmjukhet och
osjälviskhet?
• Vilken princip kan vi lära av Paulus undervisning som kan hjälpa oss att bli mer
eniga? (Eleverna kan använda egna ord men bör komma fram till följande
princip: Om vi följer Jesu Kristi exempel på ödmjukhet och osjälvisk
omtanke om andra blir vi mer enade.)
• Hur kan vi följa Frälsarens exempel på ödmjukhet och osjälviskhet i våra
familjer, skolor, församlingar eller grenar?
• När har ni sett människor sätta andras behov framför sina egna? Hur förstärkte
de handlingarna enigheten?
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Förklara att i Filipperbrevet 2:9–11 lär Paulus att till slut kommer alla att böja sig
och ”bekänna … att Jesus Kristus är Herren” (v. 11). Be eleverna att begrunda hur
de hoppas att det kommer att kännas.
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 2:12–13. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus rådde filipperna att göra, som kunde göra att de känner större glädje när de
böjer sig för Herren. Du kan behöva förklara att ”fruktan och bävan” (v. 12) syftar
på vördnadsfull respekt och glädje (se Ps. 2:11; Handledning för skriftstudier,
”Fruktan”, scriptures.lds.org).
Uppmärksamma att vissa missförstår Paulus ord i Filipperbrevet 2:12 och tror att
deras gärningar kan frälsa dem.
• Vem har gjort frälsningen möjlig för oss? Hur?
• Enligt Filipperbrevet 2:13, på vilka två sätt hjälper Gud dem som försöker göra
vad som krävs för att bli frälsta? (Gud hjälper dem att ”vilja”, eller önska, och
att lyda ”hans goda vilja”, eller hans bud. Efter att eleverna svarat skriver du
följande sanning på tavlan: Gud hjälper oss önska och göra det som krävs av
oss för att vi ska bli frälsta, vilket är möjligt tack vare Jesu Kristi
försoning.)
• Vilka är kraven för frälsning som Gud har satt och hjälper oss att uppfylla? (Du
kan hänvisa eleverna till tredje och fjärde trosartikeln.)
Påpeka att Gud genom den Helige Andens inflytande kan hjälpa oss att förändras
och rena våra önskningar så att vi vill lyda honom (se Mosiah 5:2). Be eleverna att
begrunda hur Gud har hjälpt dem att förändra sina hjärtan så att de vill lyda
honom och hur han har hjälpt dem att mer trofast hålla hans bud.
Sammanfatta Filipperbrevet 2:14–30 genom att förklara att Paulus påminde de
heliga om att de ”lyser som stjärnor i världen” (v. 15) och sa till dem att han skulle
sända budbärare för att veta hur de har det.

Filipperbrevet 3
Paulus beskriver uppoffringar han har gjort för att följa Jesus Kristus
Be eleverna att tänka på något de uppskattar som även världen anser värdefullt
(som familj, vänner, utbildning, mat, teknik eller pengar) och, om möjligt, att visa
upp ett föremål som representerar vad de tänkte på. Be dem fundera på vad de är
villiga att ge upp de värdefulla sakerna för.
Be eleverna att när de studerar Filipperbrevet 3 se vad Paulus uppoffrade för att få
ett pris som också vi kan få.
Sammanfatta Filipperbrevet 3:1–3 genom att förklara att Paulus varnade filipperna
för falska lärare som hävdade att kyrkans nyomvända skulle rätta sig efter vissa
judiska sedvänjor, inklusive omskärelse (se New Testament Student Manual [Kyrkans
utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 436).
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 3:4–6. Be klassen följa med i texten och se vad
Paulus sa om sitt judiska arv.
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• Vilka sociala och religiösa förmåner hade Paulus tidigare i det judiska
samhället? (Hans israelitiska stamtavla, ställning som farisé, ivrig i judendomen
och strikt lydnad till lagen.)
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 3:7–11. Be eleverna följa med i texten och se hur
Paulus såg på fördelarna han en gång haft i det judiska samhället.
• Hur såg Paulus på vad han gett upp för att följa Jesus Kristus?
• Varför var Paulus villig att ”förlora allt” (v. 8)? (För att lära känna Jesus Kristus;
”bli funnen i honom” [v. 9], eller vara i en trofast förbundsrelation till honom;
bli rättfärdiggjord genom tro på honom; lida för hans sak och få en del i de
rättfärdigas uppståndelse.)
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 3:12–14. Be klassen följa med i texten och se vad
Paulus insåg om sin andliga utveckling.
• I stället för att fokusera på vad han hade lämnat bakom sig, vad jagade Paulus
mot målet för att få? (Förklara att ”segerpriset, Guds kallelse till himlen” [v. 14]
är evigt liv.)
• Vilken princip kan vi lära av Paulus exempel på vad vi måste göra för att lära
känna Jesus Kristus och uppnå evigt liv? (Elever kan använda olika ord, men
försäkra dig om att de urskiljer följande princip: Om vi ger upp allt som
behövs för att följa Jesus Kristus och strävar framåt i tro, kan vi komma
till honom och få evigt liv.)
Be en elev läsa upp följande redogörelse av president Gordon B. Hinckley, som
berättar om hans möte med en sjöofficer som kommit från ett annat land till USA
för högre utbildning och som hade anslutit sig till kyrkan under den tiden. Be
eleverna lyssna efter vad den unge mannen var villig att ge upp för att följa Jesus
Kristus.
”Han presenterades för mig strax innan han skulle återvända till sitt hemland. …
Jag sa: ’Ditt folk är inte kristet. Vad kommer att hända när du återvänder hem
som kristen, och dessutom som kristen mormon?’
Han ansikte mörknade och han svarade: ’Min familj blir besviken. De kanske
kastar ut mig och betraktar mig som död. Vad min framtid och min karriär
beträffar, kan alla möjligheter vara stängda för mig.’
Jag frågade: ’Är du villig att betala ett så högt pris för evangeliet?’
Hans mörka ögon, som var fuktiga av tårar, lyste i hans vackra bruna ansikte när han svarade:
’Det är sant, eller hur?’
Jag skämdes över min fråga och svarade: ’Ja, det är sant.’
Då svarade han: ’Har då något annat någon betydelse?’” (”Det är sant, eller hur?” Nordstjärnan,
okt. 1993, s. 4.)

• Vad var den unge mannen villig att ge upp för att följa Frälsaren?
• Vad har ni (eller någon ni känner) gett upp för att följa Frälsaren?
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• Varför är segerpriset att känna Jesus Kristus och att gå framåt mot evigt liv värt
de uppoffringar ni har gjort?
Var inte rädd för tystnaden.
När eleverna får en effektiv fråga, kanske de inte svarar direkt. Så länge det inte blir för länge, låt
inte tystnaden bekymra dig. Ibland behöver eleverna möjlighet att reflektera på frågan du ställde
och hur de vill besvara den. Sådan eftertanke kan underlätta den Helige Andens undervisning.

Be eleverna begrunda om det finns något de behöver ge upp för att bättre följa
Jesus Kristus. Be dem skriva ner ett mål att göra så.
Sammanfatta Filipperbrevet 3:15–21 genom att förklara att Paulus varnade för
fördärvet som väntar dem som bara tänker på det jordiska. Han lärde också att
Jesus Kristus kommer att förvandla vår ofullkomliga fysiska kropp, så att den blir lik
den odödliga kropp han har.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som togs upp i den här
lektionen.
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Filipperbrevet 4
Inledning

Paulus undervisade de heliga i Filippi om att be och söka allt
som är sant och rätt. Han uttryckte också sin tillit till Jesu
Kristi möjliggörande kraft. Paulus avslutade sitt brev med att

ännu en gång uttryck sitt tack till de heliga i Filippi för det
stöd de gett honom i hans svåra läge.

Lektionsförslag
Filipperbrevet 4:1–14
Paulus undervisar de heliga i Filippi om att be och söka allt som är sant och rätt.
Innan lektionen, skriv följande uttalanden på var sitt papper och ge papperen till
olika elever:
”Jag bekymrar mig för att jag inte ska klara ett kommande prov.”
”Jag bekymrar mig för en familjemedlem som är sjuk.”
”Jag bekymrar mig för att stå upp för det jag tror på.”
”Jag bekymrar mig för om jag kan bli en framgångsrik missionär.”
Börja lektionen genom att skriva ordet bekymmer på tavlan. Påpeka att under våra
liv kommer vi att möta utmaningar eller omständigheter som kan få oss att
bekymra oss. Be eleverna som har ett papper att stå och läsa sina uttalanden ett i
taget. Be eleverna tänka på tillfällen när de bekymrat sig för liknande saker.
• Vilka andra bekymmer kan vi uppleva på grund av utmaningar eller svåra
omständigheter?
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om en utmaning
som de eller någon de känner har bekymrat sig för. Be eleverna att söka efter en
sanning när de studerar Filipperbrevet 4 som kan hjälpa dem när de bekymrar sig
för något.
Påminn eleverna att Paulus i sitt brev till församlingen i Filippi berömde kyrkans
medlemmar för deras trofasthet (se Fil. 2:12) och lärde dem om de eviga belöningar
som finns för dem som offrar för och är trogna Jesus Kristus. Sammanfatta
Filipperbrevet 4:1–5 genom att förklara att Paulus rådde de heliga att stå fasta i
trofasthet till Herren, glädjas i Herren och låta alla människor se hur vänliga de är.
Be en elev läsa upp första satsen i Filipperbrevet 4:6. Be eleverna följa med i texten
och se Paulus råd till de heliga.
Skriv följande fras på tavlan: Om vi som trofasta Jesu Kristi efterföljare …
Be en elev läsa upp resten av Filipperbrevet 4:6. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus rådde de heliga att göra i stället för att bekymra sig. Du kan förklara
att åkallan är att högtidligen söka Guds hjälp.
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• Hur skulle ni sammanfatta Paulus undervisning i vers 6? (Skriv elevernas svar
på tavlan som en ”om”-sats i likhet med följande: Om vi som trofasta Jesu Kristi
efterföljare ber i ödmjukhet och med tacksägelse …)
Lägg till ordet då till påståendet på tavlan. Be en elev läsa upp Filipperbrevet 4:7. Be
eleverna följa med i texten och hitta välsignelserna Paulus lovade de heliga om de
bad i ödmjukhet och med tacksägelse.
• Hur skulle ni sammanfatta välsignelsen Paulus utlovade? (Skriv elevernas svar
på tavlan efter då. Eleverna bör urskilja en princip ungefär som följande: Om vi
som trofasta Jesu Kristi efterföljare ber i ödmjukhet och med tacksägelse,
då kommer Gud att välsigna oss med sin frid.)
• När vi bekymrar oss, hur kan uttryck av tacksamhet i våra böner hjälpa oss att
få frid?
• Vad bevarar Guds frid våra hjärtan och tankar från?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Richard G. Scott i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter ytterligare sätt som Guds frid kan
hjälpa oss på:
”Eftersom [vår Fader i himlen] respekterar din handlingsfrihet tvingar han dig
aldrig att be till honom. Men när du utövar handlingsfrihet och tar med honom i
varje aspekt av ditt dagliga liv börjar ditt hjärta fyllas av frid, jublande frid. Den
friden belyser dina svårigheter med ett evigt ljus. Den hjälper dig att hantera de
här utmaningarna med ett evigt perspektiv” (”Sätt utövandet av din tro främst”,
Liahona, nov. 2014, s. 93).

• Enligt äldste Scott, hur kan Guds frid hjälpa oss hantera de utmaningar
vi möter?
• När har ni åkallat med bön och tacksägelse under bekymmersamma tider och
välsignats med Guds frid?
Be eleverna tänka på de bekymmer de skrev om tidigare i lektionen. Uppmuntra
dem att åkalla Gud med bön och tacksägelse i stället för att bekymra sig. Om
eleverna skrev om någon annans bekymmer, uppmuntra dem att berätta om den
här principen med denne.
För att förbereda eleverna på att finna ytterligare en princip som Paulus lärde de
heliga i Filippi, dela in klassen i tre grupper. Be en tredjedel av klassen att tänka på
sin favoritmat, en annan tredjedel att tänka på en rolig bild eller historia och den
återstående tredjedelen att tänka på en bild av eller upplevelse i templet. Be
eleverna att rikta sina tankar på detta i 30 sekunder.
• Vilken effekt, om någon, hade riktandet av era tankar på er?
Påpeka att vad vi tänker på kan påverka våra önskningar och beteende. Be en elev
läsa upp Filipperbrevet 4:8–9. Be eleverna följa med i texten och se vad Paulus
uppmanade de heliga i Filippi att tänka på och göra. Du kan förklara att med ”tänk
på” menas att ge noggrann, fortlöpande eftertanke.
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Be eleverna överväga att markera varje sak som Paulus lärde de heliga att rikta sina
tankar på.
• Utöver att tänka på dessa saker, vad rådde Paulus kyrkans medlemmar att göra?
• Vilken välsignelse utlovade Paulus de heliga om de följde hans lärdomar och
exempel?
• Vilken princip kan vi lära oss från det Paulus lärde de trofasta heliga i
Filipperbrevet 4:8–9? (Eleverna kan använda egna ord men bör urskilja en
princip liknande denna: Om trofasta heliga riktar sina tankar på det som är
sant och rätt och om de följer apostlar och profeter, då kommer Guds frid
att vara med dem.)
• Hur kan våra önskningar och vårt beteende påverkas av att vi riktar våra tankar
på det som är sant och rätt?
Be klassen slå upp Trosartiklarna i Den kostbara pärlan. Be en elev läsa upp
trettonde trosartikeln. Be eleverna följa med i texten och söka efter likheter med
Filipperbrevet 4:8.
• Vilka likheter lade ni märke till mellan de två verserna?
Påpeka att när profeten Joseph Smith citerade ”Paulus uppmaning” från
Filipperbrevet 4:8 i den trettonde trosartikeln, ändrade han ”tänk på” till det mer
aktiva ”vi söker efter detta”.
• Varför tror ni att det är viktigt att vi söker efter det som är dygdigt, älskligt eller
hedrande eller berömvärt?
• Om vi söker efter sådant, hur skulle det kunna hjälpa oss att rikta våra tankar
på det?
Dela upp klassen i grupper om tre eller fyra. Ge varje grupp ett exemplar
av Vägledning för de unga (häfte, 2011) och följande utdelningsblad. Tilldela
varje grupp två av följande ämnen från Vägledning för de unga: ”Dejting”, ”Klädsel
och utseende”, ”Utbildning”, ”Underhållning och media”, ”Vänner”, ”Språk” och
”Musik och dans”. (Anpassa gruppernas storlek och antal ämnen utifrån hur stor
klassen är.) Be eleverna följa anvisningarna på utdelningsbladet.

Filipperbrevet 4:8–9
Skriv upp dina tilldelade ämnen här:
För varje ämne, samtala om följande frågor:
• Hur kan Paulus undervisning i Filipperbrevet 4:8–9 vägleda oss i våra val inom det här ämnet?
• När vi försöker följa Paulus undervisning, vilka utmaningar kan vi stöta på inom det här ämnet?
Samtala sedan om följande fråga:
• Varför är det värt ansträngningen att söka efter rättfärdiga saker och följa apostlar och profeter
så att vi kan ha fridens Gud med oss?

717

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 125

Efter ett tag ber du en elev från varje grupp att berätta för klassen vad deras grupp
samtalade om när de svarade på frågorna för sina ämnen.
• När ni har riktat era tankar på rättfärdiga saker, hur har fridens Gud visat att
han var med er?
Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker ett sätt de bli
bättre på att rikta sina tankar på rättfärdiga saker och följa Guds apostlar och
profeter.
Sammanfatta Filipperbrevet 4:10 genom att förklara att Paulus tackade de heliga i
Filippi för det stöd och den omtanke de visat honom under hans prövningar.
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 4:11–12. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus berättade för de heliga att han hade lärt sig.
• Vad hade Paulus lärt sig att göra under alla förhållanden?
Be en elev läsa upp Filipperbrevet 4:13–14. Be klassen att följa med i texten och se
vem som ger Paulus kraft.

Filipperbrevet 4:13 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vem sa Paulus gav honom kraft?
Förklara att Paulus uttalande i vers 13 syftar på hans förmåga, med den kraft han
får av Jesus Kristus, att göra allt som behagar Gud eller som Gud kräver, inklusive
att vara nöjd under alla förhållanden.
• Vilken sanning kan vi lära oss av vers 13? (Eleverna bör med egna ord lyfta fram
följande sanning: Vi förmår allt genom Jesus Kristus, som ger oss kraft [se
även Alma 26:12].)
• Vad kan vi göra för att få tillgång till den kraft som Jesus Kristus ger?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet: Be eleverna lyssna efter vad denna kraft kan göra det möjligt för
oss att göra:
”[Gud] utgjuter välsignelser av kraft och styrka, vilket gör det möjligt för oss att
åstadkomma sådant som annars vore långt utom räckhåll för oss. Det är genom
Guds underbara nåd som hans barn kan övervinna bedragarens underströmmar
och kvicksand, höja sig över synden och ’bli fullkomliga i Kristus’ [Moro. 10:32]”
(”Nådens gåva”, Liahona, maj 2015, s. 108).
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• Hur kan vi erfara denna styrka eller nåd? (Möjliga svar kan innefatta ökad
återhämtningsförmåga; beslutsamhet; mod; tålamod; ståndaktighet samt fysisk,
mental eller andlig uthållighet och styrka.)
• När har Jesus Kristus gett dig styrka att göra något gott? (Överväg att även
berätta om en egen upplevelse.)

Filipperbrevet 4:15–23
Paulus avslutar sitt brev till filipperna med att uttrycka tacksamhet
Sammanfatta Filipperbrevet 4:15–23 med att förklara att Paulus än en gång tackade
de heliga i Filippi för deras stöd i hans svåra läge. De heligas gåvor var ett offer som
Gud tog emot med glädje och Paulus lovade att Gud även skulle möta deras behov.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som togs upp i den här
lektionen.

Nyckelskriftställe – Filipperbrevet 4:13
Hjälp eleverna memorera Filipperbrevet 4:13 genom att skriva versen på tavlan och
läsa den högt tillsammans. Sudda ut ett ord och läs versen högt igen. Upprepa tills
alla ord har suddats ut.
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Efesierbrevet 2–Filipperbrevet 4
(Studieavsnitt 25)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Efesierbrevet 2–Filipperbrevet 4 (studieavsnitt 25) är inte avsedd att användas under din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar bara på några av de här lärosatserna och principerna. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Efesierbrevet 2–3)
Aposteln Paulus fortsatte sitt brev till kyrkans medlemmar i Efesus genom att lära dem att tack vare Jesu Kristi nåd kan
alla människor bli frälsta genom tro på honom och att när vi kommer till Jesus Kristus och tar del av hans nåd förenas
vi med Gud heliga. Paulus undervisade också att Herrens kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund, där
hörnstenen är Kristus Jesus själv och att apostlar och profeter strävar efter att hjälpa Guds barn att förstå och känna
Jesu Kristi kärlek.

Dag 2 (Efesierbrevet 4–6)
Genom Paulus fortsatta undervisning angående kyrkans organisation lärde sig eleverna att Herren har kallat apostlar,
profeter och andra ledare i kyrkan att utrusta de heliga och skydda dem från falska lärdomar. Paulus lärde också de
heliga att Jesu Kristi lärjungar lägger av sitt gamla, syndfulla liv och tar på sig ett nytt rättfärdigt liv.

Dag 3 (Filipperbrevet 1–3)
Från Paulus brev till de heliga i Filippi lärde sig eleverna att det motstånd vi upplever när vi följer Jesus Kristus kan göra
att evangeliet får framgång och att om vi följer Jesu Kristi exempel på ödmjukhet och osjälvisk omtanke om andra blir
vi mer enade. Paulus undervisade också om att Gud hjälper oss önska och göra det som krävs av oss för att vi ska bli
frälsta, vilket är möjligt tack vare Jesu Kristi försoning och om vi ger upp allt som behövs för att följa Jesus Kristus och
strävar framåt i tro, kan vi komma till honom och få evigt liv.

Dag 4 (Filipperbrevet 4)
När de fortsatte sina studier av Paulus brev till de heliga i Filippi upptäckte eleverna att om vi som trofasta Jesu Kristi
efterföljare ber i ödmjukhet och med tacksägelse, då kommer Gud att välsigna oss med sin frid och om trofasta heliga
riktar sina tankar på det som är sant och rätt och om de följer apostlar och profeter, då kommer Guds frid att vara
med dem. Paulus avslutade sitt brev med att undervisa om att vi förmår allt genom Jesus Kristus, som ger oss kraft.

Inledning
Efter att ha undervisat de heliga i Efesus om att de skulle lägga av det onda och
förnyas som Jesu Kristi efterföljare, lärde aposteln Paulus också dem att de skulle ta
sig på hela Guds vapenrustning.
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Lektionsförslag
Efesierbrevet 6:10–24
Paulus uppmanade de heliga att ta på sig ”hela Guds vapenrustning”
Skriv följande uttalande av president Ezra Taft Benson på tavlan. (Uttalandet finns i
”Ordets makt”, Nordstjärnan, Rapport från den 156:e halvårskonferensen för Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, nr 6 1986, s. 81.) Be en elev att läsa upp
uttalandet.
”Satan för krig mot de medlemmar i kyrkan som har vittnesbörd och strävar efter
att hålla buden” (president Ezra Taft Benson).

• Hur för Satan krig mot kyrkans ungdomar?
Be en elev läsa upp Efesierbrevet 6:10–13. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus sa att de heliga stred mot på hans tid. Förklara att angrepp syftar på trick och
knep som används för att förleda och snärja.
• Vad sa Paulus att de heliga på hans tid stred mot?
• Hur är det som Paulus listade i vers 12 samma saker som vi strider mot i vår tid?
• Vad uppmanade Paulus de heliga att ta på sig så att det kunde stå emot denna
ondska? (När eleverna svarat, skriv följande princip på tavlan: Om vi tar på oss
hela Guds vapenrustning kan vi stå emot ondskan.)

Tag på er hela Guds vapenrustning
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Ge eleverna bifogat utdelningsblad. Dela in klassen i fem grupper och ge
varje grupp en del av vapenrustningen som nämns i Efesierbrevet 6:14–17.
(Ge ingen ”spänn på er sanningen som bälte kring era höfter” [v. 14]. Om du har
en liten klass får några grupper kanske mer än en rustningsdel.)
Skriv följande frågor på tavlan:
1. Vad används rustningsdelen till?
2. Vad kallade Paulus den rustningsdelen?
3. Vad kan kroppsdelen som skyddas av vapenrustningen representera andligen?
4. Hur hjälper den här delen av din andliga vapenrustning dig att stå emot
ondskan?

För att visa eleverna hur man fyller i utdelningsbladet, be en elev läsa upp
Efesierbrevet 6:14. Be eleverna följa med i texten och hitta svar till frågorna på
tavlan som de passar in på ”spänn på er sanningen som bälte kring era höfter” och
skriva dessa svar på sina utdelningsblad.
Be sedan flera elever redovisa sina svar för klassen. Eleverna kan föreslå svar i likhet
med följande: 1) De täcker länderna (de vitala fortplantningsorganen). 2) Paulus
kallar det ”sanning”. 3) Det representerar kyskhet och moralisk renhet. 4) Om vi
känner till sanningen om frälsningsplanen kan det skydda oss från att bli bedragna
och motivera oss att hålla oss moraliskt rena.
Be eleverna att följa detta mönster när de läser Efesierbrevet 6:14–18 i sina grupper
och fyller i den del av utdelningsbladet som handlar om just deras rustningsdel.
Efter ett tag ber du en ur varje grupp att berätta för klassen vad de kommit fram till.
När varje grupp berättar, be eleverna att fylla i utdelningsbladen med det som
gruppen hittade.
• Varför är det viktigt att vi skyddar oss med Guds hela vapenrustning?
Be en elev läsa följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas
kvorum: Be klassen lyssna efter hur vi tar på oss och stärker Guds vapenrustning.
”Hur tar vi på oss hela Guds vapenrustning så att vi, som Paulus utlovar, ’kan stå
emot på den onda dagen’?
”Jag tycker om att betrakta denna andliga vapenrustning mer som en ringbrynja
än som ett pansar som formgjutits för bålen från en enda stålplåt. En ringbrynja
består av dussintals små stålringar, som sammanflätats för att ge större böjlighet
utan att förlora något skydd. Jag säger det eftersom det enligt min erfarenhet
inte finns bara en enda stor sak vi kan göra för att rusta oss andligen. Sann andlig kraft kommer
från otaliga små gärningar som sammanflätats till en andlig befästning som skyddar oss från allt
det som är av ondo” (”Be Strong in the Lord”, Ensign, juli 2004, s. 8).

• Vad gör ni för att ta på er och stärka Guds vapenrustning varje dag?
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• Hur har det hjälpt er att stå emot ondska, frestelser och bedrägeri?
Skriv följande frågor på tavlan. Be eleverna besvara frågorna i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker:
Vilka delar av din andliga vapenrustning anser du vara stark?
Vilken är din svagaste del av vapenrustningen?
Vad kan du göra för att stärka var och en av dessa delar av din andliga
vapenrustning i livet?

Sammanfatta Efesierbrevet 6:19–24 genom att förklara att Paulus avslutade sitt brev
med att be de heliga be för att ordet skulle ges åt honom (se v. 19) så att han kunde
predika frimodigt under sin fängelsetid.
Vittna om sanningarna som tagits upp under dagens lektion och uppmuntra
eleverna att agera på eventuella maningar de fått.

Nästa studieavsnitt (Kolosserbrevet–1 Timoteusbrevet)
Be eleverna söka efter svar på följande frågor när de fortsätter att studera Paulus
texter den kommande veckan: Vad sa Paulus om kärleken till pengar? Hur kan vi
undvika att förledas av falska traditioner? Enligt Paulus, vad måste hända före Kristi
andra ankomst? Hur vet vi när den har skett?
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Introduktion till
Kolosserbrevet
Varför studera den här boken?
Paulus skrev brevet till kolosserna efter att ha fått rapport om att svåra
missuppfattningar förekom bland de heliga (se Handledning för skriftstudier,
”Paulus brev”). Falska läror och sedvänjor i Kolosse påverkade de heliga där och
hotade deras tro. Liknande kulturella påtryckningar utmanar kyrkans medlemmar i
dag. En del av det här brevets värde ligger i hur det identifierar och avslöjar
villoläror samtidigt som det betonar Jesu Kristi gudomlighet och frälsande arbete.
Genom att studera Kolosserbrevet kan eleverna fördjupa sin omvändelse till
Frälsaren och skyddas från bedrägeri och synd.

Vilka skrev den här boken?
Paulus och Timoteus skickade Kolosserbrevet (se Kol. 1:1, 23; 4:18). Paulus tydligen
sin egen hälsning för hand i slutet av brevet (se Kol. 4:18), vilket tyder på att en
skrivare, kanske Timoteus, hade hjälpt honom skriva brevets innehåll.

När och var skrevs den?
Paulus skrev det här brevet under sin första fängelsevistelse i Rom omkring
60-62 e.Kr. (se Handledning för skriftstudier ”Paulus brev”, scriptures.lds.org).
Paulus skrev troligen Kolosserbrevet ungefär vid samma tid som han skrev
Filipperbrevet, Efesierbrevet och Brevet till Filemon.

Vilka skrevs den för och varför?
Det här brevet skrevs till de trofasta heliga i Kolosse, i nuvarande Turkiet. Paulus
undervisade de heliga i Kolosse att dela med sig av brevet till medlemmarna i
församlingen i det närliggande Laodicea (se Kol. 4:16).
Paulus skrev det här brevet ”sedan han besökts av Epafras, kyrkans evangelist i
Kolosse (Kol. 1:7–8). Epafras berättade för Paulus att kolosserna började begå
allvarliga fel – de trodde de var bättre än andra människor eftersom de noggrant
följde vissa yttre föreskrifter (Kol. 2:16), avstod från att tillfredsställa vissa fysiska
behov samt dyrkade änglar (Kol. 2:18). Dessa sedvänjor fick kolosserna att tro att
de var heliggjorda. De ansåg också att de förstod universums hemligheter bättre än
andra medlemmar i kyrkan. I sitt brev tillrättavisade Paulus dem genom att
undervisa om att återlösningen kommer endast genom Kristus och att vi bör vara
visa och tjäna honom” (Handledning för skriftstudier, ”Kolosserbrevet”,
scriptures.lds.org).

Vad kännetecknar den här boken?
I Kolosserbrevet bemöter Paulus de falska lärorna i Kolosse genom att betona Jesu
Kristi gudomlighet och frälsande mission och att han var den främste (se Kol.
1:15–23). Han lärde att Kristus är Gud Faderns avbild, Skaparen, kyrkans
överhuvud, den förste att uppstå och Återlösaren. Han är ”huvudet över alla
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makter och väldigheter” (Kol. 2:10) och han uppfyller sin gudomliga mission under
ledning av Fadern (se Kol. 1:19; 3:1).
Paulus varnade för dem som lärde att sann andlighet uppnås genom särskilda
ritualer, högtider och kostregler (se Kol. 2:16–18, 20, 23). Han undervisade istället
om att andlig mognad och kunskap om Gud kommer när man ”tänker på det som
är där ovan” (se Kol. 3:2), eliminerar orättfärdiga gärningar (se Kol. 3:5–9) och
utvecklar kristuslika egenskaper (se Kol. 3:12–17). Paulus rådde sina läsare att stå
”fasta och väl grundade” i evangeliet (Kol. 1:23) och låta sig ”rotas och uppbyggas i
[Jesus Kristus] och befästas i tron” (Kol. 2:7).

Översikt

Kol. 1:1–23 Paulus hälsar de heliga i Kolosse och förkunnar att Jesus Kristus är
Återlösaren, den förstfödde ”före allt skapat”, Skaparen och Herre över all
gudomlig fullkomlighet i vilken hela universums försoning ligger. Paulus uppmanar
de heliga att befästa sin tro på Jesus Kristus.
Kolosserbrevet 1:24–2:23 Paulus varnar för att tro på någon bedräglig filosofi eller
mänsklig tradition, även änglars tillbedjan och att överdrivet förneka sig själv
grundläggande fysiska behov som en slags andlig tuktan.
Kolosserbrevet 3:1–4:18 Paulus uppmanar de heliga att rikta sina hjärtan på det
som är där ovan, att överge synden från sina tidigare liv och att vara barmhärtiga
mot varandra. Han förklarar hur de heliga bör tillbe Gudslavar och ger sedan råd
till hustrur, män, barn, föräldrar, och herrar. Han avslutar Kolosserbrevet med
lovord, hälsningar, avslutande råd och välsignelser.
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Kolosserbrevet
Inledning

Paulus undervisade om att Jesus Kristus var den främste och
varnade för falska läror. Han uppmuntrade de heliga i Kolosse
att tänka på det himmelska och utveckla kristuslika

egenskaper. Paulus bad dem också att vara vänliga och visa i
sitt umgänge med andra.

Lektionsförslag
Kolosserbrevet 1–2
Paulus undervisade om att Jesus Kristus var den främste och varnar för falska läror
Använda tavlan
Effektiv användning av skrivtavlan under lektionen kan förbereda eleverna att lära och kan
inbjuda till meningsfullt deltagande, speciellt för dem som lär visuellt. På tavlan kan en lärare
sammanfatta lektionens viktiga punkter och principer, göra uppställningar över en lära, rita
kartor, utveckla flödesdiagram, sätta upp eller rita bilder av föremål som finns i skrifterna och
göra mycket annat som förhöjer elevernas upplevelse.

Rita följande teckning på tavlan.
• Om en allvarlig storm kom, vilket av
dessa träd skulle mest troligt falla
omkull? Varför?
Be en elev att läsa upp följande
uttalande av äldste Neil L. Andersen i
de tolv apostlarnas kvorum. Be klassen
lyssna efter de virvelvindar vi måste
akta oss för.
”Mer oroande än jordbävningarna och krigen som det profeterats om [i de sista
dagarna] är de andliga virvelvindar som kan rycka dig loss från dina andliga
grundvalar och sätta ner din ande på platser som du inte trodde var möjligt,
ibland så att du knappt märker att du har flyttats” (”Andliga virvelvindar”,
Liahona, maj 2014, s. 18).

• Vilka andliga virvelvindar kan rycka loss oss eller skilja oss från vår tro på Jesus
Kristus? (Du kan låta eleverna lista sina svar på tavlan nära virvelvinden.)
• Varför kan dessa andliga virvelvindar vara mer bekymmersamma än fysiska
utmaningar, som jordbävningar eller krig?
Be eleverna begrunda hur andliga virvelvindar kan påverka dem.
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Förklara att Paulus skrev ett brev till kyrkans medlemmar i Kolosse (de kallas
kolosserna) efter att ha hört om inflytanden och falska läror där som hotade att
rycka upp dem från deras tro på Jesus Kristus. (Du kanske vill be några elever hitta
Laodicea, vilket ligger en liten bit väster om Kolosse, på Bibelkarta nummer 13,
”Aposteln Paulus missionsresor”.) Be eleverna att medan de studerar
Kolosserbrevet söka efter hur Paulus försökte stärka kyrkans medlemmars tro på
Kristus och se vilka välsignelser som kommer av att ha en djupt rotad tro på
Kristus.
Sammanfatta Kolosserbrevet 1:1–11 genom att förklara att efter hälsningen till de
heliga i Kolosse uppmärksammade Paulus deras trofasthet och förklarade att
evangeliet bär frukt, eller välsignelser, hos dem som tar emot och lever efter det.
Paulus lärde dem sedan om Jesus Kristus.
Be flera elever turas om att läsa upp Kolosserbrevet 1:12–19. Be klassen följa med i
texten och vara uppmärksamma på vad Paulus lärde om Jesus Kristus. (Du kan
förklara att ordet ”osynlige” i vers 15 är översatt från det grekiska ordet aoratos,
som också kan betyda ”osedd”. Notera att Hebreerbrevet 11:27 antyder att Mose
såg ”den Osynlige”, [se även L&F 67:11].)
• Vad lärde Paulus om Jesus Kristus? (Använd elevernas ord och skriv följande
sanning på tavlan under trädet med djupa rötter: Jesus Kristus är Förlossaren,
den förstfödde av vår himmelske Faders andebarn, alltings Skapare,
kyrkans överhuvud och den förste att uppstå.)
• Varför tror ni att det är viktigt för oss att känna till och tro på dessa sanningar
om Jesus Kristus? Hur kan vi genom att känna till och tro på dessa sanningar
stärka vår tro på honom?
Hänvisa till orden Förlossare i uttalandet på tavlan och förklara att Paulus påminde
de heliga i Kolosse om varför de behövde en Förlossare.
Be en elev läsa upp Kolosserbrevet 1:20–22. Be eleverna följa med i texten och se
vad Paulus undervisade de heliga i Kolosse om deras behov av en Förlossare.
• Enligt vers 21, hur blir någon främmande för eller avskild från Gud?
• Vad betyder ordet försona i vers 20? (Att förena eller förlika två parter.)
• Enligt vers 20 och 22, hur försonade Jesus Kristus oss med Gud? (Förklara att
frasen ”skapat frid i kraft av blodet på hans kors” syftar på Jesu Kristi
försoning.)
Förklara att välsignelsen att vara försonad med Gud är villkorad. Skriv följande
sanning på tavlan: Vi kan försonas med Gud genom Jesu Kristi försoning om …
Be en elev läsa upp Kolosserbrevet 1:23. Be klassen att följa med i texten och se vad
som krävs för att vara försonad med Gud.
• Vad krävs av oss för att vara försonade med Gud?
• Vad innebär det för oss att ”stå fasta och väl grundade i tron”? (Att förbli
ståndaktiga i vår tro på Jesus Kristus.)
• Med tanke på vad ni har läst i vers 23, hur skulle ni avsluta meningen på tavlan?
(Använd elevernas ord och avsluta principen på tavlan så här: Vi kan försonas
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med Gud genom Jesu Kristi försoning om vi fortsätter att stå fasta och väl
grundade i vår tro.)
Rikta elevernas uppmärksamhet till teckningen på tavlan och fråga:
• Vem känner ni som är som trädet med djupa rötter, som står fast och väl
grundad i sin tro på Kristus?
• Hur är hans eller hennes exempel en välsignelse för dig?
Be eleverna att tyst läsa Kolosserbrevet 2:4, 8 och hitta de andliga virvelvindar som
hotade att rycka upp de heliga i Kolosse.
• Vilka var de andliga virvelvindar som hotade att rycka upp de heliga i Kolosse?
(Förklara att det fanns många filosofier och traditioner som lärdes ut av några
som försökte förminska Jesu Kristi betydelse.)
• Varför är det lättare för någon att få sina andliga rötter uppryckta om de tror på
falska läror, inklusive lärdomar som förminskar Jesu Kristi betydelse?
Be en elev läsa upp Kolosserbrevet 2:5–7. Be eleverna följa med i texten och söka
råd som Paulus gav för att hjälpa de heliga undvika att bli vilseledda av världsliga
filosofier och traditioner.
• Vad lärs ut i Kolosserbrevet 2:5–7 som kan hjälpa oss undvika att bli vilseledda
av världsliga filosofier, religiösa lärdomar eller traditioner? (Eleverna kan med
egna ord komma fram till en princip liknande denna: Genom att låta oss rotas
och uppbyggas i Jesus Kristus kan vi undvika att bli vilseledda av
världsliga filosofier och traditioner.)
Skriv följande frågor på tavlan:
Vad tror ni är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att låta oss rotas och
uppbyggas i Jesus Kristus? Varför tror ni att just det är så viktigt?

Dela upp klassen i grupper om tre eller fyra. Be var och en av eleverna att förklara
sitt svar på frågorna på tavlan för de andra i gruppen. Efter en stund ber du några
elever att berätta vad de har lärt sig från de andra i gruppen.
Be eleverna att tänka tillbaka på de andliga virvelvindar de begrundade i början av
lektionen. Be eleverna att skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur
de ska fortsätta att rotas och uppbyggas i Jesus Kristus och undvika att ryckas upp
av andliga virvelvindar.

Kolosserbrevet 3–4
Paulus uppmuntrar kolosserna att tänka på det himmelska och vara visa
Sammanfatta Kolosserbrevet 3–4 genom att förklara att Paulus uppmanade de
heliga i Kolosse att sluta med orättfärdighet och utveckla kristuslika egenskaper.
Han uppmuntrade dem också att be och vara visa, speciellt i sitt umgänge med
dem som inte var kristna. Han vidarebefordrade sedan hälsningar från flera av hans
medtjänare, inklusive Lukas.
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Vittna om sanningarna som lärdes ut i den här lektionen.
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Introduktion till 1
Tessalonikerbrevet
Varför studera den här boken?
Paulus första brev till tessalonikerna anses vara det tidigaste av Paulus befintliga
brev och kan vara den äldsta boken i Nya testamentet. Paulus undervisning i det
här brevet fokuserar främst på Jesu Kristi andra ankomst, bland annat de
svårigheter som Jesu Kristi efterföljare kommer att möta innan hans återkomst (se
1 Tess. 3:3), de kristnas uppståndelse vid Kristi andra ankomst (se 1 Tess. 4:13–14)
och tidpunkten för Kristi andra ankomst (se 1 Tess. 5:1–2). Genom att studera den
här boken kommer eleverna att lära sig om Kristi andra ankomst och uppmuntras
att förbli trofasta mot Herren.

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev 1 Tessalonikerbrevet (se 1 Tess. 1:1; se även 2:18).

När och var skrevs den?
”Paulus skrev breven till tessalonikerna från Korint under sin andra missionsresa”,
omkring 50–51 e.Kr. (Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”,
scriptures.lds.org).

Vilka skrevs den för och varför?
Paulus skrev 1 Tessalonikerbrevet till kyrkans medlemmar i Tessalonika. Tessalonika
var den mest befolkade och blomstrande staden i det antika grekiska kungariket
Makedonien tack vare två viktiga faktorer: Staden var byggd runt den bästa
naturliga hamnen i Egeiska havet och låg utmed den stora väg som förband Rom
och Asien.
Under Paulus andra missionsresa ledde Anden Paulus och hans kamrater – Silas
(Silvanus), Timoteus och Lukas – att resa över Egeiska havet till Makedonien (se
Apg. 16:6–12). Detta inledde predikandet av evangeliet i Europa. Efter att ha
predikat i Filippi (se Apg. 16:12–40), reste Paulus och Silas till Tessalonika.
Paulus verkade med Silas i Tessalonika, men de drevs ut ur staden av judiska
styresmän (se Apg. 17:1–9). Senare rapporterade Timoteus till Paulus att de heliga i
Tessalonika hade förblivit trofasta trots förföljelse och att deras rättfärdiga
inflytande spred sig (se Apg. 18:5; 1 Tess. 1:7–8; 3:6–8).
De omvända i Tessalonika var bland de första européerna att ta emot evangeliet
och de blev förföljda på grund av det. De hade också många frågor om Kristi andra
ankomst. Därför skrev Paulus i sitt brev till tessalonikerna uppmuntrande och
stärkande ord och besvarade deras frågor om Kristi andra ankomst.

Vad kännetecknar den här boken?
Ett av Paulus huvudteman i sitt första brev till tessalonikerna är Kristi andra
ankomst. Han fokuserade på de rättfärdigas deltagande i händelserna under Kristi
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andra ankomst, särskilt de heliga som redan dött (se 1 Tess. 2:19; 3:13; 4:13–17;
5:1–10). Till skillnad från många andra av Paulus brev innehåller inte
1 Tessalonikerbrevet några större tillrättavisningar, utan ger beröm och lovord till de
heliga i Tessalonika.

Översikt

1 Tessalonikerbrevet 1–3 Paulus uttrycker sin stora uppskattning för de heliga i
Tessalonika. Han påminner dem om sitt välvilliga tjänande ibland dem och
uttrycker glädje över deras trofasthet. Han uppmuntrar de heliga att växa till i
kärleken till varandra och till alla människor.
1 Tessalonikerbrevet 4–5 Paulus uppmanar de heliga att leva ett liv i helgelse och
att helga sig själva. Han förklarar att när Herren kommer igen ska de som har varit
trofasta i sina vittnesbörd om Kristus, både de som har dött och de som fortfarande
lever, ryckas upp och möta Herren. Aposteln påminner kyrkans medlemmar om att
förbereda sig och vaka så att de är redo inför Kristi andra ankomst.
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1 Tessalonikerbrevet 1–2
Inledning

Paulus skrev till de heliga i Tessalonika efter att han fått veta
att de varit trofasta evangeliet trots förföljelse. Han berömde
dem för deras trofasthet och villighet att undervisa om

evangeliet. Paulus beskrev anledningen till varför han
predikade för de heliga i Tessalonika.

Lektionsförslag
1 Tessalonikerbrevet 1
Paulus berömmer de heliga i Tessalonika för deras trofasthet under svåra lidanden
Be eleverna dela med sig av positiva upplevelser när de har försökt berätta om
evangeliet för andra.
• Vilka utmaningar kan vi erfara när vi försöker berätta om evangeliet?
Be eleverna leta efter sanningar när de studerar 1 Tessalonikerbrevet 1–2 som kan
hjälpa dem när de försöker berätta om evangeliet.
Be eleverna hitta Tessalonika på Bibelkarta nummer 13, ”Aposteln Paulus
missionsresor”, som finns i Handledning för skriftstudier. Be en elev läsa upp
följande beskrivning av de heliga i Tessalonika:
De heliga i Tessalonika var några av de tidigaste europeiska medlemmarna i kyrkan. Paulus, Silas
och Timoteus hade först predikat där under Paulus andra missionsresa, men jagats ut ur staden
av några judiska ledare (se Apg. 17:5–15). De heliga i Tessalonika blev fortsatt förföljda även
efter att Paulus och hans kamrater hade rest därifrån. Paulus skrev senare sitt brev till de heliga
för att uppmuntra dem när de mötte förföljelse.

Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 1:2–4. Be eleverna följa med i texten och se
varför Paulus gladde sig över de heliga i Tessalonika.
• Varför gladde Paulus sig över de heliga i Tessalonika?
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 1:5–6. Be eleverna följa med i texten och se
hur Paulus hade predikat evangeliet till tessalonikerna under sitt tidigare besök.
• Enligt vers 5, hur hade Paulus predikat evangeliet till tessalonikerna? (Med ord
och med Guds kraft.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vad ordet och kraften i evangeliet
syftar på.
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”Det sanna evangeliet består av två saker: Ordet och kraften. Vem som helst kan
få ordet, boken i vilken det står är universellt tillgänglig. Men kraften måste
komma från Gud, den är och måste delas enligt hans sinne och hans vilja till dem
som följer den lag som låter dem motta den.
Evangeliets ord är den talade eller skrivna redogörelsen om vad människan måste
göra för att bli frälst. …
Men den faktiska frälsningen kommer först när Gud kraft tas emot och används, och denna kraft
är prästadömets kraft och den Helige Andens kraft” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 band [1965–1973], 3:42– 43).

• Enligt äldste McConkie, vad syftar evangeliets ord på? Vad syftar evangeliets
kraft på?
• Enligt vers 6, vad gjorde tessalonikerna efter att de hade blivit undervisade om
evangeliet genom Guds ord och kraft? (De blev Herrens och hans tjänares
efterföljare.)
• Hur skulle ni sammanfatta Paulus undervisning i vers 5–6 som en princip?
(Eleverna kan använda andra ord, men bör urskilja följande princip: När vi
undervisar om Jesu Kristi evangelium med Guds ord och kraft kan vi
hjälpa andra att bli Herrens och hans tjänares efterföljare.)
• Vad kan vi göra för att förbereda oss för att undervisa evangeliet om med Guds
ord och kraft?
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 1:7–9. Be eleverna följa med i texten och se
vad mer de heliga i Tessalonika gjorde efter att de tagit emot evangeliet.
• Vad mer gjorde de heliga i Tessalonika efter att de tagit emot evangeliet? Hur
påverkade deras exempel andra troende omkring dem?
• Vilken sanning kan vi lära oss från de här verserna om hur vi kan dela med oss
av evangeliet? (Eleverna kan använda andra ord men bör urskilja följande
sanning: Vi kan dela med oss av evangeliet genom vårt exempel.)
För att hjälpa eleverna förstå denna sanning, be en elev att läsa upp följande
uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första presidentskapet:
”Det effektivaste sättet att predika evangeliet är genom gott exempel. Om vi
lever efter vår tro, märker människor det. Om vårt liv återspeglar bilden av Jesus
Kristus [se Alma 5:14], om vi är glada och lever i frid med omgivningen, så vill
människor veta varför. En av de största predikningar som någonsin hållits om
missionsarbete är den enkla tanke som tillskrivs den helige Franciskus av Assisi:
’Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord’ [i William Fay och
Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999), s. 22]” (”Att stå på vägen till Damaskus
och vänta”, Liahona, maj 2011, s. 77).

• Hur kan ens exempel vara ett mer effektivt sätt att dela med sig av evangeliet än
att bara prata om evangeliet?
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Omformulera frågan
Ibland kanske elever kämpar med att besvara en fråga för att de inte förstår den. Du kan behöva
omformulera frågan eller fråga eleverna om de förstår vad du menade. Undvik att ställa flera
frågor i rad utan att ge eleverna rimlig tid att tänka tillräckligt djupt för att formulera
lämpliga svar.

• Hur har någons exempel hjälpt er att antingen ta emot evangeliet eller efterleva
evangeliet bättre?

1 Tessalonikerbrevet 2
Paulus beskrev hur han och hans följeslagare betjänade tessalonikerna
Förklara att när Paulus hade berömt de heliga i Tessalonika för deras rättfärdiga
exempel, påminde han dem om hans kärlek för dem och om det exempel han hade
visat när han tidigare predikade evangeliet för dem.
Skriv följande skriftställehänvisning och fråga på tavlan:
1 Tessalonikerbrevet 2:1–13
• Vilka ord eller fraser beskriver det rättfärdiga exempel som Paulus och hans
följeslagare gav tessalonikerna?

Be några elever att turas om att läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 2:1–13 medan klassen
följer med i texten. Eller, i stället för att be elever läsa högt kan du be dem läsa
verserna i små grupper, i par eller individuellt. Be eleverna söka efter ord och fraser
som beskriver det rättfärdiga exempel som Paulus och hans följeslagare gav
tessalonikerna. Uppmuntra gärna eleverna att markera det de hittar.
Efter tillräcklig tid kan du be eleverna komma fram till tavlan och lista ett eller två
ord eller fraser de hittat. Be dem förklara hur dessa ord eller fraser kan hjälpa oss att
vara rättfärdiga exempel för andra.
Sammanfatta 1 Tessalonikerbrevet 2:14–18 genom att förklara att Paulus sa att de
heliga i Tessalonika blev förföljda för att de hade tagit emot evangeliet. Han sa till
de heliga att han hade försökt besöka dem igen men hade blivit hindrad av Satan
(v. 18).
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 2:19–20. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus beskrev som sitt ”hopp” eller sin ”glädje” (v. 19).
• Vad beskrev Paulus som sitt ”hopp” eller sin ”glädje”?
• Hur kan Paulus hopp och glädje spegla det hopp och den glädje vår himmelske
Faders känner för oss?
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som togs upp i den här
lektionen. Be eleverna att begrunda hur de kan dela med sig av evangeliet, både
genom att tala om det och att vara ett rättfärdigt exempel. Uppmuntra dem att
handla efter de maningar de får.
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1 Tessalonikerbrevet 3–5
Inledning

Aposteln Paulus ville stärka tron hos kyrkans medlemmar i
Tessalonika. Han undervisade dem om de dödas

uppståndelse vid Jesu Kristi andra ankomst och lärde dem
hur de skulle förbereda sig för Kristi andra ankomst.

Lektionsförslag
1 Tessalonikerbrevet 3–4:12
Paulus vill stärka tron hos kyrkans medlemmar i Tessalonika
Förse eleverna med ett exemplar av följande frågesport med sant eller
falskt-frågor om Jesu Kristi andra ankomst och be dem markera sant eller
falskt bredvid varje fråga:

1 Tessalonikerbrevet 3–5
S / F 1. De trofasta heliga som dör före Kristi andra ankomst kommer inte att uppstå förrän i
slutet av tusenårsriket.
S / F 2. De trofasta heliga som lever vid Kristi andra ankomst kommer att ryckas upp för att
möta Kristus när han kommer.
S/F

3. Kristi andra ankomst kommer att överraska alla som en tjuv om natten.

Använd olika undervisningsmetoder
Även en övertygande undervisningsteknik kan bli ineffektiv eller tråkig om den används för ofta.
Välj inte olika undervisningsmetoder bara för variationens skull, men du är en mer effektiv lärare
om du varierar ditt sätt att undervisa från dag till dag. Att använda olika metoder kan hjälpa dig
nå elever som lär sig på olika sätt.

Förklara att du inte kommer att ge svaren på frågesporten nu men att eleverna kan
hitta de rätta svaren under dagens lektion. Be eleverna leta efter sanningar om Jesu
Kristi andra ankomst när de studerar 1 Tessalonikerbrevet 3–5.
Påminn eleverna om att efter att Paulus predikat evangeliet en kort tid i Tessalonika
drevs han, Silas och Timoteus ut ur staden av Judiska ledare (se Apg. 17:5–15).
Senare sände Paulus Timoteus tillbaka till Tessalonika att se hur det gick för de
nyomvända och stärka deras tro. I 1 Tessalonikerbrevet 3:1–7 lär vi att Timoteus
skrev till Paulus att de heliga hade förblivit trofasta trots att de upplevt förföljelse.
Timoteus skrev förmodligen också att de heliga hade många frågor om Jesu Kristi
andra ankomst. Paulus skrev sitt brev till de heliga i Tessalonika för att besvara
deras frågor.
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 3:9–10. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus sa att han bad för under hans frånvaro från de heliga i Tessalonika.
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• Vad sa Paulus att han bad för under hans frånvaro?
• Vad betyder frasen ”ställa till rätta det som brister i er tro” i vers 10? (Paulus ville
stärka tron hos kyrkans medlemmar i Tessalonika.)
Förklara att ett sätt som Paulus försökte stärka tron hos kyrkans medlemmar i
Tessalonika var att hjälpa dem bättre förstå hur de skulle förbereda sig för Kristi
andra ankomst. Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 3:11–13. Be eleverna följa
med i texten och se vad Paulus hoppades att Herren skulle göra för de heliga för att
förbereda dem för sin andra ankomst.
• Vad hoppades Paulus att Herren skulle göra för att förbereda de heliga för sin
andra ankomst?
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 4:1. Be eleverna följa med i texten och se
vad Paulus uppmanade de heliga i Tessalonika att göra för att förbereda sig för
Kristi andra ankomst.
• Vad uppmanade Paulus de heliga i Tessalonika att göra för att förbereda sig för
Kristi andra ankomst.
Tilldela varje elev i klassen en av följande hänvisningar (beroende på klassens
storlek kan mer än en elev tilldelas samma hänvisning): 1 Tessalonikerbrevet 4:2–5;
4:6–8; 4:9–12. Be eleverna att läsa sina tilldelade hänvisningar och besvara följande
frågor (du kan skriva dessa frågor på tavlan):
• Vad uppmanade Paulus de heliga att göra för att behaga Gud?
• Hur tror ni att de genom att följa den uppmaningen förbereddes inför Kristi
andra ankomst?
När de haft tillräckligt med tid ber du flera elever återge sin svar för klassen.

1 Tessalonikerbrevet 4:13–18
Paulus undervisar om de dödas uppståndelse vid Jesu Kristi andra ankomst
Visa bilden Jesu Kristi andra ankomst (Evangeliebilder [2008], nr 66; se även
LDS.org).
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Förklara att de heliga i Tessalonika
missförstod vissa delar av Kristi andra
ankomst. De oroade sig för att
medlemmar i kyrkan i Tessalonika som
hade dött inte skulle få uppleva
välsignelserna under Kristi andra
ankomst.
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet
4:13–14, 16. Be eleverna följa med i
texten och se vad Paulus lärde om de
trofasta heliga som dör före Kristi andra
ankomst. Förklara att Paulus använde
orden insomnat och insomnade för att
syfta på de som är döda.
• Viken sanning lärde Paulus om de
trofasta heliga som dör före Kristi
andra ankomst? (Eleverna bör
urskilja följande sanning: Trofasta
heliga som dör före Kristi andra
ankomst kommer att uppstå när
Kristus kommer tillbaka.)
• Vad betyder frasen ”Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans
med honom” i vers 14? (De trofasta heliga som uppstår vid Kristi andra
ankomst kommer att ryckas upp för att möta Jesus Kristus och kommer att
nedstiga med honom i härlighet [se L&F 88:97–98].)
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 4:15, 17. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus lärde om de trofasta heliga som lever vid Kristi andra ankomst. Be
eleverna att också läsa Joseph Smiths översättning av vers 15 i Handledning för
skriftstudier. Förklara sedan att Joseph Smith ändrade i vers 17 så att versen lyder:
”Därefter skall de som lever ryckas upp bland moln tillsammans med dem som
stannar kvar för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.”
Påpeka att Joseph Smith ersatte vi i de här verserna med de, vilket visar på att Kristi
andra ankomst inte skulle ske i Paulus dagar.
• Vilken sanning lärde Paulus om de trofasta heliga som är i livet vid Kristi andra
ankomst? (Eleverna bör urskilja följande sanning: Trofasta heliga som är i
livet vid Kristi andra ankomst kommer att ryckas upp för att möta Jesus
Kristus när han kommer.)
Be eleverna tyst läsa 1 Tessalonikerbrevet 4:18 och se vad Paulus hoppades att de
heliga skulle göra efter att ha hört dessa sanningar om Kristi andra ankomst. Be
eleverna berätta vad de hittar.
• Vilken tröst finner ni i dessa lärosatser om Kristi andra ankomst?
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1 Tessalonikerbrevet 5
Paulus undervisar kyrkans medlemmar i Tessalonika hur de ska förbereda sig inför
Kristi andra ankomst
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 5:1–3. Be eleverna följa med i texten och se
vilka två liknelser Paulus använde för att beskriva tiden för Kristi andra ankomst.
• Vilka två liknelser använde Paulus för att beskriva tiden för Kristi andra
ankomst? (”En tjuv om natten” [v. 2] och ”smärtan [som] kommer över en
kvinna som skall föda” [v. 3].)
Förklara att en tjuv om natten vanligtvis ”kommer oväntat och utan varning”
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–1973], 3:54).
• Vad kan vi lära oss av att Paulus liknar en tjuv om natten med Kristi andra
ankomst?
• Vad kan vi lära oss av att Paulus liknar en kvinna som ska föda med Kristi andra
ankomst?
Efter att eleverna har besvarat de föregående frågorna kan du påpeka att äldste
Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum lärde följande om liknelsen om
kvinnan som ska föda: ”Hon vet inte exakt vilken timme eller minut barnet
kommer, men hon vet ungefär när” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).
Utifrån denna liknelse kan vi också fundera på hur prövningarna som föregår Kristi
andra ankomst påminner om födslovåndor. Och lika underbar som barnets
ankomst är, kommer Kristi andra ankomst att vara för de rättfärdiga.
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 5:4–6. Be eleverna följa med i texten och se
varför de trofasta heliga inte kommer att överraskas av Kristi andra ankomst.
• Varför kommer de trofasta heliga inte att överraskas av Kristi andra ankomst?
• Vad innebär det att vara ”ljusets barn”? (Uttrycket ”ljusets barn” i vers 5 syftar
på trofasta medlemmar i kyrkan som ”lägger bort mörkrets gärningar” [se Rom.
13:12], har den Helige Anden med sig och därför kommer att vara förberedda
på Kristi andra ankomst [se L&F 106:4–5].)
• Vad menas med att ”hålla sig vaken och nykter” (se 1 Tess. 5:6)?
• Hur skulle ni sammanfatta det Paulus lärde de heliga i Tessalonika om hur de
kunde förbereda sig för Kristi andra ankomst? (Skriv med elevernas ord
följande sanning på tavlan: Om vi är trofasta och uppmärksamma på
tecknen som föregår Jesu Kristi andra ankomst är vi förberedda när han
kommer tillbaka.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Joseph Fielding Smith och
be klassen att lyssna efter hur vi kan förbereda oss för Kristi andra ankomst:
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”Jorden är full av katastrofer och svårigheter. Människornas mod sviker dem. Vi
ser tecknen då vi ser fikonträdet visa sina blad, och vet att tiden är nära. Det
tillkommer mig och det tillkommer er, och alla människor på jordens yta, att
hörsamma Kristi och hans apostlars ord och vaka, för vi vet inte dagen eller
timmen” (Frälsningens lära, sammanst. av Bruce R. McConkie, 3 band
[1954–1956], 3:51–52).

• Enligt president Smith, hur kan vi förbereda oss för Kristi andra ankomst?
Be eleverna att se över sant eller falskt-frågorna och svaren de ringade in i början av
lektionen.
• Utifrån de sanningar ni har lärt er under den här lektionen, skulle ni ändra
något av svaren? (Svar: [1] Falskt, [2] Sant, [3] Falskt.)
Sammanfatta 1 Tessalonikerbrevet 5:7–22 genom att förklara att Paulus fortsatte att
ge de heliga råd om hur de skulle förbereda sig för Kristi andra ankomst.
Be eleverna tyst läsa 1 Tessalonikerbrevet 5:12–22 och se vad Paulus rådde de heliga
att göra för att förbereda sig och andra för att möta Frälsaren vid Kristi andra
ankomst. Uppmuntra eleverna att välja ett råd som de tycker utmärker sig. Be
eleverna att besvara följande frågor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
(Skriv gärna frågorna på tavlan.)
• Vilket råd ur 1 Tessalonikerbrevet 5:12–22 tycker du utmärker sig?
• Om du följder det rådet, hur kan det hjälpa dig och andra att förbereda sig för
Kristi andra ankomst?
• Hur skulle du uppmuntra någon att använda det rådet i sitt dagliga liv?
Efter en stund ber du eleverna redovisa sin svar för en klasskamrat.
Be en elev läsa upp 1 Tessalonikerbrevet 5:23–24. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus sa att Gud skulle göra för sina trofasta heliga när de förbereder sig för
Kristi andra ankomst.
• Vad kommer Gud att göra för sina trofasta heliga när de förbereder sig för Kristi
andra ankomst?
Avsluta med att vittna om sanningarna som lärts ut under denna lektion och be
eleverna att trofast förbereda sig för Kristi andra ankomst.
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Introduktion till 2
Tessalonikerbrevet
Varför studera den här boken?
I sitt andra brev till tessalonikerna gav Paulus råd och förtydligade vissa saker som
medlemmar i församlingen hade missförstått angående Jesu Kristi andra ankomst.
Genom att studera hans lärdomar kan elever bättre förstå avfallets natur och hur
man lämpligen kan förbereda sig för Herrens återkomst.

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev 2 Tessalonikerbrevet (se 2 Tess. 1:1; se även 2 Tess. 2:5; 3:17). Brevets
inledning innehåller även en hälsning från Silas (Silvanus) och Timoteus (2 Tess.
1:1).

När och var skrevs den?
”Paulus skrev breven till tessalonikerna från Korint under sin andra missionsresa”
omkring 50–51 e.Kr. (Handledning för skriftstudier ”Paulus brev”,
scriptures.lds.org).

Vilka skrevs den för och varför?
Paulus skrev 2 Tessalonikerbrevet till kyrkans medlemmar i Tessalonika. 1 och
2 Tessalonikerbrevet har liknande teman, vilket tyder på att Paulus skrev
2 Tessalonikerbrevet för att förklara och utveckla sitt första brev. Det verkar som att
tessalonikerna hade fått ett falskt brev som påstods vara från Paulus och att detta
brev hade fått några att tro att Kristi andra ankomst redan hade skett (se 2 Tess.
2:2).
”Under den korta tiden mellan de två breven utstod församlingen förföljelse
(2 Tess. 1:4); förhoppningen på Herrens omedelbara återkomst skapade en
ohälsosam spänning (2:2)” (Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). Paulus skrev
2 Tessalonikerbrevet för att stärka dessa medlemmars tro och rätta till missförstånd
kring läran.

Vad kännetecknar den här boken?
Andra brevet till tessalonikerna innehåller viktiga detaljer om Jesu Kristi andra
ankomst. Några exempel på det är föreställningen att Herren ska komma ”i
flammande eld” och att de onda ska ”bli straffade med evigt fördärv, bort från
Herrens ansikte” (2 Tess. 1:8–9).
I det här brevet läser vi att Paulus även profeterade om det stora avfallet. Han
undervisade om att först skulle ”avfallet komma” till kyrkan och evangeliet innan
Herrens andra ankomst (se 2 Tess. 2:2–12). Paulus undervisning om avfallet
påminner nutida medlemmar i kyrkan om varför återställelsen av evangeliet i de
sista dagarna var nödvändig.
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Översikt

2 Tessalonikerbrevet 1 Paulus hälsar och berömmer de heliga i Tessalonika. Han
lär att de ogudaktiga kommer att erfara Guds vedergällning vid Kristi andra
ankomst.
2 Tessalonikerbrevet 2 Paulus rättar den felaktiga uppfattningen om att Kristi
andra ankomst redan hade skett och profeterar om att ett avfall ska ske innan
Herren kommer tillbaka. Han uppmuntrar de heliga i Tessalonika att förbli trofasta.
2 Tessalonikerbrevet 3 Paulus råder församlingens medlemmar att sörja för sina
timliga behov och inte tröttna på att göra det som är gott.
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2 Tessalonikerbrevet
Inledning

Kort efter sitt första brev till de heliga i Tessalonika skrev
Paulus ett andra brev till dem, i vilket han tydliggjorde
sanningar om Kristi andra ankomst. Han lärde att Frälsaren

inte skulle komma tillbaka förrän efter att ett avfall hade
skett. Paulus predikade sedan mot lathet och rådde de heliga
att ”inte tröttna på att göra gott” (se 2 Tess. 3:13).

Lektionsförslag
2 Tessalonikerbrevet 1–2
Paulus uppmuntrar de heliga genom att profetera om Jesu Kristi andra ankomst
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Jag säger till alla, och särskilt till kyrkans ungdomar, att om ni inte redan har
behövt det, kommer ni en dag att kallas att försvara er tro eller till och med
uthärda en del personliga skymfer bara för att ni är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga” (se ”Priset för och välsignelserna av ett lärjungeskap”,
Liahona, maj 2014, s. 6).

Be eleverna att räcka upp handen om de någon gång har behövt försvara sin tro
eller utstå motstånd på grund av sitt medlemskap i kyrkan. Be några elever berätta
om sina upplevelser.
Förklara att Paulus skrev ett andra brev till de heliga i Tessalonika och tog upp flera
ämnen, inklusive det motstånd som de heliga upplevde. Be eleverna söka efter en
princip medan de studerar 2 Tessalonikerbrevet 1 som kan hjälpa dem att utstå det
motstånd och de prövningar de kan möta som medlemmar i kyrkan.
Be en elev läsa upp 2 Tessalonikerbrevet 1:3–5. Be eleverna följa med i texten och se
varför Paulus berömde de heliga i Tessalonika.
• Varför berömde Paulus de heliga i Tessalonika?
• Enligt vers 5, vilken belöning skulle de heliga få för att de utstod motstånd och
lidanden med uthållighet och tro?
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna angående hur vi kommer att
välsignas om vi utstår motgångar och lidanden med uthållighet och tro?
(Eleverna kan använda andra ord, men bör urskilja en princip liknande denna:
Om vi trofast utstår motgångar och lidanden med uthållighet och tro
anses vi värdiga Guds rike.)
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet: Be klassen lyssna efter vad som menas med att uthärda med
uthållighet, eller tålamod:
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”Tålamod är varken passiv uppgivenhet eller underlåtelse att handla på grund av
rädsla. Tålamod innebär att aktivt vänta och uthärda. Det innebär att hålla sig till
något och göra allt vi kan – att arbeta, hoppas och utöva tro, att genomgå
svårigheter med själsstyrka, även när vårt hjärtas önskningar låter vänta på sig.
Tålamod är inte bara att uthärda, utan att uthärda väl!” (”Fortsätt i tålamod”,
Liahona, maj 2010, s. 57.)

• Enligt president Uchtdorf, vad menas med att uthärda tålmodigt?
• Varför behöver vi tro för att tålmodigt uthärda motstånd och lidanden?
Be eleverna att fundera på någon de känner, eller har läst om i skrifterna, som
trofast och tålmodigt uthärdade motstånd och lidanden.
• Vem tänkte ni på och hur uthärdade han eller hon trofast och tålmodigt
motstånd och lidanden?
Be eleverna att reflektera över motstånd och lidanden de kanske upplever nu och
besluta sig för hur de ska kunna uthärda sina utmaningar med tålamod och tro.
Uppmuntra dem att be till Gud om hjälp.
Förklara att i 2 Tessalonikerbrevet 1:6–10 profeterade Paulus om Jesu Kristi andra
ankomst. Dela upp eleverna i grupper om två eller tre personer. Be varje grupp att
tillsammans läsa 2 Tessalonikerbrevet 1:6–10 och samtala om följande frågor. (Skriv
gärna frågorna på tavlan eller dela ut dem som utdelningsblad.) Be eleverna
besvara de här frågorna i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
• Vilka ord eller uttryck använde Paulus för att beskriva Kristi andra ankomst?
• Vad kommer att hända med de rättfärdiga vid Kristi andra ankomst?
• Vad kommer att hända med de onda vid Kristi andra ankomst?
Efter en stund ber du några elever berätta för klassen vad deras grupp hittade. Skriv
följande sanning på tavla: Vid Kristi andra ankomst kommer de rättfärdiga att
få lindring och de orättfärdiga straffas med fördärv.
• Vad tror ni att de rättfärdiga ska få lindring från?
• Hur kan den här läran trösta dem som nu uthärdar svårigheter på grund av sin
hängivenhet till Jesus Kristus?
Be eleverna att räcka upp handen om de någonsin undrat när Kristi andra ankomst
kommer att ske. Förklara att de heliga i Tessalonika också undrade över detta och
att de oroade sig för att de hade blivit vilseledda.
Be en elev läsa upp 2 Tessalonikerbrevet 2:1–2. Be eleverna följa med i texten och se
vad Paulus trodde att de heliga i Tessalonika hade dragit för slutsats angående Kristi
andra ankomst.

2 Tessalonikerbrevet 2:1–3 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar
nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
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sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad ville Paulus inte att tessalonikerna skulle tro om tiden för Kristi andra
ankomst? (Att den skulle komma snart.)
Be elever tyst läsa 2 Tessalonikerbrevet 2:3 och se vad Paulus sa skulle ske före Kristi
andra ankomst.
• Vilken sanning kan vi lära oss från dessa verser om vad som skulle ske innan
Kristi andra ankomst? (Eleverna kan använda andra ord men bör urskilja en
sanning liknande följande: Före Kristi andra ankomst skulle ett avfall ske.)
Påpeka att i de här verserna föreslår Paulus att kyrkans medlemmar på hans tid
skulle bekymra sig mer för det avfall som redan hade påbörjats bland dem än om
tidpunkten för Kristi andra ankomst.
För att hjälpa eleverna att bättre förstå vad avfallet var, be en elev läsa upp följande
förklaring:
”Efter Jesu Kristi död förföljde ogudaktiga människor apostlarna och kyrkans medlemmar och
dödade många av dem. I och med apostlarnas död togs prästadömets nycklar och den
presiderande prästadömsauktoriteten bort från jorden. Apostlarna hade hållit evangeliets
lärdomar rena och bibehållit ordningen och upprättat normen för värdighet hos kyrkans
medlemmar. Utan apostlarna blev läran allteftersom tiden gick förvanskad och obemyndigade
förändringar utfördes i kyrkans organisation och prästadömets förrättningar, till exempel vad
beträffar dopet och förlänandet av den Helige Andens gåva” (se Predika mitt evangelium:
Vägledning för missionärer [2004], s. 35).

• Utifrån den här förklaringen av avfallet, varför var återställelsen av Jesu Kristi
evangelium och hans kyrka nödvändig?
Förklara att ”fördärvets son” som nämns i 2 Tessalonikerbrevet 2:3 syftar på Satan.
Evangeliets återställelse, inklusive Mormons boks framkomst, fick Satan och hans
efterföljare ”att öppet träda fram” (v. 3).
Sammanfatta 2 Tessalonikerbrevet 2:4–17 genom att förklara att Paulus profeterade
att Herren skulle tillåta Satan att bedra jordens invånare fram till Kristi andra
ankomst. Paulus uppmuntrade de heliga att ”stå fasta” i det han hade lärt dem (se
v. 15).

2 Tessalonikerbrevet 3
Paulus varnar för dem som är odisciplinerade och predikar oberoende
Förklara att är Paulus skrev sitt andra brev till Tessalonikerna, höll kyrkans
medlemmar regelbundet en måltid i samband med att de tog del av sakramentet.
Men några medlemmar i Tessalonika besökte måltiden för att äta, men vägrade att
bidra till eller förbereda maten för festmåltiden.
• Vilka problem kan ha uppstått på grund av det?
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Sammanfatta 2 Tessalonikerbrevet 3:1–9 genom att förklara att Paulus berömde de
heliga som var trofasta och uppmanade dem att hålla sig borta från de som ”levde
oordentligt”, eller odisciplinerat (v. 6). Paulus skrev också att han och hans
följeslagare hade varit exempel på timligt oberoende genom att arbeta för att
försörja sig själva.
Be en elev läsa upp 2 Tessalonikerbrevet 3:10–13. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus lärde de heliga att göra angående dem som vägrade arbeta.
• Enligt vers 12, vilka instruktioner gav Paulus till dem som vägrade att arbeta?
(Att ”arbeta … och äta sitt eget bröd”, eller att vara oberoende genom att själva
sörja för sina behov.)
• Enligt vers 13, vad mer uppmanade Paulus de trofasta heliga att göra?
• Vad menas med ”tröttna inte på att göra det som är gott”?
• Vilken sanning lär vi oss i de här verserna? (Eleverna kan använda andra ord,
men bör urskilja en sanning liknande följande: Vi är befallda att sträva efter
att vara oberoende och att hjälpa andra.)
Be en elev läsa upp följande uttalande ur Vägledning för de unga. Be klassen lyssna
efter hur vi kan sträva efter att vara oberoende.
”En av välsignelserna med arbete är att det utvecklar oberoende. När du är oberoende använder
du de välsignelser och förmågor som Gud har gett dig för att ta hand om dig själv och din familj,
och hitta lösningar på era egna problem. Oberoende innebär inte att du måste kunna göra allting
på egen hand. För att bli verkligt oberoende måste du lära dig att arbeta tillsammans med andra
och vända dig till Herren för att få hjälp och styrka av honom.
Kom ihåg att Gud har ett stort arbete för dig att utföra. Han välsignar dig när du strävar efter att
göra det (Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 41).

• Hur kan vi sträva efter att vara oberoende?
• Vilka välsignelser kommer av oberoende?
Vittna om att när vi strävar efter att vara oberoende hjälper Herren oss med det vi
behöver och med att hitta lösningar på våra problem.
Be eleverna fundera på vad de kan göra för att bli mer oberoende nu och i
framtiden. Be dem sätta ett mål som hjälper dem att bli mer oberoende och
uppmuntra dem att söka Herrens hjälp i att uppnå det.
Sammanfatta 2 Tessalonikerbrevet 3:14–18 genom att förklara att Paulus avslutade
sitt brev med att ge de heliga rådet att inte vara lata och hålla sig borta från
människor som lever oordentligt. De heliga skulle dock inte behandla dem som
fiender, utan förmana dem som bröder och systrar i evangeliet.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som lärts ut under lektionen.

Nyckelskriftställe – 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3
Be varje elev att använda något hjälpmedel för skriftstudier (som fotnoter,
Handledning för skriftstudier eller Alfabetiskt ämnesregister) och hitta ett annat
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skriftställe än 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3 som undervisar om avfallet. Efter ett tag
ber du några elever berätta vilka skriftställen de hittat och förklara vad de
skriftställena lär om avfallet. Du kan lista de hänvisningar de hittar på tavlan. Be
eleverna välja ett skriftställe och tvärhänvisa det till 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3.
Föreslå att de skriver tvärhänvisningen i marginalen i skrifterna vid
2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Förklara att detta nyckelskriftställe ofta används för att
undervisa om avfallet och behovet av återställelsen. Be eleverna använda
2 Tessalonikerbrevet 2:1–3 och ett av skriftställena de listat på tavlan för att
undervisa en klasskamrat om avfallet.
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Introduktion till 1
Timoteusbrevet
Varför studera den här boken?
I 1 Timoteusbrevet läser vi att Paulus rådde Timoteus, en församlingsledare i Efesus,
att säkerställa att den sunda läran undervisades och att inte tillåta populära
villoläror underminera evangeliets lära. Han undervisade Timoteus om
församlingsledares ämbeten och kvalifikationerna för dem som tjänade i dessa
roller. Paulus berättade också om sin djupa tacksamhet för nåden han fått från Jesus
Kristus när han blev omvänd. Genom att studera 1 Timoteusbrevet kan eleverna bli
mer medvetna om vikten av att undervisa sunda läror i kyrkan. Elever kan också
fördjupa sin uppskattning för Frälsarens nåd och den viktiga roll församlingsledare
i kyrkan har.

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev 1 Timoteusbrevet (se 1 Tim. 1:1).

När och var skrevs den?
Paulus första brev till Timoteus skrev sannolikt mellan 64 och 65 f.Kr., möjligen
medan Paulus var i Makedonien (se Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”,
scriptures.lds.org; 1 Tim. 1:3). Innan han skrev detta brev hade Paulus frigivits från
sin två år långa husarrest i Rom och reste sannolikt vida omkring, besökte områden
där han tidigare hade upprättat församlingar i kyrkan (se Bible Dictionary, ”Pauline
Epistles”).

Vem skrevs den för och varför?
Paulus skrev detta brev till Timoteus, som hade verkat med Paulus under hans
andra missionsresa (se Apg. 16:3). Efter deras mission fortsatte Timoteus att vara en
trofast missionär och ledare i kyrkan (se Apg. 19:22; Fil. 2:19) och en av Paulus mest
betrodda kolleger (se 1 Kor. 4:17). Paulus kallade Timoteus sitt ”äkta barn i tron”
(1 Tim. 1:2). Timoteus far var en grekisk hedning, men han hade en rättfärdig judisk
mor och mormor som undervisade honom och hjälpte honom lära sig skrifterna (se
Apg. 16:1; 2 Tim. 1:5: 3:15).
När det här brevet skrevs verkade Timoteus som ledare i kyrkan i Efesus (se 1 Tim.
1:3). Paulus antydde att vissa medlemmar tvivlade på Timoteus ledarförmåga för att
han var ung (se 1 Tim. 4:12). Paulus avsåg att träffa Timoteus personligen, men var
osäker på om han skulle kunna göra det (se 1 Tim. 3:14; 4:13). Paulus skrev till
Timoteus för att hjälpa den unge ledaren i kyrkan att bättre förstå sina plikter.

Vad kännetecknar den här boken?
Paulus brev 1 Timoteusbrevet, 2 Timoteusbrevet och Brevet till Titus kallas ofta för
pastoralbreven för att de innehåller Paulus råd till pastorer, eller ledare, i kyrkan (se
Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Pastor kommer av det latinska ordet för
”herde”.
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Paulus gav några riktlinjer för att hjälpa Timoteus hitta värdiga kandidater att verka
som församlingsledare och församlingstjänare (se 1 Tim. 3). Paulus riktlinjer hjälpte
till att belysa den plikt kyrkans ledare har att sörja för medlemmarnas timliga och
andliga behov (se 1 Tim. 5). Paulus skrev också om den vanliga falska läran om
askes – tron att större andlighet kunde nås genom strikt självförnekelse. Till
exempel varnade Paulus för att några av kyrkans medlemmar skulle avfalla och
förespråka att äktenskap skulle förbjudas (se 1 Tim. 4:1–3). För att motverka det och
andra irrläror sa Paulus att Timoteus skulle undervisa den sunda läran (se 1 Tim.
1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Översikt

1 Timoteusbrevet 1 Paulus varnar för falska läror. Han prisar Herren Jesus Kristus,
vars nåd överflödade för att rädda honom. Paulus kallar sig själv ”den störste”
(1 Tim. 1:15), eller värsta, syndaren och anspelar på hur han förföljde kristna före
sin omvändelse. Paulus försäkrar andra om att Kristi nåd även ska hjälpa dem.
1 Timoteusbrevet 2–3 Paulus undervisar om behovet av bön och rätt gudstjänst.
Han undervisar om att Jesus Kristus gav sig själv till lösen i allas ställe och är
medlare mellan oss och Fadern. Han undervisar män och kvinnor hur de ska föra
sig under gudstjänsten. Han ger riktlinjer för församlingsledare och
församlingstjänare. Han förklarar att gudsfruktans hemlighet är att Jesus Kristus
nedsteg som människa, hans fullkomliga liv på jorden och att han blev upptagen i
härlighet.
1 Timoteusbrevet 4 Paulus varnar Timoteus för att några människor kommer att
förledas av falska läror om äktenskap och kosthållning. Han talar om äktenskapets
vikt och om att ta emot Guds skapelser med tacksamhet. Paulus lär Timoteus om
att hantera de falska lärorna i hans dagar och de som snart skulle komma.
1 Timoteusbrevet 5–6 Paulus ger Timoteus riktlinjer till hjälp att möta behoven
hos gamla, unga, änkor, äldster och slavar. Paulus beskriver falska lärare för
Timoteus. Han varnar för att ”kärlek till pengar är en rot till allt ont” (1 Tim. 6:10)
och förklarar för Timoteus hur de heliga kan erhålla evigt liv.
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1 Timoteusbrevet
Inledning

Paulus skrev till Timoteus, en prästadömsledare i Efesus, och
rådde honom att försäkra sig om att den rätta läran
undervisades. Han framlade kvalifikationerna för
församlingsledare och församlingstjänare och rådde Timoteus

att vara ett exempel för de troende. Paulus förmanade de
heliga att ta hand om de fattiga och änkorna. Han avslutade
sitt brev med att undervisa om att ”kärlek till pengar är en
rot till allt ont” (1 Tim. 6:10).

Lektionsförslag
1 Timoteus 1–3
Paulus lär Timoteus om hans ansvar att vaka över församlingen
Be en elev läsa följande redogörelse av president Thomas S. Monson:
”Jag påminns om en upplevelse jag hade för många år sedan när jag var biskop.
Under inledningen av vårt prästadömsmöte en söndagsmorgon beredde vi oss för
att ordinera en ung man till en prästs ämbete. Den dagen hade vår församling
besök av ett högråd som också verkade som tempeltjänare. När jag inbjöd den
unge mannen att sätta sig ner mitt emot församlingen så att vi kunde genomföra
ordinationen, hejdade högrådet mig och sade: ’Biskop Monson, jag låter alltid
dem som ska ordineras sitta vända mot templet.’ Han vred stolen så att den unge mannan skulle
sitta vänd i riktning mot templet. Jag såg genast att det här var en icke auktoriserad sedvänja
(”Inledande ord” [Världsomfattande ledarutbildningsmöte, nov. 2010], lds.org/broadcasts).

Förklara att som biskop var det president Monson, inte högrådsmedlemmen, som
var bemyndigad att presidera över Herrens arbete i församlingen.
• Vad skulle den överhängande faran vara om en biskop eller grenspresident tillät
en sådan icke auktoriserad sedvänja?
Förklara att aposteln Paulus skrev ett brev till Timoteus, en ung prästadömsledare i
Efesus. I den församling som han presiderade över mötte Timoteus utmaningar
liknande de president Monson mötte.
Be några elever turas om att läsa upp 1 Timoteusbrevet 1:3–7. Be klassen följa med i
texten och se vilket ansvar Paulus gav Timoteus. Förklara att ordet myter (v. 4) syftar
på falska lärosatser; befatta sig med ”ändlösa släktregister” (v. 4) syftar på den
felaktiga traditionen att frälsning endast gavs till dem som tillhörde Abrahams
utvalda släktlinje, som ofta var kända genom sina långa eller ändlösa släktregister;
och ”tomt prat” (v. 6) syftar på meningslösa diskussioner.
• Enligt vers 3–4, vilket ansvar gav Paulus Timoteus?
• Enligt vers 6–7, varför var det viktigt att Timoteus fullgjorde detta ansvar?
• Vilken sanning kan vi lära oss av Paulus råd till Timoteus om prästadömsledares
ansvar? (Eleverna kan använda andra ord, men försäkra dig om att de urskiljer
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en sanning som följande: Prästadömsledare har ansvaret att se till att sanna
lärosatser och korrekta sedvänjor lärs ut. Skriv den sanningen på tavlan.)
Påminn eleverna om situationen som president Monson ställdes inför som biskop.
Be en elev läsa upp resten av berättelsen. Be klassen lyssna efter hur president
Monson bemötte högrådsmedlemmen:
”Jag insåg risken att det här sättet kunde bli en vitt spridd sed. Fastän jag var
mycket yngre än högrådet visste jag vad som behövde göras. Jag vände tillbaks
stolen så att den återigen var vänd mot församlingen och sa till honom: ’I vår
församling är vi vända mot församlingen’” (”Inledande ord”, lds.org/broadcasts).

• Hur välsignas vi av prästadömsledare som arbetar för att se till att sanna
lärosatser och korrekta sedvänjor lärs ut i kyrkan?
Sammanfatta 1 Timoteusbrevet 1:8–11 genom att förklara att Paulus varnade för
dem som ville vara undervisa om Guds lagar utan att förstå dem.
Be en elev läsa upp 1 Timoteusbrevet 1:12–16. Be klassen följa med i texten och se
varför Paulus uttryckte tacksamhet för Jesus Kristus.
• Varför uttryckte Paulus tacksamhet för Jesus Kristus?
• Enligt vers 15–16, hur är Paulus en ”förebild” för alla som tror på Jesus Kristus?
Sammanfatta 1 Timoteusbrevet 1:17–1 Timoteusbrevet 3 genom att förklara att
Paulus rådde Timoteus att stå fast vid sin tro. Paulus lärde att Jesus Kristus är vår
medlare och han rådde församlingens medlemmar om hur de skulle uppföra sig.
Han lade också fram kvalifikationerna för församlingsledare och
församlingstjänare.

1 Timoteusbrevet 4–5.
Paulus beskriver egenskaperna hos en trofast Kristi tjänare
Ta med ett gem, en bit snöre, tejp och en magnet till lektionen. Fäst ena änden av
snöret vid gemet och tejpa sedan fast den andra änden av snöret vid ett bord. Håll
magneten nära gemet utan att magneten rör det. Magnetismen bör få gemet att
röra sig mot magneten. Flytta runt magneten för att visa hur den påverkar gemets
rörelse.
• Om gemet representerar en person, vad kan magneten representera?
Be eleverna fundera på hur de har varit som magneten och påverkat andra. Be
eleverna att leta efter en princip när de studerar 1 Timoteusbrevet 4 som lär oss hur
vi kan vara ett positivt inflytande i andras liv.
Sammanfatta 1 Timoteusbrevet 4:1–11 genom att förklara att Paulus profeterade att
i ”de sista tiderna” (v. 1) skulle några av kyrkans medlemmar lämna tron och följa
falska läror och sedvänjor, som de som ”förbjuder folk att gifta sig” (v. 3). Paulus
uppmanade Timoteus att ge de heliga näring med sann lära.
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Be eleverna tyst läsa 1 Timoteusbrevet 4:12 och se vad Paulus rådde Timoteus att
vara. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vad tror ni det betyder att vara ”ett föredöme för de troende”? (Föreslå gärna att
eleverna markerar det här uttrycket i sina skrifter.)
• Hur rådde Paulus Timoteus att vara ett föredöme för de troende? (Lista
elevernas svar på tavlan.)
Be en elev läsa upp 1 Timoteusbrevet 4:13–16. Be eleverna följa med i texten och
söka ytterligare råd Paulus gav som kunde hjälpa Timoteus att vara ett föredöme för
de troende.
• Vilka ytterligare råd gav Paulus som kunde hjälpa Timoteus att vara ett
föredöme för de troende?
• Enligt vers 15, varför sa Paulus till Timoteus att tänka på det Paulus undervisat
om och leva fullständigt efter det? (Så att andra kunde se hur det gynnade
Timoteus.)
• Utifrån Paulus lärdomar i vers 16, vad kan följden bli av att vi strävar efter att
vara föredömen för dem som tror på Jesus Kristus? (Skriv med elevernas ord en
princip som liknar följande på tavlan: Om vi är föredömen för de troende kan
vi hjälpa oss själva och andra till frälsning.)
• Hur kan detta vi hjälpa oss själva och andra till frälsning genom att vara ett
föredöme för dem som tror på och följer Jesus Kristus?
Be eleverna att se över listan på tavlan och fundera över hur Timoteus skulle vara
ett ”föredöme för de troende” (1 Tim. 4:12). Be klassen beskriva hur man kan vara
ett föredöme på dessa sätt.
• När har någon varit ett föredöme för de troende för dig på något av de sätt
Paulus nämnde? (Du kan även dela med dig av en upplevelse ur ditt eget liv om
du vill.)
Berätta om egna upplevelser
Några av de mest meningsfulla och inflytelserika inlärningsstunderna äger rum när läraren låter
eleverna berätta om händelser ur deras egna liv som illustrerar sanningen i en evangelieprincip.
Genom att sätta en evangelieprincip i ett modernt sammanhang vid sidan om sammanhanget i
skrifterna kan eleverna bättre förstå hur det berör deras liv och känna en önskan att
tillämpa den.

Be eleverna att skriva ett mål i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om
hur de kan vara föredömen för de som tror på Jesus Kristus och därigenom hjälpa
sig själva och andra till frälsning.
Sammanfatta 1 Timoteusbrevet 5 genom att förklara att Paulus förklarade för
Timoteus hur de heliga skulle ta hand om de fattiga, inklusive änkorna.
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1 Timoteusbrevet 6
Paulus förmanar Timoteus att hjälpa andra samla eviga skatter
Visa ett mynt eller en sedel för klassen.
• Tror ni att pengar kan leda till mer ont eller till mer gott? Varför?
Förklara att i 1 Timoteusbrevet 6 finns Paulus råd till Timoteus angående pengar. Be
en elev läsa upp 1 Timoteusbrevet 6:6–10. Be klassen följa med i texten och se vad
Paulus lärde om och varnade för angående rikedom.
• Vilken av Paulus råd eller varningar lägger ni mest märke till? Varför?
• Vad tror ni menas med frasen ”kärlek till pengar är en rot till allt ont” (1 Tim.
6:10)?
• Enligt vers 9–10, vad leder kärleken till pengar till? (Efter att eleverna svarat
skriver du följande sanning på tavlan: Kärleken till pengar leder till
orättfärdighet och avfall.)
• Varför tror ni att kärleken till pengar leder till orättfärdighet och avfall?
För att hjälpa eleverna förstå att det är ”kärlek” till pengar och inte pengar i sig själv
som leder till orättfärdighet, be en elev läsa upp följande uttalande av äldste
Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum:
”Det finns inget inbyggt ont i pengar. Den gode samariten använde samma
myntslag för att tjäna sin nästa som Judas använde för att förråda Mästaren. Det
är ’kärlek till pengar [som] är en rot till allt ont’ (1 Tim. 6:10; kursivering tillagd).
Den viktiga skillnaden är vilken grad av andlighet vi utövar då vi ser på, värderar
och handhar det som hör världen till” (”Andlighet”, Nordstjärnan, nr 2
1986, s. 47).

Skriv följande skriftställehänvisning och frågor på tavlan eller låt eleverna få dem
på ett utdelningsblad:
1 Timoteusbrevet 6:11–12, 17–19
Vilket råd gav Paulus till Timoteus och till de som är rika?
Hur kan det rådet hjälpa oss att ha rätt inställning till att söka och använda
rikedom?

Dela upp eleverna i par. Be eleverna läsa hänvisningen och diskutera frågorna med
sina kamrater. Efter ett tag ber du flera elever berätta vad de diskuterat.
• Om de heliga satte sitt hopp till Gud och var rika på goda gärningar, vad sa
Paulus att de då kunde få, enligt vers 19?
• Vilken princip kan vi lära oss av Paulus lärdomar om vad vi kan göra för att få
evigt liv? (Även om eleverna uttrycker sig olika, försäkra dig om att de urskiljer
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en princip som följande: Om vi sätter vårt hopp till den levande Guden och
är rika på goda gärningar, då får vi evigt liv.)
• Om våra främsta prioriteringar är att sätta vårt hopp till Gud och göra det som
är rättfärdigt, hur kan det påverka vårt sätt att se på, söka efter och använda
rikedomar?
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om att när vi får evigt liv så är vi i sanning
rika. Uppmuntra eleverna att bestämma sig för att framför allt annat göra det som
är rätt så att de kan få det eviga livets sanna rikedomar.
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Kolosserbrevet–1 Timoteusbrevet
(Studieavsnitt 26)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Kolosserbrevet–1 Timoteusbrevet (studieavsnitt 26) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion
som du håller fokuserar bara på några av de här lärosatserna och principerna. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Kolosserbrevet)
I sitt brev till de heliga i Kolosse lärde Paulus att Jesus Kristus är Återlösaren, den förstfödde av vår himmelske Faders
andebarn, alltings Skapare, kyrkans överhuvud och den förste som uppstod. Eleverna lärde sig även att vi kan förlikas
med Gud genom Jesu Kristi försoning om vi fortsätter att stå fasta och väl grundade i vår tro. Dessutom, genom att
låta oss rotas och uppbyggas i Jesus Kristus kan vi undvika att bli vilseledda av världsliga filosofier och traditioner.

Dag 2 (1 Tessalonikerbrevet)
I det här brevet till de heliga i Tessalonika berömde Paulus dem för sin trofasthet och undervisade dem om sanningar
angående Kristi andra ankomst. När de studerade det här brevet lärde de sig följande sanningar: När vi undervisar om
Jesu Kristi evangelium med Guds ord och kraft kan vi hjälpa andra att bli Herrens och hans tjänares efterföljare. Vi kan
dela med oss av evangeliet genom vårt exempel. Trofasta heliga som dör före Kristi andra ankomst kommer att uppstå
när Kristus kommer tillbaka. Trofasta heliga som lever vid Kristi andra ankomst kommer att ryckas upp att för att möta
honom när han kommer. Om vi är trofasta och uppmärksamma på tecknen som föregår Jesu Kristi andra ankomst är vi
förberedda när han kommer tillbaka.

Dag 3 (2 Tessalonikerbrevet)
När de studerade det här brevet från Paulus till de heliga i Tessalonika, som tydliggör sanningar om Kristi andra
ankomst, lärde sig eleverna att vi trofast utstår motgångar och lidanden med uthållighet och tro anses vi värdiga Guds
rike. Paulus lärde att vid Kristi andra ankomst kommer de rättfärdiga att få lindring och de orättfärdiga straffas med
fördärv. Han lärde också att före Kristi andra ankomst skulle ett avfall ske. Eleverna lärde sig även att vi är befallda att
sträva efter att vara oberoende och att hjälpa andra.

Dag 4 (1 Timoteusbrevet)
Av det här brevet från Paulus till Timoteus, en ung prästadömsledare i Efesus, lärde sig eleverna att prästadömsledare
har ansvaret att se till att sanna lärosatser och korrekta sedvänjor lärs ut. De lärde sig även att kärleken till pengar leder
till orättfärdighet och avfall. Å andra sidan, om vi sätter vårt hopp till den levande Guden och är rika på goda
gärningar, då får vi evigt liv.

Inledning
Paulus skrev till Timoteus, en prästadömsledare i Efesus och rådde honom att vara
ett föredöme för de troende.
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Lektionsförslag
Obs! I detta studieavsnitt studerade eleverna nyckelskriftstället 2 Tessalonikerbrevet
2:1–3. Du kan gå igenom detta skriftställe med eleverna genom att be dem
sammanfatta sanningarna det undervisar om. För att hjälpa eleverna memorera
delar av skriftstället kan ni som klass citera vers 3 några gånger tillsammans.

1 Timoteusbrevet 4
Paulus beskriver egenskaperna hos en trofast Kristi tjänare
Ta med ett gem, en bit snöre, tejp och en magnet till lektionen. Fäst ena änden av
snöret vid gemet och tejpa sedan fast den andra änden av snöret vid ett bord. Håll
magneten nära gemet utan att magneten rör det. Magnetismen bör få gemet att
röra sig mot magneten. Flytta runt magneten för att visa hur den påverkar gemets
rörelse.
• Om gemet representerar en person, vad kan magneten representera?
Be eleverna fundera på hur de har varit som magneten och påverkat andra. Be dem
att leta efter en princip när de studerar 1 Timoteusbrevet 4 som lär oss hur vi kan
vara ett positiv inflytande i andras liv.
Sammanfatta 1 Timoteusbrevet 4:1–11 genom att förklara att Paulus profeterade att
i ”de sista tiderna” (v. 1) skulle några av kyrkans medlemmar lämna tron och följa
falska läror och sedvänjor, som de som ”förbjuder folk att gifta sig” (v. 3). Paulus
uppmanade Timoteus att ge de heliga näring med sann lära.
Be eleverna tyst läsa 1 Timoteusbrevet 4:12 och se vad Paulus rådde Timoteus att
vara. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Vad tror ni det betyder att vara ”ett föredöme för de troende”? (Föreslå gärna att
eleverna markerar det här uttrycket i sina skrifter.)
• Hur rådde Paulus Timoteus att vara ett föredöme för de troende? (Lista
elevernas svar på tavlan.)
Be en elev läsa upp 1 Timoteusbrevet 4:13–16. Be eleverna följa med i texten och
söka ytterligare råd Paulus gav som kunde hjälpa Timoteus att vara ett föredöme för
de troende.
• Vilka ytterligare råd gav Paulus som kunde hjälpa Timoteus att vara ett
föredöme för de troende?
• Enligt vers 15, varför sa Paulus till Timoteus att tänka på det Paulus undervisat
om och leva fullständigt efter det? (Så att andra kunde se hur det gynnade
Timoteus.)
• Utifrån Paulus lärdomar i vers 16, vad kan följden bli av att vi strävar efter att
vara föredömen för dem som tror på Jesus Kristus? (Skriv med elevernas ord en
princip som liknar följande på tavlan: Om vi är föredömen för de troende kan
vi hjälpa oss själva och andra till frälsning.)
• Hur kan detta vi hjälpa oss själva och andra till frälsning genom att vara ett
föredöme för dem som tror på och följer Jesus Kristus?

755

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

S T UD I EAV S N I T T 2 6

Be eleverna att se över listan på tavlan och fundera över hur Timoteus skulle vara
ett ”föredöme för de troende” (1 Tim. 4:12). Be klassen beskriva hur man kan vara
ett föredöme på dessa sätt.
Överväg att visa en av följande videor: ”No Lusing Club” (4:57) eller ”Den
kvarglömda väskan” (2:40). Dessa videor finns på LDS.org. Be eleverna se
hur den unga mannen eller unga kvinnan i videon är ett föredöme för de som tror
på Jesus Kristus.
• När har någon varit ett föredöme för de troende för dig på något av de sätt
Paulus nämnde? (Du kan även dela med dig av en upplevelse ur ditt eget liv om
du vill.)
Be eleverna att skriva ett mål i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om
hur de kan vara föredömen för de som tror på Jesus Kristus och därigenom hjälpa
sig själva och andra till frälsning.

Nästa studieavsnitt (2 Timoteusbrevet 1–Hebreerbrevet 4)
Be eleverna fundera över några av utmaningarna med att vara en Jesu Kristi
lärjunge i dag. Förklara att när de fortsätter att studera Paulus lärdomar under den
kommande veckan, kommer de att lära sig sanningar som kan hjälpa dem att förbli
trofasta trots motgångar och förföljelse.
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Introduktion till 2
Timoteusbrevet
Varför studera den här boken?
Paulus andra brev till Timoteus betonar kraften som kommer av att ha ett
vittnesbörd om Jesus Kristus (se 2 Tim. 1:7–8). Det innehåller också en profetia om
de ”svåra tider” som skulle komma i Paulus och Timoteus dagar såväl som i de sista
dagarna (se 2 Tim. 3:1–7). För att hjälpa Timoteus med de utmaningar han stod
inför uppmuntrade Paulus honom att lita på skrifterna och kyrkans ledare (se
2 Tim. 3:14–17) och att grunda sig på sann lära (se 2 Tim. 4:2). Genom att studera
den här boken kommer eleverna att lära sig om lärosatser och principer som kan
hjälpa dem att leva trofasta under de svåra tiderna i de sista dagarna.

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev 2 Timoteusbrevet (se 2 Tim. 1:1).

När och var skrevs den?
Paulus andra brev till Timoteus skrevs troligen någon gång mellan 64 och 65 e.Kr.
(se Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”, scriptures.lds.org). Paulus skrev
brevet då han var i fängelse för andra gången i Rom, kort före sin martyrdöd (se
Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”).
Paulus var i bojor under sin fängelsetid (se 2 Tim. 1:16; 2:9). Han satt troligen i en
cell eller fängelsehåla utsatt för väder och vind (se 2 Tim. 4:13, 21) och hans vänner
sökte ivrigt efter honom (se 2 Tim. 1:17). Lukas verkar vara hans enda regelbundna
besökare (se 2 Tim. 4:11) och Paulus anade att hans liv led mot sitt slut (se 2 Tim.
4:6–8).

Vem skrevs den för och varför?
I sitt brev uppmuntrade Paulus Timoteus för att stärka honom så han kunde
fortsätta efter Paulus förestående död. Paulus var medveten om att hans tid var kort
och ville träffa Timoteus, som han bildligt kallade ”mitt älskade barn” (2 Tim. 1:2).
I slutet av sitt brev ber Paulus Timoteus och Markus att besöka honom och ta med
sig några saker han hade lämnat kvar (se 2 Tim. 4:9–13). Trots att Paulus skrev sitt
brev speciellt till Timoteus kan hans råd även tillämpas på dem som lever i ”de sista
dagarna” (2 Tim. 3:1) eftersom Paulus undervisade om utmaningar och lösningar
som är relevanta i våra dagar såväl som hans.

Vad kännetecknar den här boken?
Detta är ett av pastoralbreven, tillsammans med 1 Timoteusbrevet och Brevet till
Titus, och ”innehåller apostelns sista ord och visar det enastående mod och den
tillit som han mötte döden med” (se Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”).
Kronologiskt sett så verkar 2 Timoteusbrevet vara Paulus sista brev i Nya
testamentet (se 2 Tim. 4:6).
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Brevet innehåller några av Paulus tankar kring välsignelserna och utmaningarna
med ”att tjäna som förkunnare, apostel och lärare” (2 Tim. 1:11). Paulus
förkunnade: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har
bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig” (2 Tim. 4:7–8),
vilket tyder på att han hade en personlig förvissning om att han skulle få ärva evigt
liv. Efter att ha tjänat Jesus Kristus i över 30 år var Paulus i en bra position för att
undervisa Timoteus i hur man på bästa sätt kan tjäna för att stärka andras tro (se
2 Tim. 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Översikt

2 Timoteusbrevet 1 Paulus talar om Guds gåva och kraft som han mottog genom
prästadömsordination. Han undervisar om att modlöshet (2 Tim. 1:7) inte kommer
från Gud och att vi inte ska skämmas för vårt vittnesbörd om Jesus Kristus. Paulus
vittnar om att Jesus Kristus kallade honom att predika evangeliet (se 2 Tim. 1:11).
2 Timoteusbrevet 2 Paulus talar bildligt om en god soldat, en segrande i en tävling
och en hårt arbetande jordbrukare för att visa behovet att uthärda svårigheter för
att nå den eviga härligheten. Han kontrasterar sanna och falska lärare och kärl till
heder och vanheder. Han uppmanar Timoteus att undvika dispyter och tålmodigt
undervisa de som behöver omvända sig.
2 Timoteusbrevet 3–4 Paulus beskriver de sista dagarnas onda förhållanden och
uppmuntrar Timoteus att använda skrifterna i sin roll som prästadömsledare. Han
skriver om sin förestående död och förkunnar: ”Jag har bevarat tron” (2 Tim. 4:7).
Paulus vittnar om att Herren ska ”frälsa [honom] till sitt himmelska rike” (2 Tim.
4:18).
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2 Timoteusbrevet 1–2
Inledning

I sitt andra brev till Timoteus lärde Paulus att modlöshet inte
kommer från Gud och rådde Timoteus att inte skämmas för
sitt vittnesbörd om Jesus Kristus. Paulus uppmuntrade

Timoteus att trofast härda ut under prövningar och bad
honom att lära de heliga att omvända sig.

Lektionsförslag
2 Timoteusbrevet 1
Paulus råder Timoteus att inte skämmas för evangeliet
Skriv ordet Modlöshet på tavlan och be eleverna att fundera på vad det betyder och
hur modlöshet kan påverka oss. Be en elev läsa upp följande uttalande av president
Gordon B. Hinckley:
”Vem ibland oss kan säga att han eller hon aldrig varit rädd? Jag känner inte till
någon som fullständigt har förskonats från detta. En del upplever naturligtvis
rädsla i högre grad än andra. En del övervinner den snabbt, men andra fångas
och trycks ner av fruktan och låter sig till och med besegras av den. Vi är rädda
att bli förlöjligade, rädda att misslyckas, att bli lämnade ensamma, rädda för
okunnighet. En del fruktar nuet, en del framtiden. En del bär på syndens börda
och skulle vilja ge nästan vad som helst för att bli fria från denna börda men är rädda för att
förändra sina liv” (se ”Gud har icke givit oss en försagdhetens ande”, Nordstjärnan, feb.
1985, s. 21).

• Enligt president Hinckley, hur kan rädsla påverka oss?
• Hur kan rädsla påverka vår förmåga att leva efter evangeliet?
Be eleverna söka en princip när de läser 2 Timoteusbrevet 1 som kan hjälpa dem
övervinna rädsla.
Förklara att kort före sin död skrev Paulus sitt andra brev till Timoteus, under sin
fångenskap i Rom. Sammanfatta 2 Timoteusbrevet 1:1–5 genom att förklara att
Paulus uttryckte sin önskan att träffa Timoteus och mindes Timoteus uppriktiga tro.
Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 1:6. Be klassen att följa med i texten och se
vad Paulus påminde Timoteus om att göra.
• Vad påminde Paulus Timoteus om att göra?
Förklara att ”Guds nådegåva” som mottogs genom handpåläggning troligen syftar
på den Helige Anden. Att ”flamma upp igen” betyder att återuppväcka eller
återuppliva. Paulus uppmanande Timoteus att återuppväcka den Helige Andens
gåva, eller att uppriktigt söka efter att ha den Helige Anden med sig.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: När vi uppriktigt söker efter att ha
Anden med oss …
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Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 1:7–8. Be eleverna följa med i texten och hitta
välsignelser som kan komma av att vi har Anden med oss.
• Enligt vers 7, vilka välsignelser kan komma av att vi har Anden med oss?
• Vad kan de välsignelserna hjälpa oss att övervinna?
Förklara att Paulus syftade på världslig rädsla, vilken skapar ångest, osäkerhet och
oro och skiljer sig från det skrifterna pratar om när vi ska ”frukta Herren” (Ords.
9:10). Att frukta Herren är ”att känna vördnad och djup respekt för honom och att
lyda hans bud” (Handledning för skriftstudier ”Fruktan”, scriptures.lds.org).
• Enligt vers 8, vad bad Paulus Timoteus att göra med insikten om att Anden
kunde hjälpa honom övervinna modlöshet?
Fråga eleverna hur de skulle avsluta meningen på tavlan utifrån Paulus
undervisning i vers 7–8. Använd elevernas ord och avsluta meningen så att den för
fram följande princip: När vi uppriktigt söker efter att ha Anden med oss kan
vi övervinna modlöshet och inte skämmas för vårt vittnesbörd om Jesus
Kristus.
• Hur kan den gudomliga kraften, kärleken och självbehärskningen vi får genom
Anden hjälpa oss övervinna modlöshet?
• Hur kan vi visa att vi inte skäms för vårt vittnesbörd om Jesus Kristus?
• När har Anden hjälpt er att övervinna modlöshet eller gett er mod att stå fasta i
era vittnesbörd om Jesus Kristus?
Be eleverna fundera på vad de kan göra för att inbjuda Anden att vara med dem så
de kan övervinna modlöshet och inte skämmas för sina vittnesbörd om Jesus
Kristus.
Sammanfatta 2 Timoteusbrevet 1:9–18 genom att förklara att Paulus uppmanade
Timoteus att förbli trofast till sann lära. Paulus bekräftade också att ett vida spritt
avfall pågick i kyrkan (se 2 Tim. 1:15).

2 Timoteusbrevet 2
Paulus uppmanar Timoteus att trofast härda ut svårigheter
Be eleverna tyst läsa 2 Timoteusbrevet 2:1 och söka efter Paulus råd till Timoteus.
• Vad var Paulus råd till Timoteus? (Förklara att vår tro ger oss tillgång till Jesu
Kristi nåd och gudomliga hjälp [se Rom. 5:2].)
• Varför kan det vara svårt för någon att förbli stark i sin tro på Jesus Kristus?
Förklara att Paulus rådde Timoteus att hämta kraft ur Jesu Kristi nåd, för han visste
att Timoteus skulle få uppleva svårigheter och förföljelser som en Kristi lärjunge.
Visa bilder av en soldat, en idrottare och en jordbrukare. (Eller be elever rita dessa
tre personer på tavlan.)
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Förklara att Paulus använde liknelserna med en soldat, en som tävlar och en
jordbrukare för att undervisa Timoteus om hur man kan förbli stark i tron trots
svårigheter.
Gör följande uppställning på tavlan. Be eleverna att rita av den i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker eller ge dem ett utdelningsblad med den:

Liknelse

Beskrivning

Vad denna liknelse lär om att förbli stark
i tron

Soldat
Idrottare
Jordbrukare

Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 2:3–6. Be eleverna följa med i texten och se
hur Paulus beskriver en soldat, en idrottare och en jordbrukare.
• Enligt Paulus undervisning i vers 3–4, vad gör en god soldat? (Skriv följande i
första rutan under ”Beskrivning” i uppställningen: En god soldat uthärdar
pliktskyldigt svårigheter och åsidosätter egna intressen för att tjäna sin överordnade.)
• Vad menas i vers 5 att den som tävlar inte blir ”krönt” om han eller hon tävlar
utan att följa reglerna? (Skriv följande i den andra rutan under ”Beskrivning”:
Den som tävlar kan bara segra om han eller hon följer reglerna.)
• Enligt vers 6, hur belönas en jordbrukare som arbetar hårt för att bärga sin
skörd? (Skriv följande under tredje rutan under ”Beskrivning”: En jordbrukare
måste arbeta hårt för att ta del av frukten av sitt arbete.)
Be eleverna att fylla i resten av uppställningen genom att skriva i tredje kolumnen
vad varje liknelse lär dem om att förbli starka i tron. Be några elever att berätta om
sina svar.
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Lita på dina elever
Ha tro på att eleverna med rätt vägledning och uppmuntran kan förstå skrifterna, urskilja
lärosatser och principer, förklara evangeliet för andra och tillämpa evangeliets lärdomar i sina liv.

Förklara att Paulus sa att han upplevde många prövningar för att han var en Kristi
lärjunge (se 2 Tim. 2:9). Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 2:10–12. Be eleverna
följa med i texten och se vad Paulus sa om varför han uthärdade sådana svårigheter.
Förklara att ”de utvalda” (v. 10) syftar på de trofasta medlemmarna i kyrkan och att
orden härda ut i vers 12 syftar på att förbli trofast.
• Enligt Paulus ord i vers 10 och 12, varför var han villig att uthärda svårigheter
och förbli trofast till Jesus Kristus?
• Vilken princip kan vi lära oss av Paulus om vad som kan hända när vi uthärdar
svårigheter och förblir trofasta till Herren? (Eleverna kan använda andra ord
men bör urskilja en princip som denna: När vi uthärdar svårigheter och
förblir trofasta till Herren kan vi hjälpa oss själva och andra att få
frälsning genom Jesus Kristus. Skriv den principen på tavlan.)
• Hur kan vi genom att trofast härda ut i våra prövningar hjälpa andra få frälsning
genom Jesus Kristus?
Sammanfatta 2 Timoteusbrevet 2:13–19 genom att förklara att Paulus rådde
Timoteus att påminna de heliga att undvika dispyter och att ”hålla sig borta från
orättfärdigheten” (v. 19).
Visa bilder av olika behållare, som en skål, en kopp och en vas. Be en elev läsa upp
2 Timoteusbrevet 2:20. Be eleverna följa med i texten och se vilka kärl som finns ”i
ett stort hus”.
• Enligt Paulus, vilka kärl finns det ”i ett stort hus”?
Förklara att Paulus använde olika kärl, eller behållare, som liknelser för medlemmar
i Jesu Kristi hus eller kyrka. Be en elev att läsa upp 2 Timoteusbrevet 2:21. Be
eleverna följa med i texten och se hur man kan bli ett lämpligt ”kärl … användbart
för [ens] herre”.
• Enligt Paulus, vad kan vi göra för att bli ”användbar för [vår] herre”?
Påpeka att orden ”renar sig … från dessa” (v. 21) syftar på att bli grundligt ren från
orättfärdighet (se v. 19).
• Utifrån Paulus användning av kärl som en liknelse, vilken princip kan vi hitta
där som lära oss om vad vi kan göra för att tjäna Herren bättre? (Eleverna bör
utskilja en princip liknande denna: Om vi renar oss från orättfärdighet kan
vi tjäna Herren bättre.)
• Vad kan vi göra för att rena oss från orättfärdighet?
Be eleverna tyst läsa 2 Timoteusbrevet 2:22 och se vad mer vi kan göra för att rena
oss från rättfärdighet. Be eleverna berätta vad de hittar.
• Om vi renar oss från orättfärdighet, hur kan det hjälpa oss att tjäna
Herren bättre?
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Be en elev att läsa följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum för klassen. Be eleverna lyssna efter hur den här principen
gäller dem som tjänar Herren som missionärer:
”Ingen missionär kan låta bli att omvända sig från sexuell överträdelse,
svordomar eller pornografins begär och sedan vänta sig att kunna uppmana
andra att omvända sig från detsamma! Det kan du inte göra. Anden är inte med
dig då, och orden fastnar i munnen när du ska säga dem. Du kan inte gå längs
vad Lehi kallade ’förbjudna stigar’ [1 Ne. 8:28] och förvänta dig att kunna
vägleda andra till ’den trånga och smala stigen’ [2 Ne. 31:18] – det går inte. …
Vem du än är och vad du än har gjort kan du få förlåtelse. … Det är förlåtelsens under, miraklet
som kommer genom Herren Jesu Kristi försoning. Men ni kan inte göra det om ni inte är aktivt
hängivna evangeliet, och inte heller utan omvändelse där så behövs. Jag ber er … att vara aktiva
och att vara rena. Om det behövs ber jag er att bli aktiva och bli rena” (”Modigt skall vi kämpa”,
Liahona, nov. 2011, s. 45).

• Varför är det så viktigt att bli ren från synden innan man predikar evangeliet?
Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om att den här principen är sann. Be eleverna
fundera över eventuella synder de behöver omvända sig från för att bättre kunna
tjäna Herren.
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2 Timoteusbrevet 3– 4
Inledning

Paulus skrev till Timoteus och förklarade att avfall och
orättfärdighet skulle råda under deras tid såväl som i de sista
dagarna. Han uppmanade Timoteus att förbli trofast till

sanningarna han redan hade lärt sig. Paulus undervisade om
skrifternas syfte. Paulus avslutade sitt brev med att
uppmuntra Timoteus att flitigt fullgöra sin tjänst.

Lektionsförslag
2 Timoteusbrevet 3
Paulus beskriver de svåra tiderna i de sista dagarna
Innan lektionen börjar ber du två eller tre elever när de kommer in att rita en farlig
eller riskabel situation på tavlan. När lektionen har börjat frågar du klassen
följande:
• Hur skulle ni beskriva de ritade situationerna på tavlan?
Förklara att i sitt andra brev till Timoteus profeterade Paulus om förhållandena i
sina dagar och våra. Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 3:1. Be eleverna följa med
i texten och se hur Paulus beskrev den tid vi lever i.
• Hur beskrev Paulus den tid vi lever i? (Vid behov, förklara att svåra här betyder
farliga eller riskabla.)
• Vilka moraliska eller andliga svårigheter eller faror ni har sett i vår tid?
Dela upp eleverna i par. Ge varje par en kopia av följande uppställning. Be
varje par att läsa 2 Timoteusbrevet 3:2–7 och besvara frågorna i
uppställningen. Be dem säga till om det finns ord de inte förstår.

2 Timoteusbrevet 3:2–7
Vilka förhållanden i de sista
dagarna beskrev Paulus?

Vilka av dessa förhållanden har ni sett i våra dagar? (Skriv ner två eller
tre.) Varför är dessa förhållanden så farliga?

Efter en stund ber du eleverna att berätta för klassen vad de har diskuterat,
inklusive varför dessa förhållanden är så farliga.
Be eleverna att fundera på om de någonsin oroar sig för att de ska påverkas av
några av farorna Paulus nämner i verserna de läste.
• Enligt slutet av 2 Timoteusbrevet 3:5, vad uppmuntrade Paulus Timoteus att
göra som även kan hjälpa oss i dag? (Vi bör hålla oss borta från orättfärdighet.)
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Sammanfatta 2 Timoteusbrevet 3:8–11 genom att förklara att Paulus sa till Timoteus
att galenskapen hos dem som står emot sanningen ska bli uppenbar. Han skrev
också om många av de svårigheter och förföljelser som han hade fått utstå för att
han levde efter evangeliet.
Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 3:12–13. Be eleverna följa med i texten och se
vad Paulus profeterade skulle hända med dem som levde efter evangeliet.
• Vad profeterade Paulus skulle hända med dem som levde efter evangeliet?
Förklara att trots allvaret i dessa oroliga förhållanden kan vi finna hjälp och skydd.
Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 3:14–15. Be eleverna följa med i texten och se
vad Paulus lärde kunde hjälpa oss att vända oss bort från dessa faror.

2 Timoteusbrevet 3:15–17 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
Se tillägget i handledningen för att få en förklaring av begreppet nyckelskriftställe och för
ytterligare aktiviteter som kan hjälpa eleverna att lära sig de här utvalda skriftställena.

• Vad lärde Paulus om att motstå farorna han beskrev?
• I vers 14, vad tror ni att ”håll fast vid det som du har lärt dig och blivit
överbevisad om” betyder?
För att hjälpa eleverna förstå de orden innebär ber du en elev läsa upp följande
uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:
”När du är rädd eller tvivlar eller har det svårt, håll fast vid det du redan har
åstadkommit … När de stunderna kommer och problem uppstår, vars lösning inte
uppnås omedelbart, håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får
ytterligare kunskap” (”Jag tror”, Liahona, maj 2013, s. 93–94).

Uppmärksamma orden ”du vet av vilka du har lärt det” i vers 14. Förklara att vi kan
lära oss och få en förvissning om sanningen av trovärdiga källor som profeter,
ledare, lärare, föräldrar och den Helige Anden.
• Vilken princip kan vi lära oss från vers 14–15 om hur vi kan övervinna de
andliga farorna i de sista dagarna? (När eleverna har svarat skriver du följande
princip på tavlan: Om vi håller fast vid de sanningar som vi har lärt oss av
trovärdiga källor och i skrifterna kan vi övervinna de andliga farorna i de
sista dagarna.)
• Hur kan vi få hjälp att övervinna vår tids faror när vi förlitar oss på skrifterna
och de sanningar som vi har lärt oss?
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• När har ni valt att förlita er på sanningarna ni har lärt er? Hur blev ni välsignade
för att ni gjorde det? (Du kan först be eleverna att svara på frågorna skriftligen i
sina anteckningsböcker eller studiedagböcker och sedan be några elever att dela
med sig av vad de skrev.)
Be en elev att läsa upp 2 Timoteusbrevet 3:16–17 och be eleverna se vad Paulus
lärde om skrifterna. Uppmuntra gärna eleverna att markera det de hittar.
• Vad lärde Paulus om att studera skrifterna som kan vara till hjälp för oss i vår
tid? (Hjälp klassen att urskilja följande princip: När vi studerar skrifterna kan
vi få undervisning i kyrkans lära, få bestraffning och upprättelse och
fostran som hjälper oss växa emot fullkomning. Skriv den principen på
tavlan.)
Ringa in orden undervisning i kyrkans lära, bestraffning och fostran i meningen du
skrev på tavlan. Be eleverna att fundera på ett tillfälle när skrifterna hjälpte dem på
något av följande sätt: 1) att förstå en lärosats i evangeliet; 2) gav dem en
uppläxning eller tillrättavisning om något i deras tankar, val, eller uppförande som
inte var rätt: eller 3) genom att ge ett bönesvar eller råd om hur de skulle kunna
lösa ett problem. Ge eleverna tid att tänka på tillfällen och be sedan några elever att
berätta om vad de tänkte på för klassen. (Påminn eleverna att inte berätta något
som är alltför personligt eller privat, som tidigare synder.)
• Utifrån det vi har lärt oss om skrifternas värde, varför tror ni att vi uppmanas att
studera dem dagligen?
Ge eleverna en kopia av följande uttalande av äldste Richard G. Scott i de tolv
apostlarnas kvorum. Be en elev läsa upp det och be klassen leta efter äldste Scotts
råd och löfte vad gäller skriftstudier.
”Fall inte för Satans lögn att du inte har tid att studera skrifterna. Välj att ta dig
tid till att studera dem. Att dagligen mätta sig med Guds ord är viktigare än
sömn, skola, arbete, teveprogram, videospel eller sociala medier. Du kan behöva
prioritera annorlunda för att få tid att studera Guds ord. I så fall, gör det! …
Om du avsätter tid varje dag, personligen och med din familj, till att studera Guds
ord så kommer frid att råda i ditt liv” (”Sätt utövandet av din tro främst”,
Liahona, nov. 2014, s. 93).

Vittna om tryggheten och friden som kommer till dem som håller fast vid
sanningarna i skrifterna. Be eleverna att fundera över hur de kan tillämpa dessa
principer i sina liv. Uppmuntra eleverna att sätta mål utifrån maningarna de får.

2 Timoteusbrevet 4
Paulus förkunnar att han har kämpat den goda kampen och uppmanar Timoteus att
fortsätta predika
Be eleverna räcka upp handen om de någonsin har velat ge upp när de gjort
något svårt.
• Vad hände när ni fortsatte trots att ni ville ge upp?
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Förklara att 2 Timoteusbrevet troligen är det sista brev Paulus skrev före sin död. Be
halva klassen att tyst läsa 2 Timoteusbrevet 4:1–5 och hitta Paulus råd till Timoteus.
Be den andra halvan att läsa samma stycke och hitta Paulus profetia om framtiden
för den dåtida kristna kyrkan. Uppmuntra eleverna att läsa fotnoter för att hjälpa
dem förstå vad de läser. När de har läst ber du elever från varje grupp berätta vad
de hittat.
Förklara att i vers 3–4 beskriver Paulus avfallet som började ske i kyrkan.
Uppträdande likt det Paulus beskrev ledde till det stora avfallet, som gjorde
återställelsen av evangeliet nödvändig.
• Varför tror ni Paulus uppmuntrade Timoteus att fortsätta predika och tjäna
människorna trots att han visste att många skulle vända sig bort från
sanningen?
Be en elev läsa upp 2 Timoteusbrevet 4:6–8 och be klassen söka efter vad Paulus
skrev om sina egna ansträngningar att sprida evangeliet.
• Vad sa Paulus om sina missionärsansträngningar? (Påpeka att Paulus liknelser
om att kämpa den goda kampen och fullborda loppet beskriver hur han trofast
genomförde sin mission.)
• Enligt vers 8, vad visste Paulus väntande honom efter döden?
• Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna om våra ansträngningar att
förbli trofasta i att göra det Herren fordrar av oss? (Eleverna bör urskilja
följande: Om vi förblir trofasta i allt Herren fordrar av oss får vi ta emot
rättfärdighetens segerkrans. Skriv den principen på tavlan.)
Förklara att ta emot ”rättfärdighetens segerkrans” betyder bland annat att vi blir
som vår himmelske Fader. Be eleverna lista på tavlan några av de saker Herren
fordrar av kyrkans ungdomar för att hjälpa dem bli mer lika sin himmelske Fader.
• Varför kan ungdomar välja att ge upp att vara trofasta några av dessa
fordringar?
• Vilka känner ni som, likt Paulus, är goda exempel på att förbli trofast även när
det är svårt? Vad har de gjort som är ett exempel på den här principen?
Sammanfatta 2 Timoteusbrevet 4:9–22 genom att förklara att Paulus avslutade sitt
brev med att förklara att trots att han ibland känt sig ensam i sitt arbete, har Herren
varit med honom och stärkt honom.
Uppmuntra eleverna att förbli trofasta i att göra det Herren fordrar av dem.

Nyckelskriftställe – 2 Timoteusbrevet 3:15–17
Be eleverna att vika ett papper två gånger så att de får tre kolumner. Be dem veckla
ut pappret och skriva Undervisning högst upp i första kolumnen, Bestraffning och
upprättelse högst upp i andra kolumnen och Fostran i rättfärdighet högst upp i tredje
kolumnen.
Be eleverna att använda detta papper som bokmärke i skrifterna under en vecka
och skriva i lämplig kolumn varje gång de läser ett skriftställe som uppfyller ett av
dessa syften. Till exempel kan eleverna under rubriken Undervisning skriva
hänvisningar till skriftställen och lärosatsen eller principen de lärde sig av verserna.
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Under rubriken Bestraffning och upprättelse kan eleverna skriva hänvisningar till
skriftställen och hur skriftstället rättar till felaktiga idéer eller deras egna val och
beteenden. Slutligen, under Fostran i rättfärdighet kan eleverna skriva ner avsnitt
som ger dem insikter om vilka goda gärningar de kan göra.
Uppmuntra dem att ta med sina papper till lektionen om en vecka och redovisa
sina erfarenheter. Du kan lägga en påminnelse i dina egna skrifter eller lektionsbok
om att ha en kort diskussion om en vecka för att gå igenom detta nyckelskriftställe.
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Introduktion till Brevet
till Titus
Varför studera den här boken?
Paulus brev till Titus innehåller, som hans brev till Timoteus, tidlösa råd från
aposteln Paulus till en lokal ledare i kyrkan. Paulus skrev att ”hopp om evigt liv” har
Gud ”utlovat från evighet”, alltså sedan föruttillvaron (Tit. 1:2). Han lärde att de
heliga ska vänta på ”det saliga hoppet” om upphöjelse och Kristi andra ankomst
(Tit. 2:13). Paulus skrev också till Titus om ”ett bad till ny födelse och förnyelse i den
helige Ande”, anspelande på dopets förrättning och den renande verkan som
mottagandet av den Helige Andens gåva har, vilka båda förbereder oss inför att bli
”arvingar till det eviga livet” (Tit. 3:5, 7). Genom att studera Paulus inspirerade råd
till Titus kan eleverna stärka sin tro på att evangeliets lära och förrättningar ger
hopp om evigt liv.

Vem skrev den här boken?
Brevet till Titus skrevs av Paulus (se Tit. 1:1).

När och var skrevs den?
Det är troligt att Paulus skrev Brevet till Titus mellan sitt första och andra brev till
Timoteus omkring 64–65 e.Kr. (se Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”,
scriptures.lds.org). Paulus skrev Brevet till Titus efter sin första fängelsevistelse i
Rom. Paulus angav inte var han var när han skrev Brevet till Titus.

Vem skrevs den för och varför?
Paulus skrev det här brevet till Titus, som Paulus kallade ”mitt äkta barn i den
gemensamma tron” (Tit. 1:4). Titus var grek (Gal. 2:3) och hade blivit omvänd till
evangeliet av Paulus själv (se Bible Dictionary, ”Titus”). Efter sin omvändelse
arbetade Titus med Paulus för att sprida evangeliet och organisera kyrkan (se Bible
Dictionary, ”Titus”). Han hjälpte till att samla in donationer för de fattiga i
Jerusalem (se 2 Kor. 8:6, 16–23) och följde också med Paulus till rådet i Jerusalem
(se Gal. 2:1). Paulus anförtrodde Titus att leverera Paulus första brev till de heliga i
Korint (se 2 Kor. 7:5–15). Paulus skrev till Titus för att stärka honom i hans uppdrag
att leda och sörja för kyrkans gren på Kreta trots motsättningar (se Tit. 1:5, 10–11;
2:15; 3:10).

Vad kännetecknar den här boken?
Brevet är ett av pastoralbreven (till en pastor, eller ledare, i kyrkan), tillsammans
med 1 och 2 Timoteusbrevet (se Bible Dictionary, ”Pauline Epistles”). Brevet till
Titus är det tidigaste beviset på att kyrkan hade etablerats på den grekiska ön Kreta
i Medelhavet (se Tit. 1:5). Titus ansvarade för att kalla nya församlingsledare på ön.
Paulus listade några andliga kvalifikationer för församlingsledare (se Tit. 1:6–9).
Utöver det gav Paulus specifika råd till män, kvinnor och slavar om hur de heliga
bör uppträda (se Tit. 2:2–10).
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Översikt

Titus 1 Paulus ber Titus att ordinera ledare i kyrkan och listar sedan några
kvalifikationer för församlingsledare. Han ber Titus att rätta till irrläror och
tillrättavisa falska lärare som ”försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar
förnekar de honom” (Tit. 1:16).
Titus 2 Paulus uppmuntrar Titus att undervisa de äldre medlemmarna i kyrkan att
vara föredömen för de yngre heliga. Han ber Titus att lära slavarna att underordna
sig sina herrar. Paulus förklarar hur lärjungar bör leva när de förbereder sig inför
Herrens återkomst. Han beskriver friköpningen som blivit möjlig genom Jesus
Kristus.
Titus 3 Paulus lär att kyrkans medlemmar ska vara goda medborgare och
rättfärdiga efterföljare till Kristus. Genom dop kan vi få evigt liv genom
Herrens nåd.
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Brevet till Titus
Inledning

I Paulus brev till Titus, en lokal ledare i församlingen på Kreta,
uppmanade Paulus honom att använda sund lära för att
undervisa och tillrättavisa andra. Paulus rådde också Titus att
lära de heliga att vara rättfärdiga exempel, att sätta sitt hopp

till återlösningen genom Jesu Kristi försoning och fortsätta
att göra goda gärningar. (Obs: Som förberedelse för den här
lektionen kan det vara till hjälp att se över principerna på
seektruth.lds.org.)

Lektionsförslag
Titus 1
Paulus uppmanade Titus att använda sund lära för att undervisa och tillrättavisa de
heliga på Kreta
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de hörde någon tala emot kyrkan eller
dess lära.
• Vad är ett lämpligt sätt att försvara kyrkan och dess lära på när någon talar
emot den?
Be eleverna leta efter sanningar när de läser brevet till Titus som kan hjälpa dem
veta hur de på ett lämpligt sätt kan försvara kyrkan och dess lära när någon talar
emot den.
Be eleverna hitta ön Kreta på Bibelkarta nummer 13, ”Aposteln Paulus
missionsresor”. Förklara att nära slutet av Paulus liv skrev han ett brev till Titus,
som då verkade som ledare i församlingen på Kreta. Titus hade blivit omvänd av
Paulus flera år tidigare och efter sitt dop hade han verkat med Paulus i olika
uppdrag. I sitt brev uppmuntrade Paulus Titus och gav honom råd om hans ämbete.
Sammanfatta Titus 1:1–6 genom att förklara att Paulus vittnade om sitt hopp om
evigt liv tack vare Guds löften i föruttillvaron. Paulus förklarade också att han hade
sänt Titus till Kreta för att ordna saker i församlingen där. En uppgift Titus hade var
att kalla män att verka som församlingsledare.
Be eleverna tyst läsa Titus 1:7–8 och söka efter egenskaper som en
församlingsledare bör ha. Uppmuntra gärna eleverna att markera det de hittar.
• Enligt dessa verser, vilka egenskaper bör en församlingsledare ha? (Du kan
behöva förklara att självgod betyder trotsig eller högfärdig och att ”girig” syftar
på att söka vinning på ett oärligt sätt eller på ett annat orättfärdigt sätt.)
• Varför tror ni att dessa egenskaper är nödvändiga för en församlingsledare
att ha?
Be en elev läsa upp Titus 1:9. Be eleverna följa med i texten och söka en annan
egenskap en församlingsledare bör ha. Förklara att med ”sund undervisning”
menas ”sann undervisning”.
• Vilken annan egenskap bör en församlingsledare ha?
• Vad tror ni menas med att ”hålla sig” till Guds ord?
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• Enligt vers 9, varför är det viktigt för församlingsledare att hålla sig till Guds
ord? (För att med sann undervisning kunna uppmuntra andra att leva efter
evangeliet och motbevisa ”motståndarna”.) En motståndare är någon som talar
mot eller förnekar en uppfattning [i det här fallet sanningar i evangeliet].
Motståndare kan vara både medlemmar och icke-medlemmar.)
• Vad kan vi, precis som församlingsledare, göra när vi håller oss till Guds ord?
(Eleverna kan använda andra ord, men säkerställ att de urskiljer följande
princip: När vi håller oss till Guds ord, kommer vi att med sann lära kunna
uppmuntra andra att leva efter Jesu Kristi evangelium och motbevisa dem
som är emot det. Skriv den principen på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Boyd K. Packer i de tolv
apostlarnas kvorum: Be eleverna att lyssna efter med vilken kraft sann lära kan
hjälpa personer att leva efter Jesu Kristi evangelium.
”Sann lära, som blir förstådd, förändrar attityder och beteenden.
Att studera evangeliets läror kommer att snabbare förbättra beteendet än att
studera själva beteendet. … Det är därför som vi så kraftfullt betonar vikten av
att studera evangeliets läror” (se ”Små barn”, Nordstjärnan, jan. 1987, s. 13).

• Enligt president Packer, varför är det så viktig att studera och lära sig sann lära?
Diskussioner i små grupper
Det är ibland till hjälp att dela klassen i mindre grupper så att eleverna kan diskutera med
varandra. Diskussioner i små grupper kan effektivt involvera dem som tycks tappa intresset eller
koncentrationen och kan få eleverna att utveckla sina färdigheter i kommunikation och stärka
lämpliga sociala och andliga relationer.

Dela upp klassen i grupper om två till tre elever. Be varje grupp att samarbeta för att
besvara följande frågor och skriva svaren i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker. Överväg att skriva frågorna på tavlan.
1. Vad kan vi göra för att vara beredda att undervisa om sann lära så att vi kan
uppmuntra andra att följa evangeliet? (Se Alma 17:2–4.)
2. Nämn några exempel från skrifterna på tillfällen när någon undervisade om
sann lära för en person som uttryckte tvivel eller fientlighet mot kyrkan eller
dess lära? (Ta med åtminstone ett exempel på ett tillfälle när någon omvände
sig på grund av att han eller hon undervisades om sann lära.)
3. När har nya insikter om sann lära övertygat er eller någon ni känner att i
högre grad leva efter Jesu Kristi evangelium?
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När de haft tillräckligt med tid ber du flera elever återge sin svar för klassen. Efteråt
förklarar du att även om sann lära kan hjälpa oss att uppmuntra andra att leva efter
evangeliet och motbevisa dem som är emot kyrkan, kommer inte alla att ta emot
sanningen. Eftersom alla människor har handlingsfrihet kan de välja att acceptera
eller förkasta Jesu Kristi sanna lära.
Be eleverna att tänka på de nyckelskriftställen de har lärt sig hittills i år.
• Vilka nyckelskriftställen skulle kunna vara till särskilt stor hjälp i att uppmuntra
andra att leva efter evangeliet?
• Vilka nyckelskriftställen skulle kunna vara till hjälp i att motbevisa dem som är
emot kyrkan?
Uppmuntra eleverna att fortsätta lära sig nyckelskriftställen så att de är beredda att
undervisa andra om sann lära.
Sammanfatta Titus 1:10–16 genom att förklara att Paulus lärde Titus att
församlingsledare behövde hålla sig till sann lära för att det fanns många bedragare
och falska lärare bland dem. Han rådde Titus att tillrättavisa de falska lärarna så att
de skulle vända sig bort från sina fel och ”bli sunda i tron” (v. 13). Paulus förklarade
också att de som är orena försäkrar att de känner Gud, men förnekar honom med
sina gärningar.

Titus 2
Paulus råder Titus att undervisa de heliga på Kreta om att leva efter sann lära
Be en elev läsa upp Titus 2:1. Be eleverna följa med i texten och se vad mer Paulus
undervisade Titus att göra med sann lära.
• Vad mer undervisade Paulus Titus att göra med sann lära? (Undervisa den för de
heliga på Kreta.)
Skriv följande ord på tavlan: Män, Kvinnor, Unga kvinnor och Unga män.
Be de unga kvinnorna i klassen att tyst läsa Titus 2:3–5 och söka efter Paulus råd
om hur äldre kvinnor bör leva och vad de ska lära de yngre kvinnorna. Be de unga
männen att tyst läsa Titus 2:2, 6–8 och söka efter Paulus råd om hur äldre och yngre
män bör leva.
Obs: Om frågor uppstår om betydelsen av att kvinnor ska ”underordna sig sina
män” (v. 5), kan du hänvisa till materialet i lektionen för Efesierbrevet 5–6.
• Enligt Paulus, hur bör äldre män leva? Äldre kvinnor? Unga kvinnor? Unga
män? (Skriv elevernas svar på tavlan under respektive rubrik eller be eleverna
komma fram och skriva sina svar på tavlan. Du kanske behöver förklara några
ord för eleverna. Till exempel, nyktert betyder lugnt eller förståndigt, behärskat
betyder med självkontroll, värdigt betyder respektfullt.)
• Vad menas med orden ”var själv ett föredöme i goda gärningar” (v. 7)? (Att vara
ett gott föredöme i att följa evangeliet.)
• Utifrån Paulus råd till Titus, vad ska Jesu Kristi efterföljare göra? (Eleverna kan
använda andra ord, men se till att de urskiljer följande sanning: Jesu Kristi
efterföljare ska vara goda exempel för andra.)
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Be eleverna tänka på en äldre medlem i församlingen eller grenen som har varit ett
gott föredöme i att följa evangeliet och att vara hängiven det. Be några elever
berätta om personen de tänkte på och förklara hur den personens föredöme har
hjälpt dem.
Be eleverna att välja ett av de beteenden som listats på tavlan och att sätta ett mål
för att i högre grad införliva det beteendet i sina liv, så att deras goda föredöme kan
välsigna andra.
Sammanfatta Titus 2:9–10 genom att förklara att Paulus rådde Titus att undervisa
medlemmarna som arbetade som slavar att vara ärliga och trevliga i sitt samröre
med sina herrar. Genom att vara ärliga och trevliga skulle dessa medlemmar hedra
Herren och vara ett gott föredöme för sina herrar.
Be en elev läsa upp Titus 2:11–15. När eleven har läst skriftstället förklarar du att
Joseph Smiths översättning av Titus 2:11 lyder: ”Ty Guds nåd, som bringar frälsning
till alla människor, har uppenbarats.” Be eleverna följa med i texten och se vad
Guds nåd möjliggör för alla människor och vad Kristus gjorde för oss alla.
• Vad möjliggör Guds nåd för alla människor?
• Enligt vers 12, vad bör de heliga göra för att få del av Guds nåd?
• Vad lär vi oss av Paulus undervisning i vers 14 om vad Jesus Kristus gjorde för
oss? (Eleverna bör urskilja en sanning ungefär som följande: Jesus Kristus
offrade sig själv för oss så att han kunde friköpa oss och rena oss. Du kan
be eleverna markera orden i vers 14 som lär oss denna sanning.)
Påpeka att ”ett egendomsfolk” (v. 14) syftar på Herrens högt värderade folk, som
han har friköpt eller återlöst, (se 1 Petr. 1:18–19; 2:9) och som sluter förbund att
hålla hans bud (se 2 Mos. 19:5–6).

Titus 3
Paulus säger till Titus vad de heliga på Kreta måste göra efter att de döpts
Sammanfatta Titus 3:1–2 genom att förklara att Paulus rådde Titus att lära de heliga
på Kreta att lyda landets lagar och att vara tillmötesgående och visa vänlighet i
umgänge med andra.
Be flera elever turas om att läsa upp Titus 3:3–8. Be eleverna följa med i texten och
se vad Paulus sa om hur Jesu Kristi evangelium hade förändrat honom och de
heliga på Kreta.
• Enligt vers 3, hur beskrev Paulus sig själv och de andra medlemmarna innan de
lärde känna Jesu Kristi evangelium?
• Enligt vers 5–6, vad var det som förändrade människorna?
• Enligt vers 7, vad skulle hända med folket som en följd av förändringen som
skett på grund av Jesu Kristi nåd?
Be eleverna begrunda hur de har förändrats på grund av Jesu Kristi evangelium.
• Enligt vers 8, vad rådde Paulus de heliga att göra efter att de förändrats
och döpts?
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Sammanfatta Titus 3:9–15 genom att förklara att Paulus rådde de heliga att undvika
dispyter med villolärare. Paulus bad också att Titus skulle besöka honom i
Makedonien.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som togs upp i den här
lektionen.
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Introduktion till Brevet
till Filemon
Varför studera den här boken?
Brevet till Filemon innehåller personliga råd från Paulus angående en situation med
Filemons slav Onesimus. När eleverna studerar det här brevet kan de lära sig att
när människor ansluter sig till kyrkan blir de bröder och systrar i evangeliet (se
Filem. 1:16). Eleverna kan också få en känsla för hur viktig det är att det är en Jesu
Kristi lärjunges plikt att visa barmhärtighet och förlåtelse mot andra (se Filem.
1:16–17).

Vem skrev den här boken?
Paulus skrev Brevet till Filemon (se Filem. 1:1).

När och var skrevs den?
Brevet till Filemon förbereddes av Paulus under apostelns första fängelsevistelse i
Rom, omkring 60–62 f.Kr. (se Filem. 1:1, 9; Handledning för skriftstudier, ”Paulus
brev”, scriptures.lds.org).

Vilka skrevs den för och varför?
”Det här brevet är ett personligt brev om Onesimus, en slav som hade bestulit in
herre, Filemon, och flytt till Rom” (Handledning för skriftstudier, ”Paulus brev”).
Filemon var troligen en grek som omvänt sig och bodde i Kolosse (se Kol. 4:9). Han
lät en av kyrkans församlingar att mötas i sitt hem (se Filem. 1:2, 5). Efter att ha flytt
anslöt sig Onesimus till kyrkan och blev en ”älskad broder … i Herren” (Filem.
1:16; se Filem. 1:10–12).
Paulus skrev till Filemon för att uppmuntra honom att ta emot Onesimus som en
broder i evangeliet utan de hårda straff som vanligtvis skulle delgivits en förrymd
slav (se Filem. 1:17). Paulus erbjöd sig även att ersätta Filemon om Onesimus var
skyldig honom något (se Filem. 1:18–19).

Vad kännetecknar den här boken?
Brevet till Filemon är det kortaste och kanske det mest personliga av Paulus brev.
Det är ett brev adresserat till en privatperson och innehåller därför inte mycket om
läran. Men Paulus önskan att Filemon skulle förlåta slaven Onesimus visar hur
evangeliets lära kan tillämpas i vardagen – i detta fall visar det att vårt förhållande
med Jesus Kristus för oss till ett familjeförhållande med alla andra Kristi efterföljare
och belyser vikten av barmhärtighet och förlåtelse.

Översikt

Filemon 1 Paulus lovordar Filemon för kärleken han har visat de heliga. Paulus
berättar för Filemon att hans slav Onesimus har omvänt sig till evangeliet. Paulus
ber Filemon att ta emot Onesimus som en broder i Herren. Paulus erbjuder sig att
ersätta Filemon om Onesimus är skyldig honom något.
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Brevet till Filemon
Inledning

Paulus berömde Filemon för hans tro och hans kärlek till
Frälsaren och de andra medlemmarna. Paulus rådde Filemon

att välkomna sin förrymde slav Onesimus tillbaka som en
broder i evangeliet.

Lektionsförslag
Filemon 1
Paulus råder Filemon att välkomna sin förrymde slav Onesimus tillbaka som en
broder i evangeliet.
Be eleverna att föreställa sig ungdomarna i deras församling eller gren. Påpeka att
som medlemmar i kyrkan har vi möjlighet att umgås med människor som är
olika oss.
• Hur är ungdomarna i er församling eller gren olika varandra? (Påminn eleverna
om att prata respektfullt om varandra.)
Påpeka att som medlemmar i kyrkan möter vi ofta nya människor. Be eleverna
föreställa sig att någon ny börjar i deras församling eller gren.
• Vilken social utmaning kan man uppleva när man blir medlem i kyrkan eller
flyttar in i en ny församling eller gren? (Om någon elev har blivit medlem eller
flyttat in i en ny församling eller gren de senaste åren, kan du fråga dem om de
upplevde några sociala utmaningar.)
Be eleverna begrunda följande frågor:
• Hur bemöter ni medlemmar i kyrkan som uppför sig annorlunda, har andra
intressen eller tillhör en annan samhällsgrupp än ni gör?
• Hur bemöter ni nya medlemmar i er församling eller gren?
Be elever söka efter en sanning när de studerar Paulus brev till Filemon som kan
vägleda dem i deras samröre med andra medlemmar i kyrkan.
Förklara att Paulus satt i fängelse när han skrev till Filemon, som troligen var grek
och omvänd till kyrkan. Sammanfatta Filemon 1:1–3 genom att förklara att Paulus
inledde sitt brev med att hälsa Filemon och andra, inklusive församlingen som
träffades i Filemons hem.
Be en elev läsa upp Filemon 1:4–7. Be klassen att följa med i texten och se varför
Paulus berömde Filemon.
• Varför berömde Paulus Filemon? (På grund av Filemons tro och hans kärlek till
Frälsaren och de andra medlemmarna i församlingen.)
Be en elev läsa upp följande information om en situation som Paulus tog upp i det
här brevet:
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Filemon hade en slav som hette Onesimus som hade flytt och kanske stulit något av Filemon (se
Filem. 1:18). Slaveri sågs inte som något ont i Nya testamentets judisk-kristna kultur och stöddes
av romersk lag. Straffen för förrymda slavar innefattade att bli svårt slagen, märkt i pannan eller
till och med dödad. Efter att ha flytt träffade Onesimus aposteln Paulus.

Be en elev läsa upp Filemon 1:8–12. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus befallde, eller vädjade, att Filemon skulle göra.
• Vad bad Paulus Filemon att göra?
• Om ni hade varit i Filemons situation, vad hade ni tyckt eller känt när ni fick
Paulus önskemål?
Uppmärksamma orden ”som jag har fött i min fångenskap” (v. 10).
• Vad tror ni Paulus menade med de orden? (Under sin tid i fängelse hade Paulus
hjälpt Onesimus påbörja ett nytt liv som en Jesu Kristi efterföljare.)
Sammanfatta Filemon 1:13–14 genom att förklara att Paulus ville behålla Onesimus
hos sig så att Onesimus kunde vara honom till hjälp, men Paulus ville inte göra det
utan Filemons samtycke.
Be en elev läsa upp Filemon 1:15–16. Be eleverna följa med i texten och se hur
Paulus uppmuntrade Filemon att se på sitt förhållande till den nyomvände
Onesimus.
• Enligt vers 16, hur skulle Filemon se Onesimus?
• Varför skulle det kunna vara svårt för Filemon att se Onesimus som en ”älskad
broder”? (Möjliga svar kan innefatta att de tillhörde olika sociala och
ekonomiska klasser och att Onesimus kan ha gjort fel emot Filemon enligt den
tidens seder och bruk.)
• Vilken sanning kan vi lära från vers 16 om vårt förhållande med varandra på
grund av evangeliet? (Hjälp eleverna att urskilja en sanning som följande: Vi är
bröder och systrar i evangeliet. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Vad gör oss till bröder och systrar i evangeliet?
Vid behov, förklara att vi alla är andebarn till vår himmelske Fader (se Hebr. 12:9)
och på så sätt är vi alla bröder och systrar. Dessutom, genom förrättningarna dop
och konfirmation, fortsatt utövande av tro på Jesus Kristus, lydnad och ständig
omvändelse är vi andligen pånyttfödda. På så sätt blir vi Jesu Kristi söner och
döttrar (se Mosiah 5:7) och därmed bröder och systrar i hans förbundsfamilj.
Oavsett kön, ålder, bakgrund och social status blir vi lika i Guds rike.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Spencer W. Kimball. Be klassen
lyssna efter hur den sanning de just urskilde kan påverka vårt sätt att behandla
varandra, speciellt nya medlemmar i kyrkan.
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”Jag har alltid blivit upplyft av att läsa Paulus korta brev till Filemon. Det lär oss
en princip och anden i evangeliets broderskap. …
Det är en inspiration och en glädje att se samma ande i verksamhet i hela kyrkan,
att se de heliga omfamna och hjälpa och bistå och be för dem som dagligen
inträder i vår Herres rike. Fortsätt att sträcka er mot varandra – och alla de andra
som kommer in i kyrkan. Välkomna dem, älska dem och umgås med dem.
Tyvärr har det funnits enstaka händelser där några av oss inte har gjort så, berättelser om några
som har avvisat dem som Herren har accepterat genom dopet. Om Herren ’inte [blygs] för att
kalla dem bröder’ (Hebr. 2:11), låt oss då … ta våra bröder och systrar i handen och lyfta upp
dem i vår gemenskap och kärlek” (se ”Alltid en proselyterande kyrka”, Nordstjärnan, juni
1976, s. 2)

• Enligt president Kimball, hur bör bröder och systrar i evangeliet bemöta
varandra?
Påminn eleverna om frågorna de ombads fundera över tidigare i lektionen om hur
de bemöter kyrkans medlemmar som är annorlunda än dem eller som är nya i
deras församlingar och grenar.
• Varför tror ni att det är viktig att förstå att vi är bröder och systrar i evangeliet?
• När har ni sett någon bemöta andra som bröder och systrar i evangeliet?
För att förbereda eleverna på att urskilja ännu en sanning som åskådliggörs i Paulus
brev till Filemon, be dem tänka på ett tillfälle när någon sårade eller gjorde något
fel mot dem. Be en elev läsa upp Filemon 1:17. Be klassen att följa med i texten och
vara uppmärksam på vad Frälsaren rådde Filemon att göra.
• Vad rådde Paulus Filemon att göra?
Förklara att Paulus bad Filemon att ta emot Onesimus på samma sätt som Filemon
skulle ta emot Paulus. Genom att följa det rådet skulle Filemon avstå från de hårda
straff som en förrymd slav i normala fall fick.
• Som åskådliggjort i Paulus råd till Filemon, vilket ansvar har alla Jesu Kristi
efterföljare mot dem som sårar eller gör fel mot dem? (Hjälp eleverna urskilja
följande sanning: Jesu Kristi lärjungar är barmhärtiga och förlåtande mot
andra. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Varför kan det ibland vara svårt att vara barmhärtiga och förlåtande mot andra?
Påpeka att vara barmhärtiga och förlåtande mot dem som har gjort fel mot oss inte
nödvändigtvis betyder att vi låter dem slippa konsekvenserna av sitt handlande,
inte heller betyder det att vi omedelbart har fullt förtroende för dem. Snarare
betyder det att vi visar omtanke om andra och släpper den bitterhet, ilska eller
smärta som vi kanske bär på. När det är lämpligt kan vi också ge dem som har gjort
fel mot oss vårt förtroende igen. Det kan ofta vara svårt att förlåta andra, men vi
kan be vår himmelske Fader om hjälp och han kommer att hjälpa oss.
Be en elev läsa upp Filemon 1:18–21. Be eleverna följa med i texten och se vad
Paulus erbjöd sig att göra för Onesimus räkning.
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• Vad erbjöd Paulus sig att göra för Onesimus räkning. (Ersätta Filemon för
eventuella ekonomiska förluster Onesimus hade orsakat.)
• Hur liknar det Paulus gjorde för Onesimus det som Frälsaren har gjort för oss?
(Precis som Paulus medlade till förmån för Onesimus, så medlar Jesus Kristus
till förmån för oss inför vår himmelske Fader [se L&F 45:3–5]. Jesus Kristus har
också betalat den andliga skuld vi har för våra synder.)
• Hur hjälper det oss att vara barmhärtiga och förlåtande mot andra när vi minns
vad Jesus Kristus har gjort för oss?
Dela in eleverna i grupper om tre eller fyra (eller gör aktiviteten i helklass
om du inte har tillräckligt många elever för att dela in i grupper). Ge varje
grupp följande instruktioner på var sitt utdelningsblad:

Filemon 1
Diskutera följande frågor i er grupp. När ni svarar, se till att inte dela med er av något som är för
personligt eller privat.
• När har ni, som Filemon, behövt vara barmhärtiga och förlåtande mot någon annan? Hur var det
möjligt för er att visa barmhärtighet och förlåta den personen? Hur blev ni välsignade för att ni
gjorde det?
• När har ni, som Onesimus, önskat att andra ska vara barmhärtiga och förlåtande mot er? Hur
sökte ni den personens barmhärtighet och förlåtelse? Hur blev ni välsignade för att ni gjorde det?
• När har ni, som Paulus, varit en medlare mellan någon som bad om förlåtelse och den person
som behövde förlåt och visa barmhärtighet? Hur kunde ni hjälpa den skyldige att få förlåtelse och
den drabbade personen att förlåta den skyldige?

När eleverna har diskuterat frågorna i sina grupper ber du en elev från varje grupp
att dela med sig av en egen erfarenhet i någon av situationerna eller, med dennes
tillstånd, någon gruppmedlems erfarenhet. (Ett alternativt sätt är att ge varje elev
en kopia av frågorna eller skriva frågorna på tavlan och låta eleverna besvara dem i
sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Efter en stund ber du flera elever
som vill att berätta för klassen vad de skrivit.)
Välj inlärningsaktiviteter med omsorg
Var medveten om att olika inlärningsaktiviteter uppmuntrar olika känslor och attityder hos
eleverna. Vissa klasser kan behöva energin som små gruppdiskussioner kan ge, medan andra
grupper mer kan behöva att tänka individuellt och skriva. Ta hänsyn till avsnittet i skrifterna, sök
Andens vägledning och bedöm dina elevers behov när du bestämmer vilken inlärningsaktivitet
som passar dem bäst.

Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker hur de kan vara
barmhärtiga och förlåtande mot andra. Uppmana eleverna att tillämpa det de
skrivit.
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Introduktion till
Hebreerbrevet
Varför studera den här boken?
Hebreerbrevet vittnar om Jesu Kristi suveränitet. Han är större än änglarna och har
ett namn som är förmer än deras och en högre kallelse. Änglarna är Guds tjänare,
men Jesus Kristus är hans Son. Denna bok undervisar om att Jesus är större än
Mose och att han genom sin verksamhet upprättade ett nytt förbund, som är större
än det gamla förbundet under Mose lag. Som det melkisedekska prästadömets
store överstepräst, är hans prästadöme högre än det som moselagens
överstepräster hade.
Även om skrifterna är fulla av hänvisningar till Jesu Kristi försoningsoffer, hans
uppståndelse och hans himmelsfärd, betonar Hebreerbrevet Återlösarens
fortlöpande arbete i alla de människors liv, som i lydnad och tro vänder sig till
honom. Att studera Hebreerbrevet kan hjälpa eleverna att bättre förstå
försoningens lära och inspirera dem att leva med tro på sin himmelske Fader och
Jesus Kristus.

Vem skrev den här boken?
De flesta sista dagars heliga godtar Paulus som författare till Hebreerbrevet (se HFS,
”Paulus brev”). Men det finns de som ifrågasätter huruvida Paulus skrev brevet
eftersom dess stil och språk skiljer sig från hans övriga brev. De flesta är överens
om att även om Paulus inte höll i pennan, så var tankarna hans, eftersom
lärosatserna i Hebreerbrevet stämmer överens med de som finns i hans övriga brev.
Profeten Joseph Smith tillräknade aposteln Paulus uttalanden från Hebreerbrevet
(se Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 104). För den här
handledningens ändamål, godtar vi Paulus som författaren.

När och var skrevs den?
Vi vet inte var Paulus brev till hebreerna skrevs. Vi vet inte heller exakt när det
skrevs. Men de flesta antar att det skrevs kring år 60–62 e.Kr runt tiden för Pauls
brev till filipperna, kolosserna, efesierna och Filemon (se HFS, ”Paulus brev”
scriptures.lds.org).

Vilka skrevs den för och varför?
Paulus skrev Hebreerbrevet för att uppmuntra kyrkans judiska medlemmar att
bibehålla sin tro på Jesus Kristus och inte återvända till sitt forna levnadsätt (se
Hebr. 10:32–38).
Under trycket från olika svårigheter, drog sig många av dessa judiska kristna
tydligen undan från kyrkan och återvände till den relativa tryggheten i judisk
gudsdyrkan i synagogan (se Hebr. 10:25, 38–39). Paulus ville visa dessa judiska
kristna att själva moselagen pekade ut Jesus Kristus och hans försoning som den
sanna källan till frälsning.
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Vad kännetecknar den här boken?
Hebreerbrevet är inte endast ett brev, utan snarare en utökad predikan som
regelbundet hänvisar till Israels skrifter och seder. Det är den längsta predikan i
skrifterna om hur och varför Jesus Kristus är större än allting annat.
I Hebreerbrevet lär vi oss att Jesus Kristus är större än lagen eftersom han
upprättade lagen. Vi lär oss också att profeterna fick kraft genom sin tro på honom,
att han var den store översteprästen som uppfyllde gamla testamentets offer, att
han är större än änglarna och att det är genom hans försoningsoffer som vi kan få
förlåtelse för våra synder.
Hebreerbrevet är en av de få ställen i bibeln där vi kan läsa om profeten Melkisedek
(se Hebr. 7:1–4) och det prästadöme som bär hans namn (se Hebr. 5:5–6, 10; 6:20;
7:11–17). Hebreerbrevet lär att det melkisedekska prästadömet är större än det
aronska prästadömet, och det visar att det inte är genom moselagen eller de
förrättningar som de levitiska prästerna utförde som frälsning åstadkoms, utan
genom Jesus Kristus och det melkisedekska prästadömets förrättningar (se Hebr.
7:5–28). Hebreerbrevet 11:1–12:4 innehåller en berömd predikan om tro och
undervisar om hur personer kan ha förtröstan på Jesus Kristus. (Se Bible Dictionary
i kyrkans engelska utgåva, ”Pauline Epistles: Epistle to the Hebrews.”)

Översikt

Hebreerbrevet 1–6 Jesus Kristus uppenbarar Faderns väsen. Han är större än
änglarna och alla de profeter som kom före honom, inklusive Mose. De forntida
israeliterna som fördes ut ur Egypten kunde inte gå in i Herrens vila eftersom de
förhärdade sina hjärtan mot Jesus Kristus och hans tjänare Mose. Som den store
översteprästen är Jesus större än alla moselagens överstepräster. Kristus blev
fullkomnad genom sitt lidande. Vi kan gå in i Herrens vila och ”föras till
fullkomlighet” genom evangeliets lärdomar och förrättningar (Hebr. 6:1).
Hebreerbrevet 7–13 Det melkisedekska prästadömet förvaltar evangeliet och är
större än det aronska prästadömet. Tabernaklet och den mosaiska lagens offer
förebådade Kristi verksamhet. Jesus Kristus uppfyllde Moselagen genom att utgjuta
sitt blod, genom vilket vi kan få frälsning och förlåtelse för våra synder. Profeterna
och andra män och kvinnor utförde rättfärdiga handlingar och underverk
genom tro.
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Hebreerbrevet 1– 4
Inledning

Paulus undervisade de heliga om Jesu Kristi sanna natur. Han
lärde dem också om Jesu Kristi försoning och några av de
välsignelser vi får till följd av försoningen. Paulus berättade

om de forntida israeliternas upplevelser då de vandrade i
vildmarken, för att lära de heliga vad de måste göra för att
gå in i Herrens vila.

Lektionsförslag
Hebreerbrevet 1
Paulus undervisar om Jesu Kristi natur
Läs upp följande scenarier:
1. En ung kvinna är trött på att alltid vara en ”duktig flicka” eftersom hon inte
deltar i några av de aktiviteter som hennes vänner gör. Hon överväger att släppa
efter på sina normer för att passa in i gruppen.
2. En ung man som verkar som heltidsmissionär inser att missionsarbete är
svårare än han trott och han funderar på att åka hem.
• Vad har dessa scenarier gemensamt?
• Vad är några skäl till att människor funderar på att ge upp i sina ansträngningar
att göra det de vet är rätt?
Presentera kortfattat Hebreerbrevet med att förklara att under trycket från olika
svårigheter, drog sig några judiska nyomvända (som kallades hebreer), undan från
kyrkans möten och återvände till den relativa tryggheten i traditionell judisk
gudsdyrkan, som inte innefattade tro på Jesus Kristus (se Hebr. 10:25, 38–39).
Paulus skrev detta brev för att uppmana dessa medlemmar i kyrkan att förbli
trofasta mot Jesus Kristus.
Be eleverna att i sina studier av Hebreerbrevet, leta efter sanningar som kan hjälpa
dem förbli trofasta mot Kristus när de känner för att ge upp.
Be eleverna läsa Hebreerbrevet 1:1–3, 10 tyst för sig själva, och se vilka lärdomar
om Jesus Kristus som Paulus undervisade de judiska medlemmarna om.
När eleverna har haft tillräckligt med tid, ber du flera elever skriva de sanningar de
hittat på tavlan. Eleverna använder kanske andra ord, men du bör se till att följande
sanningar uttrycks i det som står på tavlan:
Jesus Kristus skapade himlarna och jorden (se Hebr. 1:2, 10).
Fadern talar genom Jesus Kristus (se Hebr. 1:2).
Jesus Kristus är Faderns arvinge (se Hebr. 1:2).
Jesus Kristus uppenbarar Faderns väsen. (se Hebreerbrevet 1:3).
Jesus Kristus uppehåller allt genom sitt mäktiga ord (se Hebreerbrevet 1:3).
Jesus Kristus renar oss från synd (se Hebr. 1:3).
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Jesus Kristus regerar vid Faderns högra sida (se Hebreerbrevet 1:3).
Du kan behöva förklara att orden ”uppenbarar Faderns väsen” betyder att Jesus
Kristus personifierar vår himmelske Fader, både fysiskt och andligt, och att han har
samma gudomliga karaktär, samt att orden ”uppehåller allt genom sitt mäktiga
ord” antyder att Jesus Kristus är allsmäktig.
Identifiera lärosatser och principer
En av skrifternas viktigaste uppgifter är att undervisa om evangeliets lärosatser och principer. Att
identifiera lärosatser och principer i skrifterna är en grundläggande del av att undervisa och lära
sig om evangeliet, Att lära sig identifiera dem kräver noggrann eftertanke och övning. När de
identifieras är det viktigt att de utrycks på att klart och enkelt sätt för att garantera att deras
innebörd är tydlig för eleverna.

• Hur skulle en insikt om dessa sanningar kunna hjälpa någon som kämpar med
att förbli trofast mot Jesus Kristus och hans evangelium?
Be eleverna begrunda vilka av dessa sanningar som skulle kunna vara till hjälp för
dem om de frestas att vända sig bort från att göra det Herren vill.
Förklara att ett tema i Hebreerbrevet är Jesu Kristi storhet. Till exempel visade
Paulus, i Hebreerbrevet 1:4–14, att Jesus Kristus är större än änglarna. I senare
kapitel fortsätter han att visa Jesu Kristi excellens och överlägsenhet.
• Hur skulle vetskapen om att Jesus Kristus är större än allting annat kunna
hjälpa någon som kämpar med att förbli trofast mot honom?
Uppmuntra eleverna att fortsätta söka efter detta tema när de studerar resten av
Hebreerbrevet.

Hebreerbrevet 2
Paulus undervisar om att Jesus Kristus är Herre över vår frälsning
Be eleverna fundera över hur de skulle göra för att välja en kapten eller ledare för
olika lag eller grupper som de skulle kunna tänkas delta i (till exempel sport, teater,
eller skolklubbar).
• Vilka kvalifikationer letar ni efter när ni väljer en kapten eller ledare?
Förklara att i Hebreerbrevet 2, förklarade Paulus mer djupgående Jesu Kristi natur
och identitet för de judiska nyomvända för att hjälpa dem se varför de borde
fortsätta följa Jesus Kristus. Be en elev läsa Hebreerbrevet 2:10 för klassen. Be
klassen följa med i texten och se hur Paulus talade om Jesus Kristus.
• Vad är Jesus Kristus herre över? (Skriv följande sanning på tavlan: Jesus Kristus
är herre över vår frälsning.)
• På vilket sätt är Jesus Kristus herre över vår frälsning?
Dela upp eleverna i par, ge en elev i uppgift att läsa Hebreerbrevet 2:8–13 och den
andra att läsa Hebreerbrevet 2:14–18. Be eleverna leta efter meningar som beskriver
varför Frälsaren är kvalificerad att vara herre över vår frälsning. N/A
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Efter en stund ber du eleverna berätta för sin partner vad de hittat. Fråga sedan
klassen:
• Vad gjorde Jesus Kristus för alla människor, enligt vers 9?
• Vem övervann Frälsaren genom sin försoning, enligt vers 14?
Påpeka att Paulus inte bara talade om Frälsaren som herre över vår frälsning, utan
också kallade honom för ”en barmhärtig och trogen överstepräst” (v. 17). Paulus
liknade Jesus Kristus vid en judisk överstepräst eftersom översteprästen sågs som
en medlare mellan Gud och människor.
• Vad var det som gjorde att Jesus kunde vara en så barmhärtig och trogen
överstepräst, enligt vers 17?
• Varför kan Frälsaren hjälpa oss, enligt vers 18? (Se även Alma 7:11–13.)
Förklara att i Hebreerbrevet 4:14–16 gav Paulus oss ytterligare insikter om hans
undervisning om varför Frälsaren är en barmhärtig och trogen överstepräst. Be en
elev läsa de här verserna högt. Be klassen följa med i texten och se vad som gör
Jesus Kristus till en sådan storartad överstepräst. Be eleverna berätta vad de
kommer fram till.
• Varför har Jesus Kristus förmågan att fullkomligt förstå oss och sympatisera med
alla våra fel och brister, utifrån det ni lärt er i Hebreerbrevet 2:14–18 och
4:14–16? (Hjälp eleverna komma fram till följande sanning: Eftersom Jesus
Kristus led och frestades på alla sätt, förstår han oss på ett fullkomligt sätt
och kan hjälpa oss när vi behöver det. Skriv denna sanning på tavlan.)
• Vad kan förståelse av den här sanningen hjälpa oss att göra, enligt
Hebreerbrevet 4:16?
• Vad tror ni menas med att frimodigt gå fram till nådens tron?
Be eleverna berätta hur de känner att sanningarna i Hebreerbrevet 2 kan hjälpa
dem att känna sig säkra i sitt beslut att följa Jesus Kristus som deras ledare.

Hebreerbrevet 3–4
Paulus lär oss hur vi kan gå in i Herrens vila
Be eleverna att i sina skriftdagböcker eller studieanteckningsböcker, skriva
någonting andligt eller timligt som de känner sig oroade eller bekymrade över.
• Hur kan vi finna frid och vila från dessa och andra källor till förvirring och oro?
Påminn eleverna om att de judiska medlemmarna upplevde förföljelse på grund av
att de levde efter evangeliet. Förklara att i Hebreerbrevet 3 och 4, använde Paulus
en berättelse från Gamla testamentet för att lära de heliga hur de skulle finna vila i
det här livet och i nästa.
Förklara att när de hade befriats från fångenskapen i Egypten, väckte det forntida
Israels folk Herrens vrede och fick därför inte komma in i Herrens vila (se 4
Mos. 14; Jakob 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29). Be eleverna markera
orden ”min vila” i Hebreerbrevet 3:11.
Påpeka att äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum förklarade vad
det innebär att gå in i Herrens vila. Be en elev läsa upp följande uttalande från
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äldste Bruce R. McConkie, och be eleverna lyssna efter vad det innebär att gå in i
Herrens vila.
”Sanna heliga går in i Herrens vila medan de är i det här livet, och genom att
förbli i sanningen fortsätter de i detta lyckotillstånd till dess de vilar hos Herren i
himlen. … För oss dödliga innebär Herrens vila att få fullkomlig kunskap om
gudomligheten i detta stora verk i de sista dagarna. … Herrens vila, i evigheten,
är att ärva evigt liv, att få Herrens härlighets fullhet. (L&F 84:24.)” (Mormon
Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 633).

• Vad innebär det för oss att gå in i Herrens vila i det här livet? Efter döden?
Läs upp Hebreerbrevet 4:1 och be eleverna följa med i texten och se vad Paulus
oroade sig för att vissa av kyrkans medlemmar skulle göra.
• Vad oroade sig Paulus för? (Att vissa av kyrkans medlemmar skulle bli efter på
vägen, och inte komma in i Herrens vila.)
Skriv följande skriftställen på tavlan: Hebreerbrevet 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3,
6–7, 11. Be klassen att läsa igenom dessa verser tyst för sig själva, och se vad Paulus
sa om hur vi kan gå in i Herrens vila. (Uppmana eleverna att läsa Joseph Smiths
översättning av Hebreerbrevet 4:3 i Handledning för skriftstudier). Efter en stund
ber du eleverna berätta vad de hittat.
• Vad tror ni menas med orden ”om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår
första tillförsikt” (Hebreerbrevet 3:14)?
• Vad tror ni menas med ”förhärda inte era hjärtan”? (Hebreerbrevet 3:15; 4:7).
(Att ha ett hjärta som är öppet och villigt, och lyder Gud och hans bud.)
• Vad lärde Paulus oss om hur vi kan komma in i Herrens vila? (Utifrån elevernas
svar skriver du följande princip på tavlan: Om vi förblir trofasta mot
Frälsaren och inte förhärdar våra hjärtan, går vi in i Herrens vila.)
• Hur kan vi bli hjälpta i våra förberedelser för att gå in i Herrens vila när våra
hjärtan är öppna för Guds avsikt och plan för oss?
• Hur kan vi välsignas i det här livet genom att sträva efter att gå in i
Herrens vila?
Be eleverna begrunda hur trofasthet mot Frälsaren och öppna hjärtan gentemot
honom har hjälpt dem finna vila trots problem eller bekymmer som de har. Be
några elever dela med sig av sina tankar.
Be eleverna skriva i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker om vad de
kommer göra för att förbli trofasta mot Jesus Kristus och hålla sina hjärtan öppna
för honom.

786

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
HEMSTUDIELEKTION

2 Timoteusbrevet 1 –
Hebreerbrevet 4
(Studieavsnitt 27)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de grundläror och principer som eleverna lärde sig när de studerade
2 Timoteusbrevet 1–Hebreerbrevet 4 (studieavsnitt 27) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion
som du håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1: (2 Tim.)
I det här brevet till Timoteus från aposteln Paulus, lärde sig eleverna följande sanningar: När vi uppriktigt strävar efter
att ha Anden med oss, kan vi övervinna rädsla och inte skämmas för vårt vittnesbörd om Jesus Kristus. När vi uthärdar
svårigheter och förblir trofasta gentemot Herren, kan vi hjälpa oss själva och andra att få frälsning genom Jesus Kristus.
Om vi renar oss själva från ondska, kan vi bättre tjäna Herren. Om i förblir trofasta i allt som Herren kräver av oss, får vi
en rättfärdighetens krona. Eleverna lärde sig också om vår tids faror och skrifternas värde.

Dag 2:(Titus)
När eleverna studerade Paulus brev till Titus, en ledare för kyrkan på Kreta, lärde de sig att när vi håller fast vid Guds
ord, kan vi använda den sanna läran för att uppmuntra andra att leva efter Jesu Kristi evangelium och bemöta de som
motarbetar det. Paulus uppmanade Jesu Kristi efterföljare att vara goda exempel för andra. Han vittnade också om att
Jesus Kristus offrade sig själv för oss så att han kunde återlösa oss och rena oss.

Dag 3: (Filemon)
När de studerade Paulus bön till Filemon om att han skulle se en nyligen omvänd, förrymd slav, som sin broder i
evangeliet, lärde sig eleverna att vi är bröder och systrar i evangeliet. De lärde sig också att Jesu Kristi lärjungar visar
andra barmhärtighet och förlåter dem.

Dag 4: (Hebr. 1–4)
När eleverna studerade Hebreerbrevet lärde de sig ett antal saker om Frälsaren, inklusive hans roll som jordens
Skapare, och hans likhet med sin himmelske Fader. På grund av dessa läror kunde eleverna komma fram till sanningen
att Jesus Kristus är Herre över vår frälsning. De lärde sig också att eftersom Jesus Kristus led och frestades på alla sätt,
förstår han oss på ett fullkomligt sätt och kan hjälpa oss när vi behöver det.

Inledning
Den här lektionen utforskar Paulus profetia om de svåra tider som skulle komma de
sista dagarna, och även under hans tid. Paulus sa att Timoteus och framtida läsare,
trots dessa svårigheter, skulle förbli trofasta de sanningar de redan lärt sig om och
använda skrifterna som en källa till bestraffning, upprättelse och fostran.
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Lektionsförslag
2 Timoteusbrevet 3
Paulus beskriver de svåra tider som ska komma i de sista dagarna
Innan lektionen börjar ber du de första två eller tre eleverna som kommer att rita
en bild på tavlan av en farlig eller riskabel situation. När lektionen börjar frågar du
klassen:
• Vilket ord skulle ni använda för att beskriva de situationer som är ritade
på tavlan?
Förklara att Paulus, i en del av sitt brev till Timoteus, förutsade omständigheterna i
hans tid och vår. Be en elev läsa 2 Timoteusbrevet 3:1 för klassen. Be klassen följa
med i texten och se hur Paulus beskrev den tid vi lever i.
• Hur beskrev Petrus den tid vi lever i? (Om det behövs förklarar du att svåra här
betyder farliga eller riskfyllda.)
• Vilka moraliska eller andliga svårigheter eller faror har ni sett i vår tid?
Dela upp eleverna i par. Ge varje par ett exemplar av följande
uppställning. Be varje par läsa 2 Timoteusbrevet 3:2–7 och besvara
frågorna på utdelningsbladet. Säg att de kan använda fotnoterna för att få hjälp
med svåra ord.

2 Timoteusbrevet 3:2–7
Vad är några exempel på
omständigheterna i de sista tiderna som
Paulus beskriver?

Vilka av dessa omständigheter har ni sett i vår tid? (Lyft
fram två eller tre.) Varför är dessa omständigheter så
farliga?

Efter en stund ber du eleverna berätta för klassen hur de besvarade frågorna på
utdelningsbladet inklusive varför dessa omständigheter är så farliga.
Be eleverna begrunda huruvida det händer att de oroar sig över att de ska påverkas
av några av de faror som Paulus nämner i de verser de studerat.
• Vad uppmanade Paulus Timoteus att göra, enligt slutet av 2 Timoteusbrevet 3:5,
som även kan hjälpa oss i vår tid. (Vi borde hålla oss borta från ondska.)
Förklara att trots att dessa upprörande omständigheter är allvarliga, kan vi få hjälp
och skydd. Be en elev läsa 2 Timoteusbrevet 3:14–15 för klassen. Be klassen följa
med i texten och se vad Paulus sa kunde bidra till att vi håller oss borta från
dessa faror.
• Vad sa Paulus om att motstå de faror han beskrev?
• Vad tror ni att vers 14 menar med ”håll fast vid det som du har lärt dig och blivit
överbevisad om”?
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Be eleverna komma fram till en princip från 2 Timoteusbrevet 3:14–15 om hur vi
kan övervinna de sista dagarnas andliga faror. (När eleverna svarat, skriver du
följande på tavlan: Om vi fortsätter leva enligt de sanningar vi har lärt oss från
pålitliga källor och från skrifterna, kan vi övervinna de sista dagarnas
andliga faror.)
• Hur kan vi genom att förlita oss på skrifterna och de sanningar vi har lärt oss, få
hjälp att övervinna vår tids faror?
• När har ni valt att förlita er på sanningar ni lärt er? Hur blev ni välsignade för
att ni gjorde det? (Låt gärna eleverna besvara de här frågorna, först i sina
studiedagböcker eller anteckningsböcker, och be sedan några elever berätta för
klassen vad de skrev.)
Påminn eleverna om att 2 Timoteusbrevet 3:15–17 är ett nyckelskriftställe. Be en
elev läsa 2 Timoteusbrevet 3:15–17 för klassen och be dem leta efter Paulus
lärdomar om skrifterna. Uppmana gärna eleverna att markera det de hittar.
• Vad sa Paulus om skriftstudier som kan hjälpa oss i vår tid? (Hjälp klassen
komma fram till följande princip: Om vi studerar skrifterna kan vi få
kunskap, tillrättavisning och undervisning som hjälper oss växa i
fullkomlighet. Skriv denna princip på tavlan.)
Be eleverna att tänka på ett tillfälle då skrifterna – kanske ett skriftställe som de
studerat i Nya testamentet– hjälpte dem på något av följande sätt:
1. Att förstå evangeliets lärdomar
2. Genom att tillrättavisa dem angående någonting i deras tankesätt, val eller
uppförande som inte var rätt
3. Genom att ge ett bönesvar eller instruktioner om hur ett problem skulle lösas
Ge eleverna tid att tänka på upplevelser och be sedan några elever dela med sig av
sina tankar till klassen.
• Varför tror ni, med tanke på vad vi lärt oss om skrifternas värde, att vi uppmanas
att studera dem dagligen?
Ge eleverna ett exemplar av följande uttalande av äldste Richard G. Scott i de tolv
apostlarnas kvorum. Be en elev läsa upp uttalandet och be klassen leta efter äldste
Scotts råd och löfte angående skriftstudier.
”Fall inte för Satans lögn att du inte har tid att studera skrifterna. Välj att ta dig
tid till att studera dem. Att dagligen mätta sig med Guds ord är viktigare än
sömn, skola, arbete, teveprogram, videospel eller sociala media. Du kan behöva
prioritera annorlunda för att få tid att studera Guds ord. I så fall, gör det!
… Om du avsätter tid varje dag, personligen och med din familj, till att studera
Guds ord så kommer frid att råda i ditt liv” (”Sätt utövandet av din tro främst”
Liahona, nov. 2014, s. 93).

Vittna om den trygghet och frid som vi får om vi fortsätter följa de sanningar som
finns i skrifterna.
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Be eleverna vika ett papper tre gånger så att tre kolumner bildas. Be dem veckla ut
pappret och skriva Undervisning överst i den första kolumnen, Bestraffning och
upprättelse överst i den andra kolumnen och Fostran i rättfärdighet överst i den tredje
kolumnen.
Be eleverna använda det här pappret som ett bokmärke i sina skrifter under en
vecka och göra en anteckning i rätt kolumn varje gång de läser ett skriftställe som
uppfyller ett av de här syftena. Till exempel skulle eleverna kunna skriva en
skriftställehänvisning under rubriken ”Undervisning” med den lärosats eller princip
som skriftstället lärde dem. Under rubriken ”Bestraffning och upprättelse” skulle de
kunna skriva skriftställehänvisningen och hur skriftstället korrigerar falska
uppfattningar. Och under ”Fostran i rättfärdighet” skulle de kunna skriva
skriftställen som ger dem insikter om vilka goda gärningar de kan göra.
Uppmana eleverna att ta med sig papperna till lektionen om en vecka för att
berätta om sina upplevelser. Sätt gärna en påminnelse i dina skrifter eller din
lärarhandledning om att hålla en kort diskussion om hur de tillämpade det här
nyckelskriftstället.

Nästa studieavsnitt (Hebreerbrevet 5–Jakobs brev 1)
Uppmana eleverna att leta efter svar på följande frågor när de studerar nästa
studieavsnitt: Hur kallas unga män till prästadömet? Vem beskriver Hebreerbrevet
som en person med stor tro. Känner du igen någon av de män och kvinnor som du
lär dig om i det här studieavsnittet? Vilket skriftställe läste Joseph Smith som fick
honom att ”fråga Gud” vilket ledde till den första synen. Vad menas med ”en
gudstjänst som är ren”
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Hebreerbrevet 5–6
Inledning

Paulus undervisade om att de som tar emot prästadömet
måste kallas av Gud och att Jesus Kristus ”blev av Gud kallad
[att vara en] överstepräst, en sådan präst som Melkisedek”

(Hebr. 5:10). Paulus uppmanar kyrkans medlemmar att visa
iver, tro, tålamod och hopp för att erhålla Guds löften.

Lektionsförslag
Skapa en miljö som präglas av kärlek och respekt
När elever känner att du och deras klasskamrater har förtroende för dem och älskar och
uppskattar dem, blir de mottagligare för den Helige Andens påverkan och får en starkare önskan
att delta. När du visar genuint intresse för elevernas liv och ger varje elev en möjlighet att delta
kan det hjälpa dem känna hur mycket du älskar och respekterar dem.

Hebreerbrevet 5
Paulus undervisar om att de som tar emot prästadömet måste kallas av Gud
Innan lektionen skriver du följande titlar på varsitt papper: Läkare och Polis. Be två
elever komma fram och ställa sig framför klassen och ge dem ett papper var. Ställ
sedan följande frågor:
• Vad skulle ni tycka om [använd namnet på eleven som håller i pappret där det
står ”Läkare”] försökte operera på er när ni varit med om en olycka?
• Hur skulle ni reagera om [använd namnet på eleven som har pappret där det
står ”Polis”] försökte ge er böter?
• Varför skulle ni motsätta er att låta dessa elever utföra uppgifter som hör
samman med de titlar som står på deras papper? (Eleverna saknar myndighet
och förmåga att utföra uppgifterna.)
Förklara att precis som samhället har bestämt vilka kvalifikationer som krävs för
och hur man får myndighet att utföra vissa uppgifter, har Gud bestämt att det finns
nödvändiga kvalifikationer (som att vara trofast och värdig) och sätt att få
myndighet att uträtta vissa uppgifter i hans kyrka. Be eleverna att medan de
studerar Hebreerbrevet 5, leta efter det mönster Gud har upprättat för att man ska
få denna myndighet.
Påminn eleverna om att Paulus, som det står i Hebreerbrevet 4:14–16 beskrev
Frälsaren som ”en stor överstepräst” (v. 14). Be en elev läsa Hebreerbrevet 5:1–3 för
klassen. Be klassen att följa med i texten och se vad Paulus sa om översteprästens
roll bland israeliterna.
• Vilken roll hade översteprästen bland israeliterna?
Förklara att översteprästens ämbete som dessa verser hänvisar till, var den
presiderande ämbetsmannen inom det aronska prästadömet under Mose lag.
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Moses bror Aron var ”den förste högprästen inom den aronska orden.” Ämbetet
gick i arv. Efter Arons tid, valdes översteprästen från Arons och hans söners
förstfödda efterkommande. Översteprästen verkade oftast livet ut, men detta
ämbete föll så småningom i händerna på ogudaktiga män. ”Både Herodes och
romarna utsåg och avsatte olämpligt överstepräster efter behag. Ämbetet
innehades av 28 olika män mellan år 37 f. Kr och 68 e.Kr” (Bible Dictionary i kyrkans
engelska utgåva av bibeln, ”High priest”).
Be en elev läsa Hebreerbrevet 5:4 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
hur översteprästen skulle väljas.
• Hur skulle översteprästen väljas?
För att hjälpa eleverna förstå hur Aron var ”kallad av Gud” (v. 4), be en elev läsa 2
Moseboken 28:1 för klassen. Innan eleven läser versen, förklarar du att det här
samtalet ägde rum mellan Gud och Mose på berget Sinai.
• Hur kallades Aron av Gud att ordineras till prästadömet?
• Varför är det betydelsefullt att Herren gav denna instruktion till Mose och inte
till någon annan? (Mose var profeten och hade därför myndighet att ta emot
sådan uppenbarelse och styra användandet av prästadömet på jorden.)
• Vad krävs för att någon ska kunna bli ordinerad till prästadömet? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör lyfta fram följande sanning: De som
ordineras till prästadömet måste kallas av Gud genom uppenbarelse till
hans bemyndigade tjänare. Förklara gärna att i kyrkan idag ska bemyndigade
prästadömsledare intervjua varje kandidat för ordination och söka den Helige
Andens vägledning för att avgöra om kandidaten är redo och värdig att
ordineras till prästadömet. Se även Joh. 15:16.)
• Hur hör denna sanning samman med processen att kalla människor att tjäna i
ämbeten i kyrkan?
Be en elev att läsa upp den femte trosartikeln. Be klassen att följa med i texten och
se hur den sanning de lyft fram i Hebreerbrevet 5:4 återspeglas i den femte
trosartikeln. Förklara att profetia syftar på uppenbarelse.
• Vad måste hända, enligt den här trosartikeln, för att någon ska bemyndigas ”att
predika evangeliet och betjäna i dess förordningar”?
Visa bilden Mose ger Aron prästadömet
(Evangeliebilder [2008], nr 15; se även
LDS.org). Påpeka att det står i både
Gamla och Nya testamentet att
profeter, prästadömsbärare och
evangelielärare fick sina kall genom
handpåläggning av en bemyndigad
prästadömsbärare (se 4 Mos. 27:18–23;
Apg. 6:6; 13:2–3; 1 Tim. 4:14).
• Hur återspeglar det sätt på vilket
människor får sina kall i kyrkan
idag, det mönster som fastställdes i skrifterna?
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• Varför är det viktigt att veta att det här är det enda sättet att få
prästadömsauktoritet?
Be en elev läsa Hebreerbrevet 5:5–6 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och se vem som gav Frälsaren hans myndighet. Påpeka att vers 5 citerar Psaltaren
2:7 och att vers 6 citerar Psaltaren 110:4.
• Vem gav Frälsaren hans myndighet? (Vår himmelske Fader.)
• Vilket prästadöme innehar Jesus Kristus? (Melkisedekska prästadömet. Påpeka
att detta prästadöme ursprungligen var uppkallat efter Frälsaren [se L&F
107:2–4].)
Be en elev läsa Hebreerbrevet 5:7–10 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Jesus Kristus blev. Förklara att Hebreerbrevet 5:7–8 syftar på Melkisedek, en
profet och kung som levde under Abrahams tid. Men eftersom Melkisedek var en
symbol för Kristus, kan dessa verser också appliceras på Frälsaren (se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–73], 3:157).
• Vad blev Frälsaren, enligt Hebreerbrevet 5:9?
• På vilket sätt är Jesus Kristus ”upphovet till evig frälsning för alla som
lyder honom”?
Sammanfatta Hebreerbrevet 5:11–14 med att förklara att Paulus uttryckte en
önskan att undervisa mer om detta ämne men sa att folket saknade tillräcklig
andlig insikt och mognad för att förstå mer invecklad undervisning.

Hebreerbrevet 6
De heliga uppmanas att visa iver, tro, tålamod och hopp om att erhålla Guds löften
• Vad är några exempel på välsignelser som Gud har lovat sina barn? (Tänkbara
svar är bland annat: frid, lycka, förlåtelse, bönesvar, löften i patriarkaliska
välsignelser, uppståndelse och evigt liv. Påpeka att våra val avgör om vi får vissa
av välsignelserna.)
• Under vilka slags omständigheter skulle vi kunna undra om vi någonsin
kommer att få en viss utlovad välsignelse?
Be eleverna att i sina studiedagböcker eller på en bit papper, skriva ner en utlovad
välsignelse som de ser fram emot att få ta emot. Be dem leta efter sanningar i
Hebreerbrevet 6 som kan hjälpa dem få Guds utlovade välsignelser.
Be en elev läsa Hebreerbrevet 6:1–3 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Paulus lärde de heliga att sträva efter? Påpeka att Joseph Smiths översättning
av Hebreerbrevet 6:1 (i HFS ) lyder: ”Låt oss, utan att lämna Kristi läras principer”
(kursivering tillagd) och att Joseph Smiths översättning av Hebreerbrevet 6:3 (i
HFS) lyder: ”Så skall vi fortsätta mot fullkomlighet om Gud tillåter det.”
• Vad lärde Paulus de heliga att sträva efter, enligt vers 1? (Förklara att
fullkomlighet innebär att vara ”fullständig, hel och fullt utvecklad. … Kristi
sanna efterföljare kan bli fullkomliga genom hans nåd och försoning” [HFS,
”Fullkomlig” scriptures.lds.org].)
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• Vilka lärosatser som nämns i de här verserna utgör den grund vi bör bygga på
när vi strävar efter fullkomlighet?
Sammanfatta Hebreerbrevet 6:4–8 med att förklara att Paulus beskrev dem som är
förtappelsens söner, som har fullkomlig kunskap om Gud och sedan vänder bort
från hans sanning, gör uppror mot Frälsaren och vägrar omvända sig (se även L&F
29:44–45; 76:31–38). Paulus jämförde dessa personer med de trofasta heliga som
han riktade sig till i detta brev.
Be eleverna läsa Hebreerbrevet 6:9–10 tyst för sig själva, och se vad Paulus berömde
de heliga för. Be eleverna berätta vad de hittat.
Be flera elever turas om att läsa upp Hebreerbrevet 6:11–15. Be klassen följa med i
texten och se vad Paulus ville att de heliga skulle göra.
• Vad ville Paulus att de heliga skulle göra?
Förklara att orden ”visa samma iver att bevara full visshet i hoppet” (v. 11) syftar på
att vara ihärdiga tills vi får Guds utlovade välsignelser.
• Hur var Abraham ett exempel på iver, tro och uthållighet i sin strävan efter
Guds utlovade välsignelser?
• Vilken princip kan vi lära oss om vad vi måste göra för att ärva de välsignelser
Gud har lovat oss? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör lyfta fram
följande princip: Genom iver intill änden, tro på Jesus Kristus och
uthållighet, kan vi ärva Guds utlovade välsignelser. Skriv denna princip på
tavlan.)
Stryk under orden iver, tro och uthållighet på tavlan. Be eleverna skriva vad dessa
ord betyder i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Efter en stund ber du
flera elever berätta vad de skrivit.
• Vad kan göra det svårt att visa dessa egenskaper?
• Varför tror ni att vi behöver ha dessa egenskaper för att ”föras till
fullkomlighet”? (Hebreerbrevet 6:1.)
• När har ni fått en utlovad välsignelse genom iver, tro på Jesus Kristus och
uthållighet?
Be en elev läsa Hebreerbrevet 6:16–20 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus sa om hopp och Guds löften. N/A
• Vilken sanning kan vi lära oss från det Paulus sa om hopp? (Eleverna använder
kanske andra ord, men bör lyfta fram följande sanning: I vårt hopp om Guds
löften har våra själar ett andligt ankare. Skriv denna sanning på tavlan.)
Förklara att ordet hopp, som det används i skrifterna, innebär ”förtröstansfull
förväntan på och längtan efter rättfärdighetens utlovade välsignelser” (HFS,
”Hopp,” scriptures.lds.org).
• Varför kan vi, med tanke på Paulus undervisning i verserna 17–18, lita på
Guds löften?
• Hur kan vårt hopp om Guds löften hjälpa oss att vara ihärdiga och tålmodiga
och ha tro, särskilt när vi möter utmaningar?

794

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 136

Be en elev rita en bild av ett ankare
på tavlan.
• Vad gör ett ankare för ett skepp?
• Hur har ert hopp om Guds löften
varit ett andligt ankare för er?
Be eleverna skriva ner ett mål för att
utveckla än mer ihärdighet, tro,
tålamod och hopp. Du kan föreslå att
de börjar med att skriva en plan för att
utveckla en av dessa egenskaper och
sedan fokuserar på att utveckla en
annan. Uppmuntra dem att tillämpa
vad de skrivit.
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Hebreerbrevet 7–10
Inledning

Paulus undervisade om att Jesus Kristus är medlare för ”ett
nytt förbund” (Hebreerbrevet 8:8). Han förklarade att Kristi
offer är större än den mosaiska lagens offer och att syftet

med dessa förrättningar var att vända folket till Frälsaren och
hans försoning.

Lektionsförslag
Hebreerbrevet 7–8
Paulus undervisade om att Jesus Kristus är det nya förbundets medlare
Använd en ficklampa för att skapa en skugga av ett litet föremål (som nycklar eller
en sax) på tavlan. Fråga eleverna om de kan identifiera föremålet genom att endast
titta på dess skugga. Framhåll att vi ofta kan avgöra vad någonting är genom att
titta på dess skugga.
Visa bilden Jesus ber i Getsemane
(Evangeliebilder [2008], nr 56; se även
LDS.org). Förklara att Gamla
testamentet berättar om ceremonier
och förrättningar som fungerade som
sinnebilder och skuggbilder, eller som
symboliserade eller förebådade
Frälsaren och hans försoning.
• Vad är några exempel på sinnebilder
eller skuggbilder av Jesus Kristus
och hans försoning i Gamla
testamentet?
Förklara att varje aspekt av Mose lag
hade som syfte att fungera som en
sinnebild eller skuggbild som vände
israeliterna till Jesus Kristus och hans
försoningsoffer (se 2 Ne. 11:4; Jakob
4:4–5). Paulus förklarade hur flera delar av lagen gjorde det. Han ville hjälpa de
judiska medlemmarna förbli trofasta mot Jesus Kristus istället för att återgå till att
följa Mose lag.
Hjälp eleverna förstå symbolism i skrifterna
”Skrifterna har ett rikt innehåll av symbolism och bildliga uttryck. Ceremonier och förrättningar
är symboliska handlingar och alla bär vittne om Jesus Kristus. … Tabernakelceremonin
symboliserade eviga ting (Hebr. 8–10) och på samma sätt innehöll hela Moselagen sinnebilder
och skuggbilder av Kristus” (Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av bibeln, ”Symbolism”).
När du hjälper eleverna förstå dessa sinnebilder och skuggbilder, stärks deras insikt om och
kärlek för evangeliet.
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Sammanfatta Hebreerbrevet 7:1–22 med att förklara att Paulus åberopade en
profetia från Gamla testamentet om att en präst skulle komma ”på samma sätt som
Melki-Sedek” (Ps. 110:4; se även Hebr. 7:1). Han undervisade om att Jesus Kristus
uppfyllde denna profetia. Melkisedek var en rättfärdig kung och den högpräst som
presiderade över Abraham (se JSÖ, 1 Mos. 14:25–40 [i HFS] Alma 13:14–19; HFS,
”Melkisedek”). Paulus använde Melkisedek som en sinnebild och skuggbild av
Jesus Kristus. Han lärde att Jesus Kristus och hans prästadöme var nödvändiga
eftersom det levitiska prästadömet och Mose lag, som det förvaltade, inte kunde
fullkomna Guds barn (se Hebr. 7:11). Förklara gärna att det levitiska prästadömet
syftar på den aronska prästadömsmyndighet som personer inom Levi stam
innehade (se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av bibeln, ”Aaronic
Priesthood”).
Visa bilden Mose ger Aron prästadömet
(Evangeliebilder [2008], nr 15; se även
LDS.org) bredvid bilden Jesus ber i
Getsemane. Förklara att som det står i
Hebreerbrevet 7, jämförde Paulus de
levitiska prästerna med Jesus Kristus.
Du kan förklara att en av de levitiska
prästernas roller var att agera som en
medlare, som symboliskt stod mellan
folket och Herren för att lösa
motsättningen mellan dem.
Skriv Hebreerbrevet 7:23–28 på tavlan. Dela upp eleverna i par och be varje par att
läsa upp dessa verser för varandra. Be dem att också läsa Joseph Smiths
översättning, Hebreerbrevet 7:25–26. Dessa verser finns i Handledning för
skriftstudier. Be en elev i varje par att leta efter ord som beskriver de levitiska
prästerna, och be den andra eleven i paret att leta efter ord som beskriver Jesus
Kristus. N/A
Efter en stund ber du eleverna som letade efter ord som beskriver prästerna att
berätta vad de hittat. Skriv deras svar på tavlan under bilden på Mose och Aron.
(Några tänkbara svar är: prästerna behövde ersättas med andra präster när de dog
[se Hebr. 7:23]; de frambar offer en dag varje år för sina egna och folkets synder [se
Hebr. 7:27]; och prästerna hade svagheter [se Hebr. 7:28].)
Be eleverna som letade efter ord som beskriver Jesus Kristus att berätta vad de
hittat. Skriv deras svar på tavlan under bilden på Jesus Kristus. (Deras svar bör
innehålla formuleringar som: Jesus Kristus och hans prästadöme ”varar för evigt”
[Hebr. 7:24]; Han kan rädda dem som ”genom honom kommer till Gud” [Hebr.
7:25]; Han lever för att ”mana gott för [oss]” [Hebr. 7:25]; Han var syndfri och
behövde därför ”inte frambära något offer för sina egna synder” [JSÖ, Hebr. 7:26];
Han behövde bara frambära ett enda offer, vilket var ”för folkets synder” [JSÖ,
Hebr. 7:26]; och han är ”fullkomlig för evigt” [Hebr. 7:28].)
Förklara att orden ”han lever alltid för att mana gott för dem” (Hebr. 7:25) betyder
att Frälsarens mission är att vidta åtgärder för att hjälpa oss återvända till Gud.
• Hur skulle ni beskriva skillnaderna mellan Jesus Kristus och de levitiska
prästerna?
797

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 137

Be en elev läsa Hebreerbrevet 8:1–3 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad alla överstepräster, inklusive Jesus Kristus, ordinerades, eller kallades att göra.
• Vad ordinerades översteprästerna att göra?
Förklara att i Joseph Smiths översättning av Hebreerbrevet 8:4 står det: ”Då han
levde på jorden frambar han sitt eget liv som ett offer för folkets synder. Nu måste
varje präst under lagen bära fram de gåvor, eller offer, som lagen föreskriver.” Be
klassen följa med i texten och se vad Jesus Kristus offrade.
• Vad kan den här versen lära oss om vad Jesus Kristus gjorde för oss? (Eleverna
bör med egna ord komma fram till följande sanning: Jesus Kristus gav sitt
eget liv som offer för våra synder.)
• Vilka av sakerna som står på tavlan hjälper oss förstå varför Jesus Kristus kunde
ge sitt get liv som offer för våra synder?
Be eleverna begrunda vad Jesu Kristi försoningsoffer betyder för dem. Be eleverna
avsluta följande meningar i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker:
1. Jag är tacksam för min Frälsare eftersom…
2. Jag vet att min Frälsare älskar mig eftersom…
3. Försoningen har välsignat mig eftersom…
Efter en stund ber du några av dem att berätta vad de skrivit om de inte känner att
det är för personligt.
Sammanfatta Hebreerbrevet 8:5–13 med att förklara att på grund av Jesu Kristi
offer, blev ”det förbund han är medlare för” bättre (v. 6), ett förbund som, om folket
accepterar det, hjälper dem att ”lära känna Herren” (v. 11) och bli renade från
sina synder.

798

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 137

Hebreerbrevet 9–10
Paulus visar hur den mosaiska lagens offer pekade mot försoningen
Rita den tillhörande uppställningen på
tavlan innan lektionen.
Förklara att som det står i
Hebreerbrevet 9–10, fortsatte Paulus att
jämföra de levitiska översteprästerna
med Jesus Kristus genom att diskutera
de plikter prästerna utförde på
försoningsdagen. Be en elev att läsa
upp följande stycke:

En gång om året på den judiska högtidsdag som kallades försoningsdagen (även kallad Yom
Kippur), fick en överstepräst inträda i det allra heligaste i tabernaklet, senare, templet i
Jerusalem. Där offrade översteprästen en ungtjur och en bagge. Han stänkte djurets blod på
utvalda platser i det allra heligaste för att symbolisera Kristi försoning för prästens synder och
folkets synder. Översteprästen överförde sedan symboliskt folkets synder till en annan bagge
(som kallades syndabocken), som sedan drevs ut i vildmarken, vilket symboliserade att folkets
synder hade tagits bort. Han offrade också två bockar som brännoffer för sig själv och folket. (Se
Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva, ”Fasts”; se även 3 Mos. 16:22.)

Be halva klassen att läsa Hebreerbrevet 9:11, 12, 24, 28 och den andra halvan att
läsa Hebreerbrevet 10:1, 4, 10–12. Be varje grupp att tyst läsa sina tilldelade verser,
och se hur händelserna på försoningsdagen var sinnebilder och skuggbilder för
Jesu Kristi offer. När eleverna har haft tillräckligt med tid på sig ber du elever från
varje grupp att rapportera vad de hittat. Fråga sedan:
• Vilken helig plats kunde Frälsaren gå in i, på samma sätt som översteprästerna
gick in i det allra heligaste i tabernaklet på försoningsdagen, på grund av sin
försoning (Hebr. 9:12)? (Sin himmelske Faders närhet, eller celestial härlighet.)
• Vad kunde Jesu Kristi offer åstadkomma, som ”tjurars och bockars blod” (Hebr.
10:4) inte kunde?
• Varför utförde översteprästerna då dessa offer på försoningsdagen? (För att visa
”en skugga av det goda som kommer” [Hebr. 10:1], eller anspela på Frälsarens
försoning.)
Be en elev läsa Hebreerbrevet 10:17–20 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och se vad som blir möjligt genom försoningen.
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• Var kan vi, enligt vers 19, gå in på grund av Jesu offer? (Det ”allra heligaste”
eller Guds närhet i det celestiala riket.)
• Hur kommer vi, enligt vers 20, in till Guds närhet?
Förklara att den ”nya och levande vägen” syftar på Jesu Kristi evangelium, eller den
plan genom vilken vi kan bli förlåtna och heliggjorda genom hans försoning och
därigenom bli värdiga att återvända till Guds närhet.
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: På grund av Jesu Kristi försoning kan
vi komma in i det celestiala riket om …
Be en elev läsa Hebreerbrevet 10:22–23 för klassen. Be klassen följa med i texten
och se vad vi måste göra för att komma in i det celestiala riket. Be eleverna berätta
vad de hittat.
Avsluta meningen på tavlan så att det står följande: På grund av Jesu Kristi
försoning kan vi komma in i det celestiala riket om vi håller fast vid vår tro
på honom.
• Vad tror ni menas med att ”hålla fast” (v. 23) vid vår tro på Jesus Kristus?
Be en elev läsa Hebreerbrevet 10:35–38 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och se vilket råd Paulus gav som kan hjälpa oss hålla fast vid vår tro på Jesus
Kristus.
• Vad kan vi göra för att hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus?
• Vad menas med ”kasta … inte bort er frimodighet”? (v. 35).
Be en elev läsa upp följande uttalande från Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas
kvorum, där han förklarar vad det innebär att inte ”kasta bort [vår] frimodighet”:
”Som sista dagars heliga skulle vi uttrycka det: Visst är det svårt – innan du blir
medlem, medan du försöker bli medlem och sedan du blivit medlem. Så har det
alltid varit, säger Paulus, men dra dig inte undan. Grips inte av panik och retirera
inte. Förlora inte din frimodighet. Glöm inte hur du en gång kände. Misstro inte
den erfarenhet du en gång fick. Det är den uthålligheten som räddade Moses och
Joseph Smith när motståndaren konfronterade dem, och den kommer att rädda
dig” (”Ge inte upp er frimodighet” Liahona, jun. 2000, s. 38).

• Vem känner ni som är ett gott exempel på att hålla fast vid tron på Jesus
Kristus?
Be eleverna begrunda sin beslutsamhet att hålla fast vid sin tro på Jesus Kristus. Be
dem skriva ner hur de ska öka sin beslutsamhet och förmåga att göra det.
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Hebreerbrevet 11
Inledning

Paulus lärde kyrkans medlemmar om tro. Han gav exempel
på rättfärdiga män och kvinnor från Gamla testamentet som

utövade tro på Jesus Kristus och därigenom utförde
underverk, uthärdade svårigheter och mottog välsignelser.

Lektionsförslag
Hebreerbrevet 11:1–6
Paulus lär kyrkans medlemmar om tro
Läs följande berättelse om en ung kvinna från Filippinerna. Be eleverna lyssna efter
hur den unga kvinnan utövade tro.
Istället för att läsa berättelsen, skulle du kunna visa videon ”En ren och
enkel tro” (5:22), som berättelsen ursprungligen kommer ifrån. Den här
videon finns tillgänglig på LDS.org. Pausa videon där den unga kvinnan känner att
hon ska köpa det som hon behöver (2:36).
En ung kvinna från Filippinerna förklarade att hennes pappa var tvungen att resa bort för att
arbeta en sommar. När han fick sin lön skulle han skicka hem den till familjen. En lördag hade
familjen använt alla pengar utom två sedlar som var värda 20 pesos styck. När den unga kvinnan
tittade på listan av saker som hennes familj behövde, visste hon att hon inte skulle ha tillräckligt
med pengar för att köpa alla sakerna och betala för biljetterna så att hennes familj kunde åka till
kyrkan nästa dag. Hon frågade sin mamma vad hon skulle göra. Hennes mamma sa åt henne att
köpa sakerna och att Gud skulle göra det möjligt att betala för biljetterna.
Den unga kvinnan bad att hon skulle kunna köpa sakerna på listan och ändå ha tillräckligt
mycket pengar för biljetter till kyrkan nästa dag. Först behövde hon köpa kol så att hennes familj
skulle ha bränsle och kunna laga mat. Hon blev chockad när hon fick veta att priset på en påse
kol hade fördubblats från 5 till 10 pesos. Eftersom hon visste att hennes familj behövde bränsle
för att laga mat köpte hon två påsar kol för 20 pesos. Den unga kvinnan bad ännu innerligare om
att hennes familj ändå skulle kunna komma till kyrkan. När hon bad viskade någonting inom
henne: ”Gå och köp de saker ni behöver. Det är okej.” Så hon fortsatte vidare med sina 20 pesos.
(Berättelsen kommer från videon ”En ren och enkel tro” LDS.org).

• På vilka sätt utövade denna unga kvinna tro?
Be en elev att läsa upp Hebreerbrevet 11:1 samt Joseph Smiths översättning av
Hebreerbrevet 11:1 (i HFS ). Be klassen följa med i texten och se vad Paulus sa
om tro.
• Vad är tro, enligt vers 1? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör lyfta
fram följande sanning: Tro är förvissningen om det man hoppas på, beviset
på det man inte ser.)
Förklara att äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum använde
Hebreerbrevet 11:1 och andra källor (Alma 32:21; Lectures on Faith) för att förklara
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tre grundläggande beståndsdelar av tro på Jesus Kristus. Be en elev att läsa upp
följande uttalande av äldste Bednar.
”Dessa lärdomar belyser trons tre grundläggande beståndsdelar: (1) tro som
övertygelsen – om det man hoppas, (2) tro som vissheten om det man inte ser,
och (3) tro som handlingsprincipen hos alla intelligenta varelser. Jag beskriver
dessa tre beståndsdelar av tron på Frälsaren som att de samtidigt bemöter
framtiden, ser tillbaka på det förflutna och framkallar handling i nuet (se ”Sök
efter kunskap genom tro” Liahona, sep. 2007, s. 18).

Skriv följande på tavlan: Övertygelsen – Bemöter framtiden; Vissheten – Ser tillbaka;
Handlingsprincipen – Handlar i nuet. Förklara att äldste Bednar undervisade om att
dessa tre trosbeståndsdelar – övertygelsen, vissheten och handlingsprincipen –
samverkar när vi bemöter framtiden, ser tillbaka och handlar i nuet.
• Vad är skillnaden mellan att utöva tro på Jesus Kristus och att enbart tro
på honom?
• Hur är den unga filippinska kvinnans berättelse ett exempel på de tre
trosbeståndsdelar som äldste Bednar beskrev?
• Vad kan hända när vi utövar tro på Kristus?
Be en elev läsa Hebreerbrevet 11:2–5 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och se vilka exempel Paulus använde för att belysa vad som kan hända när
människor utövar tro på Jesus Kristus.
• Vad hände på grund av att dessa människor utövade tro på Jesus Kristus?
Be eleverna läsa Hebreerbrevet 11:6 tyst för sig själva, och se vad Paulus sa om tro.
• Vad sa Paulus om tro?
• Vad måste vi göra för att behaga Gud, enligt vad Paulus lär oss? (Även om
eleverna formulerar sina svar på olika sätt bör du se till att det tydligt framgår
att för att behaga Gud måste vi utöva tro på honom, och tro på att han
belönar dem som flitigt söker honom. Föreslå gärna att eleverna markerar
den här sanningen i vers 6.)
Be en elev läsa upp slutet på den filippinska kvinnans berättelse. Be klassen lyssna
efter vad som hände på grund av att den unga kvinnan utövade tro på Jesus
Kristus.
Om du väljer att visa videon istället, spela upp resten av ”En ren och enkel
tro” (från 2:36 till slutet).
När den unga kvinnan gick för att betala resten av sakerna, stoppade hon handen i fickan och
kände en tjock bunt papper. När hon öppnade den hittade hon ytterligare fem sedlar värda 20
pesos styck, inuti hennes återstående 20 pesossedel. I det ögonblicket visste hon att hon hade
tillräckligt för att köpa de saker hennes familj behövde och betala för biljetter så att hennes
familj kunde åka till kyrkan. Den unga kvinnan förklarade att den här upplevelsen fick henne att
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känna att Gud hjälpte och älskade henne. När hon kom hem tackade hon sin himmelske Fader för
underverket. (Berättelsen kommer från ”En ren och enkel tro” LDS.org).

• Vad hände på grund av att den unga kvinnan utövade tro på Jesus Kristus?
• Hur skulle den här upplevelsen kunna hjälpa den unga kvinnan att utöva tro i
fortsättningen? (Eftersom hon blev övertygad om att Gud hjälpte henne under
den här upplevelsen, kan hon känna visshet om att Gud kommer hjälpa henne
igen i framtiden. På grund av den övertygelse och visshet hon fick, kan hon ha
tro att handla i nuet. Om hon fortsätter handla, kommer denna process av att
handla i tro fortsätta och hennes tro kommer växa sig starkare.)
Be eleverna tänka på ett tillfälle då de utövade tro. Be några elever berätta om sina
upplevelser.
• Hur övertygade den upplevelsen er om att Gud kommer hjälpa er i framtiden?

Hebreerbrevet 11:7–40
Paulus ger exempel på rättfärdiga människor från Gamla testamentet som
utövade tro
• Tänk på några situationer som ni möter nu eller kommer möta i framtiden, som
kräver att ni utövar tro på Jesus Kristus.
Be eleverna att i sina studier av Hebreerbrevet 11:7–40, leta efter sanningar som
kan hjälpa dem känna till de välsignelser de kan få när de utövar tro på Jesus
Kristus.
Skriv orden genom tron och i tron på tavlan, och förklara att Paulus gav exempel på
rättfärdiga människor i Gamla testamentet som utövade tro för att övertyga sina
läsare om att de också skulle välsignas om de utövade tro. Be eleverna att snabbt
skumma igenom Hebreerbrevet 11, och leta efter uttrycken ”genom tron” och ”i
tron.” Föreslå gärna att eleverna markerar de här uttrycken.
Markera och kommentera i skrifterna
Ett av de bästa sätten för lärare och elever att fånga upp och minnas det de lär sig är genom att
markera och kommentera i sina skrifter. Du skulle kunna be eleverna markera viktiga ord,
stycken, eller verser i sina skrifter. Du kan också be dem markera lärosatser och principer.
Förespråka inte eleverna att använd någon särskild metod när du ber dem markera i sina skrifter.
Kom ihåg att eleverna inte ska känna sig tvingade att markera i sina skrifter.

Be en elev läsa Hebreerbrevet 11:7 för klassen. Be klassen att följa med i texten och
se hur Noa utövade tro på Gud. (Förklara gärna att uttrycket ”i helig fruktan”
betyder att Noa handlade i hopp och tillförsikt utifrån Guds vägledning.)
• Hur utövade Noa tro på Gud?
• Vilka av de trosbeståndsdelar som äldste Bednar beskrev (övertygelse, visshet
och handling) ser vi i den här berättelsen om Noa?
• På vilket sätt visar de sig?
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Skriv följande hänvisningar på tavlan: Hebreerbrevet 11:8–10, 11–12, 17–19, 20–22,
23–28, 29–31. Dela upp klassen i sex grupper och ge en hänvisning till varje grupp.
(Om du har en liten klass, ger du varje elev ett av skriftställena, eller delar upp
eleverna i par och ger varje par mer än ett skriftställe.) Be varje grupp att
tillsammans läsa sitt skriftställe och leta efter svar på följande frågor (skriv gärna
frågorna på tavlan):
Vem utövade tro?
Vilka exempel på de tre trosbeståndsdelarna (övertygelse, visshet och
handling) fanns?
Vilka situationer som vi möter idag kräver liknande tro?

När de haft tillräckligt med tid, ber du en elev från varje gupp att berätta för klassen
vad de svarade.
Be en elev läsa Hebreerbrevet 11:13–16 för klassen. Be klassen följa med i texten
och se vad vi kan lära oss om att utöva tro, från Abrahams, Saras, och andras
exempel. Förklara att ”bättre land” (v. 16) syftar på evigt liv.
• Vad hände, enligt vers 13, med Abraham, hans hustru Sara och andra trofasta
människor?
• Varför förblev de trofasta trots att de inte fick ta emot alla Guds löften i det här
livet? (Förklara gärna att när det står att de såg de utlovade välsignelserna ”i
fjärran” betyder det att de hade hopp om och tro på att de skulle få
välsignelserna i livet efter detta.)
• Hur kan deras exempel hjälpa oss att förbli trofasta?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: När vi utövar tro på Jesus Kristus kan
vi … Be eleverna skriva denna mening i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
Be flera elever turas om att läsa upp Hebreerbrevet 11:32–40. Be en elev läsa upp
Joseph Smiths översättning av Hebreerbrevet 11:35 (i HFS), och förklara att Joseph
Smiths översättning av vers 40 ändrar dess innehåll så att det står: ”Ty Gud har
förutbestämt något bättre åt dem i deras lidanden: ty utan lidanden kan de inte nå
målet.” Be eleverna följa med i texten och se hur de skulle kunna avsluta den
mening de skrev ner. Föreslå gärna att eleverna markerar ord och uttryck som gör
starkt intryck på dem.
Be eleverna avsluta meningen utifrån verserna 32–40. När eleverna har haft
tillräcklig med tid ber du flera frivilliga elever berätta vad de skrivit. Sammanfatta
elevernas svar genom att skriva följande princip på tavlan: När vi utövar tro på
Jesus Kristus kan vi uthärda lidanden, utföra underverk, ta emot gudomliga
löften, stärka våra vittnesbörd om honom och utvecklas mot fullkomlighet.
• Hur kan vi utöva tro på Jesus Kristus?
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• Vilka välsignelser har ni sett någon få på grund av att den personen
utövade tro?
Be eleverna att återigen tänka på situationer som kräver eller kommer kräva att de
utövar tro på Jesus Kristus.
Uppmana dem att sätta upp ett mål att utöva tro på Herren i de situationerna. Be
eleverna skriva ner målet genom att avsluta meningen: ”genom tron
kommer jag …”
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Hebreerbrevet 12–13
Inledning

Paulus manade kyrkans judiska medlemmar att löpa
lärjungeskapets lopp genom att följa Jesu Kristi exempel. Han
förklarade också att vi välsignas genom att ta emot Herrens
tuktan. Paulus uppmanade de heliga att utföra Guds vilja så
att de kunde fullkomnas genom Jesu Kristi försoning.

Obs: Lektion 140 ger två elever möjlighet att undervisa. Välj i
förväg ut två elever och ge dem ett exemplar av sin del av
lektion 140 så att de kan förbereda sig. Uppmana dem att
studera lektionsmaterialet under bön och att söka den Helige
Andens vägledning i sina förberedelser och sin undervisning.

Lektionsförslag
Hebreerbrevet 12
Paulus manar de heliga att trofast och tålmodigt löpa livets lopp
Rita en enkel streckgubbe som
föreställer en löpare på tavlan. Be
klassen beskriva olika svårigheter som
en löpare skulle kunna stöta på när han
eller hon springer ett långdistanslopp.
(Du kan också fråga om någon av
eleverna i klassen har sprungit
långdistanslopp och sedan fråga en elev
som har det vilka svårigheter han eller
hon har stött på under ett sådant lopp.)
• Vad kan motivera en löpare att
fortsätta springa även om han eller
hon drabbas av utmattning eller
andra svårigheter?
• Hur liknar livet som en Jesu Kristi lärjunge ett lopp som kräver uthållighet?
• Vilka svårigheter kan drabba oss som Jesu Kristi lärjungar?
Be eleverna tänka på vilka svårigheter de möter (eller har mött) som Jesu Kristi
efterföljare. Be eleverna att i sina studier av Hebreerbrevet 12, leta efter sanningar
som kan hjälpa dem att fortsätta följa Jesus Kristus även när det blir jobbigt.
Be en elev läsa Hebreerbrevet 12:1 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Paulus sa till de heliga att de behövde göra för att lyckas löpa
lärjungeskapets lopp.
• Vad sa Paulus till de heliga att de behövde göra för att lyckas löpa
lärjungeskapets lopp?
Be en elev komma fram och ställa sig framför klassen och ge honom eller henne en
ryggsäck att sätta på sig. Fyll ryggsäcken med stenar och be sedan eleverna förklara
hur en löpare skulle påverkas av att ha på sig en ryggsäck fylld med stenar.
• Hur liknar våra synder en ryggsäck full med stenar?
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Be eleven att ta av sig ryggsäcken och be honom eller henne att sätta sig.
• Vad innebär det att tålmodigt löpa lärjungeskapets lopp?
Be en elev läsa Hebreerbrevet 12:2–4 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Paulus sa att de heliga skulle göra som skulle hjälpa dem att lägga bort sina
synder och tålmodigt uthärda motstånd. Förklara att ordet fiendskap i vers 3 syftar
på motstånd.
• Vad kan hjälpa oss att lägga bort våra synder och tålmodigt uthärda motstånd,
med tanke på vad Paulus lärde de heliga? (Eleverna använder kanske andra ord,
men de bör lyfta fram följande eller en liknande princip: När vi fäster blicken
vid Jesu Kristi exempel, kan vi finna styrka att lägga bort våra synder och
tålmodigt uthärda motstånd.)
• Vad hade Jesus Kristus gjort, enligt vers 2, som Paulus ville att de heliga skulle
se till som ett exempel?
Visa bilden Korsfästelsen
(Evangeliebilder [2008], nr. 57; se även
LDS.org), och förklara att Paulus sa till
de heliga att Jesus Kristus var villig att
lida döden på korset och uthärda
världens skam eftersom han visste
vilken glädje han skulle få ta emot om
han förblev trofast mot sin
himmelske Fader.
• Hur tror ni att vi kan bli hjälpta av
att ha blicken fäst på Jesu Kristi
exempel när vi drabbas av lidande och motgångar?
Be eleverna tänka på sina nuvarande utmaningar och hur de kan bli hjälpta med
dessa utmaningar genom att ha blicken fäst på Jesu Kristi exempel.
Be en elev att läsa upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur Jesu Kristi evangelium kan hjälpa
oss lägga bort våra synder och tålmodigt fortsätta.
”För att hans försoning skulle vara obegränsad och evig krävdes det att han
visste hur det kändes att dö, inte bara fysiskt utan andligen, att han visste hur
det känns när den gudomlige Anden drar sig undan och hur det får en att känna
sig totalt, ytterst och hopplöst ensam.
Men Jesus stod fast. Han höll ut. Hans godhet gjorde att tron segrade även under
total ångest. Den tillit han genomsyrades av sade till honom, trots det han kände,
att den gudomliga medkänslan aldrig skulle lämna honom, att Gud alltid är trofast, att han aldrig
flyr eller sviker oss” (”Ingen var med honom,” Liahona, maj 2009, s. 88).

Uppmana eleverna att varje dag ta sig tid, kanske som en del av sina skriftstudier,
att fästa blicken på Jesu Kristi exempel så att de kan finna styrka att lägga bort sina
synder och tålmodigt uthärda motstånd.
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För att förbereda eleverna för att lyfta fram en annan princip som Paulus
undervisade om i Hebreerbrevet 12, ber du dem att tänka på ett tillfälle då någon
tillrättavisade dem. Be dem dra sig till minnes hur de reagerade på den
tillrättavisningen.
• Varför kan det vara svårt att ta emot en tillrättavisning?
• Vad tror ni är några anledningar till att människor försöker tillrättavisa oss,
särskilt när de vet att vi inte kommer tycka om tillrättavisningen?
Förklara att när vi löper lärjungeskapets lopp, kan vi förvänta oss att tuktas eller bli
tillrättavisade. Be en elev läsa Hebreerbrevet 12:6–9 för klassen. Be klassen att följa
med i texten och se vem som kommer tillrättavisa oss och varför. N/A

Hebreerbrevet 12:9 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vem kommer tillrättavisa oss när vi löper lärjungeskapets lopp?
• Varför tuktar, eller tillrättavisar vår himmelske Fader oss, enligt Paulus?
• Hur visar det faktum att vår himmelske Fader tuktar sina barn hans kärlek
till dem?
Be eleverna att under 30 sekunder skriva ner några sätt som vår himmelske Fader
tillrättavisar oss, i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be flera elever
berätta för klassen vad de skrev. Försäkra dig om att eleverna förstår att även om
tuktan kan ta många olika former, kommer inte varje prövning eller lidande som vi
upplever från Gud.
• Vad sa Paulus i vers 9, att vi borde göra när vår himmelske Fader tillrättavisar
och tuktar oss?
• Vad innebär det att ”underordna oss” vår himmelske Fader? (Att vara ödmjuka,
läraktiga och villiga att göra förändringar i våra liv för att anpassa oss efter
hans vilja.)
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi underordnar oss tuktan från vår
himmelske Fader blir vi …
Förklara att i vers 10, tillstår Paulus att våra jordiska fäder ibland tuktar oss på ett
ofullkomligt sätt, men att vår himmelske Faders tuktan är fullkomlig och till för vårt
bästa. Be en elev läsa Hebreerbrevet 12:10–11 för klassen. Be klassen följa med i
texten och se vad Paulus sa skulle hända om vi underkastar oss vår himmelske
Faders tuktan. Förklara att uttrycket ”få del av hans helighet” i vers 10 syftar på att
bli mer lika Gud.
• Hur beskriver Paulus ord i vers 11 hur vi kan känna när vi först tuktas?
• Vad händer om vi underkastar oss vår himmelske Faders tuktan, enligt verserna
10–11? (När eleverna svarat, avslutar du meningen på tavlan så att det står: Om
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vi underordnar oss tuktan från vår himmelske Fader blir vi mer lika
honom och får den frid som kommer av rättfärdighet.)
Dela gärna med dig av ett exempel på när du underordnade dig tuktan från vår
himmelske Fader och kände att du blev välsignad för det. (Var noga med att inte
dela med dig av någonting som är för heligt eller personligt.) Be eleverna begrunda
ett tillfälle när de kände att de blev tuktade av sin himmelske Fader. Be dem tänka
på hur de reagerade på den tillrättavisningen. Uppmana eleverna att redan nu
bestämma sig för hur de ska underkasta sig sin himmelske Faders tuktan i
framtiden.
Sammanfatta Hebreerbrevet 12:12–19 med att förklara att Paulus uppmanade de
heliga att stärka andra medlemmar i kyrkan i tron. Han uppmanade dem att
avhålla sig från synd så att de inte skulle gå miste om Guds välsignelser på samma
sätt som Esau och Israels barn vid berget Sinai. Paulus förklarade att de heliga som
förblir trofasta och tjänar Gud kommer få ojämförlig glädje och en plats i hans rike.

Hebreerbrevet 13
Paulus ger olika råd till de heliga
Förklara att Paulus avslutade sitt brev till de judiska heliga med att ge dem råd om
flera olika ämnen. Dela upp eleverna i små grupper om två eller tre. Be dem läsa
Hebreerbrevet 13:1–9, 17 tillsammans, och leta efter Paulus råd till de heliga. Säg åt
eleverna att diskutera följande frågor i sina grupper när de har läst färdigt. Skriv
gärna frågorna på tavlan.
• Vilket råd tycker ni är mest nödvändigt i vår tid? Varför?
Efter ett tag ber du flera elever berätta hur de besvarade frågorna. Be eleverna
fundera över vilken del av Paulus råd de skulle kunna tillämpa bättre i sina liv.
Sammanfatta Hebreerbrevet 13:10–12 med att förklara att Paulus sa att på Gamla
testamentets tid, brändes djur som gavs som syndoffer utanför israeliternas läger.
På samma sätt offrades Jesus Kristus utanför Jerusalems stadsport. Förklara att när
Jesus Kristus hade slutfört försoningen, var brännoffer inte längre nödvändiga (se
3 Ne. 9:18–20).
Be en elev läsa Hebreerbrevet 13:13–16 för klassen. Be klassen följa med i texten
och se vad Paulus sa att de heliga skulle offra istället för djur. Be gärna eleverna att
markera det de hittar.
• Vad sa Paulus att vi skulle offra?
• Varför tror ni att sådana offer behagar Gud?
Sammanfatta Hebreerbrevet 13:17–25 med att förklara att Paulus manade de heliga
att lyda sina andliga ledare och be för dem. Paulus bad att Gud skulle ge de heliga
allt de behövde för att utföra hans vilja.
Avsluta gärna med att vittna om de sanningar eleverna har hittat i
Hebreerbrevet 12–13.
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Nyckelskriftställe – Hebreerbrevet 12:9
Hjälp eleverna lära sig Hebreerbrevet 12:9 utantill, genom att be dem skriva den
första bokstaven från varje ord i versen på en papperslapp. Repetera skriftstället
flera gånger tillsammans med dina elever tills de kan läsa upp det med hjälp av den
första bokstaven i varje ord.
• Vilken lärosats om vår relation till vår himmelske Fader kan vi lära oss från den
här versen? (Eleverna bör lyfta fram följande lärosats: Vår himmelske Fader är
våra andars Fader.)
• Varför är det viktigt att tro på att vi är Guds barn?
Vittna om att vi bokstavligt talat är Guds barn.
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Introduktion till Jakobs brev
Varför studera den här boken?
Jakobs brev är välkänt bland medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
på grund av det viktiga skriftstället i Jakobs brev 1:5 som ledde den unge Joseph
Smith att söka efter sanning från Gud. Hela brevet igenom, betonar Jakob att vi ska
vara ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22). Att studera denna bok kan
hjälpa eleverna förstå vikten av att visa sin tro genom sina gärningar, eller
handlingar (se Jak. 2:14–26), och inspirera dem att sträva efter ”livets krona, som
Gud har lovat dem som älskar honom” (Jak. 1:12).

Vem skrev den här boken?
Brevet anger att det skrevs av ”Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare” (Jak.
1:1).
Enligt kristen tradition var denne Jakob, precis som Judas, en av Marias och Josephs
söner, alltså en av Jesu Kristi halvbröder (se Matt. 13:55; Mark. 6:3; Gal. 1:19). Det
faktum att Jakob nämns först i listan över Jesu bröder i Matteus 13:55 skulle kunna
antyda att han var den äldsta av halvbröderna. Likt Herrens andra halvbröder, blev
Jakob till en början inte en Jesu lärjunge (se Joh. 7:3–5). Men när Jesus hade
uppstått, var Jakob en av dem som Kristus visade sig för som uppstånden varelse
(se 1 Kor. 15:7).
Jakob blev senare en apostel och, enligt tidiga kristna författare, kyrkans första
biskop i Jerusalem (se Apg. 12:17; 21:18; Gal. 1:18–19; 2:9). Som en kyrkans ledare
hade han en viktig roll under det möte som hölls i Jerusalem (Apg. 15:13). Hans
inflytande i kyrkan stärktes utan tvivel av hans släktband till Jesus, ändå visade
Jakob ödmjukhet genom att inte presentera sig själv som Jesu bror utan som
Herrens tjänare (se Jak. 1:1).

När och var skrevs det?
Vi vet inte när Jakob skrev det här brevet. Eftersom Jakob levde i Jerusalem och
övervakade kyrkans angelägenheter där, skrev han troligen sitt brev från den
regionen.
Det faktum att Jakob inte nämnde mötet i Jerusalem, som hölls ca år 50 e.Kr., (se
Apg. 15) skulle kunna antyda att det här brevet skrevs innan det ägde rum. Om det
här brevet verkligen skrevs innan mötet i Jerusalem, innebär det att det skrevs som
ett av de första breven i Nya testamentet.

Vilka skrevs den för och varför?
Jakob riktar sitt brev ”till de tolv stammarna i förskingringen” (Jak. 1:1), vilket
innebär hela Israels hus. Han inbjöd dem att ”ta emot evangeliet … [och] komma
in i Kristi fålla” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band
[1965–73], 3:243). Jakob undervisade kyrkans medlemmar om att leva sina liv på ett
sätt som gav uttryck för deras tro på Jesus Kristus.
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Vad kännetecknar den här boken?
Jakobs brev har ibland betecknats som en samling kloka råd, liknande
Ordspråksboken i Gamla testamentet. Brevets text består av korta förtydliganden
av principer för ett kristet levnadssätt Dessutom kan man dra paralleller mellan
Frälsarens bergspredikan som finns i Matteus 5–7 och Jakobs ord. Några liknande
teman är: att uthärda förföljelse (se Jak. 1:2–3, 12; Matt. 5:10–12); att bli
”fullkomliga” eller andligt mogna (se Jak. 1:4; 2:22; Matt. 5:48); att be till Gud (se
Jak. 1:5; Matt. 7:7–8); att utföra Guds vilja (se Jak. 1:22; Matt. 7:21–25); att älska
andra (se Jak. 2:8; Matt. 5:43–44; 7:12); att genom dess frukt skilja mellan gott och
ont (se Jak. 3:11–12; Matt. 7:15–20); att vara fridstiftare (se Jak. 3:18; Matt. 5:9); och
inte svära eder (se Jak. 5:12; Matt. 5:34–37).

Översikt

Jakobs brev 1–2 Jakob välkomnar sina läsare och introducerar några av sitt brevs
viktigaste teman, bland annat att uthärda prövningar, söka vishet, och att leva i
enlighet med den tro man säger sig ha. Ordets hörare ska också vara dess görare.
Jakobs definition av en ”gudstjänst som är ren” är att ta hand om de föräldralösa
och änkorna och sträva efter att leva ett syndfritt liv (se Jak. 1:27). De heliga ska
älska sin nästa och visa sin tro genom sina gärningar.
Jakobs brev 3–4 Jakob belyser hur destruktivt ett otyglat tal är och jämför det med
rättfärdighetens frukt som sås av den som skapar frid. Han varnar sina läsare att
inte vara världens vänner utan stå emot djävulen och närma sig Gud.
Jakobs brev 5 Jakob varnar de som är rika och ogudaktiga. Han avslutar sitt brev
med några fingervisningar om de heligas ansvar gentemot andra medlemmar i
kyrkan. Han råder de heliga att tålmodigt uthärda tills Herrens ankomst och alltid
tala sanning. Jakob uppmuntrar de sjuka att kalla på församlingens äldste för att bli
smorda med olja.
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Jakobs brev 1
Inledning

Jakob skrev ett brev till Israels hus i förskingringen, där han
uppmanade dem att vara tålmodiga i sina prövningar och att
söka visdom från sin himmelske Fader. Jakob lärde dem också

att motstå frestelser, att vara ordets görare, att tjäna andra
och att förbli andligen rena.

Lektionsförslag
Jakobs brev 1:1–11
Jakob uppmanar Israels hus i förskingringen att vara uthålliga i sina prövningar och
söka visdom från Gud
Skriv följande mening på tavlan innan lektionen: Jag önskar att jag hade större
visdom! När klassen börjar, ber du eleverna begrunda meningen på tavlan. Be dem
använda sina anteckningsböcker eller studiedagböcker för att skriva ner ämnen
eller personliga situationer som de söker visdom kring. Du kan föreslå att deras
lista innefattar evangelieämnen och angelägna frågor i deras liv. Be ett par elever
dela med sig av några ämnen eller frågor som de skrev ner. (Påminn dem om att
inte dela med sig av något som är alltför personligt.)
Visa bilden Joseph Smith söker visdom i
Bibeln (Evangeliebilder [2008], nr 89; se
även LDS.org).
• Vilka angelägna frågor kämpade
Joseph Smith med när han var ung?
(Om eleverna behöver hjälp,
hänvisa dem till Joseph Smith –
Historien 1:9–10.)
Förklara att Joseph läste i Jakobs brev
när han upptäckte hur han kunde få
svar på sina frågor. Jakob var en Jesu
Kristi apostel och en biskop i Jerusalem.
Enligt kristen tradition var Jakob även
Marias och Josephs son och alltså Jesu
halvbror.
Be en elev läsa Jakobs brev 1:1–4 för
klassen. Be klassen följa med i texten och se vad Jakob lärde Israels hus om deras
motgångar och prövningar. (Förklara att Joseph Smiths översättning av vers 2 (i
HFS ) ändrar ”alla slags prövningar” till ”många prövningar.”
• Vad lärde Jakob Israels hus om deras motgångar och prövningar.
• Varför är det viktigt att ha tålamod under motgångar och prövningar?
Be en elev läsa Jakobs brev 1:5–6 för klassen. Be klassen att följa med i texten och
se vad Joseph Smith upptäckte som hjälpte honom finna svar på sina frågor.
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Jakobs brev 1:5–6 är ett nyckelskriftställe När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad rådde Jakob sina läsare att göra för att finna svar på deras frågor?
• Vad menas med att Gud ger ”villigt och utan förebråelser”? (v. 5). (Villigt
betyder fritt och frikostigt. utan förebråelser betyder att han inte kritiserar oss.)
Be en elev komma till tavlan och skriva upp en princip som vi kan lära oss från
Jakobs brev 1:5–6. Eleven använder kanske andra ord, men bör lyfta fram följande
eller en liknande princip: Gud skänker frikostigt visdom till dem som ber
honom i tro.
• Vad menas med att ”be i tro utan att tvivla”? (v. 6).
Be en elev förklara hur Jakobs brev 1:5–6 påverkade den unge Joseph Smith när
han sökte efter svar (se Joseph Smith – Historien 1:12). Be en annan elev
sammanfatta vad som hände när Joseph Smith bad i tro i skogsdungen nära
sitt hem.
• När har vår himmelske Fader frikostigt besvarat era böner eftersom ni har bett
till honom i tro?
Vittna om att Gud frikostigt skänker visdom till dem som ber honom i tro.
Uppmana eleverna att följa Joseph Smiths exempel genom att tillämpa denna
princip i sina liv så att de kan få den visdom de behöver från sin himmelske Fader.
Sammanfatta Jakobs brev 1:7–11 med att förklara att Jakob varnade för att vara
splittrade eller vackla i vår lojalitet eller hängivenhet gentemot Herren. Jakob skrev
också att de rika skulle ödmjuka sig eftersom jordiska rikedomar endast är tillfälliga
och snart förgås.
Obs: Du skulle kunna låta två elever undervisa följande två skriftställeblock. Det är
bra att ge den här uppgiften till eleverna som ska undervisa någon dag i förväg så
att de kan förbereda sig. Du skulle kunna be varje elev undervisa hela klassen. Eller
så skulle du kunna dela upp klassen på hälften och be dina lärare undervisa sitt
skriftställeblock till halva klassen, och sedan be lärarna (eller klassen) rotera så att
de kan undervisa den andra halvan av klassen.
Lärare 1 – Jakobs brev 1:12–21

Jakob undervisar om frestelser
Fråga eleverna:
• Vilka frestelser möter unga idag? (Du skulle kunna skriva elevernas svar på
tavlan.)
• Varför är det ibland svårt att motstå frestelser?
Be en elev läsa Jakobs brev 1:12 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vilka välsignelser som utlovas dem som älskar Herren och motstår frestelser.
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Påpeka att Joseph Smiths översättning av versen ändrar ”håller ut i prövningen” till
”motstår frestelser.”
• Vilka välsignelser får de som älskar Herren och motstår frestelser? (När
eleverna svarat skriver du följande princip på tavlan: Vi visar att vi älskar
Herren genom att motstå frestelser, vilket är ett av kraven för att motta det
eviga livets krona.)
Be en elev läsa Jakobs brev 1:13–16 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
varifrån frestelser kommer och inte kommer.
• Vem är, enligt vers 13, inte källan till våra frestelser?
Förklara att ordet begär i vers 14 syftar på de orena önskningar vi kan hysa på grund
av vår fallna natur. Satan lockar oss att ge efter för dessa orena önskningar.
Be eleverna begrunda de frestelser de kämpar med.
• Hur kan vi få andlig styrka att motstå frestelser?
• Hur visar vi att vi älskar Herren när vi motstår frestelser?
Vittna om att de principer som eleverna lyft fram i Jakobs brev 1:12, är sanna. Be
dem begrunda vad de kommer göra för att motstå de frestelser de kämpar med.
Sammanfatta Jakobs brev 1:17–21 med att förklara att Jakob lärde att alla goda
gåvor kommer från Gud och att de heliga skulle lägga bort ”all orenhet” och
”ödmjukt” ta emot Herrens ord. (v. 21).
Lärare 2 – Jakobs brev 1:22–25

Jakob inbjuder sina läsare att vara ordets hörare och görare.
Be en elev att läsa upp följande berättelse från äldste Quentin L. Cook i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Jag träffade nyligen en fin ung man i tonåren. Hans mål var att bli missionär,
utbilda sig, gifta sig i templet och få en trofast lycklig familj. … Jag kände att
han uppriktigt ville bli missionär och undvek allvarliga överträdelser som skulle
förhindra det. Men hans dagliga beteende förberedde honom inte för de fysiska,
känslomässiga, sociala och andliga utmaningar han skulle möta. Han hade inte
lärt sig att arbeta hårt. Han tog inte skolan eller seminariet på allvar. Han gick i
kyrkan men hade inte läst Mormons bok. Han tillbringade mycket av sin tid med videospel och på
sociala media. Han verkade tro att det räckte att bara vara där under missionen” (”Välj
förståndigt” Liahona, nov. 2014, s. 47).

• Varför hade ni, om ni hade varit i äldste Cooks situation, känt er bekymrade
över denna unga mans brist på missionsförberedelser?
Be en elev läsa Jakobs brev 1:22 för klassen. Be klassen följa med i texten och se vad
i Jakobs undervisning som skulle kunna hjälpa den unga mannen i äldste Cooks
berättelse.
• Vad i Jakobs undervisning hade kunnat hjälpa den unge mannen?
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Förklara att som det står i Jakobs brev 1:23–24, liknade Jakob någon som är ordets
hörare men inte dess görare, med en man som ser sitt ansikte i en spegel men
sedan glömmer hur han ser ut när han går sin väg.
Be en elev läsa Jakobs brev 1:25 för klassen. Be klassen att följa med i texten och se
vad som händer med dem som väljer att handla utifrån de sanningar de hör.
• Vad händer med dem som inte bara är hörare utan också görare? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi hör och handlar
utifrån Guds ord, välsignar han oss i våra gärningar.)
Be eleverna utvärdera sig själva som Guds ords hörare och görare genom att
begrunda följande frågor. Läs gärna upp de här frågorna eller skriv dem på tavlan:
1. Hur pass fullständigt tror jag på de sanningar jag lär mig i skrifterna, hemma, i
kyrkan och på seminariet?
2. Hur ofta sätter jag upp andliga mål för att handla utifrån de sanningar jag lär
mig? Hur ofta uppnår jag dem? Hur ofta glömmer jag dem?
3. Vad kan jag göra för att bli en bättre görare och inte bara en hörare?
Vittna om de välsignelser som kommer av att handla utifrån det vi lär oss.

Jakobs brev 1:26–27
Jakob manar de heliga att ta hand om varandra
När de två eleverna har undervisat om sina skriftställeblock ber du flera andra
elever sammanfatta vad de har lärt sig.
Be en elev läsa Jakobs brev 1:26–27 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
hur Jakob föreslog att vi kan praktisera vår tro.
• Hur kan vi, enligt Jakob, praktisera vår tro, eller visa Gud vår hängivenhet?
Förklara att Jakob använde förslaget att ”ta sig an föräldralösa barn och änkor i
deras nöd” som ett exempel på ta hand om andra. Att ”hålla sig obesmittad av
världen” (v. 27) innebär att förbli andligt rena, även i en värld där ondskan frodas.
• Vilken sanning kan vi lära oss från vers 27? (Eleverna använder kanske andra
ord, men bör lyfta fram följande sanning: Vår gudstjänst är ren när vi tar
hand om andra och förblir andligt rena. Skriv denna sanning på tavlan.)
• Hur kan vårt sätt att tjäna andra och förbli andligt rena, vara viktiga uttryck för
vår hängivenhet till Gud?
• Vem känner ni som är ett gott exempel på ”en gudstjänst som är ren” i sitt
vardagliga liv? Vad gör den här personen som inspirerar dig?
Be eleverna att på en papperslapp skriva en eller två saker som de ska göra under
nästa vecka för att ta hand om någon i nöd eller se till att de håller sig ”obesmittade
av världen.” Be dem att vara Guds ords görare genom att tillämpa denna princip i
sina liv.
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Nyckelskriftställe – Jakobs brev 1:5–6
Förklara att när de lär sig Jakobs brev 1:5–6 utantill, får eleverna hjälp genom livet
när de har frågor om evangeliet, när de söker Herrens hjälp för att fatta beslut och
när de undervisar andra om evangeliet.
Använd en av aktiviteterna för utantillinlärning i tillägget i handledningen, eller
hitta på en egen aktivitet för att hjälpa eleverna lära sig detta skriftställe utantill.
Kom ihåg att regelbundet repetera nyckelskriftställen som eleverna lärt sig utantill
för att hjälpa dem minnas vad de lärt sig. Du kan planera stunder i framtida
lektioner då ni repeterar det här skriftstället och du inbjuder eleverna att läsa
upp det.
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Hebreerbrevet 5–Jakobs
brev 1 (Studievsnitt 28)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Hebreerbrevet 5–Jakobs brev 1 (Studievsnitt 28) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som
du håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1: (Hebreerbrevet 5–6)
Från det Paulus skrev om prästadömsmyndighet, lärde sig eleverna att de som ordineras till prästadömet måste kallas
av Gud genom uppenbarelse till hans bemyndigade tjänare. Eleverna lärde sig också följande sanningar: Genom
ihärdighet intill änden, tro på Jesus Kristus och tålamod, kan vi ärva Guds utlovade välsignelser. I vårt hopp om Guds
löften har våra själar ett andligt ankare.

Dag 2: (Hebreerbrevet 7–10)
När eleverna studerade Hebreerbrevet 7–10, lärde de sig att på grund av Jesu Kristi försoning kan vi komma in i det
celestiala riket om vi håller fast vid vår tro på honom.

Dag 3: (Hebreerbrevet 11)
När de studerade Paulus predikan om tro, lärde eleverna sig att tro är förvissningen om det man hoppas på, beviset på
det man inte ser. De lärde sig också följande: För att behaga Gud måste vi utöva tro på honom, och tro på att han
belönar dem som flitigt söker honom. När vi utövar tro på Jesus Kristus kan vi uthärda lidanden, utföra underverk, ta
emot gudomliga löften, stärka våra vittnesbörd om honom och utvecklas mot fullkomlighet.

Dag 4 (Hebreerbrevet 12–Jakobs brev 1)
När eleverna studerade slutet av Hebreerbrevet, lärde de sig att när vi fäster blicken vid Jesu Kristi exempel, kan vi finna
styrka att lägga bort våra synder och tålmodigt uthärda motstånd. De lärde sig också att om vi underordnar oss tuktan
från vår himmelske Fader blir vi mer lika honom och får den frid som kommer av rättfärdighet. När de studerade
Jakobs brev 1, lärde eleverna sig att Gud frikostigt skänker visdom till dem som ber honom i tro.

Inledning
Aposteln Jakob manade också de förskingrade israeliterna att vara ordets görare, att
tjäna andra och att förbli andligen rena.

Lektionsförslag
Obs: I det här studieavsnittet lärde eleverna sig två nyckelskriftställen –
Hebreerbrevet 12:9 och Jakobs brev 1:5–6. Be gärna eleverna att läsa eller läsa upp
de här skriftställena tillsammans och be dem förklara lärosatserna och principerna
som skriftställena undervisar om.
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Jakobs brev 1:22–27
Jakob inbjuder sina läsare att vara ordets hörare och görare och tjäna andra.
Be en elev att läsa upp följande berättelse från äldste Quentin L. Cook i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Jag träffade nyligen en fin ung man i tonåren. Hans mål var att bli missionär,
utbilda sig, gifta sig i templet och få en trofast lycklig familj. Jag var mycket glad
över hans mål. Men under vårt samtal blev det uppenbart att hans handlingar
och de val han gjorde inte stämde överens med hans mål. Jag kände att han
uppriktigt ville bli missionär och undvek allvarliga överträdelser som skulle
förhindra det. Men hans dagliga beteende förberedde honom inte för de fysiska,
känslomässiga, sociala och andliga utmaningar han skulle möta. Han hade inte lärt sig att arbeta
hårt. Han tog inte skolan eller seminariet på allvar. Han gick i kyrkan men hade inte läst
Mormons bok. Han tillbringade mycket av sin tid med videospel och på sociala media. Han
verkade tro att det räckte att bara vara där under missionen” (”Välj förståndigt” Liahona, nov.
2014, s. 47).

• Varför hade ni, om ni hade varit i äldste Cooks situation, känt er bekymrade
över denna unga mans brist på missionsförberedelser?
Be en elev läsa Jakobs brev 1:22 för klassen. Be klassen följa med i texten och se vad
i Jakobs undervisning som skulle kunna hjälpa den unga mannen i äldste Cooks
berättelse.
• Vad i Jakobs undervisning hade kunnat hjälpa den unge mannen?
Förklara att som det står i Jakobs brev 1:23–24, liknade Jakob någon som är ordets
hörare men inte dess görare, med en man som ser sitt ansikte i en spegel men
sedan glömmer hur han ser ut när han går sin väg.
Be en elev läsa Jakobs brev 1:25 för klassen. Be klassen att följa med i texten och se
vad som händer med dem som väljer att handla utifrån de sanningar de hör.
• Vad händer med dem som inte bara är hörare utan också görare? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi hör och handlar
utifrån Guds ord, välsignar han oss i våra gärningar.)
Be eleverna utvärdera sig själva som Guds ords hörare och görare genom att
begrunda följande frågor. Läs gärna upp de här frågorna eller skriv dem på tavlan:
• Hur pass fullständigt tror jag på de sanningar jag lär mig i skrifterna, hemma, i
kyrkan och på seminariet?
• Hur ofta sätter jag upp andliga mål för att handla utifrån de sanningar jag lär
mig? Hur ofta uppnår jag dem? Hur ofta glömmer jag dem?
• Vad kan jag göra för att bli en bättre görare och inte bara en hörare?
Vittna om de välsignelser som kommer av att handla utifrån det vi lär oss.
Be en elev läsa upp Jakobs brev 1:26–27 för klassen. Be klassen följa med i texten
och se hur Jakob föreslog att vi kan praktisera vår tro.
• Hur kan vi, enligt Jakob, praktisera vår tro, eller visa Gud vår hängivenhet?
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Förklara att i vers 27 använde Jakob förslaget att ”ta sig an föräldralösa barn och
änkor i deras nöd” som ett exempel på att ta hand om andra och att uttrycket
”hålla sig obesmittad av världen” innebär att förbli andligt rena, även i en värld där
ondskan frodas.
• Vilken sanning kan vi lära oss från Jakobs brev 1:27? (Eleverna använder kanske
andra ord, men bör lyfta fram följande sanning: Vår gudstjänst är ren när vi
tar hand om andra och förblir andligt rena. Skriv den sanningen på tavlan.)
• Hur kan vårt sätt att tjäna andra och förbli andligt rena, vara viktiga uttryck för
vår hängivenhet till Gud?
• Vem känner ni som är ett gott exempel på ”en gudstjänst som är ren” i sitt
vardagliga liv? Vad gör den här personen som inspirerar dig?
Be eleverna att på en papperslapp skriva en eller två saker som de ska göra under
nästa vecka för att ta hand om någon i nöd eller se till att de håller sig ”obesmittade
av världen.” Be dem att vara Guds ords görare genom att tillämpa denna princip i
sina liv.

Nästa studieavsnitt (Jakobs brev 2–1 Petrusbrevet 5)
Förklara för eleverna att när de studerar Jakobs brev 2–1 Petrusbrevet 5, kommer de
få svar på följande frågor: Vad sa Jakob att de heliga skulle göra om de såg en
broder eller syster som ”inte hade kläder och saknade mat för dagen”? (Jak. 2:15).
Men om vi inte gör någonting för att hjälpa de nödställda? Varför sa Jakob att ”tro
utan gärningar är död” (Jak. 2:26.) Vilken kroppsdel kallade Jakob för en ”eld” som
kan ”[smutsa] ner hela vår kropp”? (Jak. 3:6). Vilka välsignelser väntar dem som
”återför en syndare från hans [eller hennes] villoväg”? (Jak. 5:20). Varför sa Petrus
att evangeliet predikas för de döda? Be eleverna leta efter svar på de här frågorna
medan de studerar nästa skriftställeblock.
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Jakobs brev 2
Inledning

Jakob uppmanade de heliga att ta hand om de betryckta och
undervisade om att Kristi sanna efterföljare inte ska ge rika

fler förmåner än fattiga. Jakob undervisade också om
relationen mellan tro och gärningar.

Lektionsförslag
Jakobs brev 2:1–13
Jakob lär Kristi efterföljare att inte favorisera de som är rika.
Välj slumpmässigt ut en elev och ge honom eller henne en liten överraskning. Säg
till klassen att du gav den här eleven en överraskning på grund av en slumpmässigt
vald anledning (till exempel att eleven hade på sig din favoritfärg eller hade med sig
ett särskilt föremål till klassen).
• Hur fick mitt sätt att behandla den här eleven resten av er att känna sig?
• Varför favoriserar man ibland vissa människor?
Be eleverna tänka på andra tillfällen då de sett hur någon blivit bättre behandlad än
andra och att tänka på hur det fick dem att känna sig.
Be en elev läsa Jakobs brev 2:1–4 för klassen. Be samma elev att också läsa Joseph
Smiths översättning av Jakobs brev 2:1 (i HFS). Be klassen följa med i texten och se
vad Jakob varnade de heliga för.
• Vad varnade Jakob de heliga för?
Påpeka att med ”ha anseende till personer” (Joseph Smiths översättning, Jakob
2:1) menas att favorisera en person eller grupp medan man behandlar andra illa på
grund av deras omständigheter eller egenskaper.
• Vilka exempel på favorisering delade Jakob med sig av?
• Vad är några nutida exempel på personer som favoriserar vissa människor
medan de behandlar andra illa på grund av deras omständigheter eller
egenskaper?
Sammanfatta Jakobs brev 2:5–7 med att förklara att Jakob fortsatte tillrättavisa de
heliga som favoriserade de rika. Han lärde dem att Gud hade utvalt de fattiga till att
bli rika i tron och ärva hans rike. Jakob påminde också de heliga om att det var de
rika som hade förtryckt dem och smädat Herren.
Be eleverna läsa Jakobs brev 2:8 tyst för sig själva och se vad Jakob påminde de
heliga om att göra, som skulle hjälpa dem bli kvitt favorisering.
• Vad påminde Jakob de heliga om att göra?
• Varför tror ni att han kallad detta bud för ”den konungsliga lagen”? (Jakobs brev
2:8).
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• Vilken princip, om hur Jesu Kristi trofasta lärjungar behandlar andra, kan de här
verserna lära oss? (Eleverna använder kanske andra ord, men de bör lyfta fram
följande eller en liknande princip: Jesu Kristi trofasta lärjungar älskar alla
människor oavsett deras omständigheter. Skriv den principen på tavlan.)
• Hur var Frälsaren, under sin jordiska verksamhet ett exempel på att älska andra
oavsett deras omständigheter?
Be eleverna tänka på någon som strävar efter att älska alla människor. Be några
elever berätta för klassen vem de tänkte på och varför.
Be eleverna tänka på hur de behandlar andra. Uppmuntra dem att leta efter
möjligheter att följa Frälsarens exempel på att älska andra.
Be eleverna föreställa sig att de, efter att ha hört Jakobs undervisning om att älska
alla människor, hör någon säga att det inte är hela världen om vi favoriserar vissa
människor medan vi behandlar andra illa. Den här personen säger också att det
finns mycket värre saker man kan göra.
• Vilka problem kan en sådan inställning leda till?
Be en elev läsa Jakobs brev 2:9–10 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
varför det är en allvarlig sak att inte älska alla människor oavsett deras
omständigheter.
• Varför är det en allvarlig sak att inte älska alla människor oavsett deras
omständigheter?
• Vilka sanningar kan vi lära oss från Jakobs lärdomar i de här verserna?
(Eleverna använder kanske andra ord, men bör lyfta fram följande eller en
liknande sanning: Om vi begår en enda synd, blir vi skyldiga inför Gud.)
• Vad är, enligt Jakobs brev 2:10, den eviga följden av att bryta mot ett enda av
Guds bud? (Vi blir ”skyldiga till allt” eftersom vi är orena och därför inte kan
vistas hos Gud. [se även 1 Ne. 10:21].)
• Varför kan vi ändå ha hopp, även om olydnad gentemot Gud gör oss orena så
att vi inte kan leva hos honom?
Be en elev att läsa upp följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet:
”Allt är inte förlorat.
”Guds nåd är vårt stora och eviga hopp.
Genom Jesu Kristi offer tillfredsställer barmhärtighetens plan rättvisans krav [se
Alma 42:15] och ’frambringar medel varigenom [människorna] kan ha tro till
omvändelse’ [Alma 34:15].
Våra synder, om de än är blodröda, kan bli vita som snö. [se Jes. 1:18]. Eftersom vår älskade
Frälsare ’gav sig själv till lösen i allas ställe’ [1 Tim. 2:6], ges vi tillträde till hans eviga rike [se
2 Petr. 1:11]” (”Nådens gåva” Liahona, maj 2015, s. 108).

• Vad måste vi göra för att bli värdiga att inträda i Herrens rike genom Jesu Kristi
försoning?
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• Hur skulle principen som vi hittade i vers 10 kunna hjälpa oss att känna större
uppskattning för Jesu Kristi försoning?
Sammanfatta Jakobs brev 2:11–13 med att förklara att Jakob gav ett exempel på den
princip som han undervisade om i vers 10. Han uppmanade sedan de troende att
visa andra barmhärtighet eftersom de som inte visat barmhärtighet ska dömas utan
barmhärtighet.

Jakobs brev 2:14–26
Jakob undervisar om trons och gärningens roll i vår frälsning
Be eleverna föreställa sig att en ung man har insett att han har syndat. Han tror på
Jesu Kristi försoning och på hans förmåga att frälsa honom. Han säger att allt han
behöver göra är att tro och att Herren kommer förlåta honom, utan någon
ansträngning från hans sida.
Be eleverna att begrunda huruvida denne unge mans tro räcker för att han ska få
förlåtelse för sina synder.
Be en elev läsa Jakobs brev 2:14 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vilken fråga om tro som Jakob ställde till de heliga.
• Vilken fråga om tro ställde Jakob till de heliga?
• Vilka slags gärningar tror ni att Jakob syftade på?
Förklara att Jakob korrigerade en falsk uppfattning om tro. Vissa människor hade
den felaktiga uppfattningen att tro endast uttrycks verbalt. I Jakobs brev 2:14,
använde Jakob ordet gärningar på ett annat sätt än aposteln Paulus hade använt
det. När Paulus använde ordet gärningar, syftade han på Mose lags gärningar. När
Jakob använde ordet gärningar, syftade han på hängivna eller rättfärdiga gärningar.
Som det står i Jakobs brev 2:15–16, använde Jakob en liknelse för att illustrera
svaret på sin fråga i vers 14. Be två elever att komma och ställa sig framför klassen.
Be en av eleverna låtsas att vara en tiggare som ber om mat, kläder och tak över
huvudet för att överleva. Be den andra eleven låtsas vara någon som kan hjälpa
tiggaren. Be en tredje elev läsa upp Jakobs brev 2:15–16 medan de andra två
eleverna spelar upp det som verserna beskriver.
• Vad är det för fel på svaret som den tiggande eleven fick? Skulle den andra
elevens svar räcka för att rädda en tiggare?
Be en elev läsa Jakobs brev 2:17–18 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Jakob undervisade om tro.

Jakobs brev 2:17–18 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

• Vad tror ni menas med ”Så är också tron i sig själv död, när den är utan
gärningar”? (v. 17).
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• Hur hjälper Jakobs liknelse med tiggaren oss att förstå vad den meningen
betyder?
• Vilken sanning lärde Jakob ut om sann tro på Jesus Kristus, enligt vers 17?
(Eleverna använder kanske andra ord, men de bör lyfta fram följande sanning:
Vi visar sann tro på Jesus Kristus genom våra rättfärdiga gärningar. Skriv
denna sanning på tavlan.)
Be en elev läsa Jakobs brev 2:19–20 för klassen. Förklara att i Joseph Smiths
översättning av Jakobs brev 2:19 står det: ”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i.
Också de onda andarna tror det, och bävar; du har gjort dig till deras like då du inte
blivit erkänd som rättfärdig.” Be klassen att följa med i texten och se vilket exempel
Jakob använde för att visa att bara för att man tror att Gud finns, så betyder det inte
att man har tro på Gud.
• Vilket exempel använde Jakob för att visa att bara för att man tror att Gud finns,
så betyder det inte att man har tro på Gud?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Sann tro inriktas i och på Herren Jesus Kristus och leder alltid till rättfärdiga
gärningar. … Gärningar i sig själva utgör inte tro på Frälsaren, men att handla
enligt riktiga principer utgör det centrala i tron.” (”Be i tro” Liahona, maj
2008, s. 95).

• Vad utgör enligt äldste Bednar ”det centrala i tron”?
• Varför är det viktigt att förstå att tro på Jesus Kristus både innebär att tro på
honom och att handla enligt riktiga principer?
Påminn eleverna om den unga mannen i scenariot i början av den här delen av
lektionen.
• Hur skulle insikten om att tro också kräver handling kunna hjälpa någon som
söker förlåtelse för sina synder?
Sammanfatta Jakobs brev 2:21–26 med att förklara att Jakob hänvisade till Abraham
och Rahab som två exempel på människor som visade sin tro på Gud genom sina
handlingar. (Berättelsen om den modiga kvinnan Rahab finns i Josua 2:1–22.)
Be eleverna använda sina anteckningsböcker eller studiedagböcker för att skriva om
ett tillfälle då de visade tro på Jesus Kristus genom sina handlingar och blev
välsignade på grund av det. Uppmuntra eleverna att också skriva ner sina
vittnesbörd om Frälsaren och hur de tänker visa den tron genom sina handlingar.
Be några elever berätta vad de skrivit för klassen.
Be eleverna att under bön fundera över hur de bättre kan utöva sin tro på Jesus
Kristus genom att lyda honom. Uppmana dem att följa de maningar de får.
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Nyckelskriftställe – Jakobs brev 2:17–18
För att hjälpa eleverna att tillämpa de sanningar som det här nyckelskriftstället
undervisar om, ger du var och en av dem en liten papperslapp. Be dem skriva av det
här skriftstället på den ena sidan av pappret. Be dem sedan att avsluta följande
mening på andra sidan av pappret: Jag ska visa min tro på Herren genom …
Uppmana eleverna att ha den här papperslappen i sin ficka under dagen och att
kontinuerligt skriva en lista med förslag på hur de kan visa sin tro på Herren.
Samtidigt som de fyller på listan kan de repetera nyckelskriftstället. Uppmuntra
dem att lägga papperslappen på ett ställe där de ofta kommer se den och bli
påminda om sina mål.
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Jakobs brev 3
Inledning

Jakob lärde de heliga om vikten av att kontrollera sitt tal.
Sedan jämförde han världens visdom med den visdom som

kommer från Gud.

Lektionsförslag
Jakobs brev 3:1–12
Jakob lär de heliga om vikten av att kontrollera sitt tal
Ta med dig en tandkrämstub till klassen. Be en elev att trycka ut all tandkräm ur
tuben (eller be eleverna att föreställa sig det). Be en annan elev att försöka få
tillbaka all tandkräm i tuben. När den andra eleven inte kan göra det frågar du:
• Hur kan tandkrämen i den här övningen liknas med de ord vi uttalar?
Be eleverna fundera över huruvida de någonsin har sagt något som de senare
ångrat. Be eleverna att medan de studerar Jakobs brev 3.1–12 leta efter sanningar
som hjälper dem välja sina ord väl.
Be en elev läsa upp Jakobs brev 3:2–4 och den första meningen i Jakobs brev 3:5. Be
klassen följa med i texten och se hur Jakob beskrev dem som inte förolämpar andra
med sitt tal. N/A
• Hur beskrev Jakob dem som kunde kontrollera sina ord?
Du skulle kunna visa eller rita en bild
på ett hästbetsel och ett skeppsroder på
tavlan. Du kan behöva förklara att ett
betsel (v. 3) är en liten metallstång som
man sätter i en hästs mun och som
sitter ihop med tyglarna, så att en
ryttare kan styra hästen. Ett roder (v. 4)
hjälper någon att styra eller vända
ett skepp.
• Vad har, enligt Jakob, ett hästbetsel
och ett skeppsroder gemensamt?
(Båda är relativt små och båda styr
eller kontrollerar någonting större
än de själva som de är fästa vid.)
• Hur kan Jakobs jämförelse mellan
dessa föremål och en tunga, eller de
ord vi talar, hjälpa oss förstå kraften
i våra ord?
• Vilken princip om vad som kan
hända när vi lär oss kontrollera vårt
tal, kan vi hitta i de här verserna? (Eleverna bör lyfta fram följande eller en
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liknande princip: Genom att lära oss kontrollera vårt tal, kan vi lära oss
kontrollera resten av våra handlingar.)
• Hur hjälper det oss kontrollera resten av våra handlingar om vi kontrollerar
vårt tal?
Be en elev läsa upp den sista meningen i Jakobs brev 3:5 och även Jakobs brev 3:6.
Be klassen följa med i texten och se vad Jakob mer jämförde vårt tal med. N/A
• Vad jämförde Jakob mer vårt tal med?
• Vilka aspekter av våra liv kan vi ”antända” (v. 6), eller äventyra genom att
använda våra ord på ett oklokt sätt?
N/A
• Hur kan de ord vi talar påverka vårt livs inriktning?
• Hur kan vi genom att göra små förändringar i vårt sätt att tala, påverka
inriktningen i våra och andras liv på ett positivt sätt?
Be några elever turas om att läsa upp Jakobs brev 3:7–12. Be klassen följa med i
texten och se vad Jakob mer jämförde vårt tal med.
• Vad jämförde Jakob mer vårt tal med? (Ett djur som måste tämjas [se v. 7–8],
”dödligt gift” [v. 8], en källa som ger både salt och sött vatten ”från samma
åder” [v. 11–12], ett fikonträd som bär oliver istället för fikon och en vinstock
som bär fikon [se v. 12].)
För att hjälpa eleverna förstå innehållet i de här verserna, ber du en elev att läsa
upp följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:
”Jakob menar naturligtvis inte att vår tunga alltid är ond, inte heller att allting vi
säger är ’fullt av dödligt gift’. Men det är tydligt att han menar att åtminstone en
del av det vi säger kan vara nedbrytande, ja giftigt – och det är en bitande
anklagelse för en sista dagars helig! Rösten som bär innerligt vittnesbörd, uttalar
innerliga böner och sjunger Sions psalmer kan vara samma röst som bryter ner
och kritiserar, generar och förnedrar, orsakar smärta och fördärvar ens egen ande
och andras i samma veva. …
må vi försöka vara ’en fullkomlig’ man eller kvinna på åtminstone ett sätt redan nu – genom att
inte tala kränkande ord, eller uttryckt på ett mer positivt sätt, genom att tala med en ny tunga,
med änglars tunga. Våra ord, liksom våra handlingar, bör vara fyllda av tro, hopp och kärlek, de
tre kristna grundsatserna som världen idag så desperat behöver. Med sådana ord, talade under
Andens inflytande, kan tårar torkas, hjärtan helas, liv upplyftas, hopp återvända och tillit
triumfera” (”Med änglars tunga,” Liahona, maj 2007, s. 16, 18).

• Vilken sanning om hur Guds efterföljare bör tala, kan vi lyfta fram i de här
verserna? (Eleverna bör med egna ord lyfta fram följande eller en liknande
sanning: Guds efterföljare strävar efter att använda sitt tal för rättfärdiga
syften, inte för att sprida ondska.)
• Varför är det ett allvarligt problem om sista dagars heliga använder sitt tal för
onda syften eller för att såra eller bryta ner andra?
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• Vad kan vi göra för att bli lite mera fullkomliga (Jakobs brev 3:2) vad gäller
vårt ordval?
Be eleverna förklara hur de genom att leva efter den sanning de hittade i Jakobs
brev 3:9–10 skulle bli ledda att handla i följande situationer:
1. Du sms:ar eller använder sociala medier.
2. Du är en präst som välsignar sakramentet på söndagar. I skolan början din vän
göra sig lustig över en annan elev.
3. Du är en ung kvinna som tidigare har talat illa om en annan ung kvinna i din
församling eller gren.
4. Dina lagkamrater använder ett olämpligt språk.
Be en elev läsa upp följande uttalande från Vägledning för de unga:
”Ditt sätt att kommunicera bör återspegla vem du är som en Guds son eller dotter. Ett rent och
intelligent språk är bevis på ett skärpt och sunt sinne. Vårdat språk som bygger upp, uppmuntrar
och berömmer andra inbjuder Anden att vara med dig. Våra ord, liksom våra handlingar, bör vara
fyllda av tro, hopp och kärlek” (Vägledning för de unga [häfte, 2011], s. 20).

• När har en annan persons ord lyft upp eller uppmuntrat dig?
• Hur har du välsignats när du har försökt lyfta upp eller uppmuntra andra med
dina ord?
Be eleverna skriva ner ett mål i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker för
vad de kommer göra för att bättre kontrollera sitt tal och använda sitt språk för
rättfärdiga syften. Be dem att under veckan handla utifrån vad de skrivit.
Följ upp uppmaningarna till att handla
Du kan uppmuntra eleverna att tillämpa evangelieprinciper genom att följa upp uppmaningar till
att handla. Gör en notering om att följa upp med eleverna hur det gått med de mål de satt upp
under den här lektionen. Du kan också be dem att berätta om de erfarenheter de haft då de
handlat utifrån sina mål.

Jakobs brev 3:13–18
Jakob jämför världens visdom med den visdom som kommer från Gud.
Sammanfatta Jakobs brev 3:13–18 med att förklara att Jakob jämförde världens
visdom med den visdom som kommer från Gud. Världens visdom leder till
”oordning” (v. 16) och ”stridslystnad” (v. 14), medan visheten ”ovanifrån” är ”ren”
och ”fylld av barmhärtighet” (v. 17).
Vittna om de principer du tagit upp i dagens lektion.

828

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 143

Jakobs brev 4–5
Inledning

Jakob manade de heliga att stå emot djävulen, närma sig
Gud, och tålmodigt uthärda lidanden under sin väntan på
Frälsarens andra ankomst. Han lärde dem att de sjuka skulle

”kalla på församlingens äldste” (Jak. 5:14) som skulle hjälpa
dem. Jakob undervisade också om vikten av att hjälpa
syndare omvända sig.

Lektionsförslag
Intressanta, relevanta och upplyftande lektioner
När du konsekvent håller upplyftande lektioner, bygger det upp en förväntan hos eleverna att de
kommer lära sig någonting värdefullt varje gång de kommer till klassen. President Boyd K. Packer
i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om att eleverna ”Inte kommer återvända med någon
entusiasm såvida de inte får lära sig någonting. De måste lära sig någonting för att vilja
återvända. De kommer villigt, till och med ivrigt till en lektion … där de får näring” (Teach Ye
Diligently [1975], s. 153–54).

Jakobs brev 4
Jakob manar de heliga att närma sig Gud och stå emot djävulen
Be eleverna tänka på en vän eller släkting som de känner att de står nära.
• Vem tänkte ni på? Varför står den här personen er nära?
• Hur utvecklade ni en nära relation?
Be eleverna fundera över hur pass nära de står Gud.
• Hur välsignas våra liv av att ha en stark relation till Gud?
Uppmana eleverna att medan de studerar Jakobs brev 4–5 leta efter sanningar som
kan hjälpa dem stärka sin relation till Gud.
Sammanfatta Jakobs brev 4:1–3 med att förklara att Jakob tillrättavisade de heliga
för att de gett efter för värdsliga begär.
Be en elev läsa Jakobs brev 4:4 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vilken slags vänskap Jakob varnade de heliga för. N/A
• Vilken slags vänskap varnade Jakob de heliga för?
• Vad tror ni menas med att vara ”världens vän”? (Om det behövs kan du förklara
att Jakobs maning i vers 4 inte innebär att vi borde undvika att umgås med
personer som inte är medlemmar i kyrkan. Vi borde snarare undvika att ta till
oss världens falska läror och orättfärdiga begär, normer och uppförande.)
• Vad händer, enligt Jakob, med någon som är världens vän?
Be eleverna läsa Jakobs brev 4:6–8 tyst för sig själva och se vad Jakob manade de
heliga att göra.
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• Vad manade Jakob de heliga att göra?
• Hur kan det hjälpa oss att stå emot djävulen om vi underordnar oss Gud?
• Vad måste vi, enligt vers 8, göra om vi vill närma oss Gud? (När eleverna
besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: När vi närmar oss Gud,
närmar han sig oss.)
• Vad kan vi göra för att närma oss Gud? (Skriv elevernas svar på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå hur vi kan närma oss Gud, betonar du råden ”gör era
händer rena” och ”rena era hjärtan” (Jakobs brev 4:8). Förklara att när skrifterna
talar om händer kan det symbolisera våra handlingar och hjärtat kan symbolisera
våra önskningar.
• Hur tror ni att rena händer och ett rent hjärta hjälper oss att närma oss Gud?
Be en elev läsa Jakobs brev 4:9–12, 17 för klassen. Be klassen följa med i texten och
leta efter ytterligare maningar som Jakob gav de heliga för att hjälpa dem närma sig
Gud. Förklara att uttrycket ”låt ert skratt vändas i sorg” (v. 9) syftar på att känna
sorg efter Guds vilja över våra synder.
• Vilka ytterligare maningar gav Jakob som skulle kunna hjälpa någon närma
sig Gud?
• Vad är en synd, enligt Jakobs undervisning i vers 17? (När eleverna har besvarat
frågan skriver du följande princip på tavlan: Om vi vet att göra det goda men
inte gör det, syndar vi.)
• Varför tror ni att det är en synd att veta vad vi borde göra men välja att inte
göra det?
Be en elev läsa upp följande uttalande av president James E. Faust, som verkade i
första presidentskapet:
”Jag fruktar att några av våra största synder är underlåtenhetssynder. Dessa är
några av de viktigaste i lagen som Frälsaren sade att vi inte skulle lämna ogjorda
[se Matt. 23:23]. Dessa är de omtänksamma, kärleksfulla handlingar vi
underlåter att göra, och känner så stor skuld för att vi försummat.
Jag kommer ihåg att då jag som liten pojke var ute på gården i den brännande
sommarhettan, lagade min mormor, Mary Finlinson, våra utsökta måltider på en
het vedspis. Då vedkorgen bredvid spisen blev tom, lyfte mormor tyst och stilla upp den, gick ut
och fyllde på den från traven av cederträ utanför, och bar sedan in den tunga vedkorgen i huset.
Jag var så okänslig och så intresserad av konversationen i köket att jag bara satt där och lät min
älskade mormor fylla på vedkorgen i köket. Jag skäms över detta och har ångrat min
underlåtenhet hela livet. Jag hoppas att jag en dag ska få tillfälle att be henne om förlåtelse”
(”Det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet” Nordstjärnan, jan. 1998, s. 60–61).

• Vilken god gärning lät president Faust bli att göra när han var en ung pojke?
Hur fick det honom att känna sig?
• Vad är exempel på underlåtenhetssynder som kan förhindra oss från att närma
oss Gud?
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• Vad kan förhindra oss från att göra de goda gärningar som Jesu Kristi
evangelium lär oss att göra?
• När har ni närmat er Gud genom att göra de goda saker ni har lärt er att göra?
Be eleverna skriva ner en plan i sina skriftdagböcker eller studieanteckningsböcker
för vad de kommer göra för att närma sig Gud. Uppmana dem att handla efter varje
maning de får.

Jakobs brev 5
Jakob lär de heliga att tåligt uthärda lidanden och anvisar de sjuka att kalla på
församlingens äldste
Sammanfatta Jakobs brev 5:1–6 med att förklara att Jakob fördömde de rika som
missbrukade sina tillgångar och förföljde den rättfärdige. Han varnade att olycka
och dom väntade dem.
Be några elever turas om att läsa upp Jakobs brev 5:7–11. Be klassen att följa med i
texten och se vad Jakob sa att de heliga skulle göra när de drabbades av lidanden i
väntan på Jesu Kristi andra ankomst.
• Vad sa Jakob att de heliga skulle göra i väntan på Jesu Kristi andra ankomst,
enligt verserna 7–8?
• Vilka kunde de heliga, enligt vers 10, vända sig till som exempel på personer
som tåligt uthärdade lidande?
• Vilka exempel finns det i skrifterna på profeter som tåligt uthärdade lidande?
Förklara att det står i Jakobs brev 5:13–16 vad Jakob manade de sjuka och lidande
att göra. Be en elev läsa upp följande scenario:
En vän säger ”Jag mår jättedåligt. Jag har varit sjuk i över en vecka. Jag har träffat en läkare och
har tagit medicin, men jag mår ändå inte bättre. Jag vet inte vad mer jag kan göra.”

Be eleverna fundera över vad de skulle säga till den här vännen. Be en elev läsa
Jakobs brev 5:13–16 för klassen. Be klassen följa med i texten och se vad Jakob
manade de sjuka och lidande att göra.
• Vad manade Jakob de sjuka och lidande att göra
• Vad sa Jakob att församlingens äldste skulle göra för de sjuka? (Att med
prästadömets myndighet välsigna de sjuka och smörja dem med olja.)
Förklara att äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum sa: ”när äldster
smörjer en sjuk person och beseglar smörjelsen öppnar de himlens fönster så att
Herren kan utgjuta den välsignelse han vill över den lidande” (”Hela de sjuka”
Liahona, maj 2010, s. 48).
• Vad mer, utöver prästadömets kraft, skulle rädda eller bota de sjuka, enligt
Jakob? (”Trons bön” [Jakobs brev 5:15].)
• Vilken sanning kan Jakob lära oss om hur de sjuka kan bli botade? (Eleverna
använder kanske andra ord, men bör lyfta fram följande sanning: De sjuka kan
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bli botade genom trons bön och prästadömets kraft. Skriv denna sanning på
tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen, delar du ut ett exemplar av
följande uttalande från äldste Dallin H. Oaks: Dela upp eleverna i par och be varje
par att läsa uttalandet för varandra. Be dem leta efter vad äldste Oaks lärde oss om
trons bön och prästadömets helande kraft.
”När vi utövar den obestridliga kraften i Guds prästadöme och när vi värdesätter
hans löfte att han hör och besvarar trons bön, så måste vi alltid minnas att tro
och prästadömets helande kraft inte kan ge ett resultat som strider mot dens vilja
vars prästadöme det är. …
Herrens tjänare, [kan] då de utövar hans gudomliga kraft under förhållanden då
det finns tillräckligt med tro till att helas, [inte] ge en prästadömsvälsignelse som
botar en person om detta inte är i enlighet med Herrens vilja.
Som Guds barn, med vetskap om hans stora kärlek och hans fullkomliga kunskap om vad som är
bäst för vår eviga välfärd, så litar vi på honom. Evangeliets första princip är tro på Herren Jesus
Kristus, och tro innebär tillit. … Jag kände samma tillit i orden från en far till [en] älskad flicka
som dog i cancer i tonåren. Han sade: ’Vår familj tror på Jesus Kristus, och vår tro är inte
beroende av resultat.’ De här lärdomarna klingar sanna för mig. Vi gör allt vi kan för att en
närstående ska helas, och sedan lägger vi resultatet i Herrens hand” (”Hela de sjuka”, Liahona,
maj 2010, s. 50).

• Hur hjälper äldste Oaks lärdomar oss att förstå prästadömets helande kraft?
• Varför är det viktigt att vår tro på Jesus Kristus inte är beroende av resultatet av
en prästadömsvälsignelse?
Be eleverna tänka på tillfällen när de eller någon de känner har välsignats genom
trons böner eller prästadömets kraft. Be eleverna berätta hur de här upplevelserna
har stärkt deras tro och vittnesbörd. (Påminn dem om att inte berätta något som är
alltför personligt eller heligt.)
Peka ut förhållandet i vers 15 mellan att hela de sjuka och syndernas förlåtelse. Den
slags ödmjukhet och tro som krävs för att vi ska botas fysiskt är samma slags
ödmjukhet och tro som krävs för att vi ska få förlåtelse (se Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 297–98).
Sammanfatta Jakobs brev 5:17–20 med att förklara att Jakob hänvisade till profeten
Elia som ett exempel på någon som använde kraften i innerlig bön. Han manade
också de heliga att hjälpa syndare omvända sig.
Avsluta med att vittna om sanningarna du undervisade om under lektionen.
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Introduktion till Petrus
första brev
Varför studera den här boken?
Ett tema som vi finner genom hela Petrus första brev är att Frälsarens lärjungar,
genom Jesu Kristi försoning, trofast kan uthärda och bemöta lidanden och
förföljelse. Varje kapitel i 1 Petrusbrevet talar om prövningar eller lidande och Petrus
undervisade om att det är ”långt värdefullare än guld” att tålmodigt uthärda
prövningar, och att detta skulle hjälpa de troende att få frälsning för sina själar (se
1 Petr. 1:7, 9). Petrus påminde även de heliga om deras identitet som ”ett utvalt
släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk” (1 Petr. 2:9).
Genom att studera Petrus råd i detta brev, kan eleverna få hopp, uppmuntran och
styrka som kan hjälpa dem med de utmaningar de möter.

Vem skrev den här boken?
Det här brevet skrevs av ”Petrus, Jesu Kristi apostel” (1 Petr. 1:1). ”I Nya
testamentet kallades Petrus från början Simeon eller Simon (2 Petr. 1:1), en fiskare
från Betsaida som bodde i Kapernaum med sin hustru. … Petrus kallades
tillsammans med sin bror Andreas till att vara en Jesu Kristi lärjunge (Matt.
4:18–22; Mark. 1:16–18; Luk. 5:1–11). …
Herren utvalde [Petrus] till att inneha nycklarna till riket på jorden (Matt.
16:13–18). …
Petrus var den främste bland de första apostlarna” (HFS, ”Petrus,”
scriptures.lds.org).
Petrus skrivna verk visar hur han växte från en enkel fiskare till en mäktig apostel.

När och var skrevs den?
Petrus skrev troligen sitt första brev någon gång mellan år 62 och 64 e.Kr. Han
skrev från ”Babylon” (1 Petr. 5:13), vilket förmodligen var en symbolisk hänvisning
till Rom.
Den allmänna uppfattningen är att Petrus dog under den romerska kejsaren Neros
regeringstid – troligen efter år 64 e.Kr, då Nero började förfölja kristna (se HFS,
”Petrus,”).

Vilka skrevs den för och varför?
Petrus riktade detta brev till kyrkans medlemmar som levde i de fem romerska
provinserna i Mindre Asien, som ligger i nutida Turkiet (se 1 Petr. 1:1). Petrus ansåg
att hans läsare var ”av Gud … förutbestämda” (1 Petr. 1:2). Han skrev för att stärka
och uppmuntra de heliga i deras tros prövning (1 Petr. 1:7) och förbereda dem för
den kommande ”eld som [de] måste gå igenom” (1 Petr. 4:12). Petrus budskap
lärde dem också hur de skulle bemöta förföljelse (se 1 Petr. 2:19–23; 3:14–15; 4:13).
Petrus råd kom väldigt lägligt eftersom förföljelsen av kyrkans medlemmar snart
skulle komma att intensifieras. Fram till cirka år 64 e.Kr, ungefär vid den tid då
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Petrus skrev detta brev, hade den romerska regeringen allmänt sett tolererat
kristendomen. Juli månad det året förstördes stora delar av Rom i en brand och det
ryktades att kejsaren Nero själv hade befallt att branden skulle anläggas. I ett försök
att lägga skulden för katastrofen på någon annan, anklagade några högt uppsatta
romare de kristna för att ha anlagt branden. Detta ledde till en intensiv förföljelse
av kristna i hela det romerska riket. Petrus lät förstå att när någon av de heliga fick
”lida för att han är kristen” (1 Petr. 4:16), kunde de glädjas eftersom de följde i Jesu
Kristi fotspår (se 1 Petr. 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Vad kännetecknar den här boken?
Mitt i allt lidande och all förföljelse som drabbade de heliga under den här tiden,
uppmanade Petrus dem att visa varandra kärlek och ömhet (se 1 Petr. 1:22; 3:8–9).
Vi läser också i 1 Petrusbrevet 5 att Petrus förklarade hur kyrkans ledare skulle
stärka sina församlingar.
Detta brev kan sägas innehålla de tydligaste bibliska hänvisningarna till
andevärlden och det frälsningsarbete som äger rum där. Petrus nämnde kort att
Jesus Kristus besökte andevärlden för att predika till de olydiga andar som hade
levt under Noas dagar (se 1 Petr. 3:18–20). Han tillade att evangeliet predikades för
de döda för att dessa avlidna personer skulle ha möjlighet att dömas på samma
villkor som de levande (se 1 Petr. 4:5–6). Under vår tidsutdelning, begrundade
president Joseph F. Smith innebörden av 1 Petrusbrevet 3:18–20 och 1 Petrusbrevet
4:6 när han fick en uppenbarelse som förtydligade läran om andevärlden (se
L&F 138).

Översikt

1 Petrusbrevet 1:1–2:10 Petrus skriver om vikten av att de heliga växer andligen för
att kunna ta emot eviga belöningar. Frälsningens löfte möjliggjordes genom Jesu
Kristi dyrbara blod. De heliga är ”ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett
heligt folk, ett Guds eget folk” (1 Petr. 2:9) som har fått Guds nåd.
1 Petrusbrevet 2:11–3:12 Jesu Kristi lärjungar strävar efter att hedra alla människor
och underkasta sig civila myndigheter och lagar. Petrus riktar sig till särskilda
grupper bland de heliga: fria män, slavar, hustrur och makar.
1 Petrusbrevet 3:13–5:14 När de heliga lider på grund av förföljelse, ska de minnas
Jesu Kristi exempel, då han led och sedan nådde upphöjelse. Jesus Kristus
predikade evangeliet för de döda så att de skulle kunna dömas rättvist. Kyrkans
ledare följer Jesu Kristi exempel då de tar hand om Guds flock. De heliga ska
ödmjuka sig och kasta alla sina bekymmer på Gud.
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1 Petrusbrevet 1–2
Inledning

Petrus skrev för att stärka de heligas tro då de led svåra
förföljelser från det romerska riket. Han betonade att de hade
frälsts genom Jesu Kristi dyrbara blod och påminde dem om
deras gudomliga arv som Gud eget folk. Petrus sa att de
heliga skulle ära Gud bland människor och uthärda lidande

som Jesus Kristus gjorde.
Obs: se sidopanelen ”Förberedelser” för att förbereda
lektion 149.

Förberedelser
Lektion 149 innefattar ett lektionsförslag där eleverna får brev. Om du använder detta
lektonsförslag behöver du förbereda dig för det flera dagar i förväg. Kontakta varje elevs
föräldrar eller lokala ledare i kyrkan och be dem skriva ett kort brev till eleven som uttrycker
deras glädje över att se elevens ansträngningar att leva efter evangeliet. Samla in breven och
försäkra dig om att varje elev har ett brev när du undervisar lektion 149.

Lektionsförslag
1 Petrusbrevet 1
Petrus lär de heliga om deras potentiella arv och att prövningar är nödvändiga
Visa eller rita en bild på en smältdegel,
och förklara att en degel är en behållare
som man använder för att förädla
metaller eller andra material, vilket
innebär att de värms upp och smälts för
att avlägsna orenheter och göra
slutprodukten starkare.
Be en elev att läsa upp följande
uttalande från äldste M. Russell Ballard
i de tolv apostlarnas kvorum:

”Då jag reser över hela kyrkan, ser jag medlemmar som prövas [i lidandets
smältdegel]” (”Hyrum Smith, orubblig som himlens pelare,” Nordstjärnan, jan.
1996, s. 7).

• Vad tror ni att äldste Ballard menade med uttrycket ”lidandets smältdegel”?
(livets svåra prövningar eller motgångar.)
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Förklara att Petrus skrev sitt första brev för att stärka och uppmuntra de heliga då
de upplevde en smältdegel av lidanden. Förklara att fram till cirka år 64 e.Kr,
ungefär vid den tid då Petrus skrev detta brev, hade den romerska regeringen
allmänt sett visat tolerans gentemot kristendomen. Juli månad det året förstördes
stora delar av Rom i en brand. Några högt uppsatta romare anklagade de kristna
för att ha anlagt branden. Detta lede till den intensiva förföljelsen av kristna i hela
det romerska riket. En del av de övergrepp som de kristna utsattes för kom från
deras forna vänner och grannar.
Be eleverna att i sina studier av 1 Petrusbrevet 1–2, leta efter sanningar som hjälper
oss förbli trofasta när vi prövas i lidandets smältdegel.
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 1:1–2 med att förklara att Petrus hälsade de heliga i de
romerska provinserna i Mindre Asien (nutida Turkiet) och påminde dem om att de
var ett utvalt folk, det vill säga att de var utvalda att få särskilda välsignelser om de
levde trofast.
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 1:3–5 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Petrus påminde de heliga om att Kristus hade gjort och om framtida
välsignelser som de heliga lovades.
• Vilka framtida välsignelser skulle de heliga få om de förblev trogna Jesu Kristi
evangelium?
Be en elev läsa upp 1 Petrusbrevet 1:6 och be eleverna leta efter hur de heliga
reagerade på löftet om dessa framtida välsignelser. Förklara att i kyrkans engelska
utgåva av bibeln står det ”vari ni storligen glädjer er” istället för ”gläd er därför”. N/
A
• Hur reagerade de heliga på löftet om dessa framtida välsignelser? (De
gladde sig.)
• Vilken princip kan vi lära oss från verserna 3–6? (Eleverna bör komma fram till
följande eller en liknande princip: Även om vi upplever prövningar kan vi
glädjas i Jesu Kristi försoning och i de framtida välsignelser Gud har lovat
oss.)
• Hur blir det lättare för oss att glädjas i våra prövningar, när vi kommer ihåg de
framtida välsignelser som Gud har lovat att ge oss.
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 1:7–9 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Petrus sa om hur de heligas tro prövades.
• Vad jämförde Petrus de heligas prövade eller testade tro med, enligt
1 Petrusbrevet 1:7?
• Hur kan tro som prövas liknas med guld? (Precis som guld, är tro som prövats
förädlad. Men tron är mer värdefull än guld eftersom guld “är förgängligt” [v. 7]
medan tro på Jesus Kristus leder till frälsning [se v. 9], som är evig. Dessutom
förädlas guld genom eld. På samma sätt kan vi se att, vår tro på Jesus Kristus
prövas och förädlas när vi trofast uthärdar prövningar. Skriv denna sanning
på tavlan.)

836

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 144

Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Neil L. Andersen i de tolv
apostlarnas kvorum, där han förklarar hur vi kan hålla oss ståndaktiga och
orubbliga när vår tro prövas:
”Hur kan du hålla dig ’ståndaktig och orubblig’ [Alma 1:25] när din tro prövas?
Du fördjupar dig i det som byggde kärnan i din tro: Du utövar tro på Kristus, du
ber, du begrundar skrifterna, du omvänder dig, du håller buden och du
tjänar andra.
När din tro prövas – vad du än gör, skapa inte ett avstånd mellan dig och kyrkan!
Om du tar avstånd från Guds rike när din tro prövas är det som att lämna
säkerheten i skyddsrummet just när tornadon visar sig” (”Din tro ska prövas,” Liahona, nov.
2012, s. 40).

• Vad uppmanade äldste Andersen oss att göra när vår tro prövas?
• Varför tror ni det är viktigt att göra de här sakerna när vår tro prövas?
Påpeka att en del av de heliga som Petrus skrev till kan ha varit frestade att överge
sin tro då de upplevde religiös förföljelse. Be eleverna läsa 1 Petrusbrevet 1:13–17
tyst för sig själva och se vilka uppmaningar Petrus gav de heliga för att hjälpa dem
att trofast uthärda sina prövningar. Be gärna eleverna att markera det de hittar.
• Vad uppmanade Petrus de heliga att göra?
• Hur kan Petrus råd ha hjälpt dem att trofast uthärda sina prövningar?
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 1:18–21 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och leta efter ytterligare sanningar som Petrus undervisade de heliga om för att
hjälpa dem att trofast uthärda sin prövningar istället för att överge sin tro.
• Vad lärde Petrus de heliga i de här verserna? (Eleverna använder kanske andra
ord, men bör komma fram till följande eller liknande sanningar: Vi blir frälsta
genom Jesu Kristi dyrbara blod.) Eftersom Jesus Kristus levde ett liv utan
synd kunde han ge sitt liv som ett fullkomligt offer för oss. Jesus Kristus
förutordinerades till att bli vår Återlösare.)
• Hur kunde de heliga, genom att minnas de här sanningarna, lättare uthärda
sina prövningar?
För att hjälpa eleverna känna att sanningarna de hittade i 1 Petrusbrevet 1, är
viktiga, ber du dem att tänka på ett tillfälle när de eller någon de känner valde att
uthärda en prövning med tro på Jesus Kristus. Be några elever berätta för klassen
om sina upplevelser.
Ge eleverna tid att svara
Eleverna kanske inte svarar på en fråga omedelbart, men oroa dig inte om det blir tyst. Ibland
behöver eleverna bara en möjlighet att fundera över frågan och hur de ska svara. Denna
reflektion kan göra det lättare för den Helige Anden att undervisa.
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Uppmuntra eleverna att begrunda vad de kommer göra för att förbli trofasta när de
prövas i lidandets smältdegel.
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 1:22–25 med att förklara att Petrus uppmanade de
heliga att älska varandra och minnas att de blivit födda på nytt genom att ta emot
Guds ord som består.

1 Petrusbrevet 2:1–12
Petrus betonar de heligas ansvar
• Vad är några exempel på hur kyrkans medlemmar skiljer sig från världen?
• Vad är några exempel på utmaningar vi kan möta eftersom vi är annorlunda?
Be eleverna att i sina studier av 1 Petrusbrevet 2 leta efter en princip som stärker
deras önskan att som medlemmar i Herrens kyrka, skilja sig från världen.
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 2:1–8 med att förklara att de heliga är som levande
stenar och att Jesus Kristus är som en hörnsten eller grund för de trofasta. Men för
dem som är olydiga är han ”en stötesten och en klippa till fall” (v. 8), det vill säga
att han förnärmar dem.
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 2:9–10 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se hur Petrus beskrev de trofasta heliga.
• Hur beskrev Petrus de trofasta heliga?
Påpeka att ordet eget (Guds eget folk) vers 9 översattes från ett grekiskt ord som
betyder köpta eller bevarade och överensstämmer med ett hebreiskt ord i 2
Moseboken 19:5 som antyder att Guds förbundsfolk är hans ”dyrbara egendom”
(se fotnot till 1 Petr. 2:9).
• Hur skulle de ord som Petrus använde för att beskriva de heliga i verserna 9–10
kunna ha hjälpt dem att fatta mod när de upplevde religiös förföljelse?
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 2:11–12 för klassen. Be klassen att följa med i texten
och se vad Petrus vädjade om att de heliga skulle göra som Herrens eget folk.
Förklara att Petrus kan ha kallat de heliga för ”främlingar” och ”gäster” antingen
för att de levde bland människor vars kultur och religion skiljde sig från deras eller
för att de var skilda från sitt himmelska hem, och tillfälligt levde som dödliga.
• Vad sa Petrus, enligt vers 11, att de heliga måste göra för att hålla sig borta från
världen?
• Vilket inflytande sa Petrus, enligt vers 12, att de heliga kunde ha över andra i
egenskap av Guds utvalda och egna folk?
• Vilken sanning lär vi oss från Petrus om vad Gud kallar sina heliga att göra?
(Eleverna bör komma fram till följande eller en liknande sanning: Gud kallar
sina heliga att hålla sig borta och åtskilda från världen så att andra kan se
deras exempel och prisa honom)
Be en elev läsa upp följande uttalande av syster Elaine S. Dalton, som har verkat
som generalpresident för Unga kvinnors organisation:
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Om ni vill göra skillnad i världen måste ni skilja er från världen” (”Det är dags att
stå upp och stråla!” Liahona, maj 2012, s. 123–124).

• Hur har ert val att hålla er borta och åtskilda från världen haft ett positivt
inflytande på andra eller lett dem till Gud?
Be eleverna fundera över vad de kan göra för att på ett bättre sätt hålla sig borta och
åtskilda från världen så att de kan vara ett exempel. Be dem att handla enligt de
intryck de eventuellt får.

Petrus första brev 2:13–25
Petrus manade de heliga att uthärda lidande som Frälsaren gjorde.
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 2:13–18 med att förklara att Petrus lärde de heliga att
underordna sig de lagar och civila myndigheter som styrde dem (även den
romerska kejsaren som förespråkade förtrycket mot dem; se även L&F 58:21–22).
Han uppmanade dem som led orättvisor som slavar att tålmodigt uthärda och
minnas att Gud var medveten om deras situation.
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 2:19–20 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus rådde de heliga om hur de skulle uthärda lidande.
• Vad var Petrus råd till heliga om hur de skulle uthärda sina lidanden?
Be eleverna läsa 1 Petrusbrevet 2:21–25 tyst för sig själva och leta efter Petrus
beskrivning av hur Jesus Kristus reagerade på förföljelse.
• Hur reagerade Jesus Kristus på förföljelse?
• Vad var, enligt vers 21, en av anledningarna till att Frälsaren led för oss?
• Vilken sanning kan vi lära oss från verserna 21-25 om att uthärda prövningar?
(Eleverna bör komma fram till följande eller en liknande sanning: Vi kan följa
Frälsarens exempel genom att tålmodigt uthärda prövningar.)
Bär ditt vittnesbörd om frälsaren, och be eleverna fundera över vad de kan göra för
att bättre följa hans exempel att tålmodigt uthärda prövningar.
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1 Petrusbrevet 3–5
Inledning

Petrus uppmanade de heliga att alltid vara beredda att vittna
om Jesus Kristus och att leva rättfärdigt så att de kunde
avfärda falska anklagelser mot dem. Han undervisade om att
Jesus Kristus predikade evangeliet i andevärlden efter sin

död. Petrus förmanade även kyrkans äldste att vaka över
Guds hjord med samma omsorg som Jesus Kristus, den
högste herden.

Lektionsförslag
1 Petrusbrevet 3:1–17
Petrus manar de heliga att vara eniga i rättfärdighet och alltid vara beredda att
vittna om Kristus
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Thomas S. Monson:
”Vi kommer att få möjligheter under hela livet att berätta om vår tro, men vi vet
inte alltid när vi kan kallas att göra det. Jag fick en sådan möjlighet 1957 när jag
arbetade inom förlagsbranschen och blev ombedd att åka till Dallas i Texas, som
ibland kallas ’kyrkornas stad’, för att tala vid ett företagskonvent. Efter konventet
tog jag en sightseeingtur per buss till stadens förorter. När vi åkte förbi olika
kyrkor sade föraren: ’Till vänster ser ni metodistkyrkan’ eller ’till höger har vi den
katolska katedralen’.
När vi passerade en vacker röd tegelbyggnad på en kulle berättade föraren: ’I den där byggnaden
har mormonerna möten.’ En dam långt bak i bussen frågade: ’Kan chaufför’n berätta något för
oss om mormonerna?’
Föraren körde in bussen till kanten, vände sig om i sätet och svarade: ’Damen, allt jag vet om
mormonerna är att de har möten i den där röda tegelbyggnaden. Finns det någon på bussen som
vet något om mormonerna?’ (”Våga stå ensam”, Liahona, nov. 2011, s. 67).

• Vad skulle ni ha gjort om ni hade varit på bussen?
• Varför kan det ibland vara jobbigt att berätta för andra om vår tro?
Be eleverna att i sina studier av 1 Petrusbrevet 3:1–17 leta efter en princip som
kommer vägleda dem när de får möjligheter att berätta för andra om evangeliet.
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 3:1–11 med att förklara att Petrus uppmanade hustrur
att hjälpa sina makar som inte ville tro att komma till Kristus genom sitt rättfärdiga
uppförande. Han manade män att hedra sina hustrur. Han manade också
medlemmarna att leva efter evangeliets normer.
Be en elev läsa 1 Petrusbrevet 3:14–16 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus rådde de heliga att göra när de blev förföljda eftersom de levde
rättfärdigt.
• Vad rådde Petrus de heliga att göra när de blev förföljda eftersom de levde
rättfärdigt?
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• Vad sa Petrus att Jesu Kristi efterföljare alltid skulle vara beredda att göra, enligt
vers 15?
• Vilka aspekter av evangeliet tror ni ger människor hopp?
Förklara att ordet svara i vers 15 också kan översättas som ”försvara”. Petrus
uppmanade de heliga att dela med sig av och förvara det de tror på.
• Vilka ord i vers 15–16 beskriver hur vi borde dela med oss av och försvara Jesu
Kristi evangelium? N/A
• Vilken sanning kan vi lära oss av 1 Petrusbrevet 3:15–16 om vad Jesu Kristi
efterföljare borde sträva efter att alltid vara beredda att göra? (Eleverna bör
komma fram till följande eller en liknande sanning: Som Jesu Kristi
efterföljare bör vi sträva efter att alltid vara beredda att dela med oss av
och försvara vår tro med ödmjukhet och respekt. Skriv denna sanning på
tavlan.)
• Varför tror ni det är viktigt att ödmjukt och respektfullt dela med oss av vår tro?
För att belysa sanningen på tavlan, ber du en elev att läsa upp resten av president
Monsons berättelse om hans upplevelse på bussen:
”Jag väntade på att någon skulle svara. Jag såg på de andra för att se om de
visste något, om de tänkte säga något. Ingenting. Jag insåg att det var upp till
mig att göra som aposteln Paulus hade sagt, att vara beredd att ’svara var och en
som begär att ni förklarar det hopp ni äger’. Jag förstod också sanningen i
yttrandet: ’När det är dags för beslut, är tiden för förberedelse ute.’
Under de följande femton minuterna hade jag förmånen att bära mitt vittnesbörd
för passagerarna på bussen och berätta om kyrkan och vår tro. Jag var tacksam för mitt
vittnesbörd och tacksam för att jag var redo att bära det” (”Våga stå ensam” Liahona, nov.
2011, s. 67).

• Vad kan vi göra för att alltid vara beredda att dela med oss av vår tro?
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de var tacksamma att de var beredda att dela
med sig av sin tro eller sitt vittnesbörd. Be några elever berätta för klassen om sina
upplevelser.
Be eleverna begrunda hur de kommer förbereda sig för att alltid vara beredda att
dela med sig av och försvara sin tro. Uppmana dem att handla efter varje maning
de får.

1 Petrusbrevet 3:18–4:19
Jesus Kristus predikade evangeliet i andevärlden efter sin död
Be eleverna föreställa sig att de är missionärer och undervisar en person som säger
följande:
”Jag tror att det ni lär mig är sant, men jag undrar vad som händer med människor
som dör utan att ha fått en chans att höra sanningen. Det verkar inte rättvist av
Gud att straffa dem eller förhindra dem från att leva med honom igen om de aldrig
fick en chans att lära sig om hans frälsningsplan.”
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Be eleverna fundera över hur de skulle svara.
Be halva klassen att läsa 1 Petrusbrevet 3:18–20 tyst för sig själva, inklusive Joseph
Smiths översättning av vers 20 i Handledning för skriftstudier. Be den andra halvan
att läsa 1 Petrusbrevet 4:5–6 tyst för sig själva, inklusive Joseph Smiths översättning
av vers 6, i Handledning för skriftstudier. Be eleverna leta efter sanningar i Petrus
undervisning som de skulle kunna dela med sig av till personen i scenariot.
Förklara att uttrycket ”andarna i fängelse” i 1 Petrusbrevet 3:19 syftar på de
personer i andevärlden som inte tog emot evangeliet eller inte hade möjlighet att
höra det under jordelivet.

1 Petrusbrevet 4:6 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.

Efter en stund frågar du:
• Vad lär de här verserna oss om de personer i andevärlden som inte tog emot
evangeliet eller inte hade möjlighet att höra det i detta livet?
Visa en bild på president Joseph F.
Smith (Evangeliebilder, [2008], nr 127; se
även LDS.org). Förklara att president
Joseph F. Smith begrundade
innebörden av 1 Petrusbrevet 3:18–20
och 1 Petrusbrevet 4:6 när han fick en
uppenbarelse och syn angående
Frälsarens besök i andevärlden. Han
såg att Jesus Kristus, mellan tiden för
sin död och uppståndelse, predikade
evangeliet till och personligen
betjänade de rättfärdiga andarna. Jesus
Kristus organiserade och bemyndigade
sedan rättfärdiga tjänare som skulle
undervisa andarna i andefängelset om
evangeliet (se L&F 138:1–11, 29–30).
• Varför predikas evangeliet för dem
som är döda, enligt 1 Petrusbrevet
4:6? (För att åstadkomma en rättfärdig och rättvis dom genom att ge alla vår
himmelske Faders barn en möjlighet att höra och leva efter Guds lagar.)
• Vilken sanning om hur evangeliet predikas till de döda kan vi lära oss från
Petrus undervisning? (Eleverna använder kanske andra ord, men bör komma
fram till följande eller en liknande sanning: Evangeliet predikas för dem som
har dött så att de ska ha samma möjligheter som dem som hör evangeliet
under jordelivet.)
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Repetera kort det scenario du introducerade i början av skriftställeblocket och fråga:
• Hur kan läran om frälsning för de döda vara ett bevis på Guds omtanke om och
barmhärtighet mot sina barn?
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 4:7–19 med att förklara att Petrus uppmanade de
heliga att älska varandra innerligt eftersom kärleken överskyler, eller avvärjer,
många synder (se JSÖ, 1 Petr. 4:8 i Handledning för skriftstudier ). Petrus lärde
också de heliga att glädjas när de led och blev hånade på grund av sin tro på Jesus
Kristus.

1 Petrusbrevet 5
Petrus förmanade de äldste att vaka över Guds hjord och uppmanade de heliga att
förbli orubbliga i tron
Förklara att Petrus, för att hjälpa de heliga förbereda sig för de prövningar de skulle
drabbas av, lärde kyrkans äldste om deras ansvar som ledare. Be en elev läsa
1 Petrusbrevet 5:1–3 för klassen. Be klassen följa med i texten och leta efter Petrus
råd till kyrkans äldste.
• Vilka råd gav Petrus till kyrkans äldste?
Förklara att med ”var herdar för Guds hjord” (v. 2) menar han att de ska ta hand
om och vaka över kyrkans medlemmar. Kyrkans ledare skulle tjäna villigt och
kärleksfullt, inte av tvång eller en önskan om vinning. De skulle vara föredömen för
kyrkans medlemmar istället för ”herrar” (v. 3) över dem.
• Vad kan vi lära oss om kyrkans ledares ansvar från Petrus råd till kyrkans äldste?
(Eleverna bör lyfta fram följande eller en liknande sanning: Kyrkans ledare har
ett ansvar att ta hand om och vaka över Guds hjord i kärlek och genom
sina föredömen. Skriv denna sanning på tavlan.)
Be eleverna läsa 1 Petrusbrevet 5:4 tyst för sig själva, och se vad Petrus kallade
Frälsaren. Be eleverna berätta vad de hittat.
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Visa bilden Jesus bär ett förlorat lamm
(Evangeliebilder [2008], nr 64; se även
LDS.org), och fråga:
• Varför tror ni att Frälsaren ofta
framställs som en herde?
• Vilka Kristuslika egenskaper kan
hjälpa ledare i kyrkan att vaka över
och ta hand om dess medlemmar?
• Hur har en ledare i kyrkan välsignat
er genom sin Kristuslika kärlek eller
sitt föredöme?
Sammanfatta 1 Petrusbrevet 5:7–14 med
att förklara att Petrus lärde de heliga att
kasta alla sina bekymmer på Frälsaren
Jesus Kristus och förbli orubbliga i tron,
trots deras lidanden. Petrus försäkrade
dem om att om de gjorde det, skulle
Gud upprätta och styrka dem.
Avsluta med att uppmana eleverna att lita på och följa dem som Herren har kallat
att vara herdar för och ta hand om dem andligen.

Nyckelskriftställe – 1 Petrusbrevet 4:6
För att uppmuntra eleverna att delta i frälsningsarbetet för deras förfäder, går du
tillsammans med dem igenom 1 Petrusbrevet 4:6, och frågar sedan:
• Vad kan vi göra för att hjälpa våra förfäder som har tagit emot evangeliet i
andevärlden och väntar på att befrias från andefängelset?
• Hur har ni känt att ni har välsignats av att utföra släktforskning och
tempeltjänst för era förfäder?
Be eleverna söka efter tillfällen att släktforska om sina förfäder och att delta i
tempelförrättningar för dessa förfäders räkning.

844

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
HEMSTUDIELEKTION

Jakobs
brev 2–1 Petrusbrevet 5
(Studieavsnitt 29)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de grundläror och principer som eleverna lärde sig när de studerade Jakobs
brev 2–1 Petrusbrevet 5 (studieavsnitt 29) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du håller
fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar över
elevernas behov.

Dag 1: (Jakobs brev 2–3)
Från Jakobs undervisning i de här kapitlen, lärde eleverna sig att Jesu Kristi trofasta lärjungar älskar alla människor
oavsett deras omständigheter och att om vi begår en enda synd, är vi skyldiga inför Gud. De lärde sig också att vi visar
sann tro på Jesus Kristus genom våra rättfärdiga gärningar. När de studerade Jakobs undervisning om att kontrollera
vårt tal, upptäckte eleverna att huruvida vi lär oss att kontrollera vad vi säger kan ha en betydande verkan på våra liv
och att Guds efterföljare strävar efter att använda sitt tal för rättfärdiga syften, inte för att sprida ondska.

Dag 2: (Jakobs brev 4–5)
När eleverna studerade de här kapitlen i Jakobs brev lärde de sig följande sanningar: När vi närmar oss Gud, närmar
han sig oss. Om vi vet att göra det goda men inte gör det, syndar vi. De sjuka kan bli botade genom trons bön och
prästadömets kraft.

Dag 3: (1 Petrusbrevet 1–2)
När de studerade Petrus undervisning, lärde eleverna sig följande sanningar: Även om vi upplever prövningar kan vi
glädjas i Jesu Kristi försoning och i de framtida välsignelser Gud har lovat oss. Vår tro prövas och förädlas när vi trofast
uthärdar prövningar. Vi blir frälsta genom Jesu Kristi dyrbara blod. Eftersom Jesus Kristus levde ett liv utan synd kunde
han ge sitt liv som ett fullkomligt offer för oss. Jesus Kristus förutordinerades till att bli vår Återlösare. Gud kallar sina
heliga att hålla sig borta och åtskilda från världen så att andra kan se deras exempel och prisa honom. Vi kan följa
Frälsarens exempel genom att tålmodigt uthärda prövningar.

Dag 4: (1 Petrusbrevet 3–5)
Från Petrus uppmuntran till de heliga på sin tid, lärde eleverna sig att som Jesu Kristi efterföljare bör vi sträva efter att
alltid vara beredda att dela med oss av och försvara vår tro med ödmjukhet och vördnad. De lärde sig också att
evangeliet predikas för dem som har dött så att de ska ha samma möjligheter som dem som hör evangeliet under
jordelivet. Petrus undervisade om att kyrkans ledare har ett ansvar att ta hand om och vaka över Guds hjord i kärlek
och genom sina föredömen.
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Inledning
Aposteln Jakob redde ut vissa missförstånd bland de heliga om vad sann tro är.
Han undervisade också om relationen mellan tro och gärningar.

Lektionsförslag
Jakobs brev 2:14–26
Jakob undervisar om trons och gärningens roll i vår frälsning
Be eleverna föreställa sig att en ung man har insett att han har syndat. Han tror på
Jesu Kristi försoning och på hans förmåga att frälsa honom. Han säger att allt han
behöver göra är att tro och att Herren kommer förlåta honom, utan någon
ansträngning från hans sida.
Be eleverna att begrunda huruvida denne unge mans tro räcker för att han ska få
förlåtelse för sina synder.
Be en elev läsa Jakobs brev 2:14 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vilken fråga om tro som Jakob ställde till de heliga.
• Vilken fråga om tro ställde Jakob till de heliga?
• Vilka slags gärningar tror ni att Jakob syftade på?
Påminn eleverna om att när de studerade lektionen om Jakobs brev 2 lärde de sig
att aposteln Jakob korrigerade en falsk uppfattning om tro. Vissa människor hade
den felaktiga uppfattningen att tro endast uttrycks verbalt. I Jakobs brev 2:14,
använde Jakob ordet gärningar på ett annat sätt än aposteln Paulus hade använt
det. När Paulus använde ordet gärningar, syftade han på Mose lags gärningar. När
Jakob använde ordet gärningar, syftade han på hängivna eller rättfärdiga gärningar.
Förklara att Jakob använde en liknelse för att illustrera svaret på hans fråga i vers
14.
Be två elever att komma och ställa sig framför klassen. Be en av eleverna låtsas att
vara en tiggare som ber om mat, kläder och tak över huvudet för att överleva. Be
den andra eleven låtsas vara någon som kan hjälpa tiggaren. Be en tredje elev läsa
upp Jakobs brev 2:15–16 medan de andra två eleverna spelar upp det som verserna
beskriver.
• Vad är det för fel på svaret som den tiggande eleven fick?
• Skulle den andra elevens svar räcka för att hjälpa en tiggare?
Be klassen att tillsammans läsa eller läsa upp Jakobs brev 2:17–18 och se vad Jakob
undervisade om tro. Påminn dem om att Jakobs brev 2:17–18 är ett
nyckelskriftställe.
• Vad tror ni menas med uttrycket ”Så är också tron i sig själv död, när den är
utan gärningar” (v. 17)?
• Hur hjälper Jakobs liknelse med tiggaren oss att förstå vad den meningen
betyder?
• Vad lärde Jakob ut om sann tro på Jesus Kristus, enligt vers 17? (Eleverna
använder kanske andra ord, men de bör lyfta fram följande sanning: Vi visar
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sann tro på Jesus Kristus genom våra rättfärdiga gärningar. Skriv den
sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp Jakobs brev 2:19–20 för klassen. Förklara att i Joseph Smiths
översättning av Jakobs brev 2:19 står det: ”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i.
Också de onda andarna tror det, och bävar; du har gjort dig till deras like då du inte
blivit erkänd som rättfärdig.” Be klassen att följa med i texten och se vilket exempel
Jakob använde för att visa att bara för att man tror att Gud finns, så betyder det inte
att man har tro på Gud.
• Vilket exempel använde Jakob för att visa att bara för att man tror att Gud finns,
så betyder det inte att man har tro på Gud?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum:
”Sann tro inriktas i och på Herren Jesus Kristus och leder alltid till rättfärdiga
gärningar. … Gärningar i sig själva utgör inte tro på Frälsaren, men att handla
enligt riktiga principer utgör det centrala i tron. Således är ’tro utan gärningar …
död’ (Jak. 2:20)” (”Be i tro,” Liahona, maj 2008, s. 95).

• Vad utgör enligt äldste Bednar ”det centrala i tron”?
• Varför är det viktigt att förstå att tro på Jesus Kristus både innebär att tro på
honom och att handla enligt riktiga principer?
Påminn eleverna om den unga mannen i scenariot i början av lektionen.
• Hur skulle insikten om att tro också kräver handling kunna hjälpa någon som
söker förlåtelse för hans eller hennes synder?
Sammanfatta Jakobs brev 2:21–26 med att förklara att Jakob hänvisade till Abraham
och Rahab som två exempel på människor som visade sin tro på Jesus Kristus
genom sina handlingar. (Berättelsen om den modiga kvinnan Rahab finns i Josua
2:1–22.)
Be eleverna använda sina anteckningsböcker eller studiedagböcker för att skriva om
ett tillfälle då de visade tro på Jesus Kristus genom sina handlingar och hur de blev
välsignade på grund av det. Uppmuntra eleverna att också skriva ner sina
vittnesbörd om Frälsaren och hur de tänker visa den tron genom sina handlingar.
Be några elever berätta vad de skrivit för klassen.
Be eleverna att under bön fundera över hur de bättre kan utöva sin tro på Jesus
Kristus genom att lyda honom. Uppmana dem att följa de maningar de får.

Nästa studieavsnitt (2 Petrusbrevet–Judas)
Fråga eleverna varför de tror att människor väljer att synda även om de vet att det
är fel. Be dem söka efter sanningar medan de studerar 2 Petrusbrevet till Judas
nästa vecka, som kan hjälpa dem besvara följande frågor: Hur kan vi undvika att bli
vilseledda av falska läror? Vad driver ut fruktan, enligt Johannes? Hur ska vi
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uttrycka vår kärlek för Gud? Vilka gudfruktiga egenskaper måste vi utveckla för att
ärva evigt liv? Vilken varning fick vi angående dem vi väljer att umgås med?
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Introduktion till Petrus
andra brev
Varför studera den här boken?
Profeten Joseph Smith sa: ”Petrus skrev med det mest storslagna språket av alla
apostlarna” (i History of the Church, 5:392). Storslaget betyder upplyftande, av
utomordentligt värde och imponerade.
Som ett ögonvittne till Jesu Kristi förvandling (se 2 Petr. 1:16–18), uppmanade
Petrus sina läsare att växa i kunskap om Jesus Kristus och försöka utveckla
gudfruktiga egenskaper så att de skulle få ta del ”av gudomlig natur” (se 2 Petr.
1:4–8). Han försäkrade sina läsare om att denna andliga tillväxt skulle hjälpa dem
att få sin ”kallelse och utkorelse fast” (2 Petr. 1:10). ”Petrus bekräftar att Herren ska
komma från himlen i stor härlighet och utgjuta sin dom över världen” (Bible
Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Peter, Epistles of”). Genom att
studera Petrus andra brev kan eleverna utveckla större tro på Jesus Kristus och få
undervisning och inspiration, som kan hjälpa dem att bli mer lika honom.

Vem skrev den här boken?
Petrus andra brev skrevs av Simeon Petrus, Jesu Kristi främste apostel (se 2 Petr.
1:1).

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när och var det här brevet skrevs. Den allmänna uppfattningen är
att Petrus skrev det här brevet i Rom, efter det brev som kallas 1 Petrusbrevet, som
troligen skrevs kring år 64 e.Kr (se Bible Dictionary i kyrkans engelska utgåva av
Bibeln, ”Peter, Epistles of”).

Vilka skrevs den för och varför?
Petrus sa att han skrev ”till dem som … har fått … samma dyrbara tro som vi”
(2 Petr. 1:1). Det skulle kunna antyda att Petrus läsarkrets bestod av samma
icke–judiska kristna som 1 Petrusbrevet var riktat till (se 2 Petr. 3:1). Innehållet i
2 Petrusbrevet 1:12–15 visar att Petrus avsåg att detta brev skulle vara ett
avskedsbudskap till hans läsare.
Till skillnad från Petrus första brev, som hjälpte de heliga att hantera förföljelse
utifrån, tog Petrus andra brev itu med det inre avfall som hotade kyrkans framtid.
Falska profeter och lärare spred ”förödande [falska] läror”, och förnekade till och
med ”den Herre som har friköpt dem” (2 Petr. 2:1). Petrus skrev brevet för att
uppmuntra de heliga att tillväxa i sin kunskap om Herren och att göra sin ”kallelse
och utkorelse fast” (2 Petr. 1:10).

Vad kännetecknar den här boken?
”Det andra brevet verkar ha varit riktat till samma kyrkor som det första ([2 Petr.]
3:1). Det skrevs när döden verkade vara nära förestående ([2 Petr.] 1:14)” (Bible
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Dictionary i kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Peter, Epistles of”). Det innehåller
också några av Petrus mest kraftfulla ord och sista vittnesbörd.
Ett centralt tema i 2 Petrusbrevet är vikten av att få kunskap om Jesus Kristus.
Petrus lovade sina läsare att om de eftersträvade gudfruktiga egenskaper och
utvecklade en gudomlig natur, skulle de inte bli ”overksamma eller utan frukt när
det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus” (2 Petr. 1:8) och skulle göra sin
”kallelse och utkorelse fast” (2 Petr 1:10).
Petrus jämförde den sanna kunskapen om Jesus Kristus med den falska kunskapen
och läran som spreds av avfällingar (se 2 Petr. 2). I slutet av det här brevet, gav
Petrus de heliga en sista inbjudan att ”växa … till i nåd och kunskap om vår Herre
och Frälsare Jesus Kristus.” (2 Petr. 3:18).

Översikt

2 Petrusbrevet 1 Petrus förklarar att de heliga, genom Jesu Kristi löften, kan ”få del
av gudomlig natur” (2 Petr. 1:4). Han uppmanar dem att göra sin ”kallelse och
utkorelse fast” (2 Petr. 1:10). Petrus erinrar sig sin upplevelse på förklaringsberget,
då han bevittnade hur Kristus blev förhärligad och hörde Faderns röst. Petrus säger
också att han har det fastare profetiska ordet (se 2 Petr. 1:19):
2 Petrusbrevet 2 Petrus varnar kyrkans medlemmar för falska profeter och falska
lärare som kommer finnas bland dem och försöka vilseleda de heliga. Dessa
ogudaktiga lärare kommer förneka Herren och smäda ”sanningens väg” (2 Petr.
2:2). Petrus undervisar om att det är bättre att inte acceptera evangeliet än att sluta
förbund och inte hålla dem.
2 Petrusbrevet 3 Petrus bekräftar att Kristus verkligen ska komma i sin egen tid,
rena jorden med eld, förgöra de ogudaktiga och frälsa de flitiga och trofasta. Petrus
uppmanar de heliga att ”växa … till i nåd och kunskap om … Jesus Kristus” (2 Petr.
3:18).
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2 Petrus 1
Inledning

Petrus uppmanade de heliga att försöka bli lika Jesus Kristus.
Petrus försäkrade dem om att denna andliga tillväxt skulle
hjälpa dem att få sin ”kallelse och utkorelse fast”

(2 Petrusbrevet 1:10). Petrus talade också om sin upplevelse
på förklaringsberget och betonade att skrifterna är
inspirerade av Gud.

Lektionsförslag
Sträva efter att hjälpa eleverna bli omvända
President Henry B. Eyring i första presidentskapet sa: ”Jesu Kristi rena evangelium måste tränga
in i ungdomarnas hjärtan genom den Helige Andens kraft. … Vårt mål måste vara att de
verkligen omvänder sig till Jesu Kristi evangelium medan de är hos oss” (”Vi måste sikta högre”
[tal under KUV-konferens om Mormons bok, 14 aug. 2001], 2).

2 Petrusbrevet 1:1–11
Petrus undervisar om hur man får del av Jesu Kristi gudomliga natur
Skriv följande mening på tavlan innan lektionen börjar: (”Den inre viljan,”
Nordstjärnan, jul. 1987, s. 61):
”Vår uppgift är att få fram det bästa hos oss själva” (president Thomas S.
Monson).

Dela upp eleverna i par. Be dem läsa meningen på tavlan och diskutera följande
frågor med sin partner:
• Vad tror ni att president Monson menade med att få fram det ”bästa hos oss
själva”?
• Varför tror ni att det är viktigt att vi får fram det bästa hos oss själva?
• Vad kan hindra oss från att få fram det bästa hos oss själva?
Be eleverna att leta efter en sanning när de studerar 2 Petrusbrevet 1 som kan
hjälpa dem veta hur de kan få fram det bästa hos sig själva.
Sammanfatta 2 Petrusbrevet 1:1–2 med att förklara att Petrus skrev till kyrkans
medlemmar som hade tro på Jesus Kristus.
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 1:3–4 för klassen. Be klassen följa med i texten och se
vad Petrus undervisade om för att hjälpa de heliga att fortsätta vara trogna sina
vittnesbörd om Frälsaren.
• Vad undervisade Petrus de heliga om, enligt de här verserna?
• Vad menas med att ”få del av gudomlig natur” (v. 4).
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Be eleverna läsa 2 Petrusbrevet 1:5–7 tyst för sig själva och se vilka av Jesu Kristi
egenskaper som Petrus ville att de heliga skulle utveckla. Be eleverna skriva de
egenskaper de hittar på tavlan. Du skulle kunna be eleverna använda ett lexikon för
att slå upp definitionen för någon av dessa egenskaper som de skulle vilja
förstå bättre.
Be eleverna tänka på exempel då Frälsaren visade prov på en av dessa gudomliga
egenskaper. Be flera elever dela med sig av sina tankar till klassen.
Skriv följande ofullständiga princip på tavlan: När vi inom oss utvecklar gudomliga
egenskaper, kan vi …
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 1:8–9 för klassen. Be klassen följa med i texten och
leta efter en välsignelse som vi kan få när vi utvecklar Frälsarens gudomliga
egenskaper.
• Vilken välsignelse kan vi få när vi utvecklar gudomliga egenskaper? (När
eleverna svarat avslutar du meningen på tavlan så att det står: När vi inom oss
utvecklar gudomliga egenskaper, kan vi lära känna Jesus Kristus.)
• Varför tror ni att vi genom att utveckla gudomliga egenskaper, lättare kan lära
känna Jesus Kristus?
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 1:10–11 för klassen. Be klassen följa med i texten och
leta efter ytterligare en välsignelse som de som hängivet utvecklar gudomliga
egenskaper kan få.
• Vilka välsignelser kan de som hängivet utvecklar Jesu Kristi gudomliga
egenskaper få? (Förklara att uttrycket att få sin ”kallelse och utkorelse fast”
[v. 10] innebär att i det här livet få Guds löfte om att man kommer få evigt liv.
Petrus beskriver det också med orden: ”så mycket fastare står nu det profetiska
ordet” [2 Petr. 1:19. Se även L&F 131:5].)
• Vilken princip kan dessa verser lära oss om varför vi borde vara hängivna i våra
ansträngningar att utveckla vår gudomliga potential? (Eleverna bör lyfta fram
följande princip: Om vi hängivet utvecklar vår gudomliga potential i det
här livet, kan få Guds löfte om evigt liv. Skriv denna princip på tavlan.)
Du skulle kunna dela med dig av ditt vittnesbörd om att när vi utvecklar gudomliga
egenskaper, hjälper det oss att lära känna Jesus Kristus och det förbereder oss för
att ta emot evigt liv.
Be eleverna att i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker skriva vilken av
dessa egenskaper de helst skulle vilja utveckla. Be dem skriva ner någonting
specifikt som de kan göra för att utveckla den egenskapen.

2 Petrusbrevet 1:12–21
Petrus bär sitt vittnesbörd om Jesus Kristus och undervisar om skrifterna
Du skulle kunna skriva några av de nuvarande äldsta apostlarnas ålder på tavlan.
Läs upp följande uttalande från äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum:
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”Andra säger att vi är för gamla. Ja, det stämmer att nio av apostlarna är över 80
år! Jag är 85” (”Bli stilla och besinna att jag är Gud” [KUV:s brasafton, 4 maj
2014], broadcasts.lds.org).

• Varför tror ni en del människor är kritiskt inställda till några av apostlarnas och
profeternas ålder?
• Hur skulle ni bemöta kritiken att nutida profeter och apostlar är för gamla för
att kunna arbeta effektivt?
Be eleverna att i sina studier av 2 Petrusbrevet 1 söka efter en sanning om profeter
och apostlar som är viktigare än deras ålder.
Förklara att Petrus i 2 Petrusbrevet 1:12–19 delade med sig av sitt vittnesbörd, i
egenskap av ögonvittne, om Jesus Kristus.
Be en elev läsa upp 2 Petrusbrevet 1:20–21 Och när eleven läst klart berättar du att
Joseph Smiths översättning av 2 Petrusbrevet 1:20 lyder: Framför allt skall ni veta
att ingen profetia i skrifterna är given genom någon människas egen vilja. Be
klassen följa med i texten och se vad Petrus sa om vilken roll Guds heliga
”människor”, det vill säga profeter, har.
• Vad sa Petrus om profeternas roll? (Eleverna bör komma fram till följande
sanning: Profeter tar emot skrifterna genom den Helige Anden. Skriv denna
sanning på tavlan.)
För att hjälpa eleverna förstå vad som räknas som skrifter ber du en elev läsa upp
följande uttalande:
”[Skrifterna är] ord, skrivna eller talade genom Guds heliga män, drivna av den Helige Anden”
(HFS, ”Skrifterna”, scriptures.lds.org; se även L&F 68:2–4). En del skrifter har blivit kanoniserade.
En kanon är ”en erkänd, auktoritativ samling heliga böcker. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga kallas de kanoniska böckerna för standardverken och innefattar Gamla och Nya
testamentet, Mormons bok, Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan” (HFS, ”Kanonisk,”
scriptures.lds.org).

Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen lyssna efter hans vittnesbörd om att profeter fortsätter att ta
emot skrifter idag.
”[Profeter] är kanalen som Gud använde för att tala till sina barn genom
skrifterna förr i tiden. Och det är genom den linjen som han idag talar genom den
undervisning och de råd vi får från levande profeter och apostlar och andra
inspirerade ledare” (”Två kommunikationslinjer” Liahona, nov. 2010, s. 84).
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• Varför tror ni det är viktigt att veta att Gud använder detta mönster för att ge
sina barn skrifter?
• Hur ger kunskap om detta mönster er större förtroende för både forntida och
nutida profeters talade och skrivna ord?
Läs upp följande frågor och be eleverna skriva svaren i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
• Vilket stycke helig skrift, från antingen forntida eller nutida profeter, har
påverkat ditt liv? Hur har de orden välsignat dig?
Be några elever berätta för klassen vad de skrivit. Du får också gärna dela med dig
av ett exempel på hur skrifterna har välsignat dig.
Hänvisa till uttalandet från äldste Oaks och be eleverna att, enligt Andens
maningar, vittna för andra om att profeterna och skrifterna är verkliga.

854

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 147

2 Petrusbrevet 2–3
Inledning

Petrus varnade för att falska profeter och lärare vilseleder
folket. Han förutsade att de ogudaktiga skulle håna de
rättfärdiga för att de trodde på att Jesus Kristus skulle

återvända. Petrus uppmanade de heliga att flitigt förbereda
sig för Frälsarens andra ankomst.

Lektionsförslag
2 Petrusbrevet 2
Petrus varnar för att förledas av falska lärare
Skriv följande fråga på tavlan: Varför väljer vissa människor att synda även om de vet
att det de gör är fel?
Be eleverna begrunda frågan och be sedan några av dem att besvara den.
Förklara att i 2 Petrusbrevet 2 läser vi att aposteln Petrus varnade de heliga för
människor som försökte förleda dem. Be eleverna att söka efter en sanning, medan
de studerar 2 Petrusbrevet 2 som kan hjälpa dem att känna igen och undvika
villfarelser som kan leda till synd.
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 2:1–3 för klassen. Be klassen följa med i texten och
leta efter Petrus varning om vem som skulle försöka förleda de heliga.
• Vem varnade Petrus de heliga för?
• Vad undervisar dessa falska profeter och lärare om? (Förklara att ”förödande
läror” [v. 1] är falska och destruktiva läror.)
• Vilken sanning lär vi oss från Petrus om vad falska lärare försöker få oss att
göra? (Hjälp eleverna komma fram till följande eller en liknande sanning:
Falska lärare försöker förleda oss. Skriv denna sanning på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vad falska lärare säger idag för att
förleda oss.
”Falska profeter och falska lärare är de som förklarar att profeten Joseph Smith
var en bedragare. De ifrågasätter om den första synen verkligen inträffade. De
säger att Mormons bok och andra kanoniska skrifter inte är forntida
uppteckningar. De försöker också omdefiniera gudomens natur och förnekar att
Gud har gett och i dag fortsätter att ge uppenbarelser till sina ordinerade och
inröstade profeter. …
Falska profeter och falska lärare är också de som försöker ändra de gudagivna och skriftbaserade
läror som värnar om äktenskapets helighet, familjens gudomliga natur och de grundläggande
lärorna om personlig moral. De förespråkar en omdefiniering av moralen för att försvara otukt,
äktenskapsbrott och homosexuella förhållanden” (”Akta er för falska profeter och falska lärare”,
Liahona, jan. 2000, s. 75).
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Be eleverna fundera över tillfällen när de stött på läror eller budskap från
falska lärare.
• Varför är det bra att vara medveten om falska lärares budskap och lärdomar?
Sammanfatta 2 Petrusbrevet 2:4–17 med att förklara att Petrus gav flera exempel på
vad som hänt människor i svunna tider som följt falska lärare. Petrus gav också
exempel på människor som inte lät sig påverkas av falska lärare. Petrus beskrev
sedan falska lärares ogudaktiga beteende.
Åskådningsundervisning
Försök hitta sätt att använda föremål som hjälper eleverna förstå evangelieprinciper. Genom
effektiv åskådningsundervisning kan du hjälpa eleverna att visualisera, analysera och förstå
skrifterna. Du kan också använda åskådningsundervisning för att uppmuntra till diskussion.

Visa ett fiskespö och några drag eller
beten, eller rita en bild av dessa föremål
på tavlan. (Om dina elever skulle vara
mer bekanta med en annan fiskemetod,
använder du föremål eller bilder som
visar den metoden.)
Förklara att ett sätt för en fiskare att
fånga fisk är att använda drag eller
beten för att locka fisken in i en fälla
eller att bita på en krok. Be eleverna
fundera över hur en fiskares metoder
liknar en falsk lärares.
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 2:18–19
för klassen. Be klassen följa med i
texten och se hur falska lärare lockar de
heliga att följa deras läror.
• Hur lockar och förleder falska lärare
kyrkans medlemmar? (Påpeka att
vissa falska lärare kan vara
uppriktiga men själva har blivit
förledda.)
• Hur liknar falska lärares och
profeters läror fiskedrag eller
-flugor?
• Vad lovar dessa falska lärare oss,
enligt vers 19? (”Frihet.” Med andra
ord undervisar de om att synd leder
till större frihet än lydnad
till buden.)
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Lägg ytterligare ord till meningen på tavlan så att det står: Falska lärare försöker
förleda oss att tro att synd leder till större frihet.
Be eleverna läsa vers 19 tyst för sig själva och se vad som händer med människor
som ger efter för falska läror och synd.
• Vad händer med människor som ger efter för falska läror och synd? (De blir
slavar under dem.)
• Vad är exempel på falska läror som verkar som att de leder till frihet men
faktiskt leder till fångenskap?
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 2:20–22 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se vad Petrus sa om dem som återgår till synden efter att ha undkommit den.
• Varför tror ni att de som har ”undkommit världens smitta” genom Jesus Kristus
(v. 20) kan frestas att återgå till sitt syndiga leverne?
• Vilka råd skulle ni ge för att hjälpa någon förbli trofast till Jesus Kristus och hans
evangelium istället för att återgå till tidigare synder?

2 Petrusbrevet 3
Petrus vittnar om Kristi andra återkomst
Förklara att när Petrus avslutade sitt brev påminde han de heliga om Jesu Kristi
andra ankomst och lärde dem hur de skulle förbereda sig för den. Sammanfatta
2 Petrusbrevet 3:1–9 med att förklara att Petrus sa att i de sista dagarna skulle vissa
människor förtala och håna de som trodde på Kristi andra ankomst.
Be ett par elever förklara varför de tror på Kristi andra ankomst, även om många
människor inte gör det.
Be en elev läsa 2 Petrusbrevet 3:10–14 för klassen. Be klassen följa med i texten och
se var Petrus sa om Kristi andra ankomst. Förklara att ”påskyndar” i vers 12 betyder
att otåligt vänta på någonting.
• Vad sa Petrus om Kristi andra ankomst, enligt vers 10?
• Vilket råd gav Petrus de heliga för att förbereda dem för Kristi andra ankomst,
enligt verserna 11–14? (Leva heligt och gudfruktigt, vänta otåligt på Kristi andra
ankomst, och göra allt de kan för att befinnas ”rena och oförvitliga” [v. 14].)
Förklara att uttrycket ”rena och oförvitliga” (v. 14) betyder rena från synd. De som
är rena från synd har förlikat sig med Gud och kommer befinnas vara i harmoni
med Frälsaren när han kommer.
• Hur skulle ni sammanfatta Petrus undervisning om hur vi kan förbereda oss för
Kristi andra ankomst i en princip? (Hjälp eleverna komma fram till följande
eller en liknande princip: Vi kan förbereda oss för Frälsarens andra ankomst
genom att leva gudfruktiga liv och vänta ivrigt på hans ankomst. N/A
• Vad är några saker vi kan göra för att leva gudfruktiga liv medan vi väntar på
Kristi andra ankomst?
Sammanfatta 2 Petrus 3:15–18 med att förklara att Petrus varnade för att dras ned i
villfarelse. Han bad de heliga att ”[växa] till i nåd och kunskap om vår Herre”
(v. 18).
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Avsluta med att vittna om de sanningar som finns i 2 Petrusbrevet 2–3. Uppmana
eleverna att försöka urskilja och undvika falska läror och flitigt förbereda sig för
Frälsarens andra ankomst.
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Introduktion till Johannes
första brev
Varför studera den här boken?
I det här brevet talade Johannes om det farliga spridandet av avfälliga influenser i
kyrkan. Han varnade de heliga att inte ha något med mörkret att göra utan hålla sig
i tryggheten av evangeliets ljus. Genom att studera 1 Johannesbrevet kan eleverna
bli bättre på att urskilja falska läror om Jesus Kristus, och att följa Johannes råd kan
hjälpa dem att behålla en nära gemenskap med Herren då de förblir i sanningen.
Dessutom kan studiet av den här boken hjälpa eleverna att förstå den stora kärlek
som vår himmelske Fader har för vart och ett av sina barn, vilket han visade genom
att ge sin son, Jesus Kristus, till ett offer för hela mänskligheten.

Vem skrev den här boken?
”[Författaren] nämner inte sitt namn men är av en enstämmig, fornkyrklig tradition
identifierad med aposteln Johannes”, en av de ursprungliga tolv apostlarna (se
fotnot till 1 Joh. 1:1; HFS, ”Johannes, Sebedeus son”).
Författaren till Johannesbreven var ögonvittne till den uppståndne Frälsaren, vilket
aposteln Johannes helt klart var (se 1 Joh. 1:1–4; 4:14).

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när och var 1 Johannesbrevet skrevs. Troligen skrevs det någon
gång under den senare delen av det första århundradet e.Kr.
Även om Johannes tillbringade en stor del av sitt tidiga liv i Palestina, var området
fientligt mot kristna och judar efter förstörelsen av Jerusalem och dess tempel år
70 e.Kr. Enligt traditionen lämnade Johannes Palestina för att bo i Efesus under sina
senare år. Om så var fallet kan Johannes ha skrivit brevet från Efesus mellan 70 och
100 e.Kr.

Vem skrevs den för och varför?
Vem 1 Johannesbrevet riktar sig till är inte klart uttryckt, men av texten att döma
verkar det som att Johannes skrev till troende (se 1 Joh. 1:3–4; 2:12–14), möjligtvis
de troende i Mindre Asien (dagens Turkiet) där en del historiska källor uppger att
Johannes kan ha bott och verkat i slutet av det första århundradet e.Kr.
Vid den här tiden hade falska lärare skapat en schism, eller splittring, mellan de
heliga i området (se 1 Joh. 2:18–19, 22, 26; 4:1), och avfallet spred sig i kyrkan. En
viss filosofi som vann popularitet var doketismen. Doketismen var en del av en
större rörelse, känd som gnosticismen. En grundläggande lära inom många former
av gnosticismen var att anden var helt och hållet god och att materia, inklusive den
fysiska kroppen, var helt och hållet ond.
Anhängare till gnosticismen trodde att frälsning inte uppnåddes genom att vi
befrias från synd, utan snarare genom att anden befrias från materian, det vill säga
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den fysiska kroppen. De trodde också att frälsning uppnåddes genom särskild
kunskap (gnosis) snarare än genom tro på Jesus Kristus.
Anhängare till doketismen överbetonade Jesu andliga natur till den grad att de
förkastade uppfattningen att han kom till jorden i kroppslig form. De trodde att
Gud var osynlig, odödlig, allvetande och immateriell, och de ansåg att den fysiska
världen och den fysiska kroppen var simpla och onda. På grund av detta trodde de
att eftersom Jesus var Guds gudomlige Son kunde han inte ha upplevt
begränsningarna av att vara mänsklig. Enligt deras synsätt föddes Jesus Kristus inte
bokstavligen i köttet och han bodde inte i en konkret kropp, blödde inte, led inte,
dog inte och uppstod inte med en fysisk uppstånden kropp – han bara tycktes göra
detta. Doketism kommer från det grekiska ordet dokeō, som betyder ”synas” eller
”verka”.
Även om 1 Johannesbrevet motbevisar dessa falska läror, framhärdade de ändå och
smög sig in bland kyrkans medlemmar. Dessa och andra falska läror bidrog till det
stora avfallet.

Vad kännetecknar den här boken?
Som en av Jesu Kristi ursprungliga apostlar var Johannes ett särskilt vittne om den
uppståndne Frälsaren. Johannes inledde sitt brev med att förkunna att han
personligen hade sett, hört och vidrört Jesus Kristus. Med utgångspunkt i detta
personliga vittnesbörd, uppmanade Johannes sina läsare att ”ha gemenskap …
med Fadern och hans Son Jesus Kristus” (1 Joh. 1:3). Kärleken är ett centralt tema i
Johannes första brev. Johannes betonade att de som säger att de älskar Gud men
som i sin tur inte älskar dem som finns omkring dem, är lögnare (se 1 Joh.
4:20–21).

Översikt

1 Johannesbrevet 1–3 Johannes undervisar om att vi genom lydnad kan lära känna
Gud, ha gemenskap med honom och bli honom lika. I de sista dagarna skall
antikrister komma. Frälsarens kärlek till oss manifesteras genom hans
försoningsoffer.
1 Johannesbrevet 4–5 Johannes uppmuntrar de heliga att avgöra om en lärare är
av Gud. Gud är kärlek och tack vare sin stora kärlek till oss sände hans sin Son för
att lida för vår skull. De som älskar Gud håller hans bud. De som tror på Jesus
Kristus och är födda av Gud skall besegra världen.
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1 Johannesbrevet
Inledning

Johannes uppmuntrade kyrkans medlemmar att söka
gemenskap med Fadern och Sonen. Han framhöll att vi
behöver hålla Guds bud för att visa vår kärlek till honom.

Johannes påminde även kyrkans medlemmar om att
älska andra.

Lektionsförslag
Undervisa på Frälsarens sätt
President Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum uppmanade evangelielärare att sträva efter
att undervisa på Frälsarens sätt: ”När vi börjar analysera oss själva och försöker bli bättre lärare,
kan vi då hitta ett bättre föredöme? Kan vi bedriva några ädlare studier än att analysera våra
ideal, målsättningar och metoder och jämföra dem med Jesus Kristus?” (Teach Ye Diligently,
rev. uppl. [1991], s. 22).

1 Johannesbrevet 1–5
Johannes förklarar vikten av att hålla buden och älska varandra
Dela upp eleverna i par. Skriv ordet avfall på tavlan. Be eleverna kort förklara för sin
kamrat vad avfall betyder. Be sedan en elev komma fram till tavlan och skriva en
definition av ordet avfall. Definitionen bör vittna om att avfall betyder att vända sig
bort ifrån sanningen (se HSF, ”Avfall”, scriptures.lds.org).
Förklara att aposteln Johannes skrev 1 Johannesbrevet vid en tid då avfall hotade
kyrkan. I sitt brev varnade Johannes de heliga för antikrister (se 1 Joh. 2:18–26; 4:3).
En antikrist är ”allt och alla som förfalskar evangeliets sanna frälsningsplan och
som öppet eller i hemlighet motarbetar Kristus” och hans utvalda tjänares
auktoritet och undervisning (HFS, ”Antikrist”, scriptures.lds.org). En del antikrister
på Johannes tid lärde att Jesus Kristus inte hade en fysisk kropp när han var på
jorden utan endast tycktes vara en fysisk varelse.
Be en elev läsa upp 1 Johannesbrevet 1:1–4. Be klassen följa med i texten och se vad
Johannes vittnade om för att motbevisa den här falska läran. Förklara att uttrycket
”Livets ord” (v. 1) betyder Jesus Kristus.
• Vilka ord använde Johannes för att motbevisa den falska uppfattningen att Jesus
Kristus inte hade en fysisk kropp?
• Varför bar Johannes sitt heliga vittnesbörd om Jesus Kristus för kyrkans
medlemmar, enligt vers 3–4? (Han ville att de skulle ha gemenskap med
kyrkans ledare, som hade gemenskap med vår himmelske Fader och Jesus
Kristus. Han ville också att de skulle ha fullkomlig glädje.)
Förklara gärna att uttrycket ”ha gemenskap” innebär att man har en relation av
tillit, umgänge och ett gemensamt mål. Vi kan ha gemenskap med kyrkans ledare
när vi tar emot och följer deras undervisning och råd.
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Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Om vi tar emot och följer profeternas
och apostlarnas undervisning kan vi …
• Hur skulle ni avsluta den här meningen så att den blir en princip, baserat på
Johannes undervisning i 1 Johannesbrevet 1:3? (Avsluta meningen på tavlan
med elevernas ord, så att följande princip uttrycks: Om vi tar emot och följer
profeternas och apostlarnas undervisning kan vi få gemenskap med
Fadern och Sonen.)
Visa bilder av kyrkans nuvarande president och andra profeter och apostlar.
• Hur kan vi, genom att följa profeternas och apostlarnas undervisning, uppnå
gemenskap med vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp 1 Johannesbrevet 1:5–6. Be klassen följa med i texten och se vad
som kan hindra oss från att ha gemenskap med vår Fader i himlen.
• Vad kan hindra oss från att ha gemenskap med vår Fader i himlen?
Förklara att Johannes användning av ordet mörker syftar på andligt mörker.
• Vad tror ni det innebär att vandra i andligt mörker?
Be eleverna studera 1 Johannesbrevet 1:7–10; 2:1–6 och leta efter sanningar som
Johannes undervisade om som kan hjälpa oss veta hur vi ska vandra i evangeliets
ljus. Förklara att försoningen (1 Joh. 2:2) återställer gemenskapen med Gud. Be
eleverna studera de här verserna tyst för sig själva eller med en kamrat eller i små
grupper.
• Vilka sanningar hittade ni i de här verserna? (Skriv gärna elevernas svar på
tavlan. De kan inkludera sanningar som följande: Jesus Kristus sonade våra
synder. När vi håller Guds bud lär vi känna honom.)
• Varför tror ni att vi lär känna Gud när vi håller hans bud?
• När har ni upplevt att ni lärt känna Gud bättre då ni har strävat efter att hålla
hans bud?
Läs upp följande beskrivningar av två sista dagars heliga ungdomar. Be eleverna
lyssna efter ett särskilt bud som de här två personerna har svårt för att följa.
1. En ung man läser skrifterna varje dag och utför troget sina prästadömsplikter,
men han är ofta ovänlig mot sin yngre bror.
2. En ung kvinna närvarar trofast vid sina möten i kyrkan och har förtjänat Unga
kvinnors utmärkelse. Men hon skriver ofta oförskämda kommentarer om några
av sina klasskamrater och lärare på sociala medier.
• Vilket bud har de här två unga personerna svårt för att följa?
Be eleverna fundera på några situationer där de kan tänkas ha svårt för att visa
kärlek till andra.
Be några elever turas om att läsa upp 1 Johannesbrevet 2:9–11; 4:7–11, 19–21. Be
klassen följa med i texten och se vad Johannes undervisade om kärlek. Uppmuntra
gärna eleverna att markera de lärdomar i de här verserna som känns viktiga
för dem.
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• Vilka av Johannes lärdomar om kärlek känns viktiga för er? Varför?
• Vilken princip hittar vi i de här verserna om vad vi gör när vi älskar Gud?
(Eleverna kan använda andra ord men bör komma fram till en princip liknande
den här: När vi älskar Gud, älskar vi andra.)
• Varför tror ni att vi visar kärlek till andra om vi verkligen älskar Gud?
Förklara att även om Johannes använde ordet hatar i 1 Johannesbrevet 4:20, finns
det många andra sätt att hålla tillbaka vår kärlek och vänlighet, utöver att hata
andra. Be eleverna förklara hur de tror att vi kanske gör det här.
Be en elev läsa upp 1 Johannesbrevet 3:17–18 och be klassen titta efter hur vi bör
visa vår kärlek till andra. Be eleverna berätta vad de hittar. Eleverna bör upptäcka
vikten av att älska, inte bara ”med ord” utan också ”i handling”.
• Varför tror ni att det är viktigt att vi visar vår kärlek genom handlingar och inte
bara genom ord?
• Vem känner ni som är ett bra exempel på att visa kärlek till andra? Vad gör den
här personen som visar hans eller hennes kärlek till andra?
Be eleverna tänka på någon som de skulle kunna visa mer kärlek. Be dem skriva
namnet på personen på ett papper, tillsammans med något specifikt de skulle
kunna göra för att visa kärlek eller vänlighet till den personen. Förklara att de inte
behöver visa sin kärlek på något överdrivet sätt utan att det oftast är de små, enkla
handlingarna av kärlek och vänlighet som betyder mest. Be dem ta med pappret
hem och handla enligt vad de har skrivit.
Påpeka att när vi visar vår kärlek genom handling, följer vi Jesu Kristi exempel (se
1 Joh. 2:6; 3:1–3). Avsluta gärna den här delen av lektionen med att bära ditt
vittnesbörd om de sanningar eleverna har hittat i sina studier av 1 Johannesbrevet.
Uppmuntra eleverna att tillämpa de här sanningarna i sina liv.
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Introduktion till Johannes
andra brev
Varför studera den här boken?
I sitt andra brev uttryckte Johannes bekymmer över avfälliga influenser i kyrkan.
Samtidigt uttryckte han glädje över kyrkans medlemmar som hade förblivit starka
och lojala mot evangeliet (se 2 Joh. 1:4). De här orden illustrerar den glädje och
tacksamhet som ledare i kyrkan känner för dem som förblir trofasta mot Herren.
När eleverna studerar 2 Johannesbrevet kan de bli stärkta av Johannes påminnelse
om att älska varandra, lyda Guds bud, och trofast förbli i Kristi lära.

Vem skrev den här boken?
Författaren kallade sig själv ”den gamle” (2 Joh. 1:1), och enligt traditionen var det
Johannes, en av de ursprungliga tolv apostlarna, som skrev det här brevet (se HFS,
”Johannes, Sebedeus son”).

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när och var 2 Johannesbrevet skrevs.
Om traditionen stämmer beträffande Johannes långa vistelse i Efesus, kan han ha
skrivit brevet där mellan 70 och 100 e.Kr.

Vem skrevs den för och varför?
Johannes andra brev skrevs till ”den utvalda frun och hennes barn” (2 Joh. 1:1). Det
är okänt om Johannes vände sig till sin familj eller till en annan specifik grupp
människor, eller om han talade till kyrkan som helhet bildligt sett.
Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum skrev att
2 eller 3 Johannesbrevet kan ha varit brev som Johannes skrev till sin närmaste
familj (se Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 3:409–410,
412–414).
En annan möjlighet är att ”den utvalda frun” faktiskt syftar på en kristen
församling (se 2 Joh. 1:13). Det grekiska ordet för kyrka är femininum, och det var
vanligt att bildligt tala om kyrkan som en kvinna (se Ef. 5:25–27, 32; JSÖ, Upp.
12:1–3, 7 [i HFS]; Upp. 19:7–8).
Liksom i 1 Johannesbrevet skrev Johannes uppenbarligen det här brevet för att
bemöta de falska lärorna om att Jesus Kristus inte bokstavligen hade kommit till
jorden i köttet. Han förklarade att medlemmar som lärde att Kristus inte hade en
fysisk kropp inte skulle släppas in hemmet eller i församlingen (se 2 Joh. 1:7–10).

Vad kännetecknar den här boken?
I det här brevet varnade Johannes för falska lärare som hade kommit in i kyrkan.
Han rådde medlemmarna att inte lyssna på eller umgås med dessa personer.
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Översikt

2 Johannesbrevet 1 Johannes påminner kyrkan om budet att älska varandra. Han
varnar för falska lärare och bedragare i kyrkan och råder kyrkans medlemmar att
inte låta dem få vara kvar i deras församlingar.
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Introduktion till Johannes
tredje brev
Varför studera den här boken?
I det här korta brevet berömde Johannes Gajus, en medlem i kyrkan som var lojal i
en tid av uppror mot kyrkans ledare. Johannes lärdomar kan hjälpa eleverna att
lättare förstå det avfall som skedde i kyrkan på Nya testamentets tid och kan
inspirera dem till att förbli trofasta mot kyrkans ledare, trots motstånd.

Vem skrev den här boken?
Författaren kallade sig själv ”den gamle” (3 Joh. 1:1), och enligt traditionen är det
aposteln Johannes.

När och var skrevs den?
Vi vet inte exakt när och var 3 Johannesbrevet skrevs.
Om traditionen stämmer beträffande Johannes långa vistelse i Efesus, kan han ha
skrivit brevet där mellan 70 och 100 e.Kr.

Vem skrevs den för och varför?
Johannes tredje brev skrevs till Gajus, en trofast medlem i kyrkan som Johannes
berömde för att ha visat osjälvisk hängivenhet mot Kristi sak genom att erbjuda
boende åt Guds resande tjänare (se 3 Joh. 1:5–8).
Johannes varnade också Gajus för någon som hette Diotrefes, som kan ha haft en
lokal ledarskapsposition i kyrkan. Diotrefes gjorde öppet motstånd mot Johannes
och andra ämbetsmän i kyrkan och hindrade till och med lokala medlemmar i
kyrkan som ville ta emot dem, från att gå på kyrkans möten (se 3 Joh. 1:9–10).
Johannes uppmuntrade Gajus att fortsätta i godhet och sa att han hoppades kunna
hälsa på Gajus snart (se 3 Joh. 1:11–14).

Vad kännetecknar den här boken?
I 3 Johannesbrevet ser vi Johannes bekymmer över avfälliga influenser i kyrkan. Vi
ser också Johannes kärlek till andra och den glädje han kände över dem som valde
ett liv i lydnad (se 3 Joh. 1:4).

Översikt

3 Johannesbrevet 1 Johannes berömmer Gajus för hans trofasthet och varnar för
en ledare som har motsatt sig Johannes och andra ledare i kyrkan.
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2 Johannesbrevet–3 Johannesbrevet
Inledning

Johannes varnade de heliga för människor som skulle bedra
och förkunna att Jesus Kristus inte hade kommit i köttet. Han
berömde även Gajus för hans trofasthet.
Obs: Den här lektionen innehåller ett lektionsförslag till
3 Johannesbrevet som innebär att eleverna får brev från sina
föräldrar eller ledare i kyrkan. Om du väljer att använda
undervisningsförslaget behöver du förbereda det flera dagar i

förväg. Be föräldrarna eller, om det behövs, elevernas lokala
ledare i kyrkan att skriva ett kort brev till eleven där de
uttrycker den glädje de känt då de har sett elevens
ansträngningar att leva efter evangeliet. Se till att du har ett
brev till varje elev från dennes föräldrar eller ledare i kyrkan
den dag du håller lektionen.

Lektionsförslag
2 Johannesbrevet
Johannes varnar för personer som lär ut falska lärosatser
Nämn en välkänd idrottare som de flesta elever känner till.
• Vad tror ni den här idrottaren gör för att behålla sin toppform för att kunna
prestera väl?
• Vad skulle kunna hända om den här idrottaren, som har arbetat hårt för att
komma i form, skulle sluta gå till gymmet och börja äta skräpmat, titta mycket
på tv, spela datorspel och ta substanser som är skadliga för kroppen?
Låt eleverna tänka på hur det arbete som framgångsrika idrottare måste lägga ner
för att behålla sin fysiska toppform kan jämföras med arbetet som kyrkans
medlemmar måste göra för att behålla de välsignelser de uppnått genom
evangeliet. Be eleverna leta efter en princip när de studerar 2 Johannesbrevet som
kan hjälpa dem behålla de välsignelser de fått som medlemmar i kyrkan.
Sammanfatta 2 Johannesbrevet 1:1–4 med att förklara att aposteln Johannes
inledde sitt brev med att tilltala ”den utvalda frun och hennes barn”, vilket
antingen kan ha varit ett direkt tilltal av en kvinnlig medlem i kyrkan och hennes
barn eller ett symboliskt språk för att beskriva en församling i kyrkan.
Be en elev läsa upp 2 Johannesbrevet 1:5–6. Be klassen följa med i texten och se
vilket bud Johannes påminde de heliga om.
• Vilket bud påminde Johannes de heliga om?
Be en elev läsa upp 2 Johannesbrevet 1:7. Be klassen ta reda på varför Johannes
rådde kyrkans medlemmar att ”leva i” (2 Johannesbrevet 1:6), eller att hålla, buden.
• Varför rådde Johannes kyrkans medlemmar att hålla buden?
• Vad undervisade ”bedragarna” (v. 7) om?
Förklara att när Johannes skrev brevet hade en filosofisk inriktning kallad doketism
börjat bli populär. Doketister trodde att Gud var så upphöjd att han stod över
lidande, död och alla andra jordiska erfarenheter. Därför drog de slutsatsen att
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eftersom Jesus Kristus var Guds Son, hade han egentligen inte kommit i köttet utan
hans ande bara tycktes göra sådant som en dödlig skulle göra eller erfara.
• Kan ni nämna några exempel på falska läror i vår tid som motsäger evangeliets
sanningar?
• Varför är de lärorna andligt farliga?
Be en elev läsa upp 2 Johannesbrevet 1:8. Be klassen följa med i texten och se vad
Johannes rådde kyrkans medlemmar att göra mot bakgrund av dessa falska läror.
Förklara att ”se till” innebär att vara vaksamma eller försiktiga så att vi inte tar till
oss falska läror.
• Vilken princip lär vi oss av Johannes undervisning i vers 6–8 om hur vi kan
fortsätta njuta av evangeliets välsignelser som vi har fått? (Med egna ord bör
eleverna komma fram till följande princip: När vi håller buden och är
vaksamma, kan vi fortsätta njuta de evangeliets välsignelser som vi har
fått. Skriv den principen på tavlan.)
Be eleverna skriva en lista på evangeliets välsignelser som de redan har fått eller
hoppas på att få i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Be dem berätta för
klassen vad de har skrivit. Skriv deras svar på tavlan.
• På vilket sätt kan det hindra oss från att ta emot och fortsätta njuta av
evangeliets välsignelser, om vi tar till oss falska läror?
Be en elev läsa upp 2 Johannesbrevet 1:9. Be klassen följa med i texten och se vad
Johannes lärde ska hända med dem som förblir i Kristi lära, eller håller sig nära och
håller fast vid evangeliet.
• Vad har de som förblir i Kristi lära med sig? (När eleverna har svarat skriver du
följande princip på tavlan: Om vi förblir i Kristi lära har vi Fadern och
Sonen med oss.)
Påpeka att ett av de sätt varpå Fadern och Sonen är med oss är genom den Helige
Andens sällskap.
Be eleverna fundera över sina ansträngningar att hålla buden, att vara vaksamma
och att förbli i evangeliet. Be dem skriva ner varför de vill behålla de välsignelser de
har fått tack vare evangeliet, samt att skriva ner en sak de ska göra nu för att vara
mer trofasta och konsekventa i att hålla buden.
Sammanfatta 2 Johannesbrevet 1:10–13 med att förklara att Johannes rådde de
heliga att undvika människor som spred falska läror. Han uttryckte också sin
önskan att personligen få besöka de heliga som han skrev till.

3 Johannesbrevet
Johannes berömmer Gajus för hans trofasthet
Ta med en liten sten och en stor skål med vatten till lektionen. Be en elev släppa
ner stenen i skålen utan att det blir ringar på vattnet.
• Varför är det omöjligt för vattnet att förbli oberört av stenen?
• Vilka, utöver er själva, kan påverkas positivt av ert val att leva efter evangeliet?
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Förklara att Johannes i 3 Johannesbrevet vände sig till en trofast medlem i kyrkan
som hette Gajus.
Be en elev läsa upp 3 Johannesbrevet 1:1–4. Be klassen följa med i texten och se hur
Johannes påverkades av Gajus trofasthet i att leva efter evangeliet. Förklara att barn
i vers 4 kan syfta på medlemmar i kyrkan som Johannes hade omvänt till
evangeliet.
• Hur påverkades Johannes av Gajus trofasthet i att leva efter evangeliet?
• Hur skulle ni sammanfatta en sanning i de här verserna om hur det kan
påverka er själva och andra, att ni lever efter evangeliet? (Eleverna kan hitta
flera olika sanningar, men se till att de kommer fram till följande sanning: Att
leva efter evangeliet ger glädje, inte bara till oss själva, utan även till
andra.)
• När har ni upplevt glädje tack vare att någon annan trofast levde efter
evangeliet?
För att ytterligare illustrera den här sanningen delar du ut breven nu, om du har
valt att be föräldrar eller ledare i kyrkan att skriva brev till eleverna. Se till att du har
ett brev till varje elev från dennes föräldrar eller en ledare i kyrkan och ge eleverna
tid till att läsa breven.
Inbjud alla elever att delta
Hitta lämpliga sätt att inbjuda alla elever att engagera sig i lektionen. Genom att be varje elevs
föräldrar eller ledare att skriva ett brev kan varje elev engageras, även de som vanligen är osäkra
eller ovilliga att delta aktivt.

Sammanfatta 3 Johannesbrevet 1:5–14 med att förklara att Johannes berömde
Gajus för hans villighet att ta emot resande ledare i kyrkan eller missionärer, och att
han kritiserade en lokal ledare som hette Diotrefes, som inte hade tagit emot
Johannes och hans följeslagare.
Repetera sanningarna som lyfts fram i den här lektionen. Vittna om sanningarna
och uppmuntra eleverna att tillämpa dem i sina liv.
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Introduktion till Judas brev
Varför studera den här boken?
Judas brev beskriver avfallets krafter som var verksamma i den tidiga kyrkan. När
eleverna studerar det här brevet kan de lära sig att urskilja dem som försöker vända
Jesu Kristi lärjungar bort från tron. Eleverna kan också komma att känna att det är
viktigt att ihärdigt fortsätta kampen för tron och förbli den trogna.

Vem skrev den här boken?
Författaren till det här brevet identifierar sig som ”Judas, Jesu Kristi tjänare och
Jakobs bror” (Jud. 1:1). Enligt traditionen ska Judas vara Jesu Kristi halvbror (se
Matt. 13:55; Mark. 6:3; HFS Judas samt fotnot till Judas brev). Judas var
uppenbarligen en högaktad medlem i kyrkan i Jerusalem och han kan ha rest som
missionär (se Apg. 1:13–14; 1 Kor. 9:5). Det finns ingen indikation på vilket
prästadömsämbete Judas hade, men brevet självt antyder att han hade en
auktoritets ställning som berättigade honom till att skriva brev med råd.

När och var skrevs den?
Vi vet inte var Judas brev skrevs. Om det här brevet författades av Judas, Jesu bror,
skrevs det antagligen mellan 40 och 80 e.Kr.

Vem skrevs den för och varför?
Judas brev riktades till trofasta kristna – ”till dem som är kallade och älskade i Gud,
vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus” (Jud. 1:1). Judas uttalade syfte var att
uppmana läsarna till att ”fortsätta kampen för tron” mot ogudaktiga lärare som
hade kommit in i kyrkan och som förespråkade omoraliskt beteende samt falska
läror som förnekade Herren Jesus Kristus (se Jud. 1:3).

Vad kännetecknar den här boken?
Även om den är en av de kortaste böckerna i Nya testamentet, innehåller Judas
brev information som inte finns någon annanstans i Bibeln. Judas skrev om ”änglar
som inte bevarade sin höga ställning” [som inte höll sitt första tillstånd] (v. 6; se
även Abr. 3:26); han skrev om en tvist mellan Mikael och Lucifer om Moses kropp
(v. 9), samt om en profetia som Hanok [Enok] gav om Frälsarens andra ankomst (v.
14–15; se även Mose 7:65–66).
Äldste Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum observerade flera unika
särdrag för Judas brev:
”I hela Bibeln är det endast Judas som bevarar för oss kunskapen om att
föruttillvaron var vårt första tillstånd och att vissa änglar misslyckades med att bestå
dess prov.
Det är genom honom vi får den ringa kunskap vi har om tvisten mellan Mikael och
Lucifer om Moses kropp.
Endast han skriver ner Enoks strålande profetia om Människosonens andra
ankomst” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 3:415).
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Judas ord är skarpa mot dem som motsatte sig Gud och hans tjänare och mot dem
som utövade omoralisk hednisk dyrkan och som hävdade att de var undantagna
från att behöva hålla Guds bud, inklusive kyskhetslagen. Judas beskrev några av
dessa fördärvade personers karaktärsdrag.

Översikt

Judas 1 Judas uppmanar kyrkans medlemmar att ”fortsätta kampen för tron” (se
Jud. 1:3). Han förklarar att människor diskret har smugit sig in bland de heliga och
sprider falska lärosatser och förespråkar onda sedvänjor. Judas varnar för de
straffdomar som ska komma över dem som vänder sig bort från Gud. Judas råder
kyrkans medlemmar att bygga upp sin tro och att ”hålla sig kvar i Guds kärlek” (se
Jud. 1:21).
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Judas brev
Inledning

Judas uppmanade kyrkans medlemmar att fortsätta kampen
för tron och försvara den mot falska lärare. Han beskrev
falska lärare och rådde de heliga att bygga sina liv på Jesu
Kristi evangelium. Judas är enligt traditionen Jesu Kristi

halvbror (se Matt. 13:55, samt fotnot till Judas brev). Judas
var uppenbarligen en aktiv, högaktad medlem i kyrkan i
Jerusalem.

Lektionsförslag
Förtrösta på Herren och på Anden
Ansvaret att undervisa ungdomar om evangeliets principer kan kännas svårt och överväldigande.
Kom ihåg att detta är Herrens verk och att han hjälper dem att ha framgång som vänder sig till
honom i tro (se Moro. 7:33). Ha också tro på att den Helige Anden kan uppmjuka elevernas
hjärtan och mana dem att tillämpa evangeliets sanningar på sina behov och omständigheter (se
Alma 24:8; L&F 50:14).

Judas 1:1–19
Judas uppmanar kyrkans medlemmar att fortsätta kampen för tron och försvara den
mot falska lärare
Läs upp följande scenarier och be eleverna fundera på hur de skulle svara:
1. En vän gör ett inlägg på sociala medier som kritiserar kyrkans ståndpunkt i
fråga om samkönade äktenskap.
2. En granne får veta att du är medlem i kyrkan. Han berättar för dig att han har
läst Mormons bok och känner att det är upplyftande litteratur, men att det inte
är Guds ord.
3. Under en klassdiskussion i skolan argumenterar en klasskamrat för att det är
ofarligt att titta på pornografi och inte alls behöver avrådas.
• Hur skulle man kunna handla i de här situationerna?
Be en elev läsa upp Judas 1:3–4. Be klassen följa med i texten och se vad Judas
varnade kyrkans medlemmar för.
• Vad varnade Judas medlemmarna i kyrkan för, enligt vers 4?
Hjälp eleverna förstå att ”gudlösa personer” med onda avsikter hade anslutit sig till
kyrkans led. De här medlemmarna förespråkade förvrängda, omoraliska sedvänjor
genom att undervisa att läran om nåden medgav full rätt att synda, eftersom Gud
barmhärtigt skulle förlåta. De förkastade också vissa sanningar om vår himmelske
Fader och Jesus Kristus. N/A
• Vad uppmanade Judas de trofasta medlemmarna i kyrkan att göra med tanke på
de falska läror och moraliskt fördärvade sedvänjor som dessa människor spred?
(Att ”fortsätta kampen för tron” [se vers 3].)
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Förklara att ”den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (v. 3) syftar
på Jesu Kristi evangelium – sanningarna, lagarna och förordningarna som Frälsaren
och hans apostlar undervisade om.
• Vilken sanning lär vi oss om Jesu Kristi lärjungars ansvar när det gäller att
handskas med falska läror och moraliskt fördärvade sedvänjor? (Eleverna kan
använda egna ord för att lyfta fram följande sanning: Jesu Kristi lärjungar ska
fortsätta kampen för Jesu Kristi evangelium och försvara den mot falska
läror och moraliskt fördärvade sedvänjor.)
• Vad tror ni det innebär att fortsätta kampen för evangeliet? (Vi ska modigt
undervisa och vittna om evangeliet. Men vi ska inte vara ovänliga, överlägsna
eller stridslystna när vi gör det [se Alma 38:12; 3 Ne. 11:29].)
• Hur kan vi kämpa för evangeliet utan att vara stridslystna?
Påminn eleverna om situationerna som beskrevs tidigare i lektionen.
• Hur kan vi kämpa för evangeliet mot falska läror och moraliskt fördärvade
sedvänjor i dessa och liknande situationer?
Be en elev läsa upp följande berättelse av äldste Neil L. Andersen i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur den unga kvinnan kämpade för
evangeliet.
”Jag pratade nyligen med en Laurel-flicka från Förenta staterna. Jag citerar från
hennes mejl:
’Under det gångna året började några av mina vänner på Facebook lägga ut sina
åsikter om äktenskap. Många var för samkönade äktenskap och flera ungdomar i
kyrkan ”gillade” deras inlägg. Jag lämnade ingen kommentar.
Jag beslutade mig för att berätta om min tro på det traditionella äktenskapet på
ett tankeväckande sätt.
Jag lade till följande text till min profilbild: ”Jag tror på äktenskap mellan en man och en
kvinna.” Nästan genast började jag få meddelanden. ”Du är självisk.” ”Du dömer andra.” En
person jämförde mig med en slavägare. Och en god vän som är en stark medlem i kyrkan gjorde
följande inlägg: ”Du måste hänga med i tiden. Saker och ting ändrar sig, och det borde du
också göra.”
Jag sa inte emot’, säger hon, ’men jag tog inte bort det jag hade skrivit.’
Hon avslutar: ’Ibland måste man som president Monson sa ”stå ensam”. Jag hoppas att vi
ungdomar ska stå tillsammans och vara trofasta mot Gud och mot det som hans levande profeter
undervisar om’” (”Andliga virvelvindar”, Liahona, maj 2014, s. 19–20).

• Hur kämpade den här unga kvinnan för evangeliet?
• När har ni eller någon ni känner kämpat för Jesu Kristi evangelium? Vad lärde
ni er av den upplevelsen?
Be eleverna begrunda vad de kan göra för att fortsätta kampen för Jesu Kristi
evangelium. Uppmana dem att följa de maningar de får.
Sammanfatta Judas 1:5–7 med att förklara att Judas jämförde de här upproriska
medlemmarna i kyrkan med människor på Gamla testamentets tid som gjorde
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uppror mot Gud och som led hans straffdomar. Bland dessa människor fanns
många av Israels barn som förgjordes i öknen samt folket i Sodom och Gomorra
som förgjordes genom eld. Judas jämförde också upproriska medlemmar i kyrkan
med dem som gjorde uppror mot Gud i sitt första tillstånd, eller i föruttillvaron, och
som kastades ut ur hans närhet (Jud. 1:6; se även Abr. 3:22–26).
Skriv följande rubrik på tavlan: Kännetecken på falska lärare.
Förklara att i Judas 1:8–16 läser vi Judas beskrivning av många kännetecken som
skulle hjälpa kyrkans medlemmar att känna igen dem som spred omoraliska
filosofier och sedvänjor i kyrkan. För att illustrera detta framhåller du orden ”moln
utan vatten som drivs bort av vindarna” och ”träd utan frukt på senhösten” i Judas
1:12.
• Hur kan falska lärare vara som moln utan vatten och fruktträd utan frukt?
Dela upp eleverna i grupper om tre eller fyra. Be eleverna läsa Judas 1:8, 10, 14–19
med sina gruppmedlemmar och leta efter fler kännetecken på falska lärare. Föreslå
att eleverna markerar det som de hittar. Du kan behöva förklara att ”i den sista
tiden” (v. 18) syftar på den tidsperiod som Judas levde i såväl som de sista dagarna
som vi nu lever i.
Efter en stund ber du eleverna komma fram till tavlan och skriva ett kännetecken
på falska lärare som de har hittat. Kännetecken som eleverna kan tänkas skriva är
följande (du kan behöva använda några av de här uttrycken för att hjälpa eleverna
förstå vad de läser):
Kännetecken på falska lärare
Skändar sin kropp genom omoral (v. 8)
Föraktar Herren och smädar höga makter (v. 8)
Talar illa om sådant som de inte förstår (v. 10)
Förstör sig genom att leva efter den köttsliga kunskap de har (v. 10)
Gör gudlösa gärningar (v. 15)
Talar hårda ord mot Gud (v. 15)
Knotar och klagar (v. 16)
Följer sina begär (v. 16)
Skryter (v. 16)
Smickrar andra för att gynna sig själva (v. 16)
Hånar Herrens kyrka och dess normer (v. 18)
Vållar splittring bland de troende (v. 19)
Tänker och handlar oandligt (v. 19)
Har inte Guds Ande (v. 19)
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• Om man inte har Anden hos sig, hur kan det leda till att man utvecklar de
karaktärsdrag som listats på tavlan?
• Varför är det viktigt att känna igen falska lärares karaktärsdrag?
Hjälp eleverna förstå att inte alla som har ett eller flera av dessa karaktärsdrag eller
som lär ut något felaktigt, nödvändigtvis är falska lärare enligt Judas beskrivning.
En sådan person kan oavsiktligt ha missförstått ett ämne. Men dessa kännetecken
kan hjälpa oss känna igen falska lärare vars avsikt är att försvaga andras tro och
lydnad genom att lura dem och förespråka det som är ont.
Be eleverna läsa Judas 1:17–18 tyst för sig själva.
• Vem hade tidigare varnat kyrkans medlemmar för falska lärare?
• Vilken sanning lär vi oss av de här verserna om hur apostlar och profeter kan
hjälpa oss i våra ansträngningar att kämpa mot falska lärare? (Eleverna kan
använda egna ord, men bör urskilja följande sanning: Apostlar och profeter
varnar oss för och hjälper oss känna igen dem som försöker försvaga vår
tro och lydnad. Skriv den sanningen på tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter hur hans uttalande återspeglar den här
sanningen.
”Idag varnar vi er för att falska profeter och falska lärare kommer fram, och om
vi inte aktar oss kan till och med de som tillhör de trofasta medlemmarna i Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga falla offer för deras bedräglighet” (”Akta er
för falska profeter och falska lärare”, Liahona, jan. 2000, s. 74).

• Med tanke på den här sanningen, varför är det viktigt att studera apostlarnas
och profeternas ord?
• Kan ni nämna några falska läror som nutida profeter och apostlar har varnat
oss för?

Judas 1:20–25
Judas råder de heliga att bygga sina liv på Jesu Kristi evangelium och att hjälpa till
att frälsa andra
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vi kan stå fasta i tron genom att …
Be en elev läsa upp Judas 1:20–21. Be klassen följa med i texten och se vad Judas
rådde de heliga att göra för att stå fasta i tron. Du kan behöva förklara att ”be i den
helige Ande” innebär att be med hjälp och inspiration från den Helige Anden.
• Hur skulle ni avsluta meningen på tavlan, med tanke på vers 20–21? (Ett sätt
som eleverna kan avsluta meningen på är: Vi kan stå fasta i tron genom att
bygga våra liv på Jesu Kristi evangelium.)
• Hur kan vi, genom att följa Judas ytterligare undervisning i vers 20–21, bygga
våra liv på evangeliet?
875

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

L EKT I O N 150

• Varför är det mödan väl värt att stå fasta i tron?
• Hur har ni eller någon ni känner fått hjälp att stå fasta i tron genom att leva
efter Judas råd?
Be eleverna att i sina studiedagböcker eller anteckningsböcker skriva ner ett sätt
varpå de kan bli bättre på att följa Judas råd. Uppmuntra dem att göra det som de
har skrivit.
Sammanfatta Judas 1:22–25 med att förklara att Judas rådde trofasta medlemmar i
kyrkan att hjälpa andra som kämpade andligen, kanske på grund av de falska
lärarnas inflytande, och han prisade Gud.
Avsluta med att bära vittnesbörd om sanningarna som togs upp i den här
lektionen.

Repetition av nyckelskriftställen
Tilldela varje elev ett eget nyckelskriftställe. Be eleverna att på ett papper beskriva
ett verkligt scenario där lärosatserna och principerna i deras nyckelskriftställe skulle
kunna tillämpas. När eleverna är klara samlar du in deras scenarier. Läs några av
scenarierna och låt eleverna berätta hur lärosatserna och principerna i
nyckelskriftställena skulle kunna användas och tillämpas på varje scenario. Du kan
också presentera några av scenarierna i början eller slutet av lektionerna under den
kommande veckan.
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2 Petrusbrevet–Judas brev
(Studieavsnitt 30)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
2 Petrusbrevet–Judas brev (Studieavsnitt 30) är inte avsedd att användas som del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa grundläror och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över elevernas behov.

Dag 1 (2 Petrusbrevet)
Aposteln Petrus skrev det här brevet till de heliga för att hjälpa dem under förföljelser, prövningar och avfall inom
kyrkan. När eleverna studerade Petrus ord fick de lära sig att profeter får skriften genom den Helige Anden och att
falska lärare försöker bedra oss till att tro att synd leder till större frihet. Eleverna lärde sig också att vi kan förbereda
oss för Frälsarens andra ankomst genom att leva gudfruktiga liv och ivrigt vänta på hans ankomst.

Dag 2 (1 Johannesbrevet)
I 1 Johannesbrevet lärde sig eleverna att om vi tar emot och följer profeternas och apostlarnas undervisning kan vi få
gemenskap med Fadern och Sonen. Dessutom lärde de sig att när vi älskar Gud, älskar vi andra.

Dag 3 (2 Johannesbrevet–3 Johannesbrevet)
I aposteln Johannes två andra brev till de heliga fortsatte han att uttrycka bekymmer över avfälliga influenser i kyrkan.
Från dessa brev lärde sig eleverna att när vi håller buden och är vaksamma, kan vi fortsätta njuta de evangeliets
välsignelser som vi har fått; och om vi förblir i Kristi lära har vi Fadern och Sonen med oss. Eleverna lärde sig också att
det ger glädje att leva efter evangeliet, inte bara till oss själva utan även till andra, och att kyrkans medlemmar borde
ta emot och stödja alla Herrens tjänare.

Dag 4 (Judas brev)
När eleverna studerade Judas brev till de heliga, som upplevde våldsamt motstånd, fick de lära sig att Jesu Kristi
lärjungar ska fortsätta kampen för Jesu Kristi evangelium och försvara den mot falska läror och förvrängda sedvänjor.
Eleverna lärde sig också att apostlar och profeter varnar oss för och hjälper oss känna igen dem som försöker försvaga
vår tro och lydnad; och att vi kan stå fasta i tron genom att bygga våra liv på Jesu Kristi evangelium.

Inledning
Aposteln Petrus uppmuntrade de heliga till att växa i sin kunskap om Jesus Kristus
genom att försöka bli som honom. Han försäkrade dem om att denna andliga
tillväxt skulle hjälpa dem göra sin ”kallelse och utkorelse fast” (2 Petr. 1:10).
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Lektionsförslag
2 Petrusbrevet 1:1–11
Petrus undervisar om hur man får del av Jesu Kristi gudomliga natur
Obs: När ni diskuterar följande princip och skriftställen ska ni vara försiktiga med
att inte diskutera ämnen som rör templets förrättningar och lärosatser.
Innan lektionen börjar skriver du följande uttalanden på tavlan (se ”Den inre
viljan”, Nordstjärnan, juli 1987, s. 61):
”Vår uppgift är att bli vårt bästa jag” (Thomas S. Monson).

Dela upp klassen i par. Be dem läsa uttalandet på tavlan och med sin kamrat
diskutera följande frågor:
• Vad tror ni president Monson menade med att bli ”vårt bästa jag”?
• Varför tror ni att det är viktigt att bli vårt bästa jag?
• Vad kan hindra oss från att bli vårt bästa jag?
Uppmana eleverna att leta efter en sanning när de studerar 2 Petrusbrevet 1 som
kan hjälpa dem veta hur de kan bli sitt bästa jag.
Sammanfatta 2 Petrusbrevet 1:1–2 med att förklara att Petrus skrev till kyrkans
medlemmar som hade fått tro på Jesus Kristus men som kanske frestades att återgå
till världens syndfulla vägar.
Be en elev läsa upp 2 Petrusbrevet 1:3–4. Be klassen följa med i texten och se vad
Petrus undervisade om för att hjälpa de heliga förbli trofasta till sina vittnesbörd om
Frälsaren.
• Vad undervisade Petrus de heliga om enligt dessa verser?
• Vad innebär det att ”få del av gudomlig natur”? (2 Petr. 1:4).
Be eleverna läsa 2 Petrusbrevet 1:5–7 tyst för sig själva och se vilka Jesu Kristi
egenskaper Petrus uppmuntrade de heliga att utveckla. Be sedan eleverna att skriva
de egenskaper de hittar på tavlan. Du kan även låta eleverna slå upp definitionerna
av de här egenskaperna i en ordbok, om det är någon egenskap de vill förstå bättre.
Låt eleverna tänka på tillfällen när Frälsaren visade någon av de här gudomliga
egenskaperna. Be flera elever berätta för klassen om sina tankar.
Skriv följande ofullständiga princip på tavlan: När vi utvecklar gudomliga egenskaper
inom oss själva kan vi …
Be en elev läsa upp 2 Petrusbrevet 1:8–9. Be klassen följa med i texten och se vilka
välsignelser vi kan få när vi utvecklar Frälsarens gudomliga egenskaper.
• Vilka välsignelser kan vi få när vi utvecklar gudomliga egenskaper? (När
eleverna har svarat avslutar du meningen på tavlan så att det står: När vi
utvecklar gudomliga egenskaper inom oss själva kan vi lära känna Jesus
Kristus.)
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• Varför tror ni att vi kan lära känna Jesus Kristus genom att utveckla gudomliga
egenskaper?
Be en elev läsa upp 2 Petrusbrevet 1:10–11. Be klassen följa med i texten och leta
efter en annan välsignelse som kan komma till dem som är flitiga i att utveckla
gudomliga egenskaper.
• Vilken välsignelse kan komma till dem som är flitiga i att utveckla Jesu Kristi
gudomliga egenskaper? (Förklara att frasen ”att göra er kallelse och utkorelse
fast” [vers 10] betyder att man i det här livet får Guds försäkran om evigt liv.
Petrus syftade även på det här när han sa ”så mycket fastare står nu det
profetiska ordet för oss” [2 Petr. 1:19]. Se även L&F 131:5.)
• Vilken princip kan vi lära oss i de här verserna om varför vi borde vara flitiga i
att utveckla vår gudomliga potential? (Eleverna kanske använder andra ord,
men se till att de identifierar följande princip: Om vi är flitiga i att utveckla
vår gudomliga potential i det här livet kan vi få Guds försäkran om evigt
liv. Skriv den principen på tavlan.)
Be eleverna att tänka på personer de känner som har strävat flitigt efter att utveckla
kristuslika egenskaper.
• Vilka kristuslika egenskaper har personerna ni tänkte på utvecklat?
• Hur har deras ansträngningar och egenskaper hjälpt dem och andra runt
omkring dem?
Bär gärna vittnesbörd om att det hjälper oss att lära känna Kristus och förbereder
oss för att ta emot evigt liv när vi utvecklar gudomliga egenskaper.
Låt eleverna skriva en gudomlig egenskap i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker som de helst skulle vilja utveckla. Be dem skriva en specifik sak de
kan göra för att utveckla den egenskapen.

Nästa studieavsnitt (Uppenbarelseboken 1–11)
Fråga eleverna om de någonsin har hört talas om Apokalypsen. Förklara att
Uppenbarelseboken ofta kallas Apokalypsen, vilket är det grekiska ordet för
”uppenbarelse”. I Uppenbarelseboken beskrev aposteln Johannes en syn han hade
fått som innehåller många profetior om vår tid och framtida händelser, inklusive
Jesu Kristi andra ankomst och slutet på jorden. En stor del av Johannes syn består
av symboler. Uppmuntra eleverna att leta efter symboler som visar hur det goda
slutligen segrar över det onda, när de studerar Uppenbarelseboken.
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Introduktion till Johannes
Uppenbarelse
Varför studera den här boken?
Som ”Jesu Kristi uppenbarelse” (Upp. 1:1), kallas den här boken ibland för
Apokalypsen, vilket på grekiska betyder uppenbarelse, avtäckelse eller avslöjande
av det som varit dolt (se HFS, ”Apokalypsen”; ”Johannes Uppenbarelse”). Den här
boken tar slöjan av Herren Jesus Kristus och uppenbarar hans myndighet, makt och
framträdande roll i Faderns frälsningsplan. Boken uppenbarar också en hel del
viktig information om de händelser som leder fram till Kristi andra ankomst och
tusenårsriket.
Genom att studera Uppenbarelseboken kan eleverna få en djupare förståelse för
Guds uppståndne och förhärligade Son och hans handlingssätt mot Guds barn
genom tiderna av jordens historia, framför allt i den yttersta tiden. Den här boken
ger ett budskap om hopp till de rättfärdiga och kan uppmuntra eleverna till att
förbli trofasta i sina vittnesbörd om Frälsaren även under förföljelse och prövningar.

Vem skrev den här boken?
Aposteln Johannes, Jesu Kristi älskade lärjunge, är bokens författare. Mormons bok
intygar att Johannes var förutordinerad till att skriva det som är upptecknat i
Uppenbarelseboken (se 1 Ne. 14:18–27; Eth. 4:16).

När och var skrevs den?
Uppenbarelseboken skrevs vid en tid när de kristna stod inför falska läror, apati och
allvarlig förföljelse (se Upp. 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Den här förföljelsen
orsakades sannolikt av romerska ämbetsmän under de sista två decennierna av det
första århundradet e.Kr. Johannes skrev från ön Patmos i Egeiska havet, omkring
100 kilometer sydväst om Efesus (se Upp. 1:9).

Vem skrevs den för och varför?
Johannes skrev ett budskap om hopp och uppmuntran till de heliga på hans tid (se
Upp. 1:4, 11) samt i de sista dagarna. De första tre kapitlen i Uppenbarelseboken
riktades specifikt till de sju grenarna av kyrkan i Mindre Asien (se Upp. 1:4, 11;
2–3). På grund av den intensiva förföljelsen var de heliga i stort behov av det
uppmuntrande budskapet i Uppenbarelseboken. Profeten Nephi vittnade
dessutom om att ”Gud har utsett” aposteln Johannes till att skriva om världens
ände (1 Ne. 14:25) och att hans ord skulle komma fram till både icke-judarna och
återstoden av Israel i de sista dagarna (se 1 Ne. 13:20–24, 38; 14:19–27).

Vad kännetecknar den här boken?
Profeten Joseph Smith lärde: ”Uppenbarelseboken är en av de lättfattligaste böcker
som Gud någonsin låtit skriva” (History of the Church, 5:342). Även om boken har
ett rikt bildspråk och symboler som inte alltid är lätta för dagens läsare att förstå, är
dess teman enkla och inspirerande.
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Johannes beskrev förhållandena i kyrkan på den tiden (se Upp. 2–3) och skrev om
tidigare och framtida händelser (se Upp. 4–22). Uppenbarelseboken innehåller en
av de få stycken i skrifterna som beskriver striden i himlen i föruttillvaron (se Upp.
12:7–11) och som ger en inspirerad översikt över jordens historia, med särskilt
fokus på de sista dagarna och tusenårsriket. Bland dess främsta teman är Jesu Kristi
roll i verkställandet av Guds plan, Guds hand i jordens historia, Jesu Kristi andra
ankomst och ondskans undergång, samt löftet om att jorden slutligen skall bli
celestial. Boken förklarar också att det ska bli ”en bestående seger för det goda över
det onda … [och] för Guds rike över människors och Satans riken” (Bible
Dictionary, ”Revelation of John”).

Översikt

Uppenbarelseboken 1–3 Johannes ser Jesus Kristus i en syn. Han skriver
personliga meddelanden till de sju församlingarna i Asien, som innehåller lovord,
förmaningar och löften till de trofasta heliga i varje församling.
Uppenbarelseboken 4–11 Johannes ser en syn av Gud sittande på en tron i det
celestiala riket, Guds Lamm, samt en bok med sju sigill. Johannes ser syner i
samband med öppnandet av vart och ett av de sju sigillen. De som har Guds sigill
på pannan skall få Guds beskydd i de sista dagarna. Johannes ser krig, plågor och
många andra händelser i de sista dagarna som skall föregå Herrens andra ankomst.
Uppenbarelseboken 12–16 Johannes ser i en syn striden i himlen i föruttillvaron
och dess fortsättning på jorden. Han lär att onda krafter försöker förstöra Guds rike
på jorden. I de sista dagarna ska evangeliet återställas till jorden i sin fullhet genom
änglabetjäning. Förberedelser ska göras för striden i Harmagedon.
Uppenbarelseboken 17–22 Det andliga Babylon ska spridas över hela jorden. När
de rättfärdiga heliga har samlats, ska Babylon falla och sörjas av sina anhängare. De
rättfärdiga ska inbjudas till Guds Lamms bröllopsmåltid. Satan ska bindas,
tusenårsriket inledas, och Kristus ska personligen regera på jorden. De döda ska
dömas. Jorden ska få sin celestiala härlighet.
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Uppenbarelseboken 1
Inledning

Medan Johannes var på ön Patmos skrev han ett
uppmuntrande brev till sju församlingar i kyrkan och beskrev
den uppenbarelse han hade fått. Johannes vittnade om det

som hade givits honom av en ängel och av Jesus Kristus.
Johannes upptecknade också detaljer om sin syn av Herren
Jesus Kristus.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 1:1–11
Johannes vittnar om sin syn
Placera ett föremål på ett bord eller en stol längst fram i klassrummet före
lektionen. Täck över föremålet så att eleverna inte vet vad det är. När lektionen
börjar ber du eleverna gissa vad det är. När de har gissat flera gånger ber du en elev
komma fram och kika in under skynket för att se föremålet, utan att de andra ser
föremålet. Be eleven beskriva föremålet för klassen.
• Hur kan eleven som beskrev föremålet representera en av de roller som profeter
och apostlar har?
Be eleven gå och sätta sig igen. Be eleverna slå upp Uppenbarelseboken. Förklara
att den här boken även är känd som Apokalypsen, vilket på grekiska betyder
uppenbarelse, avtäckelse eller avslöjande av det som är dolt. I den här boken skrev
Johannes ner sanningar som hade uppenbarats eller avslöjats för honom om
Herren Jesus Kristus, Kristi roll i vår himmelske Faders frälsningsplan, händelserna
som leder fram till hans andra ankomst samt hans tusenåriga styre.
Be eleverna leta efter sanningar som uppenbarades för Johannes, när de studerar
Uppenbarelseboken.
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes Uppenbarelse 1:1–3 i
Handledning för skriftstudier. Be eleverna följa med i texten och se vad Johannes
undervisade om den uppenbarelse han hade fått.
• Varför gavs den här uppenbarelsen till Johannes?
• Vad ville Johannes att de heliga skulle göra med den här uppenbarelsen?
För att hjälpa eleverna förstå varför Johannes nämnde både dem som hör och dem
som läser hans ord, kan du förklara att det på Johannes tid fanns många heliga som
inte kunde läsa, och som därför lärde känna Uppenbarelseboken genom att lyssna
på andra som högläste den.
• Vad sa Johannes om dem som läser, försöker förstå och som håller (eller lyder)
de upptecknade lärdomarna i Uppenbarelseboken?
• Hur skulle ni sammanfatta Johannes undervisning i Uppenbarelseboken 1:3
som en princip? (Eleverna bör lyfta fram följande princip: När vi läser,
försöker förstå och lyder Herrens ord, blir vi välsignade.)
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Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 1:4. Be klassen följa med i texten och se
vem Johannes riktade sig till i brevet.
• Vem riktade Johannes sig till i brevet? (Förklara att ”de sju församlingarna i
Asien” syftar på sju församlingar i kyrkan, liknande nutida församlingar och
grenar, som befann sig i det som nu är den västra delen av dagens Turkiet. ”De
sju andarna” syftar på församlingarnas ledare.)
Be några elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 1:5–8. Be klassen följa
med i texten och se vad Johannes ville att de sju församlingarna skulle veta om
Jesus Kristus. Be gärna eleverna markera det som de hittar.
• Vad ville Johannes att de sju församlingarna skulle veta om Jesus Kristus?
• Vilka ord om Frälsaren i de här verserna känns särskilt betydelsefulla för er?
Varför? (Påpeka gärna att A och O [Alfa och Omega] är den första och den sista
bokstaven i det grekiska alfabetet. Den här titeln visar att Jesu Kristi roll i vår
himmelske Faders frälsningsplan omfattar allt från början till slutet. [Se även
Upp. 22:13.])
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 1:9–11. Be klassen följa med i texten och se
var Johannes befann sig när han fick den här uppenbarelsen och var de sju
församlingarna låg.
• Var befann sig Johannes när han fick den här uppenbarelsen? Var låg de sju
församlingarna?
Be gärna eleverna slå upp Bibliska kartor i Handledning för skriftstudier, karta 13,
”Aposteln Paulus missionsresor”, för att hitta Patmos och några av de andra sju
städer som nämns i Uppenbarelseboken 1:11.
För att hjälpa eleverna förstå hur Patmos ser ut kan du be dem slå upp Fotografier
av bibliska platser, foto 32, ”Ön Patmos”.
• Varför befann sig Johannes på ön Patmos, enligt Uppenbarelseboken 1:9?
Förklara att Johannes fick uppenbarelsen under en svår tid för medlemmarna i
kyrkan. Vid den här tiden led de heliga av intensiv förföljelse samt av avfall och
splittring bland kyrkans medlemmar. Dessutom hade alla apostlar utom Johannes
dödats. Uppenbarelseboken kan ha skrivits under den romerske kejsaren
Domitianus tid. Han hade återinfört kejsardyrkan i hela det romerska riket och
förvisade eller avrättade dem som inte dyrkade de gudar som godkänts av den
romerska regeringen. Många tror att Johannes var landsförvisad till ön Patmos av
den anledningen.
• Hur beskrev Johannes sina omständigheter när han fick den här uppenbarelsen,
enligt Uppenbarelseboken 1:10?
• Vad tror ni att ”kom jag i Anden” betyder?
• Vad befallde Jesus Kristus Johannes att göra, enligt vers 11?
Förklara att vi i Mormons bok får veta att Nephi hade en syn som liknade Johannes
syn. Nephi såg de sista dagarnas händelser (däribland Jesu Kristi andra ankomst,
tusenårsriket och slutförandet av Guds verk på jorden), men han befalldes att inte
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skriva om dem eftersom Johannes hade blivit förutordinerad till att göra det (se
1 Ne. 14:24–29).
• Varför är det viktigt för oss att studera Johannes ord i Uppenbarelseboken?
Be eleverna att i sina fortsatta studier av Uppenbarelseboken titta efter sanningar
om de sista dagarna, Kristi andra ankomst, tusenårsriket och slutförandet av Guds
verk på jorden.

Uppenbarelseboken 1:12–20
Johannes ser Herren Jesus Kristus i en syn
För att presentera begreppet symbolism visar du (eller ritar på tavlan) bilder av
några skyltar som är vanliga i er kultur och som enkelt kan förstås utan ord. Till
exempel kan du visa trafikmärken eller varningsskyltar. Be eleverna förklara syftet
med de här skyltarna.
Förklara att Johannes i Uppenbarelseboken använde symboler och bilder för att
undervisa om viktiga evangeliebudskap. Symboler kan vara mäktiga
undervisningsredskap eftersom de kan tala till människor i olika generationer och
kulturer. De kan också förmedla flera olika budskap.
Dela upp klassen i par. Be varje par läsa Uppenbarelseboken 1:12–18 tillsammans
och leta efter symboler som Johannes använde för att beskriva sin uppenbarelse.
Föreslå gärna att eleverna markerar de symboler de läser om.
• Vilka symboler använde Johannes för att beskriva sin uppenbarelse?
Ge eleverna ett utdelningsblad med följande uppställning (eller rita av den
på tavlan). Be varje elevpar läsa skriftställehänvisningarna i
högerkolumnen och att där skriva ner den tänkbara betydelsen av varje symbol
som Johannes använde.

Symbolik i Uppenbarelseboken 1
Symbol

Tänkbar betydelse

Uppenbarelseboken 1:12 – Sju ljusstakar av guld

Uppenbarelseboken 1:20; 3 Nephi 18:24 –

Uppenbarelseboken 1:16–17 – Den
högra handen

Markus 16:19 –

Uppenbarelseboken 1:16 – Sju stjärnor

De sju stjärnorna är de sju församlingarnas tjänare
(JST, Rev. 1:20)

Uppenbarelseboken 1:16 – Ett tveeggat,
skarpt svärd

Hebreerbrevet 4:12 –

Uppenbarelseboken 1:18 – Nycklarna till döden
och helvetet

2 Nephi 9:10–13 –

Efter en stund ber du flera elever nämna den tänkbara betydelsen av varje symbol
som Johannes använde. Efter behov hjälper du dem fastställa att de sju ljusstakarna

884

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 151

representerar de sju församlingarna som ska hålla upp evangeliets ljus; den högra
handen representerar gudomlig makt och gudomligt godkännande; de sju
stjärnorna symboliserar de sju församlingarnas tjänare eller ledare som bärs upp av
Herren; svärdet representerar Guds ord som fäller dom över de ogudaktiga och
som befriar de oskyldiga; nycklarna till döden och helvetet representerar Herrens
makt att övervinna den andliga och fysiska döden.
• Vilken sanning lär vi oss om Jesus Kristus och hans relation till sina trofasta
efterföljare, baserat på det budskap Herren uppenbarade för sina heliga genom
Johannes? (Eleverna kanske använder andra ord, men se till att de urskiljer
följande sanning: Jesus Kristus vakar över och bryr sig om sina trofasta
efterföljare.)
Påminn eleverna om de utmaningar som medlemmarna i kyrkan på Johannes tid
stod inför.
• Varför var det viktigt för kyrkans medlemmar på Johannes tid att veta att Jesus
Kristus fortsatte att vaka över och bry sig om dem?
• Varför är det viktigt att även vi kommer ihåg just den här sanningen?
Be eleverna tänka på ett tillfälle när de kände att Jesus Kristus vakade över och
brydde sig om dem. Be några elever berätta för klassen om sina upplevelser. Berätta
även gärna om en egen upplevelse.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 1:17–18. Be klassen följa med i texten och
se vad Frälsaren sa till Johannes.
• Vilken lärosats lär vi oss om Jesus Kristus, baserat på vad han sa till Johannes?
(Eleverna använder kanske andra ord, men bör identifiera följande lärosats:
Jesus Kristus är en förhärligad, uppstånden person som har makt över
döden och helvetet.
• Vilket hopp kan den här lärosatsen ha givit de heliga på Johannes tid?
• Vilket hopp kan den här lärosatsen ge oss?
• Vad lär oss den här lärosatsen om det slutgiltiga resultatet av striden mellan gott
och ont som pågår över hela jorden?
Be en elev läsa upp följande uttalande om Uppenbarelseboken:
”Uppenbarelsebokens budskap är detsamma som i all helig skrift: Gud kommer att vinna en
slutlig seger på denna jord över djävulen, en bestående seger för det goda över det onda, för de
heliga över sina förföljare, för Guds rike över människors och Satans riken” (Bible Dictionary i
kyrkans engelska utgåva av Bibeln, ”Revelation of John”).

Påpeka att eftersom vi vet att det goda slutligen ska besegra det onda, så återstår
det bara att se vems sida vi väljer att stå på, Satans eller Guds. Vittna gärna om
Frälsarens seger över död och helvete och om det faktum att det är tack vare
honom som vi kan välja att stå på Guds sida i striden mellan gott och ont.
Be eleverna fundera över vad de kan göra för att mer helhjärtat välja att stå på Guds
sida. Uppmuntra dem att handla enligt de maningar de får.
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Hjälp eleverna att tillämpa läror och principer
Ge eleverna tid under lektionen till att fundera över, begrunda eller skriva om vad de har förstått
och känt, och att beakta vad de konkret kan göra för att tillämpa det i sina liv. Uppmuntra
eleverna vid sådana tillfällen att be Herren om vägledning och hjälp.

Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 1:19. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren befallde Johannes att skriva. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att det i Uppenbarelseboken 1 står vad Johannes skrev om sin syn av
Frälsaren. I Uppenbarelseboken 2–3 skrev Johannes om ”vad som är” (Upp. 1:19),
eller med andra ord om kyrkans tillstånd på hans tid. I Uppenbarelseboken 4–22
skrev Johannes om ”vad som skall ske härefter” (Upp. 1:19), eller med andra ord i
framtiden.
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Uppenbarelseboken 2–3
Inledning

Johannes skrev till de sju änglarna, eller tjänarna, i kyrkans
församlingar i Mindre Asien och framförde Herrens ord av

beröm, tillrättavisning och varning till de heliga. Johannes
tog även med löften om upphöjelse för dem som segrar.

Lektionsförslag
Var uppmärksam på elevernas beteende och reagera på lämpligt sätt
Var uppmärksam på elevernas engagemang under lektionen och reagera på lämpligt sätt. Om
eleverna verkar uttråkade eller rastlösa är det kanske för att de inte är engagerade i lektionen
eller inte förstår vad som undervisas eller hur det kan tillämpas på dem. För att hjälpa eleverna
fokusera kan du behöva ändra på något i lektionsframställningen.

Uppenbarelseboken 2–3
Johannes skriver Jesu Kristi ord till de sju församlingarnas ledare
Be en elev läsa upp följande berättelse av syster Sydney S. Reynolds, tidigare
medlem i Primärs generalpresidentskap. Be klassen lyssna efter vad de kan lära sig
om Herren av följande berättelse.
”Syster Gayle Clegg i Primärföreningens generalpresidentskap och hennes make
bodde i flera år i Brasilien. Syster Gayle Clegg var nyligen på uppdrag för Primär i
Japan. När hon på söndagen gick in i kapellet, lade hon märke till en brasiliansk
familj bland de japanska heliga. … Hon hade bara någon minut på sig att hälsa
på dem och fann att modern och barnen var entusiastiska medan fadern verkade
ganska tystlåten. ’Jag kan prata med dem efter mötet’, tänkte hon när hon
snabbt eskorterades till förhöjningen. Hon höll sitt tal på engelska, som tolkades till japanska,
och sedan kände hon sig manad att också bära vittnesbörd på portugisiska. Hon tvekade
eftersom det inte fanns någon som kunde tolka från portugisiska och 98 procent av de
församlade inte skulle förstå vad hon sa.
Efter mötet kom den brasilianske fadern fram till henne och sa: ’Syster Clegg, allt är så
annorlunda här och jag har känt mig så ensam. Det är inte lätt att gå till kyrkan och inte förstå
det som sägs. Ibland har jag undrat om det inte vore bättre att läsa skrifterna hemma. Jag sa till
min hustru: ”Jag försöker en gång till” och jag trodde att i dag skulle bli den sista gången. När
du bar vittnesbörd på portugisiska rörde Anden mitt hjärta och jag visste att det är här jag hör
hemma. Gud vet att jag är här, och han kommer att hjälpa mig.’” (”Han känner oss, han älskar
oss”, Liahona, nov. 2003, s. 76).

• Vad kan vi lära oss om Herren av denna upplevelse?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Eftersom Herren känner var och en av
oss … Be eleverna leta efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 2–3 som
kan hjälpa dem förstå vad Herren kan göra för dem, eftersom han känner dem.
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Förklara att Uppenbarelseboken 2–3 innehåller aposteln Johannes uppteckningar
om Jesu Kristi ord till de sju församlingarna i kyrkan i Mindre Asien (dagens
Turkiet).
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:1–3, 6. Be klassen följa med i texten och
se vad Herren visste om de heliga i Efesus.
• Vad visste Herren om de heliga i Efesus? (Förklara att benämningen nikolaiter
[vers 6] skulle kunna syfta på en grupp vars medlemmar hävdade att de kunde
begå sexuell synd utan straff eftersom Guds nåd skulle rädda dem [se Bible
Dictionary, ”Nicolaitans”].)
Påpeka att de här verserna beskriver att Herren berömde, eller lovordade, de heliga
för deras goda gärningar. Lägg till ytterligare ord till meningen på tavlan så att det
står: Eftersom Herren känner var och en av oss, kan han ge oss personligt beröm …
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:4–5. Be klassen följa med i texten och se
vad mer Herren visste om de heliga i Efesus.
• Vad mer visste Herren om de heliga i Efesus?
Påpeka att Herren tillrättavisade de heliga på grund av deras synder. Avsluta
meningen på tavlan så att följande sanning uttrycks: Eftersom Herren känner var
och en av oss, kan han ge oss personligt beröm och personlig tillrättavisning.
• Hur kan vi få personligt beröm och personlig tillrättavisning av Herren?
• Hur kan vetskapen om att Herren kan ge oss personligt beröm och personlig
tillrättavisning påverka vår inställning till våra personliga böner och
skriftstudier? Hur kan det påverka vårt sätt att ta emot råd från våra föräldrar
och ledare i kyrkan?
• Varför bör vi anstränga oss att söka efter personligt beröm och personlig
tillrättavisning av Herren?
• När har ni upplevt att Herren har givit er personligt beröm eller personlig
tillrättavisning? Hur hjälpte den upplevelsen er att veta att Herren känner er
personligen? (Avråd eleverna från att berätta om upplevelser som är alltför
heliga eller personliga.)
Be eleverna begrunda vilka handlingar de tror att Herren skulle berömma dem för
och även vilka tankar eller vilket uppförande Herren skulle tillrättavisa dem för.
Uppmuntra eleverna att sätta som mål att omvända sig när Herren
tillrättavisar dem.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:7. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren lovade dem som segrar, eller som trofast håller ut till änden.
• Vad lovade Herren dem som segrar, eller som håller ut till änden i rättfärdighet?
• Vad tror ni menas med att ”äta av livets träd”? (v. 7).
• Hur kan det ha varit till hjälp för de heliga i Efesus att höra om den här utlovade
välsignelsen, efter att ha fått personlig tillrättavisning?
Påminn eleverna om att utöver att tala till kyrkans församling i Efesus, talade
Herren till andra församlingar i kyrkan i Mindre Asien.
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Dela upp klassen i fem grupper och ge varje grupp ett av följande skriftställen:
1. Uppenbarelseboken 2:8–11
2. Uppenbarelseboken 2:12–17
3. Uppenbarelseboken 2:18–29; (Ge gruppen som får det här skriftstället en
utskrift av Joseph Smiths översättning av Upp. 2:26–27: ”Den som segrar och
håller mina bud ända till slutet, honom skall jag ge makt över många riken, och
han skall styra dem med Guds ord; de skall i hans händer vara som lerkärlen i
krukmakarens händer, och han skall styra dem genom tro och med rättvisa,
såsom jag har fått den makten av min Fader.”)
4. Uppenbarelseboken 3:1–6 (Ge gruppen som får det här skriftstället en utskrift
av Joseph Smiths översättning av Upp. 3:1–2: ”Skriv till församlingens tjänare i
Sardes: Så säger han som har de sju stjärnorna, vilka är Guds sju tjänare: Jag
känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
Vakna därför upp och stärk dem som är kvar, som är nära att dö. Ty jag har inte
funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.”)
5. Uppenbarelseboken 3:7–13
Be eleverna läsa sina tilldelade verser i grupp och se vad Herren rådde de heliga att
göra och vilka välsignelser han utlovade om de skulle göra det.
Efter en stund ber du en representant från varje grupp att berätta för klassen vad
gruppen hittade. Be en elev skriva på tavlan (under de utlovade välsignelserna i
Upp. 2:7) vilka välsignelser varje grupp hittade (se Upp. 2:11, 17, 26; 3:5, 12). När
listan är komplett påpekar du att vart och ett av de här löftena handlar om att ta
emot upphöjelsens välsignelser, vilka är beroende av att vi trofast håller ut
till änden.
• Vilken princip hittar vi i de här verserna om vad vi måste göra för att få
upphöjelsens välsignelser? (Hjälp eleverna urskilja en princip liknande den här:
Om vi segrar, kan vi få upphöjelsens välsignelser.)
• Vad tror ni att vi behöver segra över för att få upphöjelsens välsignelser?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 3:14–17. Be klassen följa med i texten och
se vilket tillstånd kyrkans medlemmar i Laodicea behövde övervinna för att nå
upphöjelse.
• Vilket tillstånd behövde kyrkans medlemmar i Laodicea övervinna?
• Vad tror ni det betyder att dessa medlemmar i kyrkan var ljumma lärjungar till
Jesus Kristus (v. 15)? (Ordet varm kan ha använts för att beskriva någon som är
helt hängiven evangeliet, och kall för att beskriva någon som inte alls bryr sig
om evangeliets lärdomar och förbund. En ljum lärjunge kan vara någon som
tror på att evangeliet är sant men som inte är helt besluten att leva efter det.
• Vad tycker ni det finns det för saker som ljumma Jesu Kristi lärjungar gör eller
inte gör?
Be eleverna fundera över vad de har gjort för att följa Jesus Kristus de senaste
dagarna och om de är varma, kalla eller ljumma Jesu Kristi lärjungar.
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Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 3:19. Be klassen följa med i texten och se
varför Herren sa att han tillrättavisade de heliga i Laodicea.
• Med tanke på vad Herren sa till de heliga i Laodicea, varför tillrättavisar han
oss? (Hjälp eleverna urskilja följande sanning: Eftersom Herren älskar oss,
tillrättavisar han oss så att vi omvänder oss.)
Visa bilden Jesus vid dörren
(Evangeliebilder [2009], nr 65; se även
LDS.org).
• Vad gör Frälsaren på den
här bilden?
Läs upp följande frågor och be eleverna
tyst fundera över sina svar:
• Vilka känslor skulle ni ha om ni
hörde någon knacka på dörren
därhemma och ni insåg att det var
Frälsaren?
• Skulle ni öppna dörren?
Påpeka att den här bilden illustrerar de
ord som Frälsaren riktade till kyrkan i
Laodicea. Be en elev läsa upp
Uppenbarelseboken 3:20. Be klassen
följa med i texten och se vilken
välsignelse Herren erbjöd de heliga i
Laodicea och vad de behövde göra för
att få den.
• Vilken välsignelse erbjöd Herren de heliga i Laodicea?
• Vad behövde de göra för att få den välsignelsen?
• Vilken princip lär vi oss i vers 20? (Eleverna använder kanske andra ord, men se
till att de urskiljer följande princip: När vi öppnar dörren för Frälsaren,
kommer han in till oss och håller måltid med oss.)
För att hjälpa eleverna förstå vad det innebär att hålla måltid med Frälsaren kan du
förklara att enligt kulturen i det forntida Främre Orienten var det ett tecken på
brödraskap att äta en måltid tillsammans. Det tydde på att ett vänskapsband och
fred rådde, eller åtminstone erbjöds.
• Vad tror ni att ”öppna dörren” i vers 20 representerar?
Förklara att de som öppnar dörren för Frälsaren och håller måltid med honom är
personer som omvänder sig från sina synder och upptas i gemenskapen med
honom och med vår himmelske Fader.
För att hjälpa eleverna förstå vad ”öppna dörren” kan representera, ber du en elev
läsa upp följande berättelse av president Spencer W. Kimball:
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”En dag visade [en konstnär vid namn Holman Hunt] sin tavla ’Kristus klappar på
dörren’ för en vän. Denne utropade plötsligt: ’Det finns ett fel på din tavla.’
’Vad då?’, frågade konstnären.
’Dörren som Jesus knackar på har inget handtag’, svarade hans vän.
’Det’, svarade Mr. Hunt, ’är inget misstag. Du förstår, det här är dörren till
människans hjärta. Den kan öppnas endast inifrån.’
Så är det. Jesus må stå och knacka, men var och en bestämmer själv om han vill öppna”
(Förlåtelsens under [1976,s. 185–186).

• Hur tror ni att vi kan öppna våra hjärtan för Frälsaren?
Be eleverna läsa Uppenbarelseboken 3:21–22 tyst för sig själva och leta efter
Herrens löfte och råd till de heliga i Laodicea.
• Vilket råd gav Herren enligt vers 22?
Be eleverna ”höra vad Anden säger” (v. 22) genom att reflektera över vad de har
lärt sig idag. Uppmana dem att handla enligt de intryck de får.
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Uppenbarelseboken 4–5
Inledning

Aposteln Johannes såg förhärligade varelser som tillbad vår
himmelske Fader där han satt på sin tron. Johannes såg också
en bokrulle som var förseglad med sju sigill och han såg

Lammet, eller Jesus Kristus, som är värdig att öppna
bokrullen.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 4
Johannes ser förhärligade varelser som tillber vår himmelske Fader
Sjung gärna ”Ära ske Gud i höjd” (Psalmer, nr 43) som inledningspsalm, eller sjung
en annan psalm som prisar och ärar Gud.
Be eleverna föreställa sig att de är i det celestiala riket. Be flera elever beskriva
hurdant de tror att det celestiala riket är.
Förklara att enligt Uppenbarelseboken 4–5 såg aposteln Johannes en del av det
celestiala riket i en syn. Be någon frivillig att rita på tavlan. Be flera elever turas om
att läsa upp Uppenbarelseboken 4:1–8, och be klassen följa med i texten och se vad
Johannes såg. Be den frivillige att rita vad Johannes såg, medan verserna blir
upplästa. De som läser kan behöva pausa ibland för att eleven som ritar ska hinna
göra färdigt varje del av teckningen. (Be den frivillige att inte rita ”någon som satt
på tronen” [se vers 2], eller vår himmelske Fader, för att visa respekt för honom. För
ökat deltagande kan du be flera elever turas om att rita.)
Förklara att vara ”i Anden” (v. 2) betyder att man omsluts av Anden i ett tillstånd av
uppenbarelse eller i en syn, och förklara att en sten av ”jaspis” i vers 3) kan syfta på
en färggrann sten eller diamant, och att en sten av ”karneol” (v. 3) är en ädelsten
som vanligen är röd eller rödorange.
Förklara att nutida uppenbarelse hjälper oss förstå mer om vad Johannes såg. Till
exempel gav Herren uppenbarelsen i Läran och förbunden 77 när profeten Joseph
Smith hade bett honom uttyda några av symbolerna och händelserna som är
upptecknade i Uppenbarelseboken 1–11.
Dela upp eleverna i grupper om två eller tre och ge varje grupp en kopia
av följande utdelningsblad. Be eleverna i varje grupp att läsa
tvärhänvisningarna tillsammans och att skriva ner ytterligare information i
uppställningen som de hittar om vad Johannes såg.

892

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk

LE K TION 153

Uppenbarelseboken 4
Vad Johannes såg

Tvärhänvisning

Tronen (Upp. 4:2–3)

Läran och förbunden 137:1– 4

Tjugofyra äldste med kronor
(Upp. 4:4)

Läran och förbunden 77:5

Guds sju andar (Upp. 4:5)

I Joseph Smiths översättning av den här versen
ändras ”sju andar” till ”sju tjänare”

Ett hav av glas (Upp. 4:6)

Läran och förbunden 77:1; 130:6–9

Fyra väsen (Upp. 4:6–7)

Läran och förbunden 77:2–3

Varelsernas många ögon och
sex vingar (Upp. 4:8)

Läran och förbunden 77:4

Ytterligare
information

Efter en stund ber du eleverna berätta om den ytterligare information de hittade.
Efter behov kan du använda följande svar för att förtydliga eller öka elevernas
förståelse: Gud sitter på en tron i det celestiala riket; de 24 äldste med kronor är
trofasta äldster som tillhörde de sju församlingarna; det är Guds sju tjänare som
åsyftas – inte sju andar; glashavet är jorden i dess förhärligade, celestiala tillstånd;
de fyra varelserna är faktiska djur som representerar grupper (eller arter) av
förhärligade varelser; varelsernas ögon representerar stort ljus och kunskap, och
varelsernas vingar representerar förmågan att förflytta sig och att handla.
Be flera elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 4:8–11. Be klassen följa
med i texten och se vad de som var samlade kring vår himmelske Fader sa
och gjorde.
• Vad sa de som var samlade kring vår himmelske Fader om honom? Vad
gjorde de?
• Vad skulle det kunna representera att äldsterna lade ner sina kronor inför vår
himmelske Faders tron? (Möjliga svar kan vara att de erkänner vår himmelske
Faders storhet, att de erkänner att de har honom att tacka för sin upphöjelse
samt att de visar honom sin vördnad, dyrkan och ödmjuka hängivenhet.)
• Vilken princip kan vi lära oss av den här berättelsen om hur det kan påverka oss
när vi erkänner vår himmelske Faders storhet? (Eleverna kanske använder
andra ord, men se till att de kommer fram till följande princip: När vi erkänner
vår himmelske Faders storhet, önskar vi tillbe och prisa honom.)
• Vad kan hjälpa oss att erkänna vår himmelske Faders storhet?
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Uppenbarelseboken 5
Johannes ser en bokrulle som är förseglad med sju sigill och han ser Lammet som är
värdig att öppna den
Be flera elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 5:1–4. Be klassen följa
med i texten och se vad Johannes såg i vår himmelske Faders hand.
• Vad såg Johannes i vår himmelske Faders hand? (En bok, eller bokrulle, med sju
sigill.)
Förklara att man förr i tiden förseglade viktiga dokument med sigill av lera eller vax.
Det var bara dokumentets ägare och de av ägaren auktoriserade personerna som
tilläts bryta sigillen och läsa texten.
• Vilka kvalifikationer behövde personen som fick öppna bokrullen ha enligt
vers 2?
Be eleverna läsa Läran och förbunden 77:6–7 tyst för sig själva och titta efter vad
boken och sigillen betyder.
• Vad innehåller boken?
Förklara att perioden på sju tusen år syftar på tiden från och med Adams och Evas
fall. Den syftar inte på jordens faktiska ålder, inklusive skapelseperioderna.
• Vad representerar de sju sigillen enligt Läran och förbunden 77:7? (Sju perioder
om tusen år vardera av jordens timliga existens, som sträcker sig från Adams fall
till slutet av tusenårsriket.)
Påpeka att med tanke på bokens och sigillens betydelse kan Johannes ha trott att
Guds vilja och verk inte skulle uppenbaras eller genomföras, när det verkade som
att ingen var värdig att öppna bokrullen.
• Vad skulle hända med vår himmelske Faders barn om hans plan för deras
frälsning inte kunde genomföras?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 5:5–7. Be även eleven läsa upp Joseph
Smiths översättning av vers 6. Be klassen följa med i texten och se varför Johannes
tillsades att inte gråta. Du kan förklara att horn i skrifterna ofta är symboler på
makt och myndighet; ögon kan symbolisera ljus och kunskap; siffran tolv kan
symbolisera gudomlig regering och organisation, eller prästadömet.
• Varför blev Johannes tillsagd att inte gråta?
• Vad säger titeln som Jesus Kristus benämns med i Uppenbarelseboken 5:6 om
honom? (Han var det offer som gavs för att försona för Guds barn [se även Jes.
53:7; 1 Kor. 5:7; 1 Petr. 1:18–19]. Du kan behöva förklara att ”ett Lamm … som
såg ut att ha blivit slaktat” [Upp. 5:6] syftar på att Lammet hade märken från att
ha blivit slaktat. Påpeka att Johannes Döparen talade om Frälsaren som ”Guds
lamm” [Joh. 1:29, 36].)
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 5:8–10. Be klassen följa med i texten och se
hur varelserna runt omkring vår himmelske Faders tron prisade Lammet. N/A
• Hur prisade de här varelserna Lammet, eller Jesus Kristus?
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• Vilken sanning kan vi lära oss om Jesus Kristus med tanke på det som Johannes
såg och hörde om Lammet? (Eleverna kanske använder andra ord, men se till
att de urskiljer följande sanning: Jesus Kristus är den ende som är värdig och
kapabel till att återlösa oss.)
• Varför är Jesus Kristus den ende som är värdig och kapabel till att återlösa oss?
• Vad kommer de som återlöses av Jesus Kristus bli, enligt vers 10? (Kungar och
präster, vilket inkluderar kvinnor som drottningar och prästinnor [se Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2:a uppl. (1966), s. 613].)
Be eleverna begrunda vad vår himmelske Faders frälsningsplan och Frälsarens roll i
den planen betyder för dem personligen. Be eleverna skriva ner sina tankar och
känslor i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Berätta att de kommer bli
ombedda att berätta vad de skrev senare under lektionen.
Be några elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 5:11–14. Be klassen följa
med i texten och se hur andra deltog i att tillbe och prisa Jesus Kristus och vår
himmelske Fader.
• När Lammet tog bokrullen från vår himmelske Faders hand, varför började de
förhärligade varelserna och hela skapelsen att tillbe och prisa dem? (Varelserna
erkände vår himmelske Faders och Jesu Kristi godhet och kände tacksamhet för
Lammets roll i vår himmelske Faders plan.)
• Vilken sanning kan vi lära oss om vad som kan leda oss till att tillbe och prisa
vår himmelske Fader och Jesus Kristus så som varelserna och skapelserna som
Johannes såg gjorde? (Eleverna kanske använder andra ord, men se till att de
urskiljer följande princip: När vi erkänner och känner tacksamhet för det
som vår himmelske Fader och Jesus Kristus har gjort för oss, önskar vi
tillbe och prisa dem.)
Påpeka att de förhärligade varelserna och hela skapelsen tillbad vår himmelske
Fader och Jesus Kristus genom sång. På liknande sätt sjunger vi psalmer för att
tillbe och prisa dem. Be klassen sjunga ”Allt liv på jord till Herren sjung” (Psalmer,
nr 33) eller en annan psalm som prisar eller förhärligar Gud, och be dem tänka på
hur psalmen relaterar till Uppenbarelseboken 5:9–14.
• Utöver att tillbe vår himmelske Fader och Jesus Kristus genom musik, vad mer
kan vi göra för att tillbe dem?
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vad han undervisade om beträffande
tillbedjan:
”Sann och fullkomlig tillbedjan [består] i att följa Guds Sons steg. Den består i att
hålla buden och lyda Faderns vilja till den grad att vi avancerar från nåd till nåd
till dess vi är förhärligade i Kristus som han är i sin Fader. Detta är mycket mer än
bön och predikan och sång. Det är att leva och handla och lyda. Det är att följa
det liv som vårt stora Exempel har levat” (”Hur skall vi tillbedja?”, Nordstjärnan,
okt. 1972, s. 423).
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• Hur kan äldste McConkies lärdomar öka er förståelse av hur vi kan tillbe vår
himmelske Fader och Jesus Kristus?
• Hur välsignas vi av att tillbe och prisa vår himmelske Fader och Jesus Kristus?
• Varför vill ni tillbe och prisa vår himmelske Fader och Jesus Kristus? (Be
eleverna berätta om några av de tankar och känslor de skrev ner tidigare.)
Ställ uppföljningsfrågor
Att ställa uppföljningsfrågor kan hjälpa dig att förstå elevernas svar bättre. Exempel på
uppföljningsfrågor är: ”Kan du hjälpa mig förstå vad du menar med det?” eller ”Kan du ge mig
ett exempel på vad du menar?” Sådana frågor uppmuntrar ofta eleverna till att berätta vad de
tänker och känner och främjar en vittnesbördets anda i elevernas svar.

Dela gärna med dig av dina känslor för din himmelske Fader och Jesus Kristus, och
berätta varför du med glädje tillber dem.
Be eleverna begrunda och besvara följande fråga i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker:
• Vad mer kan ni göra för att tillbe er himmelske Fader och Jesus Kristus?
När eleverna har haft tillräckligt med tid att skriva, uppmuntrar du dem att tillämpa
vad de har skrivit.
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Uppenbarelseboken 6–11,
Del 1
Inledning

Johannes såg i en syn Guds Lamm bryta den förseglade
bokrullens sex första sigill. Under det sjätte sigillet såg

Johannes Guds tjänare som hade ”tvättat sina kläder … i
Lammets blod” (Upp. 7:14).

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 6
Johannes såg Guds Lamm bryta den förseglade bokrullens sex första sigill
Be eleverna berätta om bekymmer de har med att leva i de sista dagarna. Skriv
deras svar på tavlan.
Be en elev läsa upp följande uttalande av president Joseph Smith. Be klassen lyssna
efter hur forntida profeter kände för vår tid:
”Profeter, präster och konungar … har sett framåt med glädjefull förväntan till
den dag vi lever i, och eldade av himmelsk och fröjdefull förväntan har de sjungit
och skrivit och profeterat om denna vår dag” (Kyrkans presidenters lärdomar:
Joseph Smith [2007], s. 184).

• Hur kände forntida profeter för vårt tid?
Påpeka att Johannes Uppenbararen var en av profeterna som kände till den sista
tidens händelser och som profeterade om vår tid med glädjefylld förväntan.
Be eleverna att i sina studier av Uppenbarelseboken 6–7 leta efter anledningar till
varför de forntida profeterna såg fram emot vår dag med glädje.
Påminn eleverna om att enligt Uppenbarelseboken 5:1–5 såg Johannes en bokrulle
med sju sigill som endast Lammet var värdigt att öppna. Förklara att Johannes i sin
syn såg symboliska bilder av några av de viktigaste händelserna i var och en av de
tusenårsperioder som de sju sigillen representerar.
Skriv följande lista på tavlan (gärna före lektionen):
Första sigillet (Upp. 6:1–2)
Andra sigillet (Upp. 6:3–4)
Tredje sigillet (Upp. 6:5–6)
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Fjärde sigillet (Upp. 6:7–8)
Femte sigillet (Upp. 6:9–11)

Ge varje elev ett papper. Tilldela varje elev ett sigill (fler än en elev kan ha samma
sigill). Be eleverna läsa det skriftställe som hör till deras sigill och sedan rita några
av de händelser Johannes såg som hör till det sigillet.
Lärarens framställning
Även om det är viktigt att eleverna intar en aktiv roll i lärandeprocessen för att förstå skrifterna
bättre och tillämpa dem i sina liv, behöver du fortfarande förklara, förtydliga och illustrera när så
är lämpligt, så att eleverna tydligare förstår sammanhanget och innehållet i ett visst
skriftställeblock.

Efter en stund ber du eleverna visa sina teckningar för klassen i tur och ordning,
med början hos dem som tilldelades det första sigillet. Be en elev från varje grupp
att använda sin teckning för att förklara vad Johannes såg när sigillet bröts.
Allteftersom eleverna berättar, återger du följande möjliga tolkningar av äldste
Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum. Be gärna eleverna skriva ner den
här informationen i sina skrifter eller i sina anteckningsböcker eller
studiedagböcker.
Första sigillet

Vit häst = Seger

(Omkring
4000–3000 f.Kr.)

Båge = Krigföring
Segerkrans = Segrare
Äldste McConkie menade att vers 1–2 beskriver Enoks tid och att ryttaren är
Enok (se Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1966–1973],
3:476– 478).
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Andra sigillet

Eldröd häst = Blodsutgjutelse

(Omkring
3000–2000 f.Kr.)

Svärd = Krig och förstörelse

Tredje sigillet

Svart häst = Svält

(Omkring
2000–1000 f.Kr.)

Våg = Höga matpriser

Äldste McConkie menade att vers 3– 4 beskriver Noas tid, då ogudaktighet
täckte jorden. Den eldröda hästens ryttare skulle kunna vara djävulen själv eller
kanske ”en person som representerar många mordiska krigsmän” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:478– 479).

Äldste McConkie föreslog att vers 5–6 beskriver Abrahams tid när många dog
av svält (se Doctrinal New Testament Commentary, 3:479– 480). En person
kunde endast köpa mat för att överleva med en hel dagslön, vilket tyder på
extrema svältpriser.
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Fjärde sigillet

Gulblek häst = Död

(Omkring
1000 f.Kr. till
Kristi födelse)

Döden och Helvetet = De ogudaktigas undergång och inträde i andefängelset
(se Jes. 5:14)
Äldste McConkie sa att vers 7–8 syftar på ”de tusen år då stora riken och
nationer plågade och invaderade [Israel] gång på gång med sina krig och svek”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). De här nationerna omfattade
Babylon, Persien, Egypten, Grekland och Rom.

Femte sigillet

Altare = Offer

(Omkring Kristi
födelse till
1000 e.Kr.)

Själar = Martyrer, kristna som dödats för sin tros skull
Äldste McConkie föreslog att vers 9–11 syftar på de många tidiga kristna,
inklusive de flesta av de ursprungliga apostlarna, som dog som martyrer (se
Doctrinal New Testament Commentary, 3:482– 483). Eftersom dessa heliga
offrade sina liv ”för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade” (Upp.
6:9), fick de ”vita kläder”, som är en symbol för renhet (se Upp. 7:13–14; 3 Ne.
27:19).

När varje grupp har berättat, förklarar du att det sjätte sigillet representerar vår tid
och händelserna som leder fram till tusenårsriket, då Jesus Kristus personligen
kommer att regera på jorden (se Doctrinal New Testament Commentary, 3:485–486).
Be några elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 6:12–17, och förklara att i
Joseph Smiths översättning av vers 14 står det: ”Och himlarna öppnade sig som en
bokrulle öppnas när den rullas ihop, och varje berg och ö flyttades från sin plats. Be
klassen följa med i texten och se vilka händelser Johannes förutsåg.
• Vilka händelser såg Johannes när det sjätte sigillet bröts? (Förklara att de här
katastrofala händelserna är tecken på den yttersta tiden.)
• Vad kommer de som försöker undkomma Guds ”vrede” önska, enligt vers 16?
• Vilken fråga står i vers 17?
Skriv följande fråga på tavlan: Vem kan bestå?
Förklara att Uppenbarelseboken 7 hjälper oss förstå vem som kan bestå, eller tåla,
det sjätte sigillets katastrofer.

Uppenbarelseboken 7
Johannes såg Guds tjänare som hade tvättat sina kläder i Lammets blod
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 7:1, och be en annan elev läsa upp Läran
och förbunden 77:8. Be klassen följa med i texten och se vad mer Johannes såg
under det sjätte sigillet.
• Vad gjorde de fyra änglarna? (Påpeka att de vindar som de håller tillbaka har
makt att förstöra livet på jorden. Se även L&F 86:5–7.)
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 7:2–3, och be en annan elev läsa upp Läran
och förbunden 77:9. Be klassen följa med i texten och se vad en annan ängel sa till
de fyra änglarna.
• Vem är ängeln som ”steg upp från öster”, enligt Läran och förbunden 77:9 (Upp
7:2)?
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Förklara att ordet Elias i det här fallet är en ”titel för dem vars uppdrag är att
överlämna nycklar och makt till människor i den sista tidsutdelningen” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:491–492; se även HFS, ”Elias (Elia)”).
• Vad sa den här ängeln till de fyra änglarna?
Förklara att ”sigillet, eller märket, på ’vår Guds tjänare, på deras pannor’ är en
metafor för deras hängivenhet, tjänande och tillhörighet till Gud (Upp. 7:3; se även
Upp. 9:4; 14:1). …
Profeten Joseph Smith lärde att beseglingen på de trofastas pannor ’är ett tecken på
att välsignelsen, det vill säga det eviga förbundet, beseglas på deras huvuden och
gör deras kallelse och utkorelse fast’ (i History of the Church, 5:530)” (New Testament
Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning, 2014], s. 544).
Förklara att det i Uppenbarelseboken 9 står vad Johannes såg skulle hända dem
som inte bar det här sigillet. Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 9:3–4. Be
klassen följa med i texten och se tillståndet för dem som inte bär det här sigillet. Be
eleverna berätta vad de hittar.
Låt eleverna läsa Uppenbarelseboken 7:4 tyst för sig själva och se hur många som
fick sigillet på pannan av ängeln. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att Herren sa till profeten Joseph Smith att ”antalet 144 000 som nämns i
Uppenbarelseboken 7:4–8 är antalet ordinerade högpräster från Israels tolv
stammar som ska hjälpa andra i deras strävan mot upphöjelse [se L&F 77:11]. Det
är inte, som en del tror, det totala antalet personer som ska upphöjas” (New
Testament Student Manual [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning,
2014], s. 544).
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 7:9–10. Be klassen följa med i texten och se
vilka andra Johannes såg.
• Vilka såg Johannes?
• Vad hade folkskaran på sig och vad höll de? (Du kan behöva förklara att
palmbladen kan symbolisera seger och glädje.)
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 7:13–17. Be klassen följa med i texten och
se vad Johannes fick veta om de här människorna.
• Vad hade de här människorna fått utstå?
• Hur blev deras kläder vita? (Genom ”Lammets blod” – vilket symboliserar Jesu
Kristi försoning.)
• Vilka välsignelser fick de här människorna enligt vers 15–17 tack vare att de
hade renats genom Jesu Kristi försoning? (Du kan påpeka att de här verserna
beskriver glädjen, friden och hängivenheten hos dem som ärver celestial
härlighet.)
• Vilken princip hittar vi i de här verserna om hur vi kan ärva celestial härlighet?
(Eleverna kanske använder andra ord, men se till att de urskiljer följande
princip: Om vi troget uthärdar svårigheterna och blir renade genom Jesu
Kristi försoning, får vi åtnjuta celestial härlighet med Gud. Skriv den
principen på tavlan.)
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Be eleverna fundera över hur det skulle vara och hur det skulle kännas att stå
renade i Guds närhet.
• Hur skulle de här känslorna vara i jämförelse med folkets känslor som beskrivs i
Uppenbarelseboken 6:16?
• Vad måste vi göra för att Frälsaren ska kunna rena oss genom sin försoning?
• Hur har ni blivit hjälpta av att komma ihåg den celestiala härlighetens
välsignelser i era ansträngningar att utstå svårigheter och bli renade?
Påminn eleverna om listan med bekymmer som du skrev på tavlan i början av
lektionen. Låt dem fundera över hur principen på tavlan kan hjälpa dem när de
känner sig bekymrade över att leva i den yttersta tiden. Låt några frivilliga elever
berätta om sina tankar för klassen.
Låt eleverna ta några minuter till att begrunda hur de kan tillämpa principen de
lärde sig idag. Uppmana dem att skriva ner de maningar de får.
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Uppenbarelseboken 6–11,
Del 2
Inledning

Johannes såg det sjunde sigillet brytas och fick vetskap om

sitt uppdrag att delta i Israels insamling i de sista dagarna.

Lektionsförslag
Uppmuntra eleverna att studera skrifterna dagligen och att läsa
kursens text
I början av den här kursen uppmuntrades eleverna att läsa hela Nya testamentet. Ta reda på hur
det går för dina elever med det här målet och erbjud stöd och uppmuntran efter behov. När
eleverna uppnått målet, uppmuntrar du dem att fortsätta studera skrifterna dagligen, så att de
kan fortsätta få välsignelserna som kommer därav.

Uppenbarelseboken 8–9
Johannes ser det sjunde sigillet brytas
Dela upp klassen i par och be eleverna förklara för varandra vad de har lärt sig i
sina studier av Uppenbarelseboken 6–7 som kan hjälpa dem förbli glada och
positiva när de befinner sig mitt i oro och förvirring.
Skriv följande princip på tavlan, som ni kom fram till under förra lektionen: Om vi
troget uthärdar svårigheterna och blir renade genom Jesu Kristi försoning, får
vi åtnjuta celestial härlighet med Gud. Uppmuntra eleverna att se vad den här
principen har för samband med de händelser som de får lära sig om under dagens
lektion.
Dela ut kopior av följande uppställning eller rita den på tavlan:
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• Hur många verser i
Uppenbarelseboken handlar om de
sex första sigillens händelser, enligt
den här uppställningen? (25.)
• Hur många verser handlar om det
sjunde sigillets händelser? (211 + 15
= 226.)
Påpeka att Johannes skrev mer om
händelserna som hör till den sjunde
perioden på tusen år än han gjorde om
händelserna som hör till någon av de
andra. Han skrev särskilt om
händelserna som skulle ske från
öppnandet av det sjunde sigillet till Jesu
Kristi andra ankomst.
• Varför tror ni att Johannes
fokuserade sitt skrivande på det
sjunde sigillets händelser?
Sammanfatta Uppenbarelseboken 8:1–6
med att förklara att de här verserna
beskriver hur Frälsaren bryter det
sjunde sigillet. Johannes såg sju änglar
som gavs sju basuner. I forna dagar
användes basuner för att ”blåsa alarm, ge [en armé] signal för strid, eller
tillkännage kungligheters ankomst” (Gerald N. Lund, ”Seeing the Book of
Revelation as a Book of Revelation”, Ensign, dec. 1987, s. 50). I det här fallet skulle
blåsandet i basunerna signalera början av olika plågor och förstörelse, som en
förberedelse för Jesu Kristi tusenåriga styre.
Be eleverna skriva ”Det sjunde sigillet” högst upp på ett papper eller i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker samt rita sju basuner [trumpeter]
nedanför varandra längs sidan av papperet.
Skriv följande hänvisningar på tavlan, men utelämna frågorna som följer varje
hänvisning. Be eleverna skriva hänvisningarna bredvid basunerna på papperet:
Första – Uppenbarelseboken 8:7. Vad hände till följd av att ”hagel och
eld” föll till jorden när den första ängeln blåste i sin basun?
Andra – Uppenbarelseboken 8:8–9. Vilka tre saker påverkades när den
andra basunen ljöd?
Tredje – Uppenbarelseboken 8:10–11. Vad hette stjärnan som föll?
(Förklara att malört är en bitter ört som användes för att beteckna
”bitter olycka eller sorg” [Bible Dictionary, ”Wormwood”].) Vad hände när den föll?
Fjärde – Uppenbarelseboken 8:12. Vilka tre saker förmörkades delvis
efter den fjärde basunstöten?
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Femte – Uppenbarelseboken 9:1–3. Vad kom ur avgrundens brunn när
den femte ängeln hade öppnat den?
Sjätte – Uppenbarelseboken 9:13–16, 18. Hur många soldater deltog i
den stora strid som Johannes såg efter att den sjätte basunen ljudit?
Hur stor del av människorna dödades i den här striden?
Sjunde – Uppenbarelseboken 11:15.
Dela upp klassen i sex grupper och tilldela varje grupp en av de sex första
skriftställehänvisningarna på tavlan (om din klass är liten kan du behöva ge flera
hänvisningar till några grupper). Be eleverna läsa sina tilldelade skriftställen
tillsammans och se vad som hände efter basunstötarna. Be eleverna skriva vad de
hittar bredvid motsvarande basun på sina egna papper.
Efter en stund ber du en elev från varje grupp att berätta vad de hittat. Be eleverna
skriva vad varje grupp hittat bredvid motsvarande basuner på papperet. I takt med
att eleverna rapporterar, kan du vid behov ställa de frågor som hör till gruppens
tilldelade skriftställehänvisning.
• Hur kan den princip vi identifierade i föregående lektion hjälpa dem som lever
under det sjunde sigillets händelser?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 9:20–21. Be klassen följa med i texten och
se hur de ogudaktiga som överlever dessa plågor ska reagera. Be eleverna berätta
vad de hittar.
• Vad lär oss det här om dessa människors ondska?

Uppenbarelseboken 10
En ängel undervisar Johannes om hans uppdrag i den yttersta tiden
Förklara att Uppenbarelseboken 10 innebär ett avbrott i berättelsen om de sju
basunstötarna och deras åtföljande plågor. I det här kapitlet läser vi att Johannes
undervisades av en annan ängel.
Skriv orden Söta och Svidande på tavlan.
• Vad finns det för upplevelser i livet som kan anses vara både söta och svidande?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 10:1–3. Be klassen följa med i texten och se
vad ängeln höll.
• Vad höll ängeln?
Be två elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 10:8–11. Be klassen följa
med i texten och se vad Johannes blev tillsagd att göra med bokrullen.
• Vad tillsades Johannes att göra med bokrullen? Hur smakade den?
Be en elev läsa upp Läran och förbunden 77:14. Be klassen följa med i texten och se
vad det betydde att Johannes åt upp bokrullen.
• Vad betydde det att Johannes åt upp bokrullen, enligt den här versen?
(Johannes accepterade sitt uppdrag att ”samla Israels stammar” och ”återställa
allt” i den yttersta tiden.)
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Påpeka att Johannes hade välsignats så att han inte skulle dö, utan kunna fortsätta
föra individer till Frälsaren (se L&F 7:1–4).
• Vad skulle Johannes kunna uppleva som är sött när han fullgör sitt uppdrag?
Vad skulle kunna vara svidande?

Uppenbarelseboken 11
Johannes ser två profeter dräpas i Jerusalem, samt den sjunde basunstöten
Förklara att Uppenbarelseboken 11 inleds med Johannes beskrivning av de
händelser som föregår den sjunde basunstöten och Jesu Kristi andra ankomst.
Under den här tiden kommer de ogudaktiga att ha mer makt och kontroll över
jorden och en armé kommer försöka invadera Jerusalem.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 11:3–6. Be klassen följa med i texten och se
vad två vittnen ska göra i Jerusalem under den här tiden.
• Vad ska de två vittnena göra?
• Vad kan det betyda att ”eld [kommer ur deras mun]” (v. 5)? (Det skulle kunna
vara en symbol för den kraft deras vittnesbörd kommer ha [se Jer. 5:14; 20:9].)
Be en elev läsa upp Läran och förbunden 77:15. Be klassen följa med i texten och se
vilka dessa två vittnen är. Be eleverna berätta vad de hittar.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 11:7–12. Be klassen följa med i texten och
se vad som kommer att hända med de här två profeterna när de har fullgjort sin
verksamhet bland judarna.
• Hur kommer de ogudaktiga att reagera när de två vittnena har dödats?
• Vad ska hända med de två vittnena när de varit döda i tre och en halv dag?
• Hur kommer folket reagera när de två vittnena uppstår från de döda och tas
upp till himlen?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 11:13–15. Be klassen följa med i texten och
se vad som kommer att hända innan och samtidigt som den sjunde basunen ljuder.
Be eleverna skriva vad de hittar på sina papper bredvid den sjunde basunen.
• Vem ska regera över världen när den sjunde basunen har ljudit (v. 15)?
Sammanfatta Uppenbarelseboken 11:16–19 med att förklara att de 24 äldsterna
tackade och prisade Gud för att han belönar de rättfärdiga och straffar de
ogudaktiga. Johannes såg även i synen Guds himmelska tempel och
förbundsarken, som representerar Guds närvaro.
Sammanfatta dagens lektion med att berätta om dina egna känslor av tacksamhet
och lovprisning till Gud för hans godhet och rättvisa.
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Uppenbarelseboken 1–11
(Studieavsnitt 31)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Uppenbarelseboken 1–11 (studieavsnitt 31) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som du
håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du funderar
över elevernas behov.

Dag 1 (Uppenbarelseboken 1–3)
När eleverna studerade aposteln Johannes uppenbarelse lärde de sig att när vi läser, försöker förstå och lyder Herrens
ord, blir vi välsignade. Johannes undervisade kyrkans medlemmar om att Jesus Kristus vakar över och bryr sig om sina
trofasta efterföljare, och att han är en förhärligad, uppstånden person som har makt över döden och helvetet. Eleverna
lärde sig också att när vi öppnar dörren för Frälsaren, kommer han in till oss och håller måltid med oss.

Dag 2 (Uppenbarelseboken 4–5)
I den här lektionen läste eleverna om Johannes syn av Guds Lamm och lärde sig följande sanningar: När vi erkänner vår
himmelske Faders storhet, önskar vi tillbe och prisa honom. Jesus Kristus är den ende som är värdig och kapabel till att
återlösa oss. När vi erkänner och känner tacksamhet för vad vår himmelske Fader och Jesus Kristus har gjort för oss,
önskar vi tillbe och prisa dem.

Dag 3 (Uppenbarelseboken 6–7)
När eleverna lärde sig om de sju sigillen fick de veta att om vi troget uthärdar svårigheter och blir renade genom Jesu
Kristi försoning, får vi njuta celestial härlighet med Gud.

Dag 4 (Uppenbarelseboken 8–11)
Eleverna repeterade principen de hade hittat under lektionen dag 3, då de lärde sig om Johannes syn av när det sjunde
sigillet bröts.

Inledning
Den här lektionen kan hjälpa eleverna förstå vad Herren gör för oss eftersom han
känner och älskar oss. Dessutom kan den hjälpa eleverna förstå vad de behöver
göra för att få evigt liv.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 2–3
Johannes skriver Jesu Kristi ord till ledarna för de sju församlingarna
Obs: För mer information om Herrens anvisningar till kyrkans sju församlingar kan
du hänvisa till New Testament Student Manual (Kyrkans utbildningsverksamhet,
studievägledning, 2014), s. 531–532.
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Be en elev läsa upp följande berättelse av syster Sydney S. Reynolds, tidigare
medlem i Primärs generalpresidentskap. Be klassen lyssna efter vad de kan lära sig
om Herren genom följande berättelse.
”Syster Gayle Clegg i Primärföreningens generalpresidentskap och hennes make
bodde i flera år i Brasilien. Syster Gayle Clegg var nyligen på uppdrag för Primär i
Japan. När hon på söndagen gick in i kapellet, lade hon märke till en brasiliansk
familj bland de japanska heliga. … Hon hade bara någon minut på sig att hälsa
på dem och fann att modern och barnen var entusiastiska medan fadern verkade
ganska tystlåten. ’Jag kan prata med dem efter mötet’, tänkte hon när hon
snabbt eskorterades till förhöjningen. Hon höll sitt tal på engelska, som tolkades till japanska,
och sedan kände hon sig manad att också bära vittnesbörd på portugisiska. Hon tvekade
eftersom det inte fanns någon som kunde tolka från portugisiska och 98 procent av de
församlade inte skulle förstå vad hon sa.
Efter mötet kom den brasilianske fadern fram till henne och sa: ’Syster Clegg, allt är så
annorlunda här och jag har känt mig så ensam. Det är inte lätt att gå till kyrkan och inte förstå
det som sägs. Ibland har jag undrat om det inte vore bättre att läsa skrifterna hemma. Jag sa till
min hustru: ”Jag försöker en gång till” och jag trodde att i dag skulle bli den sista gången. När
du bar vittnesbörd på portugisiska rörde Anden mitt hjärta och jag visste att det är här jag hör
hemma. Gud vet att jag är här, och han kommer att hjälpa mig.’” (”Han känner oss, han älskar
oss”, Liahona, nov. 2003, s. 76).

• Vad kan vi lära oss om Herren av den här upplevelsen?
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Eftersom Herren känner var och en av
oss … Be eleverna leta efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 2–3 som
kan hjälpa dem förstå vad Herren kan göra för dem, eftersom han känner dem.
Förklara att Uppenbarelseboken 2–3 innehåller aposteln Johannes uppteckningar
om Jesu Kristi ord till de sju församlingarna i kyrkan i Mindre Asien (dagens
Turkiet).
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:1–3, 6. Be klassen följa med i texten och
se vad Herren visste om de heliga i Efesus.
• Vad visste Herren om de heliga i Efesus? (Förklara att benämningen nikolaiter i
vers 6 skulle kunna syfta på en grupp vars medlemmar hävdade att de kunde
begå sexuell synd utan straff eftersom Guds nåd skulle rädda dem [se Bible
Dictionary, ”Nicolaitans”].)
Påpeka att de här verserna upptecknar att Herren berömde, eller lovordade, de
heliga för deras goda gärningar. Lägg till ytterligare ord till meningen på tavlan så
att det står: Eftersom Herren känner var och en av oss, kan han ge oss
personligt beröm …
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:4–5. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren visste mer om de heliga i Efesus.
• Vad mer visste Herren om de heliga i Efesus?
Påpeka att Herren tillrättavisade de heliga på grund av deras synder. Avsluta
meningen på tavlan så att följande sanning uttrycks: Eftersom Herren känner var
och en av oss, kan han ge oss personligt beröm och tillrättavisning.
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• Hur kan vi få personligt beröm och personlig tillrättavisning av Herren?
(Genom våra personliga böner, skriftstudier, råd från kyrkans ledare och
föräldrar, samt patriarkaliska välsignelser.)
• Hur kan vetskapen om att Herren kan ge oss personligt beröm och personlig
tillrättavisning påverka vår inställning till våra personliga böner och
skriftstudier? Hur kan den påverka vårt sätt att ta emot råd från våra föräldrar
och ledare i kyrkan?
• Varför borde vi göra en ansträngning att söka efter personligt beröm och
personlig tillrättavisning av Herren?
• När har ni upplevt att Herren har givit er personligt beröm eller personlig
tillrättavisning? Hur hjälpte den upplevelsen er att veta att Herren känner er
personligen? (Avråd eleverna från att berätta om upplevelser som är alltför
heliga eller personliga. Berätta gärna själv om en upplevelse.)
Be eleverna begrunda vilka handlingar de tror att Herren skulle berömma dem för
och även vilka tankar eller vilket uppförande Herren skulle tillrättavisa dem för.
Uppmuntra eleverna att sätta som mål att omvända sig när Herren
tillrättavisar dem.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 2:7. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren lovade dem som segrar, eller som trofast håller ut till änden.
• Vad lovade Herren dem som segrar, eller som håller ut intill änden i
rättfärdighet?
• Vad tror ni menas med att ”äta av livets träd” (v. 7)?
• Hur kan det ha varit till hjälp för de heliga i Efesus att höra om den här utlovade
välsignelsen, efter att ha fått en personlig tillrättavisning?
Påminn eleverna om att Herren, utöver att tala till kyrkans församling i Efesus,
talade till andra församlingar i kyrkan i Mindre Asien.
Dela klassen i fem grupper och ge varje grupp ett av följande skriftställen:
1. Uppenbarelseboken 2:8–11
2. Uppenbarelseboken 2:12–17
3. Uppenbarelseboken 2:18–29; (Ge gruppen som får det här skriftstället en
utskrift av Joseph Smiths översättning av Upp. 2:26–28: ”Den som segrar och
håller mina bud ända till slutet, honom skall jag ge makt över många riken, och
han skall styra dem med Guds ord; de skall i hans händer vara som lerkärlen i
krukmakarens händer, och han skall styra dem genom tro och med rättvisa,
såsom jag har fått den makten av min Fader.”)
4. Uppenbarelseboken 3:1–6; (Ge gruppen som får det här skriftstället en utskrift
av Joseph Smiths översättning av Upp. 3:1–2: ”Skriv till församlingens tjänare i
Sardes: Så säger han som har de sju stjärnorna, vilka är Guds sju tjänare: Jag
känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
Vakna därför upp och stärk dem som är kvar, som är nära att dö. Ty jag har inte
funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud.”)
5. Uppenbarelseboken 3:7–13
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Be eleverna läsa sina tilldelade verser i grupp och se vad Herren rådde de heliga att
göra och vilka välsignelser han utlovade om de skulle göra det. Förklara att äldste
Bruce R. McConkie i de tolv apostlarnas kvorum lärde att ”det dolda mannat” i
Uppenbarelseboken 2:17 är ”livets bröd, Guds goda ord, lärosatserna från honom
som är livets bröd – allt som är dolt för det köttsliga [eller världsliga] sinnet. De
som äter av det skall aldrig mer hungra; evigt liv blir deras slutgiltiga arvedel”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–1973], 3:451).
Efter en stund ber du en representant från varje grupp att berätta för klassen vad
gruppen hittade. Be en elev skriva på tavlan (under de utlovade välsignelserna i
Upp. 2:7) vilka välsignelser varje grupp hittade (se Upp. 2:11, 17, 26; 3:5, 12). När
listan är komplett påpekar du att vart och ett av de här löftena handlar om att ta
emot upphöjelsens välsignelser, vilka är beroende av att vi trofast håller ut
till änden.
• Vilken princip hittar vi i de här verserna om vad vi måste göra för att få
upphöjelsens välsignelser? (Hjälp eleverna urskilja en princip liknande den här:
Om vi segrar, kan vi få upphöjelsens välsignelser.)
Förklara att de som får upphöjelsens välsignelser är de som, genom Guds nåd,
övervinner alla hinder som skulle kunna hindra dem från att återvända till honom.
Det inkluderar världslighet, prövningar, synd och död.
Låt eleverna fundera över vad de kan behöva övervinna i sina liv. Uppmana dem att
be och fråga sin himmelske Fader om hjälp med att övervinna hinder som skulle
kunna hindra dem från att återvända till honom. Vittna om vår himmelske Faders
makt att hjälpa dem övervinna alla hinder.

Nästa studieavsnitt (Uppenbarelseboken 12–22)
Fråga eleverna om de någonsin har undrat över den yttersta domen och de
händelser som inträffade i föruttillvaron. Vad skrev aposteln Johannes om striden i
himlen? Hur många drevs ut tillsammans med Satan? Hur kommer den yttersta
domen vara? Vad kommer vi att dömas för när vi står inför Gud? Hur beskrev
Johannes den celestiala prakten? Förklara att när de studerar
Uppenbarelseboken 12–22 den kommande veckan, får de veta svaren på de här
frågorna.
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Uppenbarelseboken 12–13
Inledning

Johannes såg i en syn en drake som hotade en kvinna och
hennes barn, vilket symboliserar Satans försök att förstöra
Herrens kyrka och dess trofasta medlemmar. Johannes skrev

om kriget i himlen och om jordens riken som skulle strida mot
Guds efterföljare.

Lektionsförslag
Studera skriftställeblocket innan du undervisar
President Ezra Taft Benson lärde: ”Innan ni kan stärka era elever är det nödvändigt att ni
studerar rikets lära och lär er evangeliet, både genom studier och tro” (”The Gospel Teacher and
His Message” [tal till religionslärare, 17 sep. 1976], s. 5, Church History Library, Salt Lake City).
Läs noggrant varje lektions skriftställeblock och begrunda lärosatserna och principerna som det
innehåller. Sträva efter att stärka din tro på dessa sanningar.

Uppenbarelseboken 12
Johannes får se att Satan och hans änglar alltid har fört krig mot Herren och
hans kyrka.
Skriv av följande matchningsuppgift på tavlan före lektionen. När lektionen har
börjat ber du några elever dra linjer mellan hoten i vänsterspalten och de olika
sätten att bekämpa dem i högerspalten.

Hot

Sätt att bekämpa hot

Solbränna

Sanningar i Uppenbarelseboken 12

Fiendesoldater

Medicin eller vila

Sjukdom

Solskyddskräm eller kläder

Synd och skuldkänslor

Omvändelse och förtröstan på Jesus Kristus

Satans inflytande

Krigsvapen

• Vilka av dessa hot har ni behövt bekämpa nyligen? Vilket tycker ni är
farligast? Varför?
Be eleverna leta efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 12 som kan
hjälpa dem att bekämpa Satans inflytande. Förklara att Uppenbarelseboken 12–14
återger ett mellanspel, eller en paus, i Johannes syn av det sjunde sigillets
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händelser. Herren kanske hjälpte Johannes förstå betydelsen av uttrycket
”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre” i Uppenbarelseboken 11:15.
Visa eleverna den medföljande bilden
av kvinnan med draken bakom sig. Låt
eleverna fundera på vad symbolerna
kan representera.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken
12:1–2, 5. Be klassen följa med i texten
och se vad som hände med kvinnan.
Förklara att Joseph Smiths översättning
placerar vers 5 direkt efter vers 2.
• Vad hände med kvinnan? (Hon
födde en son ”som skall styra alla
folk med järnspira” [v. 5].)
• Vad tror ni det betyder att han ska
”styra alla folk med järnspira”?
(v. 5). (Barnet skulle använda
järnspiran, vilken kan symbolisera
evangeliet, prästadömet, samt Guds
ord och makt, för att rättfärdigt styra alla världens nationer [se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 band (1965–1973), 3:517].)
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 12:3–4. Be klassen följa med i texten och se
vilka symboler som beskrivs i de här verserna.
• Vad tror ni att symbolerna som beskrivs i vers 1–5 kan representera?
Be eleverna tyst läsa Joseph Smiths översättning, Johannes Uppenbarelse 12:7–8 (i
HFS). Be dem titta efter vad draken, kvinnan och barnet representerar.
• Vad representerar draken, kvinnan och barnet i Johannes syn, enligt Joseph
Smiths översättning, Johannes Uppenbarelse 12:7–8? (Draken representerar
Satan [se vers 8], kvinnan representerar ”Guds kyrka” och barnet representerar
”vår Guds och hans Smordes rike” [vers 7], vilket är ett politiskt rike som
Herren ska grundlägga under tusenårsriket, genom vilket han ska styra alla
nationer. [Se New Testament Student Manual (Kyrkans utbildningsverksamhet,
studievägledning, 2014), s. 550–552 för ytterligare förklaringar om symboliken i
dessa skriftställen.])
• Vad var drakens avsikt, enligt Uppenbarelseboken 12:4? Varför tror ni att Satan
så flitigt försöker förstöra Guds och Kristi rike?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 12:6. Låt klassen följa med i texten och se
vad kvinnan gjorde till följd av den hotande draken.
• Vad hände med kvinnan? Vad kan det symbolisera? (Kvinnan som flyr ut i
öknen representerar inledningen av det stora avfallet av kyrkan samt att
prästadömet togs från jorden efter apostlarnas död [se även L&F 86:3].)
Förklara att när Johannes hade sett draken hota kvinnan och hennes barn, såg han
en strid i himlen mellan Satan och Guds heliga. Be flera elever turas om att läsa
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upp Joseph Smiths översättning, Johannes Uppenbarelse 12:6–11 (i HFS). Låt halva
klassen titta efter vad som hände med Satan under kriget i himlen och låt den
andra halvan av klassen titta efter hur Guds heliga övervann Satan och hans
efterföljare.
• Vad hände med Satan och hans efterföljare? (Du kan påpeka att Upp. 12:4
nämner att drakens stjärt ”drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor”. Det
är en symbol för det stora antal av vår himmelske Faders andebarn som valde
att följa Satan. Du kan också förklara att ”Mikael och hans änglar” [JSÖ, Upp.
12:6] är Adam och andra rättfärdiga andebarn till Gud.)
• Hur övervann de rättfärdiga himmelska härskarorna Satan, enligt vers 11?
(”Genom Lammets blod”, eller genom Frälsarens försoning, och genom att
förbli trofasta till sina vittnesbörd om evangeliet. Skriv de här svaren på tavlan.)
• Vart skickades Satan och hans efterföljare efter sitt uppror, enligt vers 8?
Be en elev läsa upp Joseph Smiths översättning, Johannes Uppenbarelse 12:12, 17 (i
HFS). Be klassen följa med i texten och se vem Satan gick för att kriga mot efter att
ha blivit utkastad ur himlen.
• Vem gick Satan för att kriga mot efter att ha blivit utkastad ur himlen?
• Med tanke på vad vi lär oss i vers 11, vad kan vi göra för att övervinna Satans
inflytande och attacker i vår tid? (Hjälp eleverna identifiera följande princip: Vi
kan övervinna Satans inflytande genom Frälsarens försoning och genom
att förbli trogna till våra vittnesbörd om evangeliet. Skriv den principen på
tavlan.)
Be en elev läsa upp följande uttalande av äldste James J. Hamula i de sjuttios
kvorum: Be klassen lyssna efter hur Satan attackerar deras generation.
”Några av de tappraste och ädlaste av vår Faders söner och döttrar har sparats
för att komma fram i dessa sista dagar för att arbeta för vår Fader och hans Son.
Deras tappra och ädla natur visade sig under den förjordiska kampen mot
Satan. …
Eftersom Guds rike är återställt till jorden med sådan kraft vet Satan att ’hans tid
är kort’ [Upp. 12:12]. Därför inriktar han alla sina resurser på att fresta er att
synda. Han vet att om han kan få er att synda så kan han hindra er från att verka som
heltidsmissionär, gifta er i templet och skapa en fast grund i tron för era barn, vilket försvagar
inte endast er utan även kyrkan. Han vet också att inget kan störta Guds rike ’utom [hans] folks
överträdelse’ [Mosiah 27:13]. Tro inte annat – hela hans krig inriktas nu på er” (”Vinn kriget mot
det onda”, Liahona, nov. 2008, s.50, 51).

• Hur försöker Satan och hans efterföljare försvaga oss?
Be eleverna fundera över hur Satan för krig mot dem personligen.
• Vad kan vi göra för att öka vår tro på Jesus Kristus och stärka våra vittnesbörd
om honom? (Skriv elevernas svar på tavlan.)
Läs upp följande två uttalanden och be eleverna skriva om ett av dem i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker:
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1. Skriv om en upplevelse då ditt vittnesbörd och din tro på Frälsarens försoning
hjälpte dig att bekämpa Satans inflytande.
2. Skriv ner ditt vittnesbörd om Jesu Kristi försoning och förklara hur försoningen
kan hjälpa oss i vårt krig mot Satan och hans efterföljare.
När eleverna har fått tillräckligt med tid ber du några av dem berätta vad de skrev.
Be eleverna välja ett eller flera av förslagen på tavlan och tillämpa dem i kriget mot
Satan och hans efterföljare.

Uppenbarelseboken 13
Johannes skriver om jordens riken som ska få makt från Satan
Sammanfatta Uppenbarelseboken 13 med att förklara att Johannes i en syn såg
vilddjur som representerar onda jordiska riken som Satan har herravälde över. N/A
Johannes såg också att Satan genom de här rikena kunde göra tecken och falska
underverk för att vilseleda jordens invånare.

Repetition av nyckelskriftställen
Under seminariets sista vecka kan du ge eleverna ett avslutande prov på
nyckelskriftställena. Du kan uppmuntra eleverna att studera hemma eller strax före
provet. Här följer några olika typer av prov du skulle kunna använda (du kan
anpassa förslagen till dina elevers behov):
Hänvisningsprov: Ge eleverna ledtrådar från nyckelskriftställena. Det kan vara
nyckelord, lärosatser eller principer, eller sammanfattningar. Låt eleverna skriva
hänvisningen till nyckelskriftstället på ett papper efter varje ledtråd du nämner.
Lärosatsprov: Skriv upp de grundläggande lärosatserna på tavlan. Be eleverna
skriva motsvarande skriftställehänvisningar under varje lärosats. De kan göra det
genom att hämta skriftställehänvisningen ur minnet eller från en lista över
nyckelskriftställen.
Memoreringsprov: Låt eleverna använda ord eller principer de har memorerat
från nyckelskriftställena för att förklara några av de grundläggande lärosatserna. Låt
dem skriva ner sina förklaringar och läsa upp dem för klassen.
Kom ihåg att berömma klassen för deras ansträngningar att lära sig
nyckelskriftställena och de grundläggande lärosatserna. Vittna om den andliga kraft
och det vittnesbörd vi kan få när vi lär oss nyckelskriftställena och lärosatserna.
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Uppenbarelseboken 14–16
Inledning

Aposteln Johannes såg i en syn hur en ängel återställde Jesu
Kristi evangelium i de sista dagarna. Han hörde också en röst
från himlen som beskrev välsignelserna som kommer till dem

som dör i trofasthet till Herren. Johannes såg de rättfärdiga
samlas och de ogudaktiga samlas i de sista dagarna och
Guds straffdomar tömmas över de ogudaktiga.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 14
Johannes ser evangeliets återställelse och ser de rättfärdiga och ogudaktiga samlas
Skriv följande fråga på tavlan: Är det möjligt att känna frid även om världen är fylld av
ondska, katastrofer och våld?
Låt flera elever besvara frågan och förklara sina svar.
Uppmuntra dem att leta efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 14–16,
som kan ge dem frid samtidigt som de lever i en ogudaktig och kaotisk värld före
Jesu Kristi andra ankomst.
Förklara att aposteln Johannes i Uppenbarelseboken 14:1–13 såg en syn om de sista
dagarna. I sin syn såg han de katastrofer som skulle drabba de ogudaktiga. Han såg
också vad som skulle ge frid till de rättfärdiga.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 14:1–5. Be klassen följa med i texten och se
vad Johannes såg skulle hända i de sista dagarna.
• Vad såg Johannes skulle hända i de sista dagarna?.
Påminn eleverna om att de 144 000 är högpräster från Israels tolv stammar som ska
ordineras från varje nation till att tjäna i evangeliet och föra människor till kyrkan
(se Upp. 7:4–8; L&F 77:11).
• Hur beskrev Johannes de 144 000 högprästerna som skulle föra ut evangeliet
över hela jorden, i vers 4–5? (Förklara att frasen ”inte har befläckat sig med
kvinnor” [vers 4] betyder att de var kyska; frasen ”i deras mun har det inte
funnits någon lögn” [vers 5] betyder att de var ärliga och uppriktiga; och ordet
”fläckfria” [vers 5] betyder att de var rena från synd.)
• Varför tror ni att det skulle hjälpa de 144 000 högprästerna att föra evangeliet till
andra om de själva var kyska, ärliga och rena från synd?
Förklara att Johannes i sin syn av de sista dagarna såg tre änglar. Be tre elever att
representera de tre änglarna (de kan sitta kvar på sina platser). Be eleven som
representerar den första ängeln att läsa upp Uppenbarelseboken 14:6. Be klassen
följa med i texten och se vad ängeln hade.
• Vad hade ängeln?
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Be eleven som representerar den första ängeln att läsa upp Läran och förbunden
133:36–37. Be klassen följa med i texten och se vad ängeln gjorde med det eviga
evangeliet.
• Vad gjorde ängeln med det eviga evangeliet?
Visa bilden Moroni visar sig för Joseph
Smith i hans rum (Evangeliebilder
[2009], nr 91; se även LDS.org). Be en
elev återberätta vad som hände under
Moronis första besök till Joseph Smith.
(Om eleverna behöver bli påminda om
de här händelserna, kan du be en elev
läsa upp JS–H 1:29–35.)
• Vad gav Moroni, under Guds
ledning, till Joseph Smith som
hjälpte honom återställa evangeliet
till jorden? (Uppteckningen som
innehöll Mormons bok.)
Visa en bild av ett tempel med ängeln
Moroni högst upp, såsom en bild av
Salt Lake-templet som finns i
Evangeliebilder (nr 119; se även
LDS.org).
• Varför tror ni att vi har en staty av
ängeln Moroni högst upp på många
av våra tempel?
Förklara att president Gordon B.
Hinckley citerade Uppenbarelseboken
14:16 under ett konferenstal och
förkunnade sedan: ”Den ängeln har
kommit. Han heter Moroni” (”Håll
kursen – bevara tron”, Nordstjärnan,
jan. 1996, s. 70). Ängeln kan även
representera alla de talrika himmelska
budbärare, inklusive Moroni, som har
bistått i de sista dagarnas återställelse
av Jesu Kristi evangelium (se Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 band [1965–1973],
3:529–531; se även L&F 13; 110:11–16;
128:20–21).
Be eleven som representerar den första ängeln att läsa upp Uppenbarelseboken
14:7. Be klassen följa med i texten och se vad ängeln sa.
• Vad sa ängeln?
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• Vad betyder uttrycket ”stunden för hans dom har kommit”? (Tiden kommer då
Jesus Kristus ska döma alla människor på jorden. Hans domar sker både vid
hans andra ankomst [se Mal. 3:1–5] och vid den yttersta domen [se 2 Ne. 9:15].)
• Utifrån vad vi har lärt oss, vad är en av anledningarna till att Gud återställde
Jesu Kristi evangelium? (Eleverna bör urskilja följande sanning: Gud
återställde Jesu Kristi evangelium för att förbereda jordens invånare för
Jesu Kristi andra ankomst.)
• Hur förbereder Jesu Kristi evangelium människorna för hans andra ankomst?
Låt eleverna begrunda hur Jesu Kristi återställda evangelium har hjälpt dem få frid
samtidigt som de lever i en ogudaktig och kaotisk värld. Be några elever berätta för
klassen om sina tankar.
Be eleven som representerar den andra ängeln att läsa upp Uppenbarelseboken
14:8 och eleven som representerar den tredje ängeln att läsa upp
Uppenbarelseboken 14:9–11. Be klassen följa med i texten och se vad änglarna sa.
• Vad sa den andra ängeln, enligt vers 8? (Förklara att en betydelse av uttrycket
”fallet är det stora Babylon” är att dagen kommer då världens ogudaktighet ska
upphöra.)
• Hur ger det oss frid att veta att världens ogudaktighet ska upphöra?
• Vad sa den tredje ängeln skulle hända med dem som valde att följa ”vilddjuret”
(vers 9), eller Satan, enligt vers 9–11?
Be en elev läsa upp följande uttalanden av profeten Joseph Smith. Be klassen lyssna
efter hur profeten förklarade den plåga som de ogudaktiga skulle få uppleva
efter döden?
”Den stora sorgen för de bortgångna andarna i andevärlden, som de går till efter
döden, är att veta att de gått miste om den härlighet som andra åtnjuter, och att
de själva kunde ha åtnjutit den, och de är sina egna anklagare” (Kyrkans
presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 222).

”En människa är sin egen plågoande och sin egen fördömare. Sålunda står det att de skall få sin
del i sjön som brinner av eld och svavel [se Upp. 21:8]. Besvikelsen plågar människans sinne lika
intensivt som sjön som brinner av eld och svavel” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph
Smith, s. 222).

• Vad kommer den plåga bestå i som de ogudaktiga får uppleva efter döden,
enligt profeten Joseph Smith?
Påpeka att när Johannes hade fått veta vad de ogudaktiga ska få uppleva efter
döden, hörde han en röst från himlen som beskrev vad de rättfärdiga ska få uppleva
efter döden.
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Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 14:12–13. Be klassen följa med i texten och
se vad de rättfärdiga ska få uppleva efter döden.
• Vad får de rättfärdiga uppleva efter döden?
• Vad tror ni det betyder att de ska ”vila sig från sitt arbete” (vers 13)?
• Hur skulle ni sammanfatta Johannes undervisning i vers 12–13 som en princip?
(Eleverna kanske använder andra ord, men se till att de kommer fram till
följande princip: Om vi lever i rättfärdighet blir vi välsignade för våra
gärningar och får vila från vårt arbete efter döden.)
• Hur kan den här principen ge oss frid även när vi är omgivna av ogudaktighet?
Bär gärna ditt vittnesbörd om hur viktigt det är att leva rättfärdigt i en ogudaktig
värld. Låt eleverna fundera över vad de kan göra i sina liv för att försäkra sig om att
inte behöva lida de ogudaktigas kval, utan i stället njuta de rättfärdigas frid. Be dem
handla enligt de intryck de får.
Sammanfatta Uppenbarelseboken 14:14–20 med att förklara att Johannes beskrev
två skördar. I sin syn såg Johannes att de rättfärdiga skulle samlas från de
ogudaktiga under den första skörden (se vers 14–16) och att under den andra
skörden skulle de ogudaktiga samlas och slutligen förgöras (se vers 17–20).

Uppenbarelseboken 15–16
Johannes ser de rättfärdiga i det celestiala riket och sju plågor i de sista dagarna
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 15:1. Be klassen följa med i texten och se
vad mer Johannes såg skulle hända i de sista dagarna. Be eleverna berätta vad
de hittar.
Förklara att aposteln Johannes i Uppenbarelseboken 15–16 beskrev sju plågor som
skulle pina de ogudaktiga i de sista dagarna. Men innan Johannes beskrev dessa
plågor, gjorde han en paus för att upprepa de välsignelser som de rättfärdiga skulle
få. Sammanfatta Uppenbarelseboken 15:2–4 med att förklara att Johannes i en syn
såg dem som skulle övervinna Satan och prisa Gud i det celestiala riket.
Rita sju skålar på tavlan och numrera dem från 1 till 7 (eller skriv helt enkelt
siffrorna på tavlan). Förklara att Johannes i sin syn såg sju skålar som innehöll
sju plågor.
Be flera elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 16:2–4, 8–12, 16–21. Be
klassen följa med i texten och se hur Johannes beskrev de sju plågorna. Gör ett
uppehåll efter varje beskriven plåga och be en elev skriva upp plågan på tavlan
under motsvarande skål (eller siffra).
När en elev har läst Johannes beskrivning av den tredje plågan, ber du en elev läsa
upp Uppenbarelseboken 16:6. Be klassen hitta en orsak till att människor ska lida
den här plågan i de sista dagarna.
• Varför ska människor lida den här plågan?
När en elev har läst beskrivningen av den sjätte plågan förklarar du att under den
här plågan ska floden Eufrat uttorkas som förberedelse för samlingen av världens
kungar inför striden vid Harmagedon (se Upp. 16:12–16; se även Sak. 12:11). Vid
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slutet av striden ska Frälsaren visa sig för folket i Jerusalem (se L&F 45:47–53) och
för alla människor på jorden (se Matt. 24:30; L&F 101:23).
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 16:15 och be klassen se vad vi kan göra för
att vara förberedda för Jesu Kristi andra ankomst. Förklara att orden ”bevarar sina
kläder, så att han inte går naken” syftar på att vara andligt redo.
• Vad kan vi göra för att vara förberedda för Jesu Kristi andra ankomst, enligt
vers 15? (Eleverna bör komma fram till följande princip: Om vi är vaksamma
och andligt redo, kommer vi vara förberedda för Jesu Kristi andra
ankomst.)
• Hur kan vi bli andligt redo?
Vittna om att Herren älskar sitt folk och önskar att vi ska förbereda oss för hans
andra ankomst. Uppmuntra eleverna att vara vaksamma och andligt redo, så att de
kan ta emot Herrens välsignelser.
Vittna
Något av det viktigaste du kan göra är att vittna om evangeliets sanningar och om din kärlek till
din himmelske Fader och hans Son. Ditt vittnesbörd kan stärka elevernas tro och trösta dem i
deras svårigheter med att leva i en ogudaktig värld.
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Uppenbarelseboken 17–19
Inledning

Johannes såg att det andliga Babylon, eller den ogudaktiga
världen, ska kriga mot Guds Lamm och att Lammet ska
triumfera över ondskan. De heliga kallas ut från det andliga

Babylon och de rena och rättfärdiga kallas till Lammets
bröllopsmåltid. Johannes såg Jesus Kristus komma i stor makt
för att förgöra dem som strider mot honom.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 17–18
Johannes förutser det andliga Babylons förgörelse
Skriv följande uttalande av äldste Lynn G. Robbins i de sjuttio på tavlan och be en
elev läsa upp det. (Det här uttalandet finns i ”Avoid It” [andligt möte vid Brigham
Young University, 17 sept. 2013], s. 1 speeches.byu.edu.)
”Det är lättare att undvika frestelser än att motstå frestelser” (äldste Lynn G.
Robbins).

• Varför tror ni att det är lättare att undvika frestelser än att motstå dem?
• Vad kan hända om vi försätter oss i situationer där vi ständigt måste motstå
frestelser?
Be eleverna leta efter en sanning när de studerar Uppenbarelseboken 17–18 som
hjälper dem förstå hur de kan undvika många av världens frestelser och synder.
Påminn eleverna om att Johannes i en syn såg sju änglar som skulle tömma plågor
över de ogudaktiga i de sista dagarna (se Upp. 16). Be en elev läsa upp
Uppenbarelseboken 17:1. Be klassen följa med i texten och se vad en av de sju
änglarna sa att han skulle visa Johannes.
• Vad sa ängeln att han skulle visa Johannes?
Be eleverna tyst läsa Uppenbarelseboken 17:15 och se vad vattnen representerar.
• Vad representerar vattnen som kvinnan sitter på, enligt vers 15? (Folk och
folkslag [nationer] som hon har makt och inflytande över [se även 1 Ne. 14:11].)
Be några elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 17:2–6. Be klassen följa
med i texten och se vilka ord och uttryck som beskriver kvinnan och hennes
inflytande i världen.
• Vilka ord och uttryck beskriver kvinnan?
• Hur beskrivs kvinnans inflytande över regenterna och folket på jorden, enligt
vers 2?
• Vad tror ni det representerar i vers 6 att kvinnan är berusad av de heligas och
martyrernas blod? (I alla tider har många rättfärdiga människor blivit dräpta av
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de ogudaktiga och språket i skrifterna tyder på att dräpandet av de heliga hade
en berusande effekt på dem som utförde det.)
Förklara att vilddjuret som beskrivs i vers 3 kan representera Rom på Johannes tid
såväl som korrupta riken och nationer i de sista dagarna (se Upp. 17:8–13).
Be eleverna fundera på vem eller vad kvinnan som beskrivs i vers 1–6 representerar.
Be eleverna tyst läsa Uppenbarelseboken 17:18 och se vad kvinnan representerar.
• Vad representerar kvinnan enligt vers 18?
Förklara att den ”stora staden” (vers 18) syftar på det andliga Babylon (se L&F
133:14). På grund av världslighet och korruption i det forntida Babylon, och på
grund av att det var en plats där Israels barn var fångar, används Babylon ofta
bildligt i skrifterna för att representera synd, världslighet, djävulens inflytande på
jorden och andlig fångenskap (se även 1 Ne. 13:1–9; 14:9–10).
Skriv på tavlan: Kvinnan = Babylon, eller världens ogudaktighet
Be eleverna tyst läsa Uppenbarelseboken 17:14 och se vem Babylon ska strida mot.
Be eleverna berätta vad de hittar.
• Hur kommer kriget sluta? (När eleverna besvarat frågan skriver du följande
sanning på tavlan: I de sista dagarna ska Jesus Kristus besegra världens
ogudaktighet.)
• Hur kan kunskap om den här sanningen hjälpa er som efterföljare till Jesus
Kristus?
Sammanfatta Uppenbarelseboken 18:1–3 med att förklara att en annan ängel
förkunnade det ogudaktiga Babylons fall.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 18:4. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren befallde sitt folk att göra.
• Vad befallde Herren att hans folk skulle göra?
• Vilka anledningar gav Herren sitt folk till att gå ut ur Babylon? (För att undvika
världens synder och de plågor och straffdomar som skulle komma över de
ogudaktiga.)
• Vilken sanning kan vi urskilja i Herrens befallning till sitt folk om att skilja sig
från världens ogudaktighet? (Även om eleverna kanske använder andra ord, ser
du till att de urskiljer följande sanning: Att skilja oss från världens
ogudaktighet kan hjälpa oss att undvika de synder och straffdomar som
ska komma över de ogudaktiga i de sista dagarna. Du kan föreslå att
eleverna markerar de ord i vers 4 som lär ut den sanningen.)
Fokusera på omvändande principer
När du bestämmer vad du ska undervisa om i ett skriftställeblock bör du fokusera på de
sanningar som hjälper eleverna att komma närmare vår himmelske Fader och Frälsaren. President
Henry B. Eyring i första presidentskapet gav rådet: ”När du förbereder en lektion, sök efter
omvändande principer i den. … En omvändande princip är en som leder till lydnad mot Guds
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vilja” (”Converting Principles” [sagt vid en kväll med äldste L. Tom Perry, 2 feb. 1996], s. 1,
si.lds.org).

Dela upp eleverna i grupper om två till fyra. Ge varje grupp följande frågor
på ett utdelningsblad och be eleverna diskutera frågorna i gruppen:

Att skilja oss från det andliga Babylon
• Hur hjälper Jesu Kristi återställda evangelium oss att skilja oss från världens ogudaktighet?
• Vad kan vi göra för att skilja oss från världens ogudaktighet och ändå fortsätta leva bland, älska
och interagera med dem som inte delar våra normer?
• Hur har ni eller någon ni känner fått hjälp med att undvika några av världens frestelser och synder
genom att skilja er från världens orättfärdiga inflytanden och handlingar?

Efter en stund ber du flera elever berätta för klassen vad de diskuterade i sina
grupper. Låt eleverna på ett papper skriva 1) de orättfärdiga inflytanden eller
handlingar de behöver skilja sig från, samt 2) hur de ska göra det. Be dem förvara
papperet där de ofta kan titta på det, och uppmuntra dem att handla enligt vad de
har skrivit.
Sammanfatta Uppenbarelseboken 18:5–24 med att förklara att Johannes såg det
ogudaktiga Babylons fall och hennes anhängares sorg.

Uppenbarelseboken 19
Johannes ser Jesus Kristus komma i makt för att förgöra dem som strider mot honom
Visa eleverna en bild av ett brudpar. Fråga eleverna vad de tror att den bästa gåvan
skulle vara som de kan ge sin framtida make/maka. När eleverna har svarat läser du
följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:
Den allra bästa gåva ni kan ge er eviga livskamrat på bröllopsdagen är er själva i
bästa skick – rena och värdiga att få samma renhet tillbaka” (Jeffrey R. Holland,
”Personlig renhet”, Liahona, jan. 1999, s. 91).

• Varför tror ni att den bästa gåva ni kan ge er framtida make/maka på
bröllopsdagen är att ni är helt rena?
Förklara att Uppenbarelseboken 19 innehåller en liknelse om ett bröllop som ska
beskriva Frälsarens andra ankomst. Sammanfatta Uppenbarelseboken 19:1–6 med
att förklara att Johannes såg de rättfärdiga prisa Gud för hans domar över de
ogudaktiga.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 19:7. Be klassen följa med i texten och se
vems bröllop ängeln tillkännagav för Johannes.
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• Vems bröllop tillkännagav ängeln för Johannes?
• Vad lärde sig Johannes om Lammets brud?
Förklara att ”Lammets bröllop” (Upp. 19:7) syftar på Frälsarens andra ankomst. Be
en elev läsa upp följande uttalande av äldste Bruce R. McConkie i de tolv
apostlarnas kvorum. Be klassen lyssna efter vem Lammets brud är.
”I denna tidsutdelning skall brudgummen, som är Guds Lamm, komma för att
hämta sin brud, som är kyrkan bestående av de trofasta heliga som har väntat på
hans återkomst” (Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 469).

• Hur kan en äktenskapsrelation vara en passande symbol för vår
förbundsrelation med Jesus Kristus? (Du kan förklara att äktenskapet är en
relation som kräver trofasthet, offer, kärlek, hängivenhet och tillit.)
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 19:8–9. Be klassen följa med i texten och se
vad de heliga kan göra för att förbereda sig för Frälsarens andra ankomst. Du kan
förklara att det skinande rena linnetyget kan symbolisera helighet, renhet och
rättfärdighet.
• Vad måste vi göra för att förbereda oss för Herren Jesu Kristi ankomst, med
tanke på det som Lammets bruds kläder symboliserar? (När eleverna har svarat
skriver du följande princip på tavlan: Om vi är rena och rättfärdiga, kommer
vi vara redo för Herren Jesu Kristi ankomst.)
N/A Att bli renad från synd och bli rättfärdiggjord är en gåva från Gud.
• Vad har Gud gjort för att göra det möjligt för oss att bli renade från synd och bli
rättfärdiga?
• Varför tror ni att en av de bästa gåvor vi kan ge vår Frälsare vid hans ankomst är
att vi är rena och rättfärdiga?
Låt eleverna läsa Uppenbarelseboken 19:10 tyst för sig själva för att se hur
Johannes reagerade efter att ha hört vad ängeln förkunnade. Be eleverna berätta
vad de hittar.
• Vad förkunnade ängeln för Johannes att han (ängeln) och andra Guds tjänare
har? (Ett vittnesbörd om Jesus, vilket är profetians ande.)
Förklara att ”profetians ande” (vers 10 avser gåvan att få uppenbarelse och
inspiration från Gud, vilket gör att en person kan ta emot och tala Guds ord (se
HFS, ”Profetia, Profetera”, scriptures.lds.org).
• Hur kan en person som har ett vittnesbörd om Jesus förbereda sig för hans
andra ankomst?
Be några elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 19:11–16, inklusive
Joseph Smiths översättning av Johannes Uppenbarelse 19:15 (i HFS). Be klassen
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följa med i texten och leta efter ord och uttryck som beskriver Frälsaren vid hans
andra ankomst. Be eleverna berätta vad de hittar.
Förklara att den vita hästen som nämns i vers 11 är en symbol för vinst och seger.
Frälsaren ska komma för att övervinna synd och ogudaktighet.
• Hur beskrivs Frälsarens kläder i vers 13? (Förklara att uttrycket ”mantel som
hade doppats i blod” betyder att hans kläder kommer att vara blodfärgade.
Denna färg symboliserar de ogudaktigas undergång vid hans ankomst [se L&F
133:46–51] och kan även påminna oss om det lidande han utstod under
försoningen.)
Påpeka att Joseph Smiths översättning av Johannes Uppenbarelse 19:15 förtydligar
att Johannes såg att Frälsaren skulle styra över nationerna med Guds ord, när han
kom som Konungarnas Konung och herrarnas Herre. Sammanfatta
Uppenbarelseboken 19:17–21 med att förklara att Johannes såg deras undergång
vilka stred mot Guds Lamm (se JST, Rev. 19:18 [i KJV, Rev. 19:18, fotnot a]).
Avsluta med att be eleverna fundera över vad de kan göra för att förbereda sig för
Jesu Kristi ankomst. Uppmuntra dem att handla efter varje maning de får.
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Uppenbarelseboken 20
Inledning

I en syn såg Johannes de händelser som ska ske strax före
och under Jesu Kristi tusenåriga regeringstid. Han såg också
den sista striden mellan Satan och Guds styrkor i slutet av

tusenårsriket och han såg den yttersta domen, då Gud skall
döma alla utifrån de böcker som har skrivits.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 20:1–6
I en syn såg Johannes vad som ska ske strax före och under Jesu Kristi tusenåriga
regeringstid
Be eleverna tänka på en tävling (såsom en konst- eller idrottstävling) som de deltog
i även om de trodde att de skulle förlora. Be dem sedan tänka på ett tillfälle då de
deltog i en tävling som de trodde de skulle vinna.
• Hur kan de förväntningar man har på slutresultatet av en tävling förändra sättet
man presterar på?
• Varför ger folk upp när de tror att de ska förlora? När trodde ni att ni skulle
förlora, men vann sedan?
Förklara för eleverna att när de studerar Uppenbarelseboken 20 får de veta mer om
striden mellan gott och ont och hur striden kommer sluta. Uppmana dem att leta
efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 20 som kan motivera dem till
att förbli trofasta mot Frälsaren under den här striden.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:1–3. Be klassen följa med i texten och se
vad som kommer att hända med Satan under tusenårsriket.
• Vad kommer att hända med Satan under tusenårsriket? (Förklara att avgrunden
representerar helvetet.)
• Vad kan Satan inte göra eftersom han är bunden, enligt vers 3?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:4–6. Be klassen följa med i texten och se
vilka personer Johannes såg fick rätt att döma.
• Vilka personer såg Johannes fick rätt att döma, enligt vers 4?
• Vilken belöning fick de här personerna tack vare sin trofasthet?
• Vad har de del i under tusenårsriket [vers 6]? (Den första uppståndelsen.)
• Vilken princip kan vi lära oss av Uppenbarelseboken 20:4–6 om vilka
välsignelser vi kan få om vi är trofasta till Jesus Kristus? (Eleverna använder
kanske andra ord, men bör identifiera en princip liknande den här: Om vi är
trofasta till Jesus Kristus får vi del i den första uppståndelsen och får
regera med honom i tusenårsriket.)
Förklara att den första uppståndelsen inleddes med Jesu Kristi uppståndelse och
innefattade de rättfärdiga som dött före hans uppståndelse (se Mosiah 15:21–25;
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Alma 40:16–20). Majoriteten av de rättfärdiga som dött efter Kristi uppståndelse
kommer uppstå i samband med Jesu Kristi andra ankomst (se James E. Talmage,
Trosartiklarna, 2:a uppl. [1966], s. 369–370). De ogudaktiga och obotfärdiga uppstår
inte förrän vid den andra uppståndelsen som sker vid slutet av tusenårsriket (se
L&F 76:85).
• Hur kan vetskapen om att ni kan ha del i den första uppståndelsen och få
regera med Jesus Kristus under tusenårsriket hjälpa er att vara trofasta idag i
kampen mot ondskan?
Vittna om att de som förblir trofasta har del i den första uppståndelsen och får
regera med Frälsaren under tusenårsriket.

Uppenbarelseboken 20:7–11
Johannes ser den sista striden mellan Satan och Guds styrkor vid slutet av
tusenårsriket
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vid slutet av tusenårsriket …
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:7–10. Be klassen följa med i texten och
se vilka händelser Johannes beskrev som ska äga rum vid slutet av tusenårsriket.
• Vilka händelser beskrev Johannes? (Förklara att namnen Gog och Magog i vers 8
syftar på de styrkor Satan ska använda vid slutet av tusenårsriket för att strida
en sista gång mot Herrens folk [se L&F 88:110–114].)
• Vad ska hända med djävulen och hans anhängare? (När eleverna har svarat
avslutar du meningen på tavlan så att det står: Vid slutet av tusenårsriket
kommer Guds styrkor besegra Satan och hans anhängare.)
• Varför är det viktigt att vi förstår hur striden mellan Gud och Satan
kommer sluta?

Uppenbarelseboken 20:12–15
Johannes ser den slutliga domen
Förklara att som en del i vår himmelske Faders frälsningsplan ska alla människor
som har levt på jorden stå inför Gud för att dömas. Be eleverna föreställa sig hur de
tror att den slutliga domen kommer vara.
• Vad hoppas ni att ni kommer tänka och känna när ni står inför Gud för
att dömas?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:12–13. Be klassen följa med i texten och
se hur Gud kommer att döma oss.

Uppenbarelseboken 20:12 är ett nyckelskriftställe. När eleverna studerar

nyckelskriftställen hjälper det dem att få djupare insikt i grundläggande läror och att
kunna undervisa andra om dem. Uppmuntra gärna eleverna att markera nyckelskriftställen på ett
sådant sätt att de hittar dem lätt. Använd undervisningsförslaget i slutet av lektionen för att
hjälpa eleverna lära sig det här skriftstället.
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• Vilken sanning kan vi lära oss av vers 12 om hur vi kommer att dömas?
(Eleverna använder kanske andra ord men bör identifiera följande sanning:
Gud kommer att döma oss efter våra gärningar som står skrivna.)
• Vilka böcker såg Johannes? (Skrifterna, kyrkans uppteckningar om frälsande
förrättningar och kanske andra handlingar, samt livets bok [se 2 Ne. 29:10–11;
L&F 128:6–7].)
Be en elev läsa upp följande förklaring om livets bok:
”På ett sätt är livets bok summan av en persons tankar och handlingar – uppteckningen om hans
liv. I skrifterna sägs emellertid också att en himmelsk uppteckning förs över de trofasta, med
deras namn och en redogörelse för deras rättfärdiga handlingar” (L&F 88:2; 128:7) (HSF, ”Livets
bok”).

Påpeka att Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att utöver våra
handlingar, ska vi dömas enligt våra hjärtans önskningar (se L&F 137:9; se även
Alma 41:3–5).
• Vad kommer hända innan vi blir dömda, enligt Uppenbarelseboken 20:13?
(Förklara vid behov att uttrycket ”havet gav igen de döda som fanns i det, och
döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem” syftar på alla
människors uppståndelse.)
• Vad kan det ha för betydelse att vi har uppstått innan vi står inför Gud för
att dömas?
Vittna om att var och en av oss ska stå inför Gud för att dömas och att våra
handlingar nu avgör hur den upplevelsen kommer vara för oss. Läs upp följande
frågor och be eleverna besvara dem i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
• Vad kan ni förbättra i era liv för att förbereda er för att dömas av Herren?

Nyckelskriftställe – Uppenbarelseboken 20:12
Uppmuntra gärna eleverna att använda de studiehjälpmedel som finns, såsom
fotnoterna, Handledning för skriftstudier (finns även på scriptures.lds.org), samt
uppslagsdelen i Folkbibeln för att hitta ytterligare skriftställen som undervisar om
den yttersta domen. Eleverna kan skriva ner de här skriftställehänvisningarna i sina
skrifter bredvid Uppenbarelseboken 20:12. Låt eleverna berätta för klassen om de
ytterligare sanningar om den yttersta domen som de lärt sig genom den här
aktiviteten.

926

Exemplar av opublicerat material, ENDAST för internt bruk
LEKTION 160

Uppenbarelseboken 21–22
Inledning

Johannes såg en ny himmel och en ny jord, och det Nya
Jerusalem komma ner från himlen. Han såg också att Gud
ska bo med och trösta sitt folk och att Guds celestiala stad
ska grundläggas på jorden. Johannes såg att de vars namn

står uppskrivna i livets bok ska gå in i staden och bo med
Gud i härlighet. Johannes avslutade sin syn med en vädjan
om att Herren skulle återvända till jorden.

Lektionsförslag
Uppenbarelseboken 21
Johannes ser en ny himmel och en ny jord, och Guds celestiala stad
Be eleverna tänka på tillfällen i deras liv då de upplevde stor sorg eller smärta.
• Vad i livet kan orsaka oss stor sorg eller smärta? (Skriv elevernas svar på tavlan.)
Be eleverna leta efter en sanning när de studerar Uppenbarelseboken 21 som kan
vara till tröst i svåra tider.
Förklara att Uppenbarelseboken 21–22 är en fortsättning på Johannes syn av de
händelser som ska inträffa efter Jesu Kristi andra ankomst.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 21:1–2. Be klassen följa med i texten och se
vad Johannes såg ska hända.
• Vad såg Johannes som ska hända?
Be två elever läsa upp följande uttalanden:
Uttalande 1:
När Jesus Kristus kommer tillbaka och tusenårsriket börjar kommer jorden
förvandlas till det tillstånd som det var i före Adams och Evas fall. Före fallet befann
sig jorden i ett terrestrialt, eller paradisiskt, tillstånd (ett paradistillstånd). Efter
tusenårsriket kommer jorden återigen förvandlas till ett celestialt tillstånd, förberett
för Guds närvaro. Dessa förändringar kan ha varit vad Johannes såg äga rum när
han såg ”en ny himmel och en ny jord” (Upp. 21:1).
Uttalande 2:
Det nya Jerusalem som Johannes såg komma ner från himlen är Guds celestiala
stad. Denna stad kommer sannolikt inkludera Enoks stad som förvandlades och
togs upp till himlen. Den ”heliga staden” ska komma ner och förenas med det nya
Jerusalem, eller Sion, som de heliga ska ha byggt på jorden (se Mose 7:62–64).
• Hur tror ni Johannes kände när han såg de här sakerna medan han var
landsförvisad för sin tro på Jesus Kristus?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 21:3–4. Be klassen följa med i texten och se
vad Gud ska göra för sitt folk.
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• Vad ska Gud göra för sitt folk? (Eleverna kommer kanske fram till sanningar
som följande: Gud ska bo med och trösta sitt folk och de ska inte längre
uppleva död, sorg eller smärta. Skriv den sanningen på tavlan.)
Gå tillbaka till listan på tavlan över sådant som kan orsaka oss sorg och smärta.
• Hur kan det hjälpa oss idag när vi upplever utmaningar, att vi vet att Gud ska
trösta sitt folk och ta bort deras sorger och smärtor?
Bär gärna ditt vittnesbörd om Guds förmåga att trösta oss.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 21:7. Be klassen följa med i texten och se
vad Herren lovar dem som trofast segrar.
• Vad lovar Herren dem som segrar? (I de engelska skrifterna står det att den som
segrar ska få ärva allt.)
• Vad kommer de här människorna att ha segrat över, med tanke på vad ni har
lärt er om de utmaningar som finns och som kommer finnas före Kristi andra
ankomst?
Be samma elev läsa upp Uppenbarelseboken 21:8. Du kan förklara att en trollkarl är
en person som deltar i aktiviteter för att bjuda in onda andars inflytande, och att en
otuktig person är någon som bryter mot kyskhetslagen.
• Vad får de som nämns i vers 8 uppleva? (Den andra döden.)
Förklara att den andra döden är en andlig död, eller separation från Gud, som de
som medvetet gör uppror mot ljuset och sanningen får uppleva efter den yttersta
domen (se Hel. 14:16–19).
Sammanfatta Uppenbarelseboken 21:9–21 med att förklara att Johannes beskrev
Guds celestiala stad. Han såg att staden hade en stor mur med tolv portar som
vaktades av tolv änglar.
Be flera elever turas om att läsa upp Uppenbarelseboken 21:22–27. Be klassen följa
med i texten och se vad Johannes fick veta om den celestiala staden.
• Vad fick Johannes veta om den celestiala staden?
• Vem får lov att komma in i den, enligt vers 27? (Endast de som är skrivna i livets
bok som tillhör Lammet.)

Uppenbarelseboken 22
Johannes avslutar sin syn
Be eleverna leta efter en sanning när de studerar Uppenbarelseboken 22 som kan
hjälpa dem veta hur de ska få sina namn uppskrivna i livets bok som tillhör
Lammet, samt få tillåtelse att komma in i den celestiala staden.
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Visa gärna eleverna en bild av en tron
eller rita en på tavlan.
Be en elev komma fram till tavlan och
rita vad mer Johannes såg utöver
tronen, medan en annan elev läser upp
Uppenbarelseboken 22:1–2.
• Vad mer såg Johannes i Guds
celestiala stad?
Be därefter eleven att gå och sätta sig.
• Hur beskrev Johannes livets träd
enligt vers 2? (Trädet gav ständigt
rikligt med frukt och dess blad
kunde ge läkedom åt folken.)
Påminn eleverna om att det står i
Mormons bok att både Lehi och Nephi
såg en syn av livets träd. Nephi fick veta
att både trädet och källan med levande
vatten representerar Guds kärlek (se
1 Ne. 11:25). Skriv Guds kärlek bredvid trädet och floden som eleven ritade.
• Vilket är det största uttrycket för Guds kärlek? (Jesu Kristi försoning [se Joh.
3:16; 1 Joh. 4:9]. Trädets frukt kan även vara en symbol för försoningens
välsignelser.)
Sammanfatta Uppenbarelseboken 22:3–10 med att förklara att Johannes, utöver att
se den celestiala staden, även fick ängelns vittnesbörd om att de ting som hade
blivit uppenbarade för honom var sanna.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 22:11–13. Be klassen följa med i texten och
se vad Herren ska göra när han kommer tillbaka.
• Vad ska Herren göra när han kommer tillbaka?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 22:14. Be klassen följa med i texten och se
vad vi måste göra för att få lov att komma in i det celestiala riket.
• Vad måste vi göra för att få komma in i det celestiala riket?
Förklara att ”få rätt till livets träd” betyder att vara värdig att få försoningens alla
välsignelser, inklusive evigt liv.
• Vilken princip kan vi hitta i vers 14? (Eleverna kanske använder andra ord men
bör komma fram till följande princip: Om vi håller Herrens bud kan vi få alla
välsignelser som Jesu Kristi försoning ger, samt få komma in i det
celestiala riket. Förklara att för att hålla hans bud måste vi ta emot alla de
förrättningar som är nödvändiga för att komma in i det celestiala riket.)
Förklara att även om en del av försoningens välsignelser – såsom uppståndelsens
gåva – ges fritt till alla Guds barn, så ges andra välsignelser – såsom evigt liv –
endast till dem som flitigt försöker utöva tro på Jesus Kristus, omvända sig och följa
hans bud.
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Skriv följande frågor på tavlan:
Vilka bud och lärdomar har ni lärt er om i era studier av Nya testamentet, och
försökt tillämpa i era liv?
Hur har era ansträngningar att tillämpa de här buden hjälpt er att få Herrens
välsignelser och förberett er för att återvända till er himmelske Faders närhet?

Be eleverna fundera över hur de skulle besvara de här två frågorna genom att låta
dem bläddra igenom vad de har skrivit i sina studiedagböcker, se vad de har
antecknat eller markerat i skrifterna, samt titta på de nyckelskriftställen de har
studerat det här året. Be dem skriva svaren på de här två frågorna i sina
anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Efter en stund ber du flera elever berätta för klassen vad de har skrivit. (Påminn
eleverna om att inte berätta något som är alltför personligt.)
Sammanfatta Uppenbarelseboken 22:15–19 med att förklara att de som inte håller
Herrens bud inte kan komma in i den celestiala staden. Jesus Kristus vittnade om
att han gav den här uppenbarelsen till Johannes, och Johannes bjöd alla att komma
till livets vatten och dricka för intet. Johannes varnade sina läsare för att ändra
budskapet i boken som han hade skrivit.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 22:20. Be klassen att följa med i texten och
se vad Johannes vädjade om.
• Vad vädjade Johannes om?
• Med tanke på vad ni har lärt er i Uppenbarelseboken, varför tror ni Johannes
var så angelägen om att Herren skulle komma?
Avsluta med att vittna om de sanningar eleverna hittade i
Uppenbarelseboken 21–22.
Uppmuntra till dagliga skriftstudier
Få saker som du gör kan ha ett mer kraftfullt och varaktigt positivt inflytande i elevernas liv, än
att hjälpa dem lära sig att älska skrifterna och studera dem dagligen. Du kan uppmuntra till
dagliga skriftstudier genom att be eleverna att läsa skrifterna konsekvent även när det inte finns
några seminarielektioner. Be eleverna sätta som mål att studera Mormons bok, som de kommer
studera nästa år i seminariet.
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Uppenbarelseboken 12–22
(Studieavsnitt 32)
Förberedelsematerial för läraren i hemstudieseminariet
Sammanfattning av dagliga hemstudielektioner
Följande sammanfattning av de händelser, lärosatser och principer som eleverna lärde sig när de studerade
Uppenbarelseboken 12–22 (studieavsnitt 32) är inte avsedd att användas som en del av din lektion. Den lektion som
du håller fokuserar endast på några av dessa lärosatser och principer. Följ den Helige Andens maningar när du
funderar över elevernas behov.

Dag 1 (Uppenbarelseboken 12–13)
När eleverna studerade Johannes syn av draken och kvinnan med barnet, lärde de sig att Satan, som representerades
av draken, försöker förgöra kyrkan och vår himmelske Faders och Jesu Kristi rike. Det här kriget började i föruttillvaron.
Eleverna lärde sig att vi kan övervinna Satans inflytande genom Frälsarens försoning och genom att förbli trogna till
våra vittnesbörd och till evangeliet.

Dag 2 (Uppenbarelseboken 14–16)
Av Johannes syn av en ängel som återvände till jorden i de sista dagarna, lärde sig eleverna att en anledning till att
Gud återställde Jesu Kristi evangelium var att förbereda jordens invånare för Jesu Kristi andra ankomst. De lärde sig
också följande: Om vi lever i rättfärdighet blir vi välsignade för våra gärningar och får vila från vårt arbete efter döden.
Om vi är vaksamma och andligt redo, kommer vi vara förberedda för Jesu Kristi andra ankomst.

Dag 3 (Uppenbarelseboken 17–19)
Eleverna lärde sig att i de sista dagarna ska Jesus Kristus övervinna världens ogudaktighet. De lärde sig också att
genom att skilja oss från världens ogudaktighet kan vi få hjälp att undvika de synder och straffdomar som ska komma
över de ogudaktiga i de sista dagarna. När eleverna jämförde ett bröllop med Kristi andra ankomst lärde de sig att om
vi är rena och rättfärdiga kommer vi vara redo för Herren Jesu Kristi ankomst.

Dag 4 (Uppenbarelseboken 20–22)
I de avslutande kapitlen av Johannes syn lärde sig eleverna följande sanningar: Gud kommer att döma oss efter böcker
där våra gärningar står skrivna. Gud ska bo med och trösta sitt folk och de ska inte längre uppleva död, sorg eller
smärta. Om vi håller Herrens bud kan vi få alla välsignelser som Jesu Kristi försoning ger, samt få komma in i det
celestiala riket.

Inledning
I en syn såg aposteln Johannes de händelser som ska inträffa strax före och under
Jesu Kristi tusenåriga regeringstid. Han såg också den sista striden mellan Satan
och Guds styrkor i slutet av tusenårsriket och han såg den yttersta domen, då Gud
skall döma alla utifrån de böcker som har skrivits.
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Lektionsförslag
Johannes Uppenbarelse 20:1–6
I en syn såg Johannes vad som ska ske strax före och under Jesu Kristi tusenåriga
regeringstid
Låt eleverna tänka på en tävling (såsom en konst- eller idrottstävling) som de
deltog i även om de trodde att de skulle förlora. Be dem sedan tänka på ett tillfälle
då de deltog i en tävling som de trodde de skulle vinna.
• Hur kan de förväntningar man har på slutresultatet av en tävling förändra sättet
man presterar på?
• Varför ger folk upp när de tror att de ska förlora? När trodde ni att ni skulle
förlora, men faktiskt vann?
Förklara för eleverna att när de studerar Uppenbarelseboken 20 får de veta mer om
striden mellan gott och ont och hur striden kommer sluta. Uppmana dem att leta
efter sanningar när de studerar Uppenbarelseboken 20 som kan motivera dem att
förbli trofasta mot Frälsaren under den här striden.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:1–3. Be klassen följa med i texten och se
vad som ska hända med Satan under tusenårsriket.
• Vad ska hända med Satan under tusenårsriket?
• Vad kan Satan inte göra eftersom han är bunden, enligt vers 3?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:4–6. Be klassen följa med i texten och se
vilka Johannes såg bli belönade efter döden.
• Vilka såg Johannes bli belönade efter döden, enligt vers 4?
• Vilken belöning fick de här människorna tack vare sin trofasthet?
• Vad har de del i under tusenårsriket? (Den första uppståndelsen.)
• Vilken princip kan vi lära oss av Uppenbarelseboken 20:4–6 om vilka
välsignelser vi kan få om vi är trofasta till Jesus Kristus? (Eleverna använder
kanske andra ord, men bör identifiera en princip liknande den här: Om vi är
trofasta till Jesus Kristus får vi del i den första uppståndelsen och får
regera med Kristus i tusenårsriket.)
Förklara att den första uppståndelsen inleddes med Jesu Kristi uppståndelse och
innefattade de rättfärdiga som dött före hans uppståndelse (se Mosiah 15:21–25;
Alma 40:16–20). Majoriteten av de rättfärdiga som dött efter Kristi uppståndelse
kommer uppstå i samband med Jesu Kristi andra ankomst (se Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2:a uppl. [1966], s. 639; James E. Talmage, Trosartiklarna, 2:a uppl.
[1966], s. 369–370). De som kommer fram i den första uppståndelsen inbegriper
”alla profeterna, och alla de som har trott på deras ord” (Mosiah 15:22), de som
dött i okunnighet utan att ha fått ”frälsning förkunnat för sig” (Mosiah 15:24; se
även L&F 45:54), samt små barn som dött före ansvarig ålder (se Mosiah 15:25;
Moro. 8:4–24). De ogudaktiga och obotfärdiga uppstår inte förrän vid den andra
uppståndelsen som sker vid slutet av tusenårsriket (se L&F 76:85).
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• Hur kan vetskapen om att ni kan ha del i den första uppståndelsen och få
regera med Jesus Kristus under tusenårsriket hjälpa er att vara trofasta idag i
kampen mot ondskan?
Vittna om att de som förblir trofasta har del i den första uppståndelsen och får
regera med Frälsaren under tusenårsriket.

Uppenbarelseboken 20:7–11
Johannes ser den sista striden mellan Satan och Guds styrkor vid slutet av
tusenårsriket
Skriv följande ofullständiga mening på tavlan: Vid slutet av tusenårsriket …
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:7–10. Be klassen följa med i texten och
titta efter de händelser som Johannes beskrev ska inträffa vid slutet av
tusenårsriket.
Låt några av eleverna komma fram till tavlan och skriva vad de hittade. Ställ sedan
följande frågor:
• Vilka händelser beskrev Johannes? (Förklara att namnen Gog och Magog i vers 8
syftar på de styrkor Satan ska använda vid slutet av tusenårsriket för att strida
en sista gång mot Herrens folk [se L&F 88:110–114].)
• Vad ska hända med djävulen och hans anhängare? (När eleverna har svarat
avslutar du meningen på tavlan så att det står: Vid slutet av tusenårsriket
kommer Guds styrkor besegra Satan och hans anhängare.)
• Varför är det viktigt att vi förstår hur striden mellan Gud och Satan
kommer sluta?

Uppenbarelseboken 20:12–15
Johannes ser den slutliga domen
Förklara att som en del i vår himmelske Faders frälsningsplan ska alla människor
som har levt på jorden stå inför Gud för att dömas. Be eleverna föreställa sig hur de
tror att den slutliga domen kommer vara.
• Vad hoppas ni att ni kommer tänka och känna när ni står inför Gud för
att dömas?
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 20:12–13. Be klassen följa med i texten och
se hur Gud ska döma oss.
• Vilken sanning kan vi lära oss av vers 12 om hur vi kommer att dömas?
(Eleverna använder kanske andra ord men bör identifiera följande sanning:
Gud kommer att döma oss efter böcker där våra gärningar står skrivna.)
• Vilka böcker såg Johannes? (Skrifterna, kyrkans uppteckningar om frälsande
förrättningar och kanske andra handlingar, samt livets bok [se 2 Ne. 29:10–11;
L&F 128:6–7; HFS, ”Livets bok”].)
• Vad mer har ni lärt er om domens dag? (Obs: I Studieavsnitt 32: Dag 4, uppgift 3
fann eleverna ytterligare skriftställen som undervisade om den yttersta domen.)
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Påpeka att Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att utöver våra
handlingar, ska vi dömas enligt våra hjärtans önskningar (se L&F 137:9; se även
Alma 41:3–5).
• Hur påverkar kunskapen om att vi kommer att dömas i enlighet med vårt
hjärtas önskningar vad vi vill göra?
Vittna om den här lärosatsen och hur den påverkar dina val.
Be en elev läsa upp Uppenbarelseboken 22:14. Be klassen följa med i texten och
komma ihåg principen de lärde sig av den här versen under studierna hemma.
• Vilken princip lärde ni er i den här versen? (Om vi håller Herrens bud kan vi
få alla välsignelser som Jesu Kristi försoning ger, samt få komma in i det
celestiala riket. Skriv den principen på tavlan.)
• Varför är det här en passande sanning att avsluta era studier i Nya
testamentet med?
Be gärna eleverna berätta om några av de sanningar som har påverkat dem under
deras studier i Nya testamentet det här året. Inbjud alla som vill att dela sina
vittnesbörd om de här sanningarna och om Herren Jesu Kristi gudomlighet.
Uppmuntra eleverna att fortsätta studera skrifterna varje dag. Om de ska gå i
seminariet nästa år eller om de förbereder sig för en mission, uppmuntrar du dem
att börja läsa Mormons bok nu.
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Lässcheman för skrifterna
Vi bidrar till att uppnå målsättningen för kyrkans seminarier och institut när vi
uppmuntrar eleverna att 1) läsa och studera skrifterna dagligen och 2) läsa
avsnitten i skrifterna som ingår i studiekursen. (Lässcheman för hela Nya
testamentet finns tillsammans med Nya testamentet – Nyckelskriftställen på
LDS.org och på store.lds.org [artikelnr 10480 180].)
Ge gärna eleverna lässcheman så att de kan hålla reda på var de befinner sig i
läsplanen. Om du vill rapportera elevernas dagliga skriftläsning följer du
anvisningarna i Scripture Reading Reporting Instructions [Anvisningar för
rapportering av skriftläsning] (ännu ej på svenska). Sök efter anvisningarna på
si.lds.org med sökbegreppet ”scripture reading reporting instructions”.

Lässchema för Nya testamentet
Matteus

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

JS – Matteus

25

26

27

28

Markus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lukas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Romarbrevet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Korintierbrevet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 Korintierbrevet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Galaterbrevet

1

2

3

4

5

6

Efesierbrevet

1

2

3

4

5

6

Filipperbrevet

1

2

3

4

Kolosserbrevet

1

2

3

4

1
Tessalonikerbrevet

1

2

3

4

5

2
Tessalonikerbrevet

1

2

3

1 Timoteus

1

2

3

4

5

2 Timoteus

1

2

3

4

Titus

1

2

3

Johannes

Apostlagärningarna
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Filemon

1

Hebreerbrevet

1

2

3

4

5

Jakobs brev

1

2

3

4

5

1 Petrusbrevet

1

2

3

4

5

2 Petrusbrevet

1

2

3

1 Johannesbrevet

1

2

3

4

5

2 Johannesbrevet

1

3 Johannesbrevet

1

Judas brev

1

Uppenbarelseboken

1

2

3

4

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21

22

14

15

16

Lässchema för dagliga skriftstudier
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7
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Kurstakt för dagligt
seminarium
Föreslaget schema för ett läsår på 36 veckor
Vecka

Lektioner

Skriftställeblock

1

Dag 1: Lektion 1
testamentet

Introduktion till Nya

Dag 2: Lektion 2

Frälsningsplanen

Dag 3: Lektion 3

Elevens roll

Dag 4: Lektion 4

Att studera skrifterna

Dag 5: Lektion 5 Bakgrund och översikt
över Nya testamentet
2

Dag 1: Lektion 6

Matteus 1–2

Dag 2: Lektion 7

Matteus 3

Matteus 1:1–5:16

Dag 3: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

3

Dag 4: Lektion 8

Matteus 4

Dag 5: Lektion 9

Matteus 5:1–16

Dag 1: Lektion 10

Matteus 5:17– 48

Matteus 5:17–10:42

Dag 2: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

4

5

Dag 3: Lektion 11

Matteus 6

Dag 4: Lektion 12

Matteus 7

Dag 5: Lektion 13

Matteus 8–10

Dag 1: Lektion 14

Matteus 11–12

Dag 2: Lektion 15

Matteus 13:1–23

Dag 3: Lektion 16

Matteus 13:24 –58

Dag 4: Lektion 17

Matteus 14

Dag 5: Lektion 18

Matteus 15

Dag 1: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
Dag 2: Lektion 19

Matteus 16

Dag 3: Lektion 20

Matteus 17

Dag 4: Lektion 21

Matteus 18

Dag 5: Lektion 22

Matteus 19–20

Matteus 11–15

Matteus 16–20
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Vecka

Lektioner

6

Dag 1: Lektion 23

Matteus 21:1–16

Dag 2: Lektion 24

Matteus 21:17–22:14

Dag 3: Lektion 25

Matteus 22:15– 46

Dag 4: Lektion 26

Matteus 23

Dag 5: Lektion 27
Matteus 24

Joseph Smith – Matteus;

Dag 1: Lektion 28

Matteus 25:1–13

7

Skriftställeblock
Matteus 21–24

Matteus 25–26

Dag 2: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

8

Dag 3: Lektion 29

Matteus 25:14 – 46

Dag 4: Lektion 30

Matteus 26:1–30

Dag 5: Lektion 31

Matteus 26:31–75

Dag 1: Lektion 32

Matteus 27:1–50

Dag 2: Lektion 33

Matteus 27:51–28:20

Dag 3: Lektion 34

Markus 1

Dag 4: Lektion 35

Markus 2–3

Matteus 27–Markus 3

Dag 5: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
9

10

11

12

Dag 1: Lektion 36

Markus 4 –5

Dag 2: Lektion 37

Markus 6

Dag 3: Lektion 38

Markus 7–8

Dag 4: Lektion 39

Markus 9:1–29

Dag 5: Lektion 40

Markus 9:30–50

Dag 1: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
Dag 2: Lektion 41

Markus 10

Dag 3: Lektion 42

Markus 11–16

Dag 4: Lektion 43

Lukas 1

Dag 5: Lektion 44

Lukas 2

Dag 1: Lektion 45

Lukas 3– 4

Dag 2: Lektion 46

Lukas 5

Dag 3: Lektion 47

Lukas 6:1–7:18

Dag 4: Lektion 48

Lukas 7:18–50

Dag 5: Lektion 49

Lukas 8–9

Dag 1: Lektion 50

Lukas 10:1–37

Dag 2: Lektion 51

Lukas 10:38–12:59

Dag 3: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
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Dag 4: Lektion 52

Lukas 13–14

Dag 5: Lektion 53

Lukas 15

Markus 4 –9

Markus 10–Lukas 2

Markus 3–9

Lukas 10–15
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Vecka

Lektioner

13

Dag 1: Lektion 54

Lukas 16

Dag 2: Lektion 55

Lukas 17

Dag 3: Lektion 56

Lukas 18–21

Dag 4: Lektion 57

Lukas 22

Dag 5: Lektion 58

Lukas 23

14

15

Skriftställeblock

Dag 1: Lektion 59

Lukas 24

Dag 2: Lektion 60

Johannes 1

Dag 3: Lektion 61

Johannes 2

Dag 4: Lektion 62

Johannes 3

Dag 5: Lektion 63

Johannes 4

Dag 1: Lektion 64

Johannes 5

Dag 2: Lektion 65

Johannes 6

Dag 3: Lektion 66

Johannes 7

Dag 4: Lektion 67

Johannes 8:1–30

Lukas 16–23

Lukas 24–Johannes 4

Johannes 5–8:30

Dag 5: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
16

17

18

Dag 1: Lektion 68

Johannes 8:31–59

Dag 2: Lektion 69

Johannes 9

Dag 3: Lektion 70

Johannes 10

Dag 4: Lektion 71

Johannes 11

Dag 5: Lektion 72

Johannes 12

Dag 1: Lektion 73

Johannes 13

Dag 2: Lektion 74

Johannes 14

Dag 3: Lektion 75

Johannes 15

Dag 4: Lektion 76

Johannes 16

Dag 5: Lektion 77

Johannes 17

Dag 1: Lektion 78

Johannes 18–19

Dag 2: Lektion 79

Johannes 20

Dag 3: Lektion 80

Johannes 21

Johannes 8:31–12:50

Johannes 13–17

Johannes 18–21

Dag 4: Flexibel dag (rekommenderat
klasstillfälle för kunskapsutvärderingen av Nya
testamentet: Matteus – Johannes)
Dag 5: Flexibel dag (rekommenderat
klasstillfälle för att gå igenom
kunskapsutvärderingen av Nya testamentet:
Matteus – Johannes)
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Vecka

Lektioner

Skriftställeblock

19

Dag 1: Lektion
81 Apostlagärningarna 1:1–8

Apostlagärningarna 1–5

Dag 2: Lektion
82 Apostlagärningarna 1:9–26

20

Dag 3: Lektion 83

Apostlagärningarna 2

Dag 4: Lektion 84

Apostlagärningarna 3

Dag 5: Lektion 85

Apostlagärningarna 4 –5

Dag 1: Lektion 86

Apostlagärningarna 6–7

Dag 2: Lektion 87

Apostlagärningarna 8

Apostlagärningarna 6–11

Dag 3: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
Dag 4: Lektion 88

Apostlagärningarna 9

Dag 5: Lektion
89 Apostlagärningarna 10–11
21

Dag 1: Lektion 90

Apostlagärningarna 12

Apostlagärningarna 12–17

Dag 2: Lektion
91 Apostlagärningarna 13–14

22

Dag 3: Lektion 92

Apostlagärningarna 15

Dag 4: Lektion 93

Apostlagärningarna 16

Dag 5: Lektion 94

Apostlagärningarna 17

Dag 1: Lektion
95 Apostlagärningarna 18–19

Apostlagärningarna 18–28

Dag 2: Lektion
96 Apostlagärningarna 20–22
Dag 3: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
Dag 4: Lektion
97 Apostlagärningarna 23–26
Dag 5: Lektion
98 Apostlagärningarna 27–28
23

Dag 1: Lektion 99

Romarbrevet 1–3

Dag 2: Lektion 100

Romarbrevet 4 –7

Dag 3: Lektion 101

Romarbrevet 8–11

Dag 4: Lektion 102

Romarbrevet 12–16

Romarbrevet 1–16

Dag 5: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
24

Dag 1: Lektion 103

1 Korintierbrevet 1–2

Dag 2: Lektion 104

1 Korintierbrevet 3– 4

Dag 3: Lektion 105

1 Korintierbrevet 5–6

Dag 4: Lektion 106

1 Korintierbrevet 7–8

Dag 5: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
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Vecka

Lektioner

Skriftställeblock

25

Dag 1: Lektion 107

1 Korintierbrevet 9–10

Dag 2: Lektion 108

1 Korintierbrevet 11

Dag 3: Lektion 109

1 Korintierbrevet 12

Dag 4: Lektion 110

1 Korintierbrevet 13–14

1 Korintierbrevet 9–15:29

Dag 5: Lektion
111 1 Korintierbrevet 15:1–29
26

Dag 1: Lektion 112
15:30–16:24

1 Korintierbrevet

1 Korintierbrevet
15:30–2 Korintierbrevet 7

Dag 2: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

27

Dag 3: Lektion 113

2 Korintierbrevet 1–3

Dag 4: Lektion 114

2 Korintierbrevet 4 –5

Dag 5: Lektion 115

2 Korintierbrevet 6–7

Dag 1: Lektion 116

2 Korintierbrevet 8–9

2 Korintierbrevets 8–Galaterbrevet 6

Dag 2: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

28

29

Dag 3: Lektion 117

2 Korintierbrevet 10–13

Dag 4: Lektion 118

Galaterbrevet 1– 4

Dag 5: Lektion 119

Galaterbrevet 5–6

Dag 1: Lektion 120

Efesierbrevet 1

Dag 2: Lektion 121

Efesierbrevet 2–3

Dag 3: Lektion 122

Efesierbrevet 4

Dag 4: Lektion 123

Efesierbrevet 5–6

Dag 5: Lektion 124

Filipperbrevet 1–3

Dag 1: Lektion 125

Filipperbrevet 4

Dag 2: Lektion 126

Kolosserbrevet

Efesierbrevet 1–Filipperbrevet 3

Filipperbrevet 4–1 Tessalonikerbrevet 5

Dag 3: Lektion
127 1 Tessalonikerbrevet 1–2
Dag 4: Lektion
128 1 Tessalonikerbrevet 3–5
Dag 5: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)
30

Dag 1: Lektion 129

2 Tessalonikerbrevet

Dag 2: Lektion 130

1 Timoteusbrevet

Dag 3: Lektion 131

2 Timoteusbrevet 1–2

Dag 4: Lektion 132

2 Timoteusbrevet 3– 4

Dag 5: Lektion 133

Titus

2 Tessalonikerbrevet 1–Titus 3
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Vecka

Lektioner

31

Dag 1: Lektion 134

Filemon

Dag 2: Lektion 135

Hebreerbrevet 1– 4

Dag 3: Lektion 136

Hebreerbrevet 5–6

Dag 4: Lektion 137

Hebreerbrevet 7–10

Dag 5: Lektion 138

Hebreerbrevet 11

32

33

Skriftställeblock

Dag 1: Lektion 139

Hebreerbrevet 12–13

Dag 2: Lektion 140

Jakobs brev 1

Dag 3: Lektion 141

Jakobs brev 2

Dag 4: Lektion 142

Jakobs brev 3

Dag 5: Lektion 143

Jakobs brev 4 –5

Dag 1: Lektion 144

1 Petrusbrevet 1–2

Dag 2: Lektion 145

1 Petrusbrevet 3–5

Filemon 1–Hebreerbrevet 11

Hebreerbrevet 12–Jakobs brev 5

1 Petrusbrevet–2 Petrusbrevet

Dag 3: Flexibel dag (se förslag om flexibla
dagar)

34

Dag 4: Lektion 146

2 Petrusbrevet 1

Dag 5: Lektion 147

2 Petrusbrevet 2–3

Dag 1: Lektion 148

1 Johannesbrevet

Dag 2: Lektion
149 2 Johannesbrevet–3 Johannesbrevet
Dag 3: Lektion 150

Judas brev

Dag 4: Lektion 151

Uppenbarelseboken 1

Dag 5: Lektion
152 Uppenbarelseboken 2–3
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Vecka

Lektioner

Skriftställeblock

35

Dag 1: Lektion
153 Uppenbarelseboken 4 –5

Uppenbarelseboken 4 –16

Dag 2: Lektion 154
6–11, del 1

Uppenbarelseboken

Dag 3: Lektion 155
6–11, del 2

Uppenbarelseboken

Dag 4: Lektion
156 Uppenbarelseboken 12–13
Dag 5: Lektion
157 Uppenbarelseboken 14 –16
36

Dag 1: Lektion
158 Uppenbarelseboken 17–19
Dag 2: Lektion 159

Uppenbarelseboken 17–22

Uppenbarelseboken 20

Dag 3: Lektion
160 Uppenbarelseboken 21–22
Dag 4: Flexibel dag (rekommenderat
klasstillfälle för kunskapsutvärderingen av Nya
testamentet:
Apostlagärningarna–Uppenbarelseboken)
Dag 5: Flexibel dag (rekommenderat
klasstillfälle för att gå igenom
kunskapsutvärderingen av Nya testamentet:
Apostlagärningarna–Uppenbarelseboken)
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Hur man använder
flexibla dagar
Kurstakten för dagligt seminarium bygger på ett läsår på 36 veckor eller 180 dagar.
Den här handledningen innehåller 160 dagliga lektioner, vilket innebär att det finns
20 dagar utan undervisningsmaterial. De här 20 ”flexibla dagarna” bör användas
med omdöme, bland annat till följande eller liknande aktiviteter:
1. Utvärderingar. Syftet med seminarier och religionsinstitutet är att ”hjälpa
kyrkans ungdomar och unga vuxna att förstå och förlita sig på Jesu Kristi
lärdomar och försoning, kvalificera sig för templets välsignelser och förbereda
sig själva, sina familjer och andra för evigt liv tillsammans med sin himmelske
Fader”. Med det här syftet i åtanke har S&I förberett kunskapsutvärderingar. De
här utvärderingarna ska hjälpa eleverna förstå, förklara, tro på och följa det de
lär sig under lektionerna.
2014 ändrades kraven för examen från seminariet så att eleverna måste klara
kunskapsutvärderingarna för varje studiekurs för att kunna ta examen.
Utvärderingarna ska göras en gång varje skolhalvår. Varje utvärdering består av
två delar: (1) själva utvärderingen, som tar omkring 40 minuter, eller en
klassperiod, och (2) att rätta och samtala om utvärderingen med eleverna under
nästa klassperiod. Genomgången är viktig för att hjälpa eleverna lära sig av
upplevelsen. Om lektionstiden överstiger 60 minuter bör det inte ta mer än en
lektion att genomföra och gå igenom utvärderingen.
Utvärderingarna ska användas för att hjälpa eleverna. När äldste Paul V.
Johnson i de sjuttios kvorum tillkännagav att kunskapsutvärderingarna skulle
läggas till som krav för att kunna ta examen från seminariet, sa han: ”En lärares
attityd gör stor skillnad. Om lärarna inser hur det kan välsigna eleverna, så
förstår de att det är ett sätt för dem att hjälpa sina elever. … Om jag skulle
komma med ett råd så skulle det vara att vi inte vill att lärarna ska se det här
som något som kan manipulera eleverna eller fungera som vare sig en klubba
eller en klubb. Det ska varken vara en klubba som man slår ner någon med eller
en elitklubb som bara vissa elever får vara med i. Vi vill att de ska förstå att det
här är något som verkligen kan välsigna dem” (”Tillkännagivande om att höja
nivån på kunskapen” [globalt fakultetsmöte inom Seminarier och
religionsinstitut, 20 juni 2014], si.lds.org).
Obs: Man kan hitta andra valfria utvärderingar genom att söka på webbsidan
för Seminarier och religionsinstitut (si.lds.org) med hjälp av lösenordet
assessment.
2. Anpassa de dagliga lektionerna. Ägna vid behov extra tid åt en lektion för att
hinna behandla stoffet i lektionen noggrant. Du kan också använda ytterligare
undervisningsförslag i slutet av en del lektioner eller ägna tid åt att besvara
elevernas frågor om ett visst skriftställe eller ämne i evangeliet. Flexibla dagar
ger dig möjlighet att utnyttja de här tillfällena och ändå hålla kurstakten och
fullgöra ditt uppdrag att undervisa om skrifterna i ordningsföljd.
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3. Lära sig nyckelskriftställen och grundläggande läror. Du kan använda
repetitionsaktiviteterna för nyckelskriftställen i handledningen och i tillägget.
Du kan också skapa egna repetitionsaktiviteter i samband med
nyckelskriftställen som är anpassade till elevernas behov och intressen. Du kan
använda en del av en flexibel dag till att hjälpa eleverna repetera och fördjupa
sin förståelse av grundsatserna.
4. Göra en återblick på föregående material. Det är nyttigt för eleverna att
regelbundet se tillbaka på vad de har lärt sig under tidigare lektioner eller i en
bok i skrifterna. Du kan ge eleverna tillfälle att förklara en sanning ur en
tidigare lektion och berätta hur den sanningen har påverkat deras liv. Du kan
också göra en frågesport eller andra läraktiviteter om tidigare material.
5. Räkna med avbrott i undervisningsschemat. Skolaktiviteter, evenemang,
vädret och andra avbrott kan kräva att du då och då ställer in eller kortar ner
lektionen. Då är det bra att ha flexibla dagar att tillgå.
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Kurstakt för
hemstudieseminarium
Den här handledningen innehåller 32 hemstudielektioner som svarar mot de 32
studieavsnitten i Nya testamentet: Elevens studievägledning, hemstudieseminarium. Du
behöver förmodligen planera för ytterligare fyra lektioner för att kunna genomföra
och gå igenom kunskapsutvärderingarna, så totalt blir det 36 lektioner. Du kan vid
behov anpassa lektionerna och kurstakten inom ramen för den tilldelade tiden för
den här kursen.
Studieavsnitt

Hemstudielektion

Studieavsnitt 1

Dag 1: Frälsningsplanen
Dag 2: Elevens roll
Dag 3: Att studera skrifterna
Dag 4: Introduktion och bakgrund till Nya testamentet
Lärarlektion: Frälsningsplanen – Introduktion och bakgrund till Nya testamentet

Studieavsnitt 2

Dag 1: Matteus 1–2
Dag 2: Matteus 3
Dag 3: Matteus 4
Dag 4: Matteus 5
Lärarlektion: Matteus 1–5

Studieavsnitt 3

Dag 1: Matteus 6–7
Dag 2: Matteus 8–10
Dag 3: Matteus 11–12
Dag 4: Matteus 13:1–23
Lärarlektion: Matteus 6:1–13:23

Studieavsnitt 4

Dag 1: Matteus 13:24 –58
Dag 2: Matteus 14
Dag 3: Matteus 15
Dag 4: Matteus 16–17
Lärarlektion: Matteus 13:24–17:27

Studieavsnitt 5

Dag 1: Matteus 18–20
Dag 2: Matteus 21:1–16
Dag 3: Matteus 21:17–22:14
Dag 4: Matteus 22:15– 46
Lärarlektion: Matteus 18–22
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Studieavsnitt

Hemstudielektion

Studieavsnitt 6

Dag 1: Matteus 23
Dag 2: Joseph Smith – Matteus; Matteus 24
Dag 3: Matteus 25
Dag 4: Matteus 26:1–30
Lärarlektion: Matteus 23:1–26:30

Studieavsnitt 7

Dag 1: Matteus 26:31–75
Dag 2: Matteus 27–28
Dag 3: Markus 1
Dag 4: Markus 2–3
Lärarlektion: Matteus 26:31–Markus 3:35

Studieavsnitt 8

Dag 1: Markus 4 –5
Dag 2: Markus 6–8
Dag 3: Matteus 9:1–29
Dag 4: Markus 9:30–50
Lärarlektion: Markus 4–9

Studieavsnitt 9

Dag 1: Markus 10–16
Dag 2: Lukas 1
Dag 3: Lukas 2
Dag 4: Lukas 3– 4
Lärarlektion: Markus 10–Lukas 4

Studieavsnitt 10

Dag 1: Lukas 5
Dag 2: Lukas 6:1–7:18
Dag 3: Lukas 7:18–50
Dag 4: Lukas 8:1–10:37
Lärarlektion: Luskas 5:1–10:37

Studieavsnitt 11

Dag 1: Lukas 10:38–12:59
Dag 2: Lukas 13–15
Dag 3: Lukas 16
Dag 4: Lukas 17
Lärarlektion: Lukas 10:38–17:37

Studieavsnitt 12

Dag 1: Lukas 18–21
Dag 2: Lukas 22
Dag 3: Lukas 23–24
Dag 4: Johannes 1
Lärarlektion: Lukas 18–Johannes 1
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Studieavsnitt

Hemstudielektion

Studieavsnitt 13

Dag 1: Johannes 2
Dag 2: Johannes 3
Dag 3: Johannes 4
Dag 4: Johannes 5–6
Lärarlektion: Johannes 2–6

Studieavsnitt 14

Dag 1: Johannes 7
Dag 2: Johannes 8
Dag 3: Johannes 9
Dag 4: Johannes 10
Lärarlektion: Johannes 7–10

Studieavsnitt 15

Dag 1: Johannes 11
Dag 2: Johannes 12
Dag 3: Johannes 13
Dag 4: Johannes 14 –15
Lärarlektion: Johannes 11–15

Studieavsnitt 16

Dag 1: Johannes 16
Dag 2: Johannes 17
Dag 3: Johannes 18–19
Dag 4: Johannes 20–21
Lärarlektion: Johannes 16–21

Rekommenderat klasstillfälle för kunskapsutvärderingen av Nya testamentet: Matteus – Johannes
Rekommenderat klasstillfälle för att gå igenom kunskapsutvärderingen av Nya testamentet: Matteus
– Johannes
Studieavsnitt 17

Dag 1: Apostlagärningarna 1:1–8
Dag 2: Apostlagärningarna 1:9–26
Dag 3: Apostlagärningarna 2
Dag 4: Apostlagärningarna 3–5
Lärarlektion: Apostlagärningarna 1–5

Studieavsnitt 18

Dag 1: Apostlagärningarna 6–7
Dag 2: Apostlagärningarna 8
Dag 3: Apostlagärningarna 9
Dag 4: Apostlagärningarna 10–12
Lärarlektion: Apostlagärningarna 6–12

Studieavsnitt 19

Dag 1: Apostlagärningarna 13–14
Dag 2: Apostlagärningarna 15
Dag 3: Apostlagärningarna 16–17
Dag 4: Apostlagärningarna 18–19
Lärarlektion: Apostlagärningarna 13–19
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Studieavsnitt

Hemstudielektion

Studieavsnitt 20

Dag 1: Apostlagärningarna 20–22
Dag 2: Apostlagärningarna 23–28
Dag 3: Romarbrevet 1–3
Dag 4: Romarbrevet 4 –7
Lärarlektion: Apostlagärningarna 20–Romarbrevet 7

Studieavsnitt 21

Dag 1: Romarbrevet 8–11
Dag 2: Romarbrevet 12–16
Dag 3: 1 Korintierbrevet 1–2
Dag 4: 1 Korintierbrevet 3–6
Lärarlektion: Romarbrevet 8–1 Korintierbrevet 6

Studieavsnitt 22

Dag 1: 1 Korintierbrevet 7–8
Dag 2: 1 Korintierbrevet 9–10
Dag 3: 1 Korintierbrevet 11
Dag 4: 1 Korintierbrevet 12–14
Lärarlektion: 1 Korintierbrevet 7–14

Studieavsnitt 23

Dag 1: 1 Korintierbrevet 15:1–29
Dag 2: 1 Korintierbrevet 15:30–16:24
Dag 3: 2 Korintierbrevet 1–3
Dag 4: 2 Korintierbrevet 4 –7
Lärarlektion: 1 Korintierbrevet 15–2 Korintierbrevet 7

Studieavsnitt 24

Dag 1: 2 Korintierbrevet 8–9
Dag 2: 2 Korintierbrevet 10–13
Dag 3: Galaterbrevet
Dag 4: Efesierbrevet 1
Lärarlektion: 2 Korintierbrevet 8–Efesierbrevet 1

Studieavsnitt 25

Dag 1: Efesierbrevet 2–3
Dag 2: Efesierbrevet 4 –6
Dag 3: Filipperbrevet 1–3
Dag 4: Filipperbrevet 4
Lärarlektion: Efesierbrevet 2–Filipperbrevet 4

Studieavsnitt 26

Dag 1: Kolosserbrevet
Dag 2: 1 Tessalonikerbrevet
Dag 3: 2 Tessalonikerbrevet
Dag 4: 1 Timoteusbrevet
Lärarlektion: Kolosserbrevet–1 Timoteusbrevet
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Studieavsnitt

Hemstudielektion

Studieavsnitt 27

Dag 1: 2 Timoteusbrevet
Dag 2: Titus
Dag 3: Filemon
Dag 4: Hebreerbrevet 1– 4
Lärarlektion: 2 Timoteusbrevet 1–Hebreerbrevet 4

Studieavsnitt 28

Dag 1: Hebreerbrevet 5–6
Dag 2: Hebreerbrevet 7–10
Dag 3: Hebreerbrevet 11
Dag 4: Hebreerbrevet 12–Jakobs brev 1
Lärarlektion: Hebreerbrevet 5–Jakobs brev 1

Studieavsnitt 29

Dag 1: Jakobs brev 2–3
Dag 2: Jakobs brev 4 –5
Dag 3: 1 Petrusbrevet 1–2
Dag 4: 1 Petrusbrevet 3–5
Lärarlektion: Jakobs brev 2–1 Petrusbrevet 5

Studieavsnitt 30

Dag 1: 2 Petrusbrevet
Dag 2: 1 Johannesbrevet
Dag 3: 2 Johannesbrevet–3 Johannesbrevet
Dag 4: Judas brev
Lärarlektion: 2 Petrusbrevet–Judas brev

Studieavsnitt 31

Dag 1: Uppenbarelseboken 1–3
Dag 2: Uppenbarelseboken 4 –5
Dag 3: Uppenbarelseboken 6–7
Dag 4: Uppenbarelseboken 8–11
Lärarlektion: Uppenbarelseboken 1–11

Studieavsnitt 32

Dag 1: Uppenbarelseboken 12–13
Dag 2: Uppenbarelseboken 14 –16
Dag 3: Uppenbarelseboken 17–19
Dag 4: Uppenbarelseboken 20–22
Lärarlektion: Uppenbarelseboken 12–22

Rekommenderat klasstillfälle för kunskapsutvärderingen av Nya testamentet: Matteus – Johannes
Rekommenderat klasstillfälle för kunskapsutvärderingen av Nya testamentet: Apostlagärningarna –
Uppenbarelseboken
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