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Inledning till Missionärsförberedelse –
Lärarhandledning (Religion 130)
Vårt mål
Målsättningen för kyrkans seminarier och institut lyder:

”Vårt mål är att hjälpa ungdomar och unga vuxna att 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”
(Studera och undervisa om evangeliet: En handbok för lärare och ledare inom kyrkans
seminarier och religionsinstitut [2012], s. 1).

Som institutlärare kan du hjälpa till med att uppnå det här målet när du undervisar
verksamt om evangeliet. ”Vi undervisar eleverna om evangeliets lära och principer så
som de återfinns i skrifterna och i profeternas ord. De här lärosatserna och principerna
undervisas om på ett sådant sätt att eleverna förstår dem och blir uppbyggda. Vi
hjälper eleverna göra sin del i lärandeprocessen och förbereder dem att undervisa
andra om evangeliet” (Studera och undervisa om evangeliet,s. X).

Grundprinciperna för att studera och undervisa om evangeliet hjälper både dig och
dina elever att genomföra målsättningen för kyrkans seminarier och institut när ni
studerar skrifterna, profeternas ord och Predika mitt evangelium tillsammans.
Grundprinciperna är:

• Undervisa och lär genom Anden.

• Främja en miljö för lärande med kärlek, respekt och målmedvetenhet.

• Studera skrifterna dagligen och läsa kursens text.

• Förstå sammanhang och innehåll i skrifterna och i profeternas ord.

• Upptäcka, förstå, känna sanningen och dess betydelse och tillämpa evangeliets
lärosatser och principer.

• Förklara, berätta och vittna om lärosatser och principer i evangeliet.

• Behärska nyckelskriftställen och Grundläggande lärosatser.

”När [de här grundprinciperna] genomförs klokt och i harmoni med varandra bidrar
de till elevernas förmåga att förstå skrifterna [och de lärosatser] och principer de
innehåller. De uppmuntrar också eleverna att inta en aktiv roll i sitt lärande av
evangeliet och förstärker elevernas förmåga att leva efter evangeliet och att undervisa
andra om det” (Studera och undervisa om evangeliet, s.10). De här grundprinciperna bör
ses som resultat istället för en undervisningsmetod (se Studera och undervisa evangeliet,
s. 10). Undervisningsförslagen i den här handledningen hjälper dig att uppnå dessa
resultat i din undervisning.

Syftet med den här kursen
Religion 130 Missionärsförberedelse är avsedd att förbereda elever att verka som
heltidsmissionärer genom att fokusera på de lärdomar, principer och råd som finns i
skrifterna, i profeternas ord och i Predika mitt evangelium. Den här handledningen,
skrifterna och Predika mitt evangelium är grundtexterna i din förberedelse att undervisa
den här kursen. Predika mitt evangelium är elevernas lektionsbok för den här kursen så
du bör uppmuntra dem att skaffa sig ett eget exemplar för studier och användning i
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klassen. Du välsignar dina elevers liv när du hjälper dem att bli bekanta med den och
använda den i deras förberedelse att verka som missionärer.

Hur lektionerna är uppbyggda
Den här handledningen är avsedd att hjälpa både nya och erfarna lärare. Kursen är
avsedd att pågå under en termin och är uppdelad i 15 lektioner. Varje lektion är avsedd
för en klassperiod på 90 minuter. Om din lektionstid är kortare än 90 minuter kan du
välja att antingen förkorta lektionen eller dela upp den i flera delar och använda två
eller flera klassperioder till att undervisa om dem.

Varje lektion i lärarhandledningen består av fem delar:

• Inledning

• Förberedelser

• Lektionsförslag

• Undervisningstips

• Uppmana till handling

Inledning
Varje lektion börjar med en kort förklaring om lärosatser, principer och huvudbegrepp
du ska undervisa om i lektionen.

Förberedelser
Den här delen innehåller viktiga resurser att studera och listar också resurser (till
exempel videor, utdelningsblad osv.) som ska användas i varje lektion och som du
behöver förbereda i förväg. När lektionen till exempel föreslår att du ska visa en video
är det bäst att ladda ner den eller på annat sätt förbereda videon i förväg.

Lektionsförslag
I den här delen finns det förslag på hur det föreskrivna kursmaterialet kan undervisas.
Som lärare bör du noggrant studera den här delen. Lektionsförslagen i den här
handledningen följer mönstret som beskrivs i kapitel 3 i Studera och undervisa om
evangeliet. De visar hur du ska använda Grundprinciperna för att studera och undervisa
om evangeliet i din undervisning för att hjälpa eleverna förstå och tillämpa evangeliets
principer och öka sin egen omvändelse.

I lektionens huvuddel finns det flera väsentliga lärosatser, principer och sanningar som
är tryckta i halvfet stil. Dessa lärosatser och principer markeras på det här sättet därför
att 1) de uttrycker ett centralt budskap i skrifterna och i Predika mitt evangelium, 2) de är
särskilt tillämpliga på elevernas behov och omständigheter som blivande missionärer
eller 3) de är väsentliga sanningar som kan hjälpa eleverna att fördjupa sina relationer
till Herren och förbereda dem för att verka som heltidsmissionärer. President Henry B.
Eyring i första presidentskapet har sagt: ”När du förbereder en lektion, sök efter
omvändande principer i den. … En omvändande princip är en som leder till lydnad
mot Guds vilja” (”Converting Principles” [tal till KUV:s religionslärare, 2 feb. 1996], s.
1; si.lds.org). Lägg märke till att den här handledningen inte försöker identifiera alla
lärosatser och principer som kan undervisas under en lektion, och du kan ledas av
Anden att undervisa om andra principer och lärosatser som inte finns med i
lektionsmaterialet. För att få fler idéer om hur man anpassar lektioner, se avsnittet
”Besluta vad som ska undervisas och hur” nedan.
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Undervisningstips
Undervisningstips förekommer i rutor genom hela lektionsmaterialet och ger idéer om
olika undervisningsmetoder, färdigheter och teknik. De är avsedda att ge mer insikt
om grundläggande principer för religionsundervisning. Var uppmärksam på hur du
effektivt och genomgående kan tillämpa dessa förslag i din undervisning.

Uppmana till handling
Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Det är min innerliga
förhoppning att var och en av er [blivande missionärer] inte bara ska gå på mission,
utan att ni ska bli missionärer långt innan ni skickar in era missionspapper, långt innan
ni får kallelsen att tjäna, långt innan ni avskiljs av er stavspresident och långt innan ni
kommer till missionärsskolan” (”Att bli en missionär”, Liahona, nov. 2005, s. 45). Enligt
det här konceptet innehåller varje lektion aktiviteter som uppmuntrar blivande
missionärer att börja tänka, handla och tjäna som missionärer innan de kommer till
missionärsskolan. Genom aktiviteterna som finns i den här delen uppmuntras
klassmedlemmar att hemma tillämpa det de har lärt sig i klassen. Det finns olika sätt
att tilldela eller föreslå de här aktiviteterna. Du kan till exempel ge ut ett
utdelningsblad under den första klassperioden som listar de rekommenderade
aktiviteterna för varje vecka under terminen. Du kan också skriva upp
veckoaktiviteterna på tavlan eller skicka ett sms eller e-postmeddelande varje vecka till
eleverna.

Besluta vad som ska undervisas om och hur
Välj undervisningstips som bäst tillgodoser elevernas behov
När du förbereder dig på att undervisa kan du fråga dig själv följande eller liknande
frågor: Vilka metoder eller inlärningsaktiviteter hjälper mina elever att förstå vad de
behöver känna till? Vad hjälper mina elever att identifiera, förstå och förklara
grundläggande läror och principer? Vad kan jag göra för att hjälpa eleverna känna
sanningen och betydelsen i de här lärosatserna och principerna? Hur kan jag hjälpa
eleverna tillämpa dessa lärosatser och principer i sina egna liv?

Den här handledningen är avsedd att hjälpa dig med planeringsprocessen för
lektionen. Gå noggrant igenom lektionsmaterialet. Välj de undervisningstips som bäst
möter dina elevers behov och anpassa dem till din personliga undervisningsstil. Den
Helige Anden vägleder dig i den processen. Du kan välja att använda hela eller delar
av förslagen i kursmaterialet eller anpassa de föreslagna idéerna till behov och
omständigheter i din klass. När du beslutar hur du ska anpassa materialet, kom ihåg
att grundligt förbereda dig och också låta Anden vägleda dig. Fundera på följande råd
från äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum: ”Vi först adopterar och sedan
anpassar. Om vi är väl förtrogna med den föreskrivna lektionen så kan vi följa Anden
och anpassa den” (”En paneldiskussion med äldste Dallin H. Oaks”
[Satellitutsändning i regi av Kyrkans seminarier och institut, 7 aug. 2012], s. 6;
si.lds.org).

Ge eleverna möjlighet att undervisa
Något av det viktigaste du kan göra som lärare för den här kursen är att ge eleverna
många tillfällen till att öva på att undervisa och vittna under lektionen, eftersom många
ungdomar saknar tillförsikten att undervisa om evangeliets lärosatser och principer. Ge
eleverna tillfällen att besvara frågor, förklara evangeliets sanningar för andra
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medlemmar i klassen och undervisa missionärslektionerna som finns i Predika mitt
evangelium. När blivande missionärer börjar förstå hur evangeliets lärosatser och
principer leder till frälsning, undervisar de om evangeliet med större uppriktighet och
kraft.

Förutom att blivande missionärer lär sig vad de ska säga och göra, måste de lära sig att
fokusera på undersökares behov och urskilja genom Anden vad varje undersökare
behöver för att kunna fortsätta på vägen till omvändelse. Hjälp elever förstå att en
undersökares bestående omvändelse beror mindre på vad missionären säger och gör
än om undersökaren handlar i tro. De bästa missionärerna lägger noggrant märke till
vad undersökaren säger och gör och sedan hjälper de dem kärleksfullt att göra
framsteg mot omvändelse.

Förklara vad som förväntas av eleverna
Följande förslag kan vara till hjälp när du förbereder och undervisar lektionerna:

• Ge elever i uppgift att läsa tillämpliga avsnitt i Predika mitt evangelium eller
generalkonferenstal före varje lektion. Du kanske vill ge eleverna en kursplan i
början av kursen som förklarar vad som tas upp i varje lektion och vad eleverna bör
läsa som förberedelse för varje klass. Det är mera sannolikt att elever som
förbereder sig i förväg låter sig undervisas av den Helige Anden under lektionerna.

• Förvänta dig att eleverna uppfyller sin roll i lärandeprocessen (se Studera och
undervisa om evangeliet, s. 6, 15, 55).

• Ge eleverna tid att själva upptäcka evangeliets sanningar. Elever blir uppbyggda när
du tar dem genom en lärandeprocess som liknar den du upplevde under
lektionsförberedelsen. När elever själva upptäcker lärosatser och principer, ge dem
tillfälle att förklara dessa sanningar med egna ord och berätta och vittna om det de
vet, hur de känner och vad de planerar att göra.

• Skapa en miljö där eleverna kan känna Herrens Ande när de undervisar och lär av
varandra (se L&F 88:78, 122).

• Uppmuntra dem att ta med sig sina egna skrifter, ett exemplar av Predika mitt
evangelium och en studiedagbok till klassen varje vecka. Förklara vad en
studiedagbok är för något och hur de använder den.

När du beslutar vad och hur du ska undervisa, tänk på följande ord av äldste David A.
Bednar i de tolv apostlarnas kvorum:

”Jag har lagt märke till en gemensam faktor hos de lärare som haft störst inverkan på
mitt liv. De har hjälpt mig att söka efter kunskap genom tro. De vägrade att ge mig
lätta svar på svåra frågor. Faktum är att de inte gav mig några svar alls. I stället pekade
de ut vägen och hjälpte mig ta stegen att hitta mina egna svar. Jag tyckte inte alltid om
den metoden, men erfarenheten har lärt mig att man inte brukar minnas svar särskilt
länge som man får från en annan person, om man minns dem alls. ”Men ett svar som
vi upptäcker eller får genom att utöva tro, minns man vanligtvis under hela livet”
(”Sök efter kunskap genom tro”, [en kväll med äldste David A. Bednar, 3 feb. 2006], s.
5; si.lds.org).

Undervisningsaktiviteter
Undervisningsaktiviteterna som föreslås i lektionsutkasten kan organiseras på ett antal
olika sätt. Det är vanligtvis bäst att variera aktiviteterna för att hjälpa eleverna bli
intresserade och fokuserade. Under rollspel, till exempel, kan du låta eleverna rotera
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som både missionär och undersökare och som utvärderare i tillämpliga fall. Du kan
också själv delta i endera rollen när så behövs.

M = Missionär, UN = Undersökare, UT = Utvärderare

Utbildningsmönster
Utbildningsmönstret som används i missionärsskolan kan adapteras för den här
kursen för att hjälpa elever utveckla färdigheter och förmågor. Beståndsdelarna i det
här mönstret kan användas i vilken ordning du vill och upprepas för att bäst nå målet
att hjälpa elever förbättra sig genom övning.

Förklara – Visa – Öva – Utvärdera – Öva igen

Förklara
Förklara begrepp och färdigheter som elever bör kunna och lär dem hur man använder
dessa färdigheter och begrepp för att uppfylla missionärsmålet.

Visa
Ge exempel på vad elever ska göra. Det kan göras genom att läraren visar, eller genom
videor eller andra medel.

Öva
Låt eleverna öva på färdigheter parvis eller i grupper.

Utvärdera
Med elevernas medverkan, identifiera sådant de gör väl och hur de kan förbättra sina
färdigheter. Ge dem uppmuntran.

Öva igen
Om tiden medger, ge dem tid att öva igen.

INLEDNING TILL MISSIONÄRSFÖRBEREDELSE –LÄRARHANDLEDNING (RELIGION 130)
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Missionsarbete på nätet
Som heltidsmissionärer kommer dina elever att använda internet som ett verktyg för
att finna och kontakta undersökare, kontakta medlemmar, arbeta med lokala
prästadömsledare och missionsledare, besvara frågor, ta emot och kontakta
hänvisningar, följa upp åtaganden, bekräfta överenskommelser och undervisa om
principerna i Predika mitt evangelium. Olika förslag i den här handledningen hjälper dig
att uppmuntra eleverna att börja berätta om evangeliet genom att använda online-
verktyg.

Som lärare för den här kursen kan du använda elektroniska verktyg för att kontakta
dina elever under veckan genom att använda sms eller sociala medier för att följa upp
klassuppgifter, för att uppmuntra dem att studera innan de kommer till lektionen, eller
för att påminna dem om att läsa i Mormons bok dagligen.

Anpassa handledningen till elever med funktionshinder
När du undervisar elever med funktionshinder anpassa då lektionerna till deras behov.
För att till exempel anpassa lektioner till elever som inte kan läsa, kan du välja att läsa
högt själv, låta elever läsa, eller använda inspelat material (som ljud- eller
videoversioner av skrifterna, av Predika mitt evangelium och av generalkonferenstal).
När aktiviteterna kräver skriftliga svar kan du i stället uppmuntra muntliga svar. Andra
elever kan också hjälpa personer med funktionshinder genom att läsa materialet för
dem eller skriva svar åt dem.

För ytterligare idéer och hjälpmedel kan du slå upp sidan Disability Resources på
disabilities.lds.org och kapitlet i KUV:s handledning som heter ”Adapted Classes and
Programs for Students with Disabilities”.

INLEDNING TILL MISSIONÄRSFÖRBEREDELSE –LÄRARHANDLEDNING (RELIGION 130)
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Inbjuda den Helige
Anden. Ofta främjas
Andens närvaro av en väl
förberedd, elevledd
andaktsstund, med bön,
sång och en tanke från
skrifterna. Den skapar
gemenskap mellan
eleverna och förbereder
deras sinnen och hjärtan
för andlig inlärning.

Missionsarbetets mål

Inledning
I Predika mitt evangelium står det att en missionärs uppdrag är att
”inbjuda andra att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta
emot det återställda evangeliet genom att tro på Jesus Kristus och
hans försoning, omvända sig, döpas, ta emot den Helige Andens
gåva och att hålla ut intill slutet” (Predika mitt evangelium, s.1).
Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum sa: ”Er

mission blir ett heligt tillfälle för er att föra andra till Kristus och
hjälpa till att förbereda Frälsarens andra ankomst” (”Förbered
världen för Herrens andra ankomst”, Liahona, maj 2011, s. 50).
Den här kursen kan hjälpa dina elever förbereda sig för att ta vara
på den heliga förmånen att vara missionär.

Förberedelser
• Studera 2 Nephi 31:2, 10–21; 3 Nephi 11:31–41 och 3 Nephi. 27:13–21.

• Studera Predika mitt evangelium, kapitel 1.

• Förbered att visa videon ”Missionsarbetets mål: Familjen Robles” (9:19), finns på
LDS.org.

• Förbered utdelningsbladet ”Målet för vårt missionsarbete”, som finns i slutet av
lektionen.

Lektionsförslag
Missionsarbetets mål
Be eleverna tänka på aktiviteter och uppgifter som missionärer regelbundet utför och
lista dem på tavlan. (I svaren kan ingå: skriftning, studier, undervisning, bön och att
tjäna andra.)

Be en elev läsa texten i rutan ”Din uppgift” på sidan 1 i Predika mitt evangelium.
(Eftersom det här är den första lektionstimmen kanske många elever inte har med sig
Predika mitt evangelium, så du kan behöva dela ut kopior på den här och andra
relevanta sidor.)

Be därefter eleverna att jämföra uttalandet om missionsarbetets mål med listan på
tavlan och fråga:

• Hur förstår ni bättre vad en missionärer gör genom att förstå det som sägs om
missionsarbetets syfte? Hur ger det här uttalandet mening åt uppgifterna som
missionärerna utför?

• Vilka delar av det här uttalandet om målet beskriver missionärens ansvar och vilka
delar beskriver undersökarens ansvar?

• Hur kan ni bli bättre missionärer om ni gör det här uttalandet om missionärens
uppdrag till en vägledande princip i ert arbete? (Uttalandet om missionärens
uppdrag ger vägledning åt en missionärs arbete. Det hjälper missionärer fokusera
mindre på att bara utföra uppgifter och mer på att uppfylla sitt egentliga uppdrag.)

För att hjälpa klassmedlemmarna bättre förstå avsikten med missionsarbetet, be dem
slå upp sidan 2 i Predika mitt evangelium, och be sedan en elev läsa högt det sista
stycket som börjar med ”Du är kallad”.

1



Obs: Förklara för eleverna att deras lektionsbok för den här kursen är Predika mitt evangelium.
Uppmuntra dem att ta med sig ett tryckt eller elektroniskt exemplar av Predika mitt evangelium till
lektionen varje vecka. Du kan också skaffa exemplar av broschyrerna om Predika mitt evangelium som kan
användas för övningsaktiviteterna i lärarhandledningen.

Diskutera följande frågor i klassen:

• Vad måste man göra för att komma till Frälsaren, enligt det här stycket?

• Vad gör en missionär för att hjälpa andra komma till Jesus Kristus enligt det här
stycket?

Ge varje elev utdelningsbladet: ”Målet för vårt missionsarbete”. Utdelningsbladet
innehåller en del av ett tal av äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas
kvorum. Dela upp eleverna i mindre grupper eller be dem göra det själva. Be
grupperna läsa utdelningsbladet tillsammans och diskutera frågorna i slutet.

När eleverna har haft tillräckligt med tid att studera och samtala om äldste
Christoffersons tal, ber du några av dem delge klassen sina svar på
diskussionsfrågorna. Ställ sedan följande fråga:

• Hur kan ni börja fokusera på uttalandet om missionärens uppgift? (I svaren kan
ingå något av följande: elever kan välja att lära sig det utantill, de kan skriva ner det
och sätta upp det där de kan se det varje dag, de kan be om hjälp att bättre förstå
det eller de kan leta efter detaljer i missionärsuppgiften under sina skriftstudier.)

Be en elev läsa följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum:

”Vi predikar och undervisar inte för att ’föra in människor i kyrkan’ eller för att öka
kyrkans medlemsantal. Vi predikar och undervisar inte bara för att övertala människor
att leva bättre liv. … Vi inbjuder alla att komma till Kristus genom omvändelse och dop
och konfirmation för att öppna dörrarna till det celestiala riket för Guds söner och
döttrar [se L&F 76: 51–52]. Ingen annan kan göra det här” (”Syftet med

missionsarbete”, satellitutsändning för missionärer, april 1995).

• Varför är det viktigt att komma ihåg att när ni predikar evangeliet handlar det om
något mycket större än att bara hjälpa någon att bli medlem i kyrkan? (Se också
3 Ne. 11:33-34.)

• Vilka tankar får ni när ni inser att ni ska hjälpa till att ”öppna dörrarna till det
celestiala riket” för dem ni ska undervisa?
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Tillämpning. Läraren
bör ge eleverna tid under
lektionen att tänka
igenom, begrunda eller
skriva om vad de konkret
kan göra för att tillämpa
principer i sitt liv. Läraren
bör uppmuntra eleverna
att be om vägledning och
hjälp från Herren när de
söker få veta hur de
personligen kan tillämpa
principer.

Be eleverna tänka på hur de kan tillämpa missionärens uppgifter i sina liv, och be dem
fundera på om deras personliga motivering att gå ut som missionär harmonierar med
uttalandet om missionärens uppgift som finns i Predika mitt evangelium. Be eleverna att
under några minuter skriva på ett papper eller i en studiedagbok vad de särskilt kan
göra för att harmoniera sina skäl till att verka som missionär med uttalandet om
missionärens uppgifter.

Obs: En studiedagbok kan bestå av en inbunden dagbok, en anteckningsbok eller en pärm. Elever kan
också använda verktyget Anteckningar och Dagbok på LDS.org eller använda en app för anteckningar på en
elektronisk enhet. Elever bör använda sina studiedagböcker till att föra anteckningar och skriva ner intryck
under lektioner och personliga studier.

Undervisa om Kristi lära
Förklara för klassen att Frälsaren förkunnade att ett av de främsta ändamålen med
Mormons bok är att ”föra fram i ljuset mitt evangelium [och] de sanna lärosatserna i
min lära” (L&F 10:62). Kristi lära innefattar befallningen att hela människosläktet ska
tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, omvända sig från sina synder, bli döpta
och ta emot Anden (se 3 Ne. 11:32). Skriv följande på tavlan:

2 Ne. 31:2, 10–21 3 Ne. 11:31–41 3 Ne. 27:13–21

Dela klassen i tre grupper. Be en grupp studera 2 Nephi 31:2, 10–21; be den andra
gruppen studera 3 Nephi 11:31–41; och be den tredje gruppen studera 3 Nephi
27:13-22. Be varje grupp läsa sina skriftställen och ta reda på vad som krävs av dem
som söker efter att följa Jesus Kristus. Be gärna eleverna att i skrifterna markera
särskilda sanningar om Jesu Kristi lära och evangelium.

När eleverna har haft några minuter till att gå igenom de här skriftställena, be dem att
under varje skriftställe på tavlan lista särskilda handlingar som krävs av Jesu Kristi
efterföljare.

Ställ följande eller liknande frågor:

• Om någon skulle fråga dig om mormonerna tror på Jesus Kristus, hur kan de här
skriftställena på tavlan hjälpa dig besvara den frågan?

• Hur skulle du med egna ord förklara Jesu Kristi lära eller evangelium för någon
som inte vet vad det är?

• En del människor kanske frågar er varför missionärer predikar för människor som
redan tror på Jesus Kristus. Hur hjälper er Kristi lära, som den förklaras i
skriftställena på tavlan, att besvara den frågan?

När elever ger sina svar, se till att de förstår att Kristi lära består av 1) det som Jesus
Kristus har gjort och fortsätter att göra för att vi ska närma oss Fadern (se Alma 33:22;
L&F 76:40–42) och 2) vad vi måste göra för att få välsignelserna i Jesu Kristi försoning,
som att ha tro, omvända oss, bli döpta, ta emot den Helige Andens gåva och hålla ut
intill slutet (se 3 Ne. 27:16–21).

Visa på uttalandet om missionärens uppgift på tavlan och fråga eleverna:

• Vad är sambandet mellan Kristi lära och missionsarbetets mål ?

När eleverna diskuterar den här frågan kommer de kanske fram till följande sanning:
Missionärer uppfyller sitt syfte genom att hjälpa undersökare ta emot Kristi lära,
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utveckla tro, omvända sig, bli döpta, ta emot den Helige Andens gåva och hålla
ut intill slutet.

För att hjälpa eleverna bättre förstå att undersökare måste handla efter Kristi lära för
att ta emot det återställda evangeliet, be eleverna slå upp sidan 5 i Predika mitt
evangelium, och be en elev läsa upp de första två styckena i avsnittet ”Jesu Kristi
evangelium.” Ställ därefter följande eller liknande frågor för att hjälpa dina elever
förstå varför det är viktigt för undersökare att handla i tro:

• Vilka tecken kan en missionär söka efter för att avgöra om en undersökare utövar
tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvänder sig och förbereder sig för att ta
emot dopets förbund?

När eleverna besvarat frågan, förklara att missionärer ofta är angelägna om att säga
och göra det rätta. Men det är mycket viktigare att undersökare handlar i tro enligt den
undervisning de fått än vad missionärer säger och gör. Något av det viktigaste en
missionär kan lära sig är förmågan att genom Anden urskilja om en undersökare
verkligen handlar i tro och blir omvänd.

• Vilka tecken kan en missionär söka efter för att avgöra om den Helige Anden var
närvarande under en lektion och om undersökaren kände den?

• Vad kan blivande missionärer göra för att bättre förstå och tillämpa Kristi lära? (I
svaren kan ingå följande: be i tro om större insikt, studera i skrifterna om särskilda
aspekter av Kristi lära som Jesu Kristi försoning och evangeliets första grundsatser
och förordningar, tala med andra om vad de har gjort för att öka tron på Jesus
Kristus, studera sakramentsbönerna för att få större insikt om dopförbunden och så
vidare.)

Visa videon ”Missionsarbetets mål: Familjen Robles” (9:19) och be
klassmedlemmarna göra anteckningar om det som missionärerna gjorde för att hjälpa
familjen Robles komma till Kristus.

När du visat videon, ställ följande eller liknande frågor för att hjälpa eleverna förklara
det som missionärerna gjorde för att uppfylla sitt syfte:

• Vad gjorde de här missionärerna för att hjälpa familjen Robles växa i tro? (Möjliga
svar kan vara: de uppmuntrade dem att be om Mormons bok, besvarade deras
frågor, lärde dem varför det är viktigt att hålla buden, hjälpte dem bestämma sig för
att hålla buden, hjälpte dem ta emot dopets förrättning, såg till att församlingen tog
sig an dem och beredde dem för templet.)

• Varför är det viktigt för en missionär att både undervisa undersökare och inbjuda
dem att komma till Kristus?

• Vilka tecken såg ni på att familjen Robles tro ökade och att de kände sig mer i
harmoni med Kristi Ande?

Låt dina elever under några minuter studera avsnittet ”Att hjälpa andra fatta beslut:
Dörren till tro och omvändelse” i Predika mitt evangelium, sidan 8. Dela sedan upp
eleverna parvis och låt dem turas om att berätta hur de känner för att inbjuda andra att
hålla fast vid beslut. Vilka farhågor eller problem har de? Vad hjälper dem att ha
tillförsikten att kunna göra det? Ställ därefter följande frågor:

• Hur kan kunskapen om Kristi lära hjälpa dig att inbjuda undersökare att fatta
beslut?
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• Varför sa äldste Jeffrey R. Holland att en missionär bör bli ”förkrossad” när
människor inte håller fast vid beslutet att läsa eller be om Mormons bok?

Be klassen föreställa sig hur det skulle kännas att hjälpa människor förändra sig och bli
döpta. Fråga om någon av dem har hjälpt en vän eller familjemedlem att komma till
Kristus, och be dem berätta hur det kändes att hjälpa dem med det.

Den största plikten
Samtala om hur missionärer har myndigheten att undervisa vår himmelske Faders
barn om evangeliet och att hjälpa dem ta emot förrättningarna som låter dem ta del av
försoningens välsignelser. Sätt upp följande uttalanden och be en elev att läsa dem
högt för klassen:

”Efter det att allt sagts, är dock den största och viktigaste plikten att predika
evangeliet” (Joseph Smith, citerad i Predika mitt evangelium, s.12).

”Att undervisa evangeliet är viktigare än några andra goda gärningar ni kan göra. Ni är
engagerade i det största verket i världen och inget annat i den här världen kan jämföras
med det. Att bygga hus och broar är inget jämfört med det. Att skapa världar är inget
jämfört med de liv ni bygger. Att rädda jordiska liv är ingen viktig prestation jämfört
med det ni gör. Om ni kunde gå till en kyrkogård och uppväcka de döda, ja, även ett

tusen eller tio tusen döda, så har ni inte gjort något jämfört med det som ni gör när ni frälser
människor” (The Teachings of Spencer W. Kimball [1982], s. 547).

Fråga dina elever om några av dem vill berätta varför de tror att den viktigaste plikten
vi har är att predika evangeliet. Se till att de förstår att när vi predikar evangeliet hjälper
vi andra att ta emot försoningens välsignelser

Be en elev läsa högt ur L&F 18:10, 15–16 medan klassen följer med i texten och söker
efter välsignelser som kommer till dem som predikar evangeliet och till dem som tar
emot evangeliet. Fråga sedan:

• Nämn några av de välsignelser som kommer till dem som predikar evangeliet och
dem som undervisas om evangeliet.

Förklara att missionärsarbete också kan vara en utmaning. Be en elev läsa följande ord
av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:

”Jag är övertygad om att missionsarbete inte är lätt eftersom frälsning inte är någon
lättköpt erfarenhet. Frälsning har aldrig varit lätt. Vi är Jesu Kristi kyrka, detta är
sanningen och han är vårt stora eviga överhuvud. Hur kan vi tro att det ska vara lätt för
oss när det aldrig någonsin var lätt för honom? Det verkar som om missionärer och
missionsledare måste tillbringa åtminstone några stunder i Getsemane. Missionärer och

missionsledare måste ta åtminstone ett eller två steg mot Golgatas höjd.

… Jag tror att missionärer och undersökare, för att komma till sanningen, för att komma till
frälsningen, för att förstå något om priset som betalats, måste betala en symbolisk summa av samma
pris” (”Missionärsarbete och försoningen”, Liahona, okt. 2001, s. 31–32).

• Hur kan det här perspektivet på missionsarbete hjälpa dig när du ställs inför
utmaningar som missionär?
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Du kan i slutet av lektionen låta eleverna få några minuter till att skriva ner det de har
lärt sig om förhållandet mellan missionsarbete och Kristi lära. Uppmuntra eleverna att
sätta upp mål för vad de kan göra för att bättre förstå Kristi lära när de förbereder sig
för sin mission. Fråga eleverna om någon av dem vill bära sitt vittnesbörd för klassen.
Bär ditt vittnesbörd om att när eleverna lär sig och handlar efter Kristi lära, blir de mer
framgångsrika missionärer.

Uppmana till handling
Obs: Varje lektion innehåller förslag på aktiviteter som är avsedda att hjälpa elever bli bättre förberedda

för att verka som missionär. Det finns olika sätt att tilldela eller föreslå de här aktiviteterna. Du kan till
exempel ge ut ett utdelningsblad under den första klassperioden som listar de rekommenderade
aktiviteterna för varje vecka under terminen. Du kan också skriva upp veckoaktiviteterna på tavlan, och du
kanske kan skicka ett sms eller e-postmeddelande varje vecka till eleverna om aktiviteterna.

Förklara för eleverna att verksam förberedelse för en heltidsmissionär kräver arbete
utanför klassrummet. I slutet av varje lektion ska du därför ge dem förslag på
aktiviteter som är avsedda att hjälpa dem bli bättre förberedda för att verka som
missionär. För att hjälpa eleverna att börja delta i Herrens verk nu, uppmuntra dem att
göra en eller flera av följande aktiviteter:

• Använd sociala medier för att berätta för andra varför du är glad att verka som
missionär och vad du gör för att förbereda dig.

• Titta på några videor som finns under delen Påskynda frälsningsarbetet på LDS.org
och skriv i en studiedagbok vilka känslor du får när du tänker på möjligheten att
delta i frälsningsarbetet.

• Inbjud en vän att följa med dig till den här lektionen om missionärsförberedelse.
(Du kan ge den här inbjudan till eleverna i slutet av varje lektionsperiod.)

• Inbjud en icke-medlem eller mindre aktiv vän att få undervisning av missionärerna.

LEKTION 1: MISSIONSARBETETS MÅL

6



Missionärsförberedelse – Lektion 1

Syftet med vårt missionsarbete
Äldste D. Todd Christofferson
Seminarium för nya missionspresidenter, 2008

Begrunda följande exempel på skillnaden mellan det som 
händer när missionsarbetet har missionärssyftet i centrum 
jämfört med det som kan hända när endast missionärsaktivi-
teter står i fokus:

(1) Om missionärer motiveras av sitt mål, undervisar de män-
niskor på ett sätt som hjälper dem att verkligen förstå evange-
liet och varför och hur de bör omvända sig. Om missionärer 
inte inriktar sig på sitt mål, kanske de bara koncentrerar sig på 
att hålla ett visst antal lektioner varje vecka. I så fall ställer de 
in sig på att komma igenom lektionen istället för att verkligen 
lyssna och svara på det som undersökaren tänker och känner. 
De ger undersökaren information i stället för att erbjuda fräls-
ning och det här ger två helt olika upplevelser för en under-
sökare (och för en missionär).

(2) Missionärer som glömmer sitt syfte kan ”öppna sina mun-
nar” och arbeta på sin uppsökande verksamhet för att fylla 
undervisningspoolen med ett visst antal kroppar utan att söka 
efter och lyssna på Anden för att urskilja vem som känner 
Anden när de talar. De inriktar sig då bara på siffror istället för 
att tänka på potentialen för omvändelse. 

(3) Utan tanke på missionärssyftet är det troligt att den 
dagliga planeringskalendern bara används till att skriva ner 
scheman och bokningar. Men om missionärssyftet är främst 
blir planeringskalendern ett hjälpmedel som ser till att det 
som behöver göras för att uppnå ett mål, det vill säga åstad-
komma omvändelse och dop, faktiskt fastställs, koms ihåg och 
utförs med avseende på varje enskild undersökare. Annars 
kan det hända att en missionär hamnar i fällan att tro att 
upptagenhet är måttet på hans framgång.

(4) En missionär som har internaliserat sitt ansvar ser fram 
emot att dagligen mätta sig med Guds ord eftersom hans 
studier har ett mål. Han söker efter svar på sina undersökares 
djupaste frågor, liksom på sina egna. Han söker vägledning 
om hur han kan undervisa och leda undersökare till omvänd-

elsens stig. Utan denna målmedvetenhet är missionären 
antagligen mindre entusiastisk över enskilda skriftstudier och 
skriftstudier med sin kamrat. Han kanske ägnar tid åt det, 
men det sker utan den eld som senare kunde genomsyra hans 
undervisning med uppenbarelsens och profetians ande. (Se 
Alma 17:2–3; 43:2; L&F 11:21, 25–26.)

(5) En missionär kan mekaniskt inbjuda människor att 
komma till kyrkan därför att han tror att det är vad en 
missionär ska göra. Men när missionärssyftet brinner i hans 
hjärta, förstår han att medverkan i kyrkan är väsentlig för att 
undersökaren ska utveckla en starkare önskan att låta döpa 
sig och skapa en fast grund för att kunna hålla ut intill slutet 
i evangeliets förbund. Med det här yttersta syftet i åtanke, har 
en inbjudan att komma till kyrkan större betydelse – förklar-
ingen till varför det är viktigt att helga sabbaten och vad de 
kan förvänta sig av kyrkans söndagsmöten är annorlunda, 
och anden som åtföljer våra ord har en övertygande kraft som 
annars inte skulle vara närvarande.

Jag ber er att inte försumma kapitel ett i Predika mitt evan-
gelium och dess fråga: ”Vad är min uppgift som missionär?” 
När missionärer har införlivat uppgiften att föra människor 
till Kristus genom det återställda evangeliets principer och 
förrättningar, så förstår de att missionsarbetet inte är ett pro-
gram, det är ett ändamål – Faderns, Sonens och den Helige 
Andens ändamål. De förstår då att de inte är försäljare eller 
tekniker utan gudomligt bemyndigade tjänare med fullmakt 
att undervisa om rättfärdighet. De förstår då att världen 
endast har tillgång till försoningens nåd och frälsning genom 
dem och kyrkan de representerar – Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga. De förstår då sin egen och det här verkets 
uppgift och de är då ivriga att ägna sig troget åt det som till-
hör Fadern. Liksom Mosiahs söner undervisar de med ”Guds 
kraft och myndighet” (Alma 17:3).

Diskussionsfrågor
 1. Hur kan en missionär avgöra om hans eller hennes hand-

lingar vägleds av missionärssyftet?

 2. Hur kan fokus på missionärssyftet påverka hur du utför dina 
dagliga missionärsaktiviteter?

 3. Hur får det sista stycket dig att förstå den eviga beskaffen-
heten i det du gör som missionär?
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Främja en atmosfär av
kärlek och respekt. När
eleverna kommer till
lektionen hälsar du dem
med namn, berättar att
du är så glad att se dem,
uttrycker din
uppskattning för dem
eller frågar om deras
familj, arbete eller skola.
Elever som känner att
deras lärare och de andra
eleverna älskar, litar på
och uppskattar dem är
mer villiga att komma till
lektionen, mer
mottagliga för Andens
inflytande och har en
starkare önskan att
delta.

Vårt behov av försoningen

Inledning
Den viktigaste delen i Guds frälsningsplan är Jesu Kristi försoning.
Genom försoningen uppfyllde Jesus Kristus sin Faders avsikt genom
att återlösa oss från andlig och fysisk död, tillfredsställa rättvisans
krav och rena oss från våra personliga synder på villkor att vi
omvänder oss. Frälsaren tröstar oss också i våra svagheter, ger oss
styrka att utföra det som vi inte klarar på egen hand och ger oss

hoppet att vi kan återvända för att bo hos honom och vår
himmelske Fader. Heltidsmissionärer deltar i frälsningsarbetet
genom att hjälpa andra lära sig hur de kan ta emot försoningens
välsignelser genom tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop,
konfirmation och att hålla ut intill slutet.

Förberedelser
• Studera följande för att bättre förstå varför vi behöver försoningen: Romarbrevet

3:23; 2 Nephi 9:6–10 och Alma 42:9–14.

• Studera följande för att se några av välsignelserna som kommer genom
försoningen: Mosiah 3:19; 4:3; 24:12–15; och Alma 5:12–13; 7:11–13.

• Studera äldste Jeffrey R. Holland: ”Missionärsarbetet och försoningen”, Liahona,
okt. 2001, sidorna 26–27.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 51–52 och 60–61.

• Förbered att visa videon ”Han lever! Ära ske hans namn!” (2:51; videoavsnitt från
tal av äldste Richard G. Scott, Liahona, maj 2010, s. 75–78), som finns på lds.org/
media-library.

Lektionsförslag
Varför vi behöver försoningen
Börja med att ställa följande frågor till eleverna:

• Hur kommer människor till insikt om att de behöver Jesu Kristi försoning i sitt liv?

Sätt sedan upp följande uttalande:

”Alldeles som en människa egentligen inte önskar mat förrän hon är hungrig, så önskar
hon inte Kristi frälsning förrän hon vet varför hon behöver Kristus.

Ingen vet egentligen tillräckligt om varför hon behöver Kristus förrän hon förstår och
accepterar läran om fallet och dess inverkan på hela människosläktet” (president Ezra
Taft Benson, Liahona, jan. 2005, s. 11).

Fråga sedan:

• Vad menar vi när vi talar om Adams fall?

Sätt upp följande citat och be en elev att läsa det högt för klassen:

”Eftersom Adam och Eva … åt av frukten från trädet med kunskap på gott och ont, drevs de bort från
Herrens närhet (se L&F 29:40–41). Med andra ord upplevde de den andliga döden. De blev också
dödliga – underkastade den fysiska döden. Denna andliga och fysiska död kallas fallet. …
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Förklara läran. Alla
missionärer behöver
förmågan att förstå
lärdomarna de
undervisar och att med
enkla och tydliga ord
förklara dem. Du kan öka
dina elevers förmåga att
göra det genom att ofta
be dem förklara en lära
och varför det är viktigt
för dem och för
undersökare att förstå
den.

Som Adams och Evas efterkommande ärver vi ett fallet tillstånd under jordelivet (se Alma 42:5–9, 14).
Vi är skilda från Herrens närhet och underkastade den fysiska döden. Vi placeras också i ett tillstånd
av motsatser, där vi prövas genom livets svårigheter och den ondes frestelser (se 2 Ne. 2:11–14; L&F
29:39; Mose 6:48–49)” (Stå fast i din tro [2004], s. 31–32).

Hjälp eleverna urskilja lärdomar i det här citatet genom att fråga:

• På vad sätt påverkar Adams fall var och en av oss som Adams och Evas
avkomlingar? (Liksom Adam och Eva är vi underkastade både den fysiska och
andliga döden. Vi lever i en fallen värld och är underkastade livets
svårigheter och den ondes frestelser. Vi är skilda från Faderns närhet och
behöver Frälsarens hjälp för att återvända till honom.)

Skriv följande skriftställen på tavlan och ge eleverna några minuter till att studera dem:

Rom. 3:23

2 Ne. 9:6-10

Alma 42:9–11, 14

Medan eleverna studerar dem, be dem lägga märka till hur var och en av oss påverkas
av Adams och Evas fall.

• Hur förklarar dessa skrifter hur var och en av oss påverkas av Adams och Evas fall?
(Skriv elevernas svar på tavlan. Fastän eleverna kommer med olika svar, kan de se
ut som följande: Alla syndar och blir orena i Guds ögon; eftersom vi syndar är
vi skilda från Guds närhet; vi ska uppleva den fysiska döden; vi lever i en
fallen värld och måste övervinna ”den naturliga människan” [Mosiah 3:19].)

Fråga eleverna om de har några frågor om lärosatser och uttryck de hittat. Avsätt tid till
att utforska dessa frågor i klassen. Fråga sedan:

• Hur förklarar dessa verser varför vi alla behöver Jesus Kristus? (Jesu Kristi
försoning återlöser oss från Adams fall och från våra egna olydiga
handlingar.)

Förklara att Jesu Kristi försoning, som en del av Guds barmhärtiga plan, gör det möjligt
för oss att undfly dödens och helvetets ”vidunder” (se 2 Ne. 9:10), vilket betyder den
fysiska och andliga döden. Vi kommer alla att uppstå. Genom Jesu Kristi
försoningsoffer kan vi rengöras från våra synder om vi omvänder oss. Utan Jesus
Kristus skulle vi inte bara gå under, vi skulle också bli underkastade djävulen i all
evighet.

Bär ett kort vittnesbörd om visdomen och barmhärtigheten i Guds plan. Försäkra
eleverna om att fallets alla följder kan övervinnas, tack vare Jesu Kristi försoning.

Vikten av att undervisa om försoningen
Du kan läsa eller visa videoklippet av följande uttalande från äldste Richard G.

Scott (1928–2015) i de tolv apostlarnas kvorum. Be eleverna att söka efter varför det är
så viktigt för oss att bättre förstå försoningen.
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”När ni minns uppståndelsen och priset som betalades och försoningens gåva,
begrunda det som skrifterna lär om dessa helgade händelser. Då stärks ert personliga
vittnesbörd om att de verkligen ägde rum. De måste betyda mer än principer som ni lär
er utantill. De måste vävas in i varje fiber i er kropp så att de blir till en mäktig mur mot
den stigande vågen av vederstyggligheter som infekterar världen. …

Utan försoningen kunde vår Fader i himlens lycksalighetsplan inte verka helt och fullt. Genom
försoningen får alla möjlighet att övervinna följderna av de misstag de gör i livet. När vi lyder en lag
välsignas vi. När vi bryter mot en lag finns det inga rester kvar från tidigare lydnad som kan
tillfredsställa rättvisans krav för brottet mot lagen. Frälsarens försoning gör det möjligt för oss att
omvända oss från all olydnad och därigenom undvika straffet som rättvisan skulle ha fordrat.

Min vördnad och tacksamhet för den försoning som Israels Helige, Fridsfursten och vår Återlösare
ständigt erbjuder oss ökar när jag försöker förstå den bättre. Jag inser att inget jordiskt sinne helt kan
föreställa sig, inte heller kan mänsklig tunga rätt uttrycka hela innebörden av allt som Jesus Kristus
gjorde för vår himmelske Faders barn genom sin försoning. Ändå är det ytterst viktigt att vi lär oss allt
vi kan om den. Försoningen är den väsentliga ingrediens i vår Fader i himlens lycksalighetsplan som
krävdes för att planen skulle kunna aktiveras. Er kunskap om försoningen och den insikt den ger i ert
liv gör att ni mycket bättre kan använda all den kunskap, erfarenhet och färdighet ni förvärvar under
jordelivet. …

Det finns ett tvingande behov för var och en av oss att stärka vår insikt om vikten av Jesu Kristi
försoning, så att den blir till en orubblig grund som vi bygger vårt liv på. …

Djup personlig begrundan av skrifterna tillsammans med sökande, innerlig bön stärker er insikt om
och uppskattning av hans ovärderliga försoning” (”Han lever! Ära ske hans namn!” Liahona, maj
2010, s. 75–76).

Hjälp eleverna analysera äldste Scotts uttalande genom att ställa följande eller
liknande frågor:

• Vilka delar av äldste Scotts tal betonade vikten av att förstå försoningen? (Se till att
eleverna upptäcker följande uttalanden: Frälsarens lidande ”inte bara påverkar oss
under jordelivet utan i all evighet”; ”hans försoning aktiverade helt den
lycksalighetsplan som lagts fram av hans Fader i himlen”; ”Jesus handhar balansen
mellan rättvisa och barmhärtighet som innebär villkoret att vi lyder”; ”genom
försoningen får alla möjlighet att övervinna följderna av de misstag de gör i livet”;
och ”er kunskap om försoningen och den insikt den ger i ert liv gör att ni mycket
bättre kan använda all den kunskap, erfarenhet och färdighet ni förvärvar under
jordelivet”.)

• Äldste Scott sa att försoningens principer ”måste betyda mer än principer som ni
lär er utantill. De måste vävas in i varje fiber i er kropp”. Hur kan en blivande
missionär åstadkomma detta?

Många ungdomar förstår inte de välsignelser de får i sina liv, förutom syndernas
förlåtelse, tack vare försoningen. För att hjälpa eleverna bättre förstå dessa andra
välsignelser, ge klassen några minuter till att studera följande skriftställen och be dem
finna välsignelser som kommer genom Jesu Kristi försoning: Mosiah 3:19; 4:3;
24:12–15; och Alma 5:12–13; 7:11–13. När eleverna har haft tillräckligt med tid att
studera, be dem förklara några av försoningens många välsignelser. Skriv deras svar på
tavlan.

Obs: Innan du fortsätter kan du använda några minuter till att läsa och samtala med eleverna om
uppslagsorden ”Försona, Försoning” i Handledning för skriftstudier.

Sätt upp följande citat och be en elev läsa det högt för klassen:
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”När din förståelse för Jesu Kristi försoning ökar, så ökar också din önskan att berätta om
evangeliet” (Predika mitt evangelium, s. 2).

För att hjälpa eleverna förstå den här principen, frågar du:

• Varför ökar en persons önskan att dela med sig av evangeliet när han eller hon
förstår försoningen?

Ge eleverna i uppdrag att arbeta två och två för att turas om att läsa högt 1 Nephi
8:10–12; Enos 1:5–9; och Mosiah 27:34–36 och 28:1–4. Be dem söka efter en
gemensam nämnare i dessa skriftställen. När eleverna har haft tillräcklig med tid ber
du några av dem berätta om den gemensamma nämnaren de hittade. (När Lehi, Enos
och Mosiahs söner hade upplevt försoningens välsignelser, kände de en önskan att
berätta om evangeliet och hjälpa andra ta emot samma välsignelser.)

För att hjälpa eleverna känna att principen du skrivit på tavlan är sann och viktig,
ställer du följande frågor:

• Vilka upplevelser har du haft med försoningen (om de inte är alltför personliga),
som motiverar dig att berätta för andra om evangeliet?

• Hur motiveras du av din kunskap och dina känslor om försoningen att hjälpa andra
komma närmare Jesus Kristus?

Ge eleverna tid till att fundera över om deras förståelse av Jesu Kristi försoning är en
del av motivationen att verka som missionär och vad de kan göra för att öka
tacksamheten för det som Jesus Kristus har gjort för dem.

Hjälpa undersökare ta emot försoningens välsignelser
Berätta för dina elever att ingen lära de kan undervisa om som missionär är viktigare
för både undersökare och missionärer än att förstå och ta emot Jesu Kristi försoning.

Låt eleverna läsa 2 Nephi 2:6–8 och söka efter vad Lehi lärde att vi bör göra med vår
kunskap om försoningen. När några elever har gett sina svar, hjälp dem förstå hur
nödvändigt det är för undersökare att förstå och ta emot försoningen genom att sätta
upp och läsa följande ord från äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:

”Under zonkonferenser [vilka är några av de bästa undervisningstillfällen vi får som
generalauktoriteter tillsammans med dessa unga äldster och systrar], har jag frågat
missionärer vad det är de vill att undersökare ska göra som ett resultat av deras
undervisning.

’Bli döpta!’ ropar alla samtidigt.

’Ja’, säger jag, ’[vi vill att de ska bli döpta], men vad måste hända innan dess?’ …

Nästan aldrig [händer det att missionärerna] nämner de två mest grundläggande sakerna vi vill att
undersökare ska göra [före] dopet: ha tro på Herren Jesus Kristus och omvända sig från sina synder.
Ändå tror vi ‘att evangeliets första grundsatser och förordningar är: 1) Tro på Herren, Jesus Kristus, 2)
omvändelse, [sedan] 3) nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, 4) handpåläggning för den Helige
Andens gåva’ (TA 1:4; betoning tillagd).

En omvänd persons nya liv ska byggas på tro på Herren Jesus Kristus och hans återlösande offer – på
en övertygelse om att han verkligen är Guds Son, att han lever i denna stund, [att han verkligen är
dörren till fårahuset,] att han ensam håller nyckeln till vår frälsning och upphöjelse. Denna tro ska
åtföljas av sann omvändelse, en omvändelse som visar vår önskan att bli ren och förnyad, en
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Förklara, berätta och
vittna. Alla missionärer
bör lära sig och bli
bekanta med följande
grundläggande
undervisningsmönster: 1)
Förklara en lärosats
genom att använda egna
ord, 2) berätta om ett
skriftställe eller personlig
upplevelse som hjälper
till att förklara lärosatsen
och 3) bära vittnesbörd
om lärosatsen och varför
den är viktig.

omvändelse som tillåter oss att göra anspråk på alla försoningens välsignelser” (”Missionärsarbete
och försoningen”, Liahona, okt. 2001, s. 26, 28).

Fråga sedan:

• Vad måste en undersökare göra för att ta del av försoningens samtliga välsignelser?
(Tro på Jesus Kristus, omvända sig och bli döpt.)

Förklara för eleverna att L&F 20:37 beskriver villkoren för dop. Låt eleverna läsa versen
och söka efter det som undersökare bör göra innan de blir döpta. Fråga:

• Nämn några handlingar som undersökare bör göra för att visa att de utvecklar tro
på Jesus Kristus. (De ödmjukar sig, omvänder sig från sina synder, gör goda
gärningar och så vidare.)

• Vilken roll har missionärer med att hjälpa undersökare uppfylla villkoren för dop?
Vad har detta att göra med ditt mål som missionär? (Om det behövs kan du
påminna eleverna om principerna från förra lektionen.)

Missionärer är befallda att undervisa om omvändelse
Skriv den här frågan på tavlan:

Vad är det viktigaste missionärer kan göra för att hjälpa Guds barn komma till Kristus?

Låt eleverna läsa L&F 18:11–14 och söka efter svar på frågan på tavlan. Diskutera
elevernas svar på frågan och ställ därefter följande fråga:

• Varför är omvändelse det enda sättet varigenom Guds barn kan få tillgång till
försoningens alla välsignelser? (Se Mosiah 16:13; Alma 11:37; och Hel. 14:13.)

Skriv följande svar på frågan som redan finns på tavlan:

Missionärer är befallda att undervisa om omvändelse så att de som de
undervisar kan få tillgång till försoningens alla välsignelser och börja ett nytt
liv i Kristus.

Dela klassen i två delar. Be hälften av klassen läsa avsnittet ”Försoningen” på sidorna
51–52 i Predika mitt evangelium. Be den andra hälften läsa avsnittet ”Genom Kristus
kan vi bli renade från synd” på sidorna 60–61 i Predika mitt evangelium. Ge eleverna
flera minuter på att läsa och förbereda en översikt på två minuter över materialet de
läste. Uppmuntra eleverna att i översikten 1) beskriva och förklara lärosatsens viktiga
punkter, 2) berätta om en personlig upplevelse eller skriftställe som stöder lärosatsen
och 3) bära vittnesbörd om det de undervisar om. Gör en sammanfattning av de tre
stegen på tavlan.

När eleverna fått nog med tid att förbereda sig kan du para ihop varje elev från den ena
gruppen med en elev i den andra guppen och be paren undervisa varandra. När varje
elev fått tillfället att undervisa en annan klassmedlem, kan du fråga om någon av
eleverna vill komma fram och presentera sin översikt för klassen. Tacka eleven för hans
eller hennes presentation och be klassen om feedback. Fråga om de har några frågor
och fråga sedan:

• Hur kändes det att undervisa och bära vittnesbörd om Jesu Kristi försoning?
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• Vilka upptäckter gjorde ni som kan hjälpa er när ni undervisar undersökare om Jesu
Kristi försoning?

• Varför ser ni fram emot att undervisa andra om Jesu Kristi försoning?
Obs: Om tiden medger kan du gärna använda följande undervisningsförslag för att hjälpa eleverna få

större självförtroende till att undervisa om Jesu Kristi försoning. Annars avslutar du med att be några elever
berätta om sina känslor om Jesus Kristus och hans försoning.

Använda skrifterna
Förklara för eleverna att som missionärer kan de undervisa med större kraft när de
använder skrifterna. Be hälften av klassen läsa skriftställena under ”Försoningen” i
rutan Skriftstudier på sidan 52 i Predika mitt evangelium. Be den andra hälften läsa
skriftställena i rutan Skriftstudier på sidan 61 i Predika mitt evangelium. Uppmuntra
eleverna att välja ett skriftställe om Jesu Kristi försoning som de förstår och skulle
känna sig trygga att bära vittnesbörd om. När eleverna har haft tillräckligt med tid att
studera och berätta, fråga:

• Hur kan ni använda skriftstället ni valde att hjälpa någon till att bättre förstå Jesu
Kristi försoning? (Uppmuntra flera elever att komma med svar.)

• Varför tror ni att det är viktigt för missionärer att använda skrifterna i sin
undervisning?

Be eleverna att slå upp avsnittet ”Använda skrifterna” på sidan 184 i Predika mitt
evangelium. Be en elev läsa det första stycket och de följande fyra punkterna och be
sedan klassmedlemmarna fundera på hur deras uppfattning om betydelsen av att
använda skrifterna stämmer med orden i Predika mitt evangelium.

Berätta för klassen att om några minuter ska de undervisa en annan elev genom att
använda skriftstället om försoningen som de valde tidigare. Förklara att det finns
principer i Predika mitt evangelium som hjälper dem i undervisningen. Be en elev läsa
högt underavsnittet ”Presentera skriftstället” på sidan 184 i Predika mitt evangelium.
Fråga om eleverna har några frågor om det här steget och ge dem lite tid att fundera på
hur de kan presentera skriftstället de valde.

Be därefter en annan elev läsa högt underavsnittet ”Läs avsnittet” på sidan 185 i
Predika mitt evangelium. Ge eleverna en stund att tyst läsa sina valda skriftställen och
markera ord eller uttryck de kan behöva förklara för en undersökare. Be sedan en
tredje elev läsa högt underavsnittet ”Tillämpa skrifterna” på sidan 185. Fråga eleverna
igen om de har några frågor.

För att hjälpa eleverna bli framgångsrika i att undervisa från skrifterna bör du visa dem
hur man gör. Du kan gärna välja en vers eller två från Mosiah 3:7–11 och 16–19 att
undervisa från så att du inte använder ett av skriftställena som eleverna valde. Var
enkel och kortfattad när du använder de tre stegen: presentera, läs och tillämpa
skriftstället. Den här demonstrationen hjälper eleverna att inte känna sig överväldigade
av det som förväntas av dem. När du är klar frågar du eleverna om de har några frågor.

Ge eleverna några minuter till att förbereda sig för att undervisa sitt valda skriftställe
genom att använda de tre stegen i Predika mitt evangelium. Dela sedan upp eleverna
parvis och låt dem undervisa varandra. När eleverna har avslutat sin undervisning,
försäkra dem om att när de studerar skrifterna och Predika mitt evangelium, ökar deras
förmåga och självförtroende till att undervisa evangeliet.

Avsluta med att fråga eleverna om någon av dem vill berätta om sina känslor om Jesus
Kristus och särskilt om Jesu Kristi försoning.
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Uppmana till handling
Be dina elever att göra en eller flera av följande aktiviteter för att hjälpa dem bättre
förstå Jesu Kristi försoning.

• Markera eller överstryk skriftställen som hjälper dig förstå Jesus Kristus och hans
försoning under dina personliga skriftstudier.

• Bär ditt vittnesbörd om försoningen för någon i hemmet, i kyrkan eller på nätet.

• Bär ditt vittnesbörd om försoningen om du får tid eller tillfälle att följa med
heltidsmissionärerna på en undervisning.

• Ta dig tid till att varje dag studera om Jesu Kristi försoning i skrifterna.

LEKTION 2: VÅRT BEHOV AV FÖRSONINGEN
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3

Joseph och Hyrum Smith.

Lära genom Anden

Inledning
Om missionärer ska kunna växa i evangeliet och hålla sig kvar på
vägen som leder till evigt liv, måste de skaffa sig vanan att studera
evangeliet. Under sin utbildning på missionärsskolan ägnar
missionärerna flera timmar varje dag åt att studera enskilt och
tillsammans med sina kamrater. På missionsfältet förväntas de
fortsätta studera evangeliet varje dag. De måste lära sig ”genom

studier och även genom tro” (L&F 88:118) för att bygga upp ett
förråd av kunskap om evangeliet och öka sin egen omvändelse. Det
är väsentligt för missionärer att ha ett sådant förråd av kunskap
som de fått genom Andens vägledning i sina studier för att kunna
undervisa med kraft och uppfylla sina syften.

Förberedelser
• Studera L&F 8:2–3; 9:7–8; 11:12–17, 21–22, 26–28 och 138:1–2, 11.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 17–18, 22–24.

• Ha till hands skrivpapper för elever som inte har en studiedagbok.

• Förbered att visa videon ”Råd om skriftstudier” (2:07) som finns på LDS.org.

• Förbered utdelningsbladet som heter ”Personliga skriftstudievanor”, som finns i
slutet av lektionen.

• Förbered att visa en bild på Joseph och Hyrum Smith.

Lektionsförslag
Vikten av att studera evangeliet
Visa eleverna en bild på Joseph Smith och hans bror Hyrum och be dem slå upp L&F
11. Hjälp eleverna förstå i vilket sammanhang det här kapitlet skrevs genom att
förklara att medan Joseph Smith översatte Mormons bok, blev hans äldre bror Hyrum
djupt intresserad av arbetet och önskade berätta om återställelsens budskap för andra.
Hyrum ville få veta Herrens vilja och bad Joseph be om en uppenbarelse å hans
vägnar. Herrens svar finns i L&F 11. På många sätt var Hyrum i samma situation som
medlemmarna i din klass som själva förbereder sig för att berätta om det återställda
evangeliets budskap.

Be några elever turas om att högt läsa ur L&F 11:15–17 och be klassen följa med i
texten och vara uppmärksam på de råd som Herren gav Hyrum. Fråga sedan:

• Varför sa Herren till Hyrum att ”avvakta lite” innan han berättade om evangeliets
budskap för andra?

Låt eleverna läsa L&F 11:21–22 och 26och söka efter råd som kan tillämpas på
blivande missionärer idag.

• Vad rådde Herren Hyrum att göra när han förberedde sig för att berätta om
evangeliet för andra? Vad innebär det att få Guds ord? Vad innebär det att samla
Herrens ord i hjärtat?

• Hur kan Herrens råd i de här verserna hjälpa någon idag som förbereder sig för att
verka som missionär? (Eleverna kanske använder andra ord, men bör urskilja
följande princip: Studier av evangeliet förbereder missionärer på att predika
evangeliet med Anden och med kraft.)
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Följdfrågor. Följdfrågor
kan hjälpa eleverna att
tänka djupare på en
princip och ge svar med
större uppriktighet. När
elever ger enkla eller
korta svar, kan du till
exempel fråga: ”Kan du
ge mig ett exempel på
vad du menar?” Eller:
”Kan du komma ihåg en
gång när du visste att
det vi talar om är sant?”

• Vilka välsignelser lovar Herren dem som ”söker först efter att få [hans] ord”?
Obs: Alltefter som missionärer lär sig evangeliets lärdomar och får starkare vittnesbörd ökar deras

förmåga att undervisa med Anden. Missionärer uppmuntras att lära sig och växa genom att läsa Mormons
bok och studera lektionerna i kapitel 3 i Predika mitt evangelium. Hjälp dina elever förstå att den här kursen
kan hjälpa dem att ”få [Guds] ord” nu.

Be eleverna slå upp sidan 184 i Predika mitt evangelium, och be en elev högt läsa stycket
som börjar med orden ”Din förmåga att undervisa med kraft”. Fråga sedan:

• Vilka begrepp i det här stycket förstärker betydelsen av dagliga skriftstudier för dem
som vill bli framgångsrika missionärer? (Skriftstudier förbereder missionärer på att
predika evangeliet med kraft.)

Tala om för eleverna att resten av lektionen handlar om hur de kan få ut mera av sina
personliga skriftstudier. Uppmuntra eleverna att under lektionen begrunda hur de ska
tillämpa det som de lär sig för att bli bättre på att studera skrifterna och evangeliet.

Använda en studiedagbok.
Be klassen slå upp sidan X i inledningen till Predika mitt evangelium. Låt två elever högt
läsa de två styckena i underavsnittet ”Studiejournal”. När de har gjort det frågar du:

• Hur kan det hjälpa er enligt det här avsnittet att använda en studiedagbok när ni
studerar evangeliet?

• Varför är det viktigt att skriva ner idéer och känslor som ni får under era
skriftstudier?

Du kan fråga dina elever om de har en studiedagbok och be dem som har en att
berätta hur den hjälper dem. Uppmuntra eleverna att börja använda en studiedagbok
om de inte redan har gjort det. Berätta att en studiedagbok kan vara en enkel billig
inbunden dagbok, en anteckningsbok eller en pärm. De kan också använda verktygen
Anteckningar och Dagbok på LDS.org eller använda en app för anteckningar på en
elektronisk enhet. Uppmuntra dina elever att ta med sig en studiedagbok till lektionen
varje gång för att skriva ner idéer, känslor och insikter de får under lektionen.

Lära genom Anden
Dela upp klassen parvis. Be dem arbeta tillsammans för att läsa andra stycket på sidan
17 i Predika mitt evangelium och samtala därefter om det som krävs för att ha en
meningsfull inlärningsupplevelse med skrifterna. När eleverna har haft tid att samtala
om stycket, ber du några av dem berätta för klassen om några huvudbegrepp från
samtalet. Du kan använda följande frågor eller liknande:

• Vad innebär det att studera med ”ärligt uppsåt”? (Ärligt uppsåt betyder att vi har för
avsikt att lyda eller tillämpa det vi lär oss.)

• Hur kan ”ärligt uppsåt” och ”hunger och törst efter rättfärdighet” påverka en
persons dagliga studier av evangeliet? (När eleverna ger sina svar, kan du ställa
uppföljningsfrågor för att hjälpa dem tänka djupare på sina svar. Om eleverna till
exempel svarar att ärligt uppsåt påverkar hur man ber, kan du be dem förklara hur
bönen blir annorlunda. Om en elev svarar att det märks i ens önskningar, kan du
be dem förklara mer om det.)

Be tre elever turas om att högt läsa styckena i avsnittet ”Den Helige Anden ger
kunskap” på sidan 18 i Predika mitt evangelium. Låt resten av klassen följa med i texten
och markera välsignelserna vi får när den Helige Anden hjälper oss att få kunskap om
evangeliet. Fråga sedan:
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• Vilka välsignelser kan vi få när den Helige Anden vägleder oss i att lära om
evangeliet? (Du kan gärna skriva följande princip på tavlan när eleverna ger sina
svar: När den Helige Anden vägleder oss i att lära om evangeliet får vi större
ljus och insikt.)

För att hjälpa eleverna förstå hur de kan inbjuda den Helige Anden att undervisa dem
medan de studerar evangeliet, läser du eller sätter upp följande uttalande av äldste D.
Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum. Låt eleverna söka efter det de kan
göra för att lära sig mer från sina skriftstudier.

”För att evangeliet ska kunna skrivas i ditt hjärta, [krävs det] att du vet vad evangeliet
är och lär dig förstå det bättre. Det innebär att studera det. När jag säger ’studera’, så
menar jag något mer än att bara läsa. Det är bra att ibland läsa en av böckerna i
skrifterna inom en viss tid för att få en allmän känsla för dess budskap, men för att bli
omvänd behöver du bry dig mer om hur mycket tid du lägger ner på skrifterna än på hur

mycket du hinner läsa på den tiden. Jag föreställer mig att du ibland läser några verser, stannar upp
och begrundar dem, läser dem noga en gång till, och medan du tänker på vad de innebär ber om hjälp
att förstå, ställer frågor i ditt sinne, väntar på andliga intryck och skriver ner de intryck och insikter
som kommer för att kunna minnas och förstå mer. När du studerar på det här sättet kanske du inte
läser många kapitel eller verser på en halvtimme, men du ger rum i ditt hjärta för Guds ord, och han
talar till dig” (”När du har omvänt dig”, Liahona, maj 2004, s. 11. För andra studieförslag, se äldste
Richard G. Scott: ”Hur man får uppenbarelse och inspiration för sitt eget liv”, Liahona, maj 2012, s.
45–47).

Hjälp eleverna tänka igenom äldste Christoffersons ord genom att ställa följande
frågor:

• Vad sa äldste Christofferson att man måste göra för att få större förståelse om
skrifterna?

• Hur kan den Helige Anden bättre undervisa er när ni följer hans förslag?

• Hur har en eller flera av dessa handlingar hjälpt er fördjupa er förståelse av
evangeliet?

Förklara att när man studerar skrifterna är det till hjälp att förstå hur den Helige Anden
kommunicerar med oss. Dela klassen parvis (kanske samma par som i den förra
aktiviteten). Skriv upp följande skriftställehänvisningar på tavlan och be eleverna skriva
ner dem i sina studiedagböcker eller på ett papper: L&F 8:2–3; 9:7–8; 11:12–14; och
138:1–2, 11.

Ge eleverna tid till att studera de här skriftställena och markera ord eller uttryck som
beskriver hur den Helige Anden kommunicerar med oss. De kan också vilja göra
anteckningar i sina studiedagböcker om det de har lärt sig från de här skriftställena.
Låt eleverna i varje par samtala med varandra om vad de har markerat i de här
verserna och vad de har lärt sig. När eleverna har haft tillräcklig med tid, ställer du
följande frågor:

• Vilka ord eller uttryck hittade ni som beskriver hur den Helige Anden
kommunicerar med oss? (Skriv elevernas svar på tavlan.)

• Hur har den Helige Anden undervisat er på ett av de här sätten och fördjupat er
förståelse om en lärosats eller princip i evangeliet? Vilka erfarenheter har ni varit
med om?
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Be eleverna slå upp sidan 22 i Predika mitt evangelium och be en elev läsa upp de första
fyra punkterna under rubriken ”Studieförslag”. Du kan ställa följande frågor:

• Hur kan de här förslagen påverka en missionärs förmåga att effektivt undervisa om
evangeliet för andra?

• Hur kan ni anpassa de här förslagen och tillämpa dem nu som blivande
missionärer?

• Hur skulle det bidra till er framgång som missionärer om ni förbättrade era
skriftstudiemetoder och -vanor? (Eleverna kommer antagligen att nämna något av
följande: När missionärer skaffar sig vanan att effektivt studera evangeliet
undervisas de av Anden, deras upplevelser blir mer givande och de blir
bättre förberedda att undervisa om evangeliet.)

Dela upp klassen i grupper om tre eller fyra. Be varje grupp att emellan sig dela upp de
sex underavsnitten listade under ”Studieförslag” på sidorna 22–24 i Predika mitt
evangelium, och låt gruppmedlemmar studera sina tilldelade underavsnitt. Några av
gruppmedlemmarna kanske behöver studera mer än ett underavsnitt. Välj en ledare i
varje grupp som leder diskussionen om vad gruppmedlemmarna lärde sig och varför
de nu kan göra sina studier av evangeliet mer kraftfulla och givande. När grupperna
har haft tillräckligt med tid att samtala, fråga klassen:

• Hur har de här studiemetoderna eller vanorna hjälpt er att bättre studera
skrifterna?

Hjälp eleverna att personligen tillämpa det som klassen samtalat om genom att ge
varje elev utdelningsbladet ”Personliga skriftstudievanor”. Ge klassen några minuter
till att utföra aktiviteten på utdelningsbladet.

När eleverna har haft tillräckligt med tid, be dem berätta om tankar eller insikter som
de fick från den här övningsuppgiften. Uppmuntra dem att i sina egna skriftstudier
tillämpa de skriftstudiemetoder och -vanor de valde. Försäkra dem att när de gör det
upplyser den Helige Anden deras sinnen och ökar deras insikt i evangeliet.

Hjälp klassen förstå att förutom hur de studerar är också när och vad de studerar
mycket viktigt för att de ska bli dugliga missionärer. Be klassen slå upp sidan VIII i
inledningen till Predika mitt evangelium och läs igenom Daglig planeringskalender för
missionärer som finns i avsnittet ”Personliga studier, gemensamma studier,
distriktsmöten och zonkonferenser”. Fråga sedan:

• Hur visar Daglig planeringskalender för missionärer betydelsen av att studera
evangeliet?

• Hur kan dagliga skriftstudier förbereda er nu för det här krävande schemat som
missionär?

Markera skrifterna
Om det finns tid till det, kan du visa videon ”Råd om skriftstudier” (2:07) för att

hjälpa klassen tänka på vilka sätt de bättre kan markera sina skrifter.

När du har visat videon frågar du:

• Vad lärde ni er av äldste Bednar som kan hjälpa er att förbättra era skriftstudier?

• Vad är avsikten med att markera skrifterna? (För att hjälpa er komma ihåg det ni
lärde er vid ett senare tillfälle då ni behöver det igen.)
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• Varför är det viktigt att missionärerna har ett bra sätt att komma ihåg det de lärt
sig?

Leva efter det ni lär er
Låt en elev läsa upp för klassen det första stycket under avsnittet ”Tillämpa din
kunskap” i Predika mitt evangelium, sidan 19. Be därefter en elev läsa upp Johannes
7:17. Hjälp eleverna urskilja en princip i Predika mitt evangelium och Johannes 7:17
genom att fråga:

• Vad är skillnaden mellan att känna till skrifterna och genom att leva efter
lärdomarna i skrifterna? (Eleverna kanske säger det med andra ord, men de bör
förstå följande princip: När vi lever efter evangeliets lärdomar, vittnar den
Helige Anden om sanningen i principerna och stärker vår tro, kunskap och
vittnesbörd.)

Förklara att äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om hur
viktigt det är att handla efter det vi lär oss: Sätt upp följande citat och be någon frivillig
att läsa det högt för klassen:

”Som elever i evangeliet bör vi vara ‘ordets görare, inte bara dess hörare’ (Jak. 1:22).
Våra hjärtan öppnas för den Helige Andens inflytande när vi utövar vår handlingsfrihet
på rätt sätt och verkar enligt rätta principer – och därigenom inbjuder vi hans
undervisning och intygande kraft” (”Vaka och håll ut”, Liahona, maj 2010, s. 42).

• Vad betyder det att vara ordets görare och inte bara dess hörare?

• På vilket sätt fördjupas vår insikt genom att handla ”enligt rätta principer” som
enbart studier inte kan göra?

• Hur fick ni djupare insikt och vittnesbörd om en princip i evangeliet ni försökte leva
efter när ni handlade enligt rätta principer?

Be en elev läsa det andra stycket på sidan 19 i Predika mitt evangelium medan klassen
följer med i texten och söker efter ytterligare sätt som missionärers hjärtan och
förmågor påverkas av att leva efter evangeliet. Ställ följande frågor efter
skriftläsningen:

• Vilka andra välsignelser får missionärerna när de lever efter evangeliets principer
som de vet är sanna? (Hjälp eleverna nämna följande princip: När missionärer
lever efter evangeliet ökar den Helige Anden deras önskan och förmåga att
berätta om evangeliet för andra.)

• Hur har den Helige Anden ökat er önskan att tjäna medan ni förbereder er för att
verka som missionär?

Uppmuntra undersökare att komma till kyrkan
Missionärer hjälper undersökare att närma sig dopet genom att inbjuda dem att hålla
fast vid beslut. Du kan till exempel förklara för eleverna att när undersökare kommer
till kyrkan kan de få mer personlig uppenbarelse genom den Helige Anden och en
önskan att komma närmare Gud. Att besöka kyrkan kan hjälpa undersökare få ett
vittnesbörd om det återställda evangeliet och förbereda sig för att bli döpta.

Visa hur man inbjuder någon att komma till kyrkan. Först, berätta kortfattat om
välsignelserna som att gå i kyrkan för med sig. Använd sedan missionärsbroschyren
Jesu Kristi evangeliums återställelse (s. 22–23) för att förklara vad som händer under
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sakramentsmötet. Visa sedan hur man inbjuder en undersökare att komma till kyrkans
möten. Efter din förevisning kan du be eleverna att genom rollspel med någon annan i
klassen öva på stegen du visat. Låt dem alla turas om att kortfattat berätta om de
välsignelser man får genom närvaro i kyrkan, att förklara vad som händer under
sakramentsmötet och att inbjuda den andra personen att komma till kyrkan.

Vittna om de viktiga lärdomar och principer som togs upp i lektionen.

Uppmana till handling
Inbjud eleverna att göra personliga skriftstudier till en prioritet i förberedelsen att verka
som heltidsmissionär. Följande aktiviteter hjälper eleverna fokusera på att lära sig
genom Anden:

• Skapa vanan att dagligen studera evangeliet vilket innefattar att studera och
begrunda Mormons Bok.

• Be i början av dina personliga skriftstudier om att Anden ska hjälpa dig. Om du
inte redan har gjort det, börja använda en studiedagbok under dina personliga
skriftstudier.

• Välj ett av studieförslagen som finns på sidorna 22–24 i Predika mitt evangelium och
införliva det med dina personliga skriftstudier under den kommande veckan.
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4Undervisa genom Anden

Inledning
Framgångsrika missionärer förstår att ”när en människa talar
genom den Helige Andens kraft överför den Helige Andens kraft
ordet till människobarnens hjärtan” (2 Ne. 33:1). Oavsett hur
duktiga eller erfarna missionärer är, kan de inte av sig själva
överföra vittnesbördets och omvändelsens välsignelser till en

annan person. Endast den Helige Anden kan åstadkomma sann
omvändelse. När undersökare känner Anden påverka dem, eller när
de ser bevis på Herrens kärlek och barmhärtighet i sina liv, blir de
uppbyggda och andligen stärkta och deras tro på Jesus Kristus ökar
och det är mer sannolikt att de blir omvända.

Förberedelser
• Studera L&F 42:14; 50:12–14; 17–23.

• Studera följande för att se hur den Helige Anden påverkar evangeliets lärare och
elever: Lukas 12:12; Johannes 14:26; 1 Nephi 2:16; 2 Nephi 33:1; Alma 18:16;
Moroni 10:5 och L&F 6:14–15, 23.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 92–93, 180–182 och 186–190.

• Förbered att visa videon ”Ingen talför man” (6:06) som finns på LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Undervisa människor, håll inte lektioner: Jynx” (6:34),
Distrikt 2, som finns på youtube.com.

• Förbered att visa videon ”Undervisa om den Helige Anden och bönen: John”
(5:00), Distrikt 2, som finns på LDS.org.

Lektionsförslag
Undervisa genom Anden

Förklara för eleverna att president Brigham Young en gång berättade om sin
omvändelse till evangeliet och om missionären som hjälpte honom få ett vittnesbörd.
Visa sedan videon ”Ingen talför man” (6:06). Be klassen vara uppmärksam på hur
Anden påverkade president Brigham Young och hjälpte honom bli omvänd.

När eleverna har tittat på videon ställer du följande frågor:

• Hur blev Brigham Young uppriktigt omvänd när han hörde den ödmjuke mannens
vittnesbörd?

• Vilka principer lär ni er om att undervisa genom Anden från Brigham Youngs
upplevelse? (Eleverna kanske föreslår följande principer: När vi undervisar
genom Anden kan det leda till att andra omvänds; när vi undervisar genom
Anden måste vi vara uppriktiga och tala från hjärtat; vi måste vara ödmjuka
[se L&F 136:33].)

Ge eleverna en stund till att läsa L&F 42:14; 50:13–14 och 17–23, och söka efter
Herrens instruktioner till dem som undervisar om hans evangelium. Fråga sedan:

• Vilka principer i undervisningen av evangeliet finns i dessa uppenbarelser? (Det
finns flera rätta svar som eleverna kan komma med. I svaren kan ingå följande
princip: Det är Herrens befallning att evangeliet ska undervisas genom Anden
och på inget annat sätt.)
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Arbeta parvis. När
eleverna arbetar parvis
ger det varje elev
möjlighet att delta i en
aktivitet, och det skapar
en trygg miljö där
eleverna kan undervisa
varandra och delge sina
känslor och tankar och
vittnesbörd för varandra.

• Vad händer enligt L&F 50:22 när en missionär undervisar genom Anden? (Både
missionären och undersökaren ”förstår … varandra och båda blir uppbyggda och
gläds med varandra”. Hjälp eleverna förstå att undervisning genom Anden kan
endast ske när den Helige Anden är närvarande och upplevs av läraren, av
eleven, eller av båda. Du kan skriva den här principen på tavlan.)

Påminn eleverna att Andens närvaro inte alltid visas genom känslor och tårar. Om det
behövs kan du läsa följande av president Howard W. Hunter:

”Låt mig ge ett ord av förmaning om detta ämne. … Jag blir orolig när det verkar som
om starka känslor eller en ström av tårar jämställs med Andens närvaro. Naturligtvis
kan Herrens ande frambringa starka känslor, också tårar, men dessa yttre tecken bör inte
förväxlas med Andens närvaro.

Jag har gett akt på många av mina bröder under årens lopp och vi har haft en del
ovanliga och obeskrivliga upplevelser tillsammans. Upplevelserna har alla varit olika och speciella, var
och en på sitt sätt. Sådana heliga ögonblick kan röra oss till tårar eller inte. Mycket ofta gör de det,
men ibland åtföljs de av fullkomlig tystnad. Andra gånger åtföljs de av glädje. De följs alltid av en stor
manifestation av sanningen, av uppenbarelse till hjärtat”, (”Eternal Investments” [tal till lärare i
Kyrkans utbildningsverksamhet, 10 feb. 1989], s. 3; si.lds.org; se också ”Undervisning, den högsta
kallelsen”, s. 47).

För att hjälpa eleverna bättre förstå hur den Helige Anden kan påverka lärare och
elever, kan du skriva följande skriftställehänvisningar på tavlan eller också ge dem till
dina elever på ett utdelningsblad. (Obs: ge eleverna bara hänvisningarna, orden inom
parentes är till hjälp för läraren):

• Luk. 12:12 (låter oss veta vad vi ska säga)

• Joh. 14:26 (hjälper oss komma ihåg)

• 1 Ne. 2:16 (uppmjukar hjärtan)

• 2 Ne. 33:1 (överför sanningen till hjärtat)

• Alma 18:16 (hjälper oss urskilja andras tankar)

• Moro. 10:5 (vittnar om all sanning)

• L&F 6:14–15, 23 (upplyser förståndet, ger glädje och frid)

Låt eleverna läsa de här skriftställena parvis. Låt en elev i varje par söka efter hur den
Helige Anden kan påverka en lärare i evangeliet medan den andra eleven söker efter
hur den Helige Anden kan påverka den som blir undervisad. Be dem sedan berätta för
varandra vad de lär sig. När varje elevpar har haft tillräckligt med tid att samtala om
det de lärde sig, kan du ställa följande eller liknande frågor för att hjälpa dem fortsätta
analysera det de läste:

• Enligt de verser ni studerade, vilka är några sätt som Anden påverkar dem som
undervisar? (När eleverna svarat skulle du kunna fråga dem i vilka skriftställen de
hittade sina svar.)

• Hur påverkar Anden andra till att omvända sig till Jesu Kristi evangelium?

• Hur visar de här skriftställena varför det är viktigt för missionärer att undervisa
genom Anden?

LEKTION 4: UNDERVISA GENOM ANDEN

22



”Söka efter.” Lärare
kan höja verkan av
skriftställen,
videopresentationer och
citat genom att i förväg
ge eleverna instruktioner
om vad de ska söka efter
när de tittar eller läser.
Du kan göra det genom
att skriva upp på tavlan
vad eleverna ska söka
efter eller frågor att
fundera över. Allt detta
ökar sannolikheten att
elever finner och lär sig
relevanta och viktiga
punkter.

Inbjuda Anden medan ni undervisar
Berätta för klassen att Predika mitt evangelium innehåller flera avsnitt som förklarar vad
missionärer kan göra för att inbjuda Andens vägledning medan de undervisar. Dela
upp klassen i små grupper på högst fyra elever var. Ge varje grupp i uppgift att läsa ett
av följande avsnitt i Predika mitt evangelium:

1. ”Hur man börjar undervisa”, sidorna 180–181 (hoppa över rutan Aktivitet)

2. ”Anpassa din undervisning så att den tillgodoser de behov som finns”, sidorna
181–182 (hoppa över rutan Aktivitet och Skriftstudier)

3. ”Undervisa för att bli förstådd”, sidorna 186–187 (hoppa över rutan Skriftstudier)

4. ”Lyssna”, sidorna 189–190 (hoppa över rutan Aktivitet)

Skriv följande på tavlan så att grupperna vet vad de ska göra:

Läs ert avsnitt i Predika mitt evangelium.

Samtala i era grupper om vilka principer ni hittar som låter missionärer vara bättre
lärare och att ha Anden med sig medan de undervisar.

När de har haft tillräckligt med tid, be en elev från varje grupp sammanfatta hur
metoden de läste om kan bidra till en missionärs förmåga att undervisa med den
Helige Anden. Ge en elev i uppgift att skriva viktiga punkter på tavlan. När grupperna
sammanfattat sina förslag, skulle du kunna ställa följande eller liknande frågor:

• Hur skulle en lämplig inledning på lektionen inbjuda den Helige Andens sällskap
under lektionsundervisningen?

• Hur skulle enkla och tydliga budskap om evangeliet inbjuda den Helige Anden att
undervisa och bygga upp en undersökare?

• Hur inbjuds den Helige Anden genom att fokusera lektionen på undersökarens
behov?

• Hur skulle det bidra till en missionärs förmåga att undervisa genom Anden när han
lyssnar på vad undersökaren säger?

För att hjälpa eleverna se hur ovanstående undervisningsmetoder ser ut, visa
videon ”Undervisa människor, håll inte lektioner: Jynx” (6:34). Uppmuntra eleverna att
söka efter tecken på att missionärerna undervisade genom Anden. Eleverna kan vara
särskilt uppmärksamma på hur missionärerna använde metoderna som klassen
studerade i Predika mitt evangelium och hur Anden inbjöds att närvara under
missionärernas undervisning när de använde dessa färdigheter.

Samtala om följande frågor när ni har tittat på videon:

• Vad gjorde missionärerna i sin undervisning som gjorde det möjligt för dem att
undervisa genom Anden?

• Vilka bevis såg ni på att Jynx lärde genom Anden?

Innan du fortsätter låt eleverna få några minuter att besvara följande fråga skriftligt:

• Hur tänker ni tillämpa principerna vi har samtalat om hittills under lektionen?
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Hjälpa undersökare känna igen Anden
Be flera elever att turas om att högt läsa avsnittet ”Andens kraft i
omvändelseprocessen” på sidorna 92–93 i Predika mitt evangelium (hoppa över rutan
Aktivitet och Skriftstudier). Låt resten av klassen följa med i texten och markera uttryck
som beskriver vad en undersökare måste känna för att omvändelse ska kunna ske.
Fråga sedan:

• Vad måste undersökare uppleva för att omvändelse ska kunna ske? (Förvissa dig
om att eleverna urskiljer följande princip: Om undersökare känner Anden
påverka dem, är det mera sannolikt att de blir omvända till Jesu Kristi
evangelium.)

• Hur kan man veta när en undersökare känner den Helige Andens påverkan?
(Möjliga svar: missionären känner den Helige Anden; det känns tryggt för
undersökaren att ställa frågor, vill lära mer och är villig att fatta och hålla beslut; det
finns en anda av förståelse, av glädje och närhet till Gud; det uppstår en djupare
vänskap mellan missionären och undersökaren.)

• Äldste M. Russell Ballard har sagt: ”Erfarenheter av Anden blir en naturlig följd när
någon är villig att undersöka ordet” (”Nu är det dags”, Liahona, jan. 2001, s. 89).
Vad kan en missionär göra för att uppmuntra undersökare till att undersöka ordet?

Förklara för eleverna att en av de svåraste roller en missionär har är att hjälpa
undersökare känna igen den Helige Andens maningar och sedan hjälpa dem handla
efter de tankarna och känslorna. Genom den Helige Andens inspiration kan
missionärer veta vilka andliga maningar en undersökare behöver för att kunna bli
omvänd och de kan skapa en miljö där maningar kan komma.

För att visa hur det kan göras, visa videon ”Undervisa om den Helige Anden och
bönen: John” (5:00). Be klassen vara uppmärksam på hur missionärerna hjälpte John
känna igen Anden.

Efter videon ställer du följande frågor:

• Hur hjälpte missionärerna John att känna igen Anden?

• Vad gjorde missionärerna för att hjälpa John veta hur man får svar från Herren?

Låt eleverna läsa L&F 11:12 och be dem sedan samtala om följande fråga parvis:

• Om en undersökare frågar dig hur den Helige Anden känns, hur kan L&F 11:12
hjälpa dig besvara den frågan?

Handla efter Andens maningar
Sätt upp följande citat och be en elev läsa det högt för klassen:

”Kommunikation med vår himmelske Fader är inte något trivialt. Den är en helig
förmån. Den bygger på eviga oföränderliga principer. Vi får hjälp av vår Fader i himlen
som svar på vår tro, vår lydnad och vårt rätta bruk av den fria viljan” (Richard G. Scott,
”Hur man får uppenbarelse och inspiration för sitt eget liv”, Liahona, maj 2012, s. 47).

Fråga sedan:

• På vilka sätt kan vår kommunikation med vår himmelske Fader bli trivial? Vad kan
vi göra för att våra böner ska bli mer meningsfulla?
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• Vad betyder det för er att ”vi får hjälp av vår Fader i himlen som svar på vår tro, vår
lydnad och vårt rätta bruk av den fria viljan”? (Eleverna kan använda andra ord,
men de säger antagligen ungefär så här: Vi får hjälp av vår Fader i himlen när vi
inriktar oss på att öka vår tro och lydnad och rätt använder den fria viljan.
Skriv den principen på tavlan.)

För att hjälpa eleverna få en djupare insikt om den här principen, sätt upp följande två
citat av president Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum och låt en elev läsa dem
högt för klassen:

”Andens röst talar milt och kan mana dig att göra eller säga något, eller också kan den
varna dig.

Om du nonchalerar eller inte lyder dess maningar, lämnar Anden dig. Det är ditt val –
din egen vilja” (”Personlig uppenbarelse: gåvan, provet, löftet”, Nordstjärnan, januari
1995, s. 59).

”Anden får inte vår uppmärksamhet genom att ropa eller skaka med kraftig hand. I
stället viskar den. Den smeker så försiktigt att om vi är upptagna kanske vi inte känner
den alls. …

Ibland gör den sig tillräckligt kraftigt märkbar för att vi ska lyssna. Men större delen av
tiden drar sig Anden, om vi inte lyssnar till den svaga känslan, undan och väntar tills vi

kommer och söker och lyssnar” (”Herrens lykta”, Nordstjärnan, juli 1983, s. 30).

• Vad lär ni er av president Packers undervisning?

• Eftersom den Helige Andens röst är mild, vad kan göra det svårt att höra eller
känna igen Anden i dagens värld?

När eleverna ger sina svar, fundera på att diskutera hur det omåttliga användandet av
elektroniska enheter kan göra det svårt att känna igen Anden. (Om du vill ha mer
information om det här ämnet, se äldste M. Russell Ballard, ”Bli stilla och besinna att
jag är Gud” [KUV:s brasafton för unga vuxna, 4 maj 2014].)

Därefter kan du läsa följande av äldste Richard G. Scott (1928–2015) i de tolv
apostlarnas kvorum:

”Ödmjukhet är viktig vid förvärvandet av andlig kunskap. Att vara ödmjuk är att vara
läraktig. Ödmjukhet tillåter en att bli vägledd av Anden och undervisad från källor som
inspirerats av Herren, till exempel skrifterna. Fröet till personlig tillväxt och insikt frodas
och blomstrar i ödmjukhetens bördiga jordmån. Deras frukt är andlig kunskap som ska
vägleda er här på jorden och i livet härefter.

En stolt person kan inte känna till det som hör Anden till. Paulus undervisade om denna sanning och
sa:

’Ingen [vet] vad som är i Gud utom Guds Ande. …

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan
inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt’ (1 Kor. 2:11, 14)” (”Förvärvandet av
andlig kunskap”, Nordstjärnan, jan. 1994, s. 86–87).

• Vilken roll har ödmjukheten i vår förmåga att ta emot och känna igen Andens
maningar?

LEKTION 4: UNDERVISA GENOM ANDEN
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Elevers vittnesbörd
Eleverna kan tydligare
förstå hur evangeliets
principer kan tillämpas
och känna sig mer
inspirerade att tillämpa
dem i sina liv när de hör
läraren och andra elever
bära vittnesbörd om
dessa principers värde.
Läraren kan uppmuntra
eleverna att vittna om
evangeliets sanningar
genom att ställa frågor
som inbjuder dem att
berätta om sina
upplevelser och
trosuppfattningar.

• Har ni haft upplevelser då ni vägleddes av Anden? Hur kändes det? Hur visste ni
att det var Anden? (Se Moro. 7:13.)

Om tiden medger delar du upp klassen i två hälfter. Förklara för eleverna att de ska se
på två exempel i skrifterna för att se hur Herrens Ande vägleder sina tjänares arbete.
Låt hälften av klassen läsa Apostlagärningarna 4:5–13. Berätta för den hälften av
klassen att i Apostlagärningarna 3 botade Petrus och Johannes en man. I
Apostlagärningarna 4 greps de och fördes fram inför judiska ledare för att förhöras om
att de botat en sjuk man. Låt den andra hälften av klassen läsa Apostlagärningarna
16:6–15. Berätta för den hälften av klassen att dessa verser handlar om Paulus under en
av hans missionsresor. Be båda hälfterna av klassen att vara uppmärksamma på hur
den Helige Anden hjälpte Petrus eller Paulus att predika evangeliet. När eleverna har
haft tillräckligt med tid låter du dem berätta hur den Helige Anden vägledde både
Petrus och Paulus. Fråga sedan:

• Hur använde Petrus och Paulus sin fria vilja till att följa Andens vägledning?

• Vilka bevis såg ni på att Petrus och Paulus följde Anden?

• Vad hände Petrus i Apostlagärningarna 4 och Paulus i Apostlagärningarna 16, tack
vare att de båda följde Andens vägledning?

• Hur har ni blivit välsignade genom att följa den Helige Andens vägledning?

Avsluta med att be eleverna vittna om hur Herren har välsignat dem genom sin Ande.
Be dem fundera på hur mer kunskap om att undervisa genom Anden har påverkat
deras önskan att inbjuda andra att komma till Kristus. Försäkra dem att när de söker
efter Anden i sina liv, ökar de sin förmåga att undervisa genom Anden.

Uppmana till handling
Be eleverna förbereda sig för att undervisa om evangeliet med Anden genom att göra
en eller flera av följande aktiviteter:

• Se på några episoder av Distriktet (som finns på LDS.org) när du förbereder dig på
att verka som missionär.

• Öva på olika sätt att börja hålla en lektion med några av de kraftfulla och
inspirerande uttrycken i Predika mitt evangelium, på sidorna 180–181.

• Tänk på och be om en person du skulle vilja stärka i evangeliet. Be om ett budskap
i evangeliet som du kan delge den här personen. Dela budskapet och ditt
vittnesbörd med personen, ansikte mot ansikte eller via sociala medier.

LEKTION 4: UNDERVISA GENOM ANDEN
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5Vad är syftet med Mormons
bok?

Inledning
Mormons bok är ett övertygande bevis på Jesu Kristi gudomlighet
och evangeliets återställelse genom profeten Joseph Smith. Den
besvarar ”själens frågor” (se Predika mitt evangelium, s. 107) som
många av vår himmelske Faders barn har om livet. En viktig del av

omvändelse är att få ett vittne från den Helige Anden om att
Mormons bok är sann. En blivande missionär bör dagligen studera
Mormons bok, ha ett personligt vittnesbörd om Mormons bok och
få erfarenhet med att dela det vittnesbördet med andra.

Förberedelser
• Studera 1 Nephi 10:14; 2 Nephi 3:12; 3 Nephi 16:4–5; 20:13.

• Studera ”Mormons bok: Vittnar tillsammans med Bibeln”, Liahona, okt. 2011,
sidorna 24–27.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 103–109.

• Förbered att visa videon ”Mormons bok – en bok från Gud” (1:55); videoklipp från
äldste Tad R. Callisters tal, Liahona, nov. 2011, s. 74–76, som finns på lds.org/
media-library.

• Förbered att visa videon ”En berättelse om Mormons bok” (5:15) som finns på
LDS.org.

Lektionsförslag
Mormons bok är ett mäktigt bevis på Jesu Kristi gudomlighet
Låt eleverna titta på sin Mormons bok eller håll upp en bok för klassen att se. Ställ
sedan följande frågor:

• Om ni inte visste något om Mormons bok, vad skulle ni lära er genom att bara läsa
undertiteln (Ännu ett Jesu Kristi testamente)?

• Vad skulle ni förvänta er att hitta i boken?

Låt eleverna slå upp titelbladet till Mormons bok och läsa det andra stycket och lägga
märke till vad Mormons boks författare vill övertyga världen om. Fråga sedan:

• Vad ville författarna till Mormons bok övertyga världen om?

Skriv följande på tavlan: Mormons boks huvudsakliga syfte är att övertyga alla
människor om att Jesus är Kristus.

Be en elev läsa upp avsnittet ”Mormons bok vittnar om Kristus” på sidan 105 i Predika
mitt evangelium medan klassen följer med i texten och söker efter hur Mormons bok
fungerar som vittne om Jesus Kristus.

Fråga därefter eleverna:

• Hur fungerar Mormons bok som vittne om Jesu Kristus?

• Hur har Mormons bok stärkt ditt vittnesbörd om Jesus Kristus?

Be eleverna berätta för en annan medlem i klassen om sina personliga vittnesbörd om
Mormons bok, om sina upplevelser med att läsa och be om den, eller sina
favoritskriftställen om Frälsaren och hans verksamhet. Tala om för eleverna att något

27



av det viktigaste de kan göra innan de börjar på missionärsskolan är att läsa Mormons
bok i dess helhet och be och fråga om den är sann. Uppmuntra eleverna att följa
president Ezra Taft Bensons råd till kyrkans medlemmar att dagligen läsa i 30 minuter
från Mormons bok.

Bibeln och Mormons bok stöder varandra
Be klassen slå upp sidan 106 i Predika mitt evangelium. Be flera elever att turas om att
läsa högt från avsnittet ”Mormons bok och Bibeln stöder varandra”.

Fråga sedan:

• Kan ni nämna några sätt som Mormons bok och Bibeln stöder varandra på?

• Varför bör missionärer använda både Mormons bok och Bibeln när de hjälper andra
lära sig Jesu Kristi evangelium? (Elevernas svar bör innehålla följande sanning:
Mormons bok och Bibeln fungerar tillsammans som vittnen om Jesus Kristus
och hans lärdomar.)

För att hjälpa klassen förstå detta, be en elev läsa högt 2 Nephi 3:12. Låt en annan elev
läsa högt Hesekiel 37:15–17. Be dem söka efter uttryck som syftar på Bibeln och uttryck
som syftar på Mormons bok. När eleverna har läst de här skriftställena frågar du:

• Hur stöder de här skriftställena begreppet om två vittnen?

• Vilka välsignelser utlovades genom att Mormons bok och Bibeln samverkar?

För att ytterligare belysa hur Mormons bok och Bibeln tillsammans är vittnen om
Jesus Kristus, kan du be en elev läsa följande ord från äldste Tad R. Callister, eller visa
videoklippet av citatet.

”Varför är Mormons bok så nödvändig om vi redan har Bibeln som lär oss om Jesus
Kristus? Har du någonsin undrat varför det finns så många kristna kyrkor i världen idag
när de hämtar sina läror från praktiskt taget samma Bibel? Det kommer sig av att de
tolkar Bibeln på olika sätt. Om de tolkade den på samma sätt skulle de vara en och
samma kyrka. Detta är inte ett tillstånd som Herren vill ha, för aposteln Paulus

förkunnade att det finns ’en Herre, en tro, ett dop’ (Ef. 4:5). För att åstadkomma denna enighet
instiftade Herren en gudomlig lag om vittnen. Paulus lärde: ’Efter två eller tre vittnens samstämmiga
vittnesmål skall varje sak avgöras’ (2 Kor. 13:1).

Bibeln är ett vittne om Jesus Kristus, Mormons bok är ännu ett. Varför är detta andra vittne så
avgörande? Följande exempel kanske kan vara till hjälp: Hur många raka linjer kan du dra genom en
enda punkt på en bit papper? Svaret är oändligt många. Föreställ dig för ett ögonblick att denna enda
punkt symboliserar Bibeln och att de hundratals raka linjer som dragits genom punkten symboliserar
olika bibeltolkningar och att var och en av dessa tolkningar representerar en kyrka.

Men vad händer i stället om det på papperet finns en andra punkt som symboliserar Mormons bok?
Hur många raka linjer kan man dra mellan dessa två referenspunkter – Bibeln och Mormons bok?
Endast en. Endast en tolkning av Kristi lärdomar överlever dessa två vittnens vittnesbörd.

Om och om igen tjänar Mormons bok som ett bekräftande, förtydligande och enande vittne om de
lärdomar som lärs ut i Bibeln, så att det bara finns ‘en Herre, en tro, ett dop’” (”Mormons bok – en
bok från Gud”, Liahona, nov. 2011, s. 75).

När du har visat videon eller läst citatet frågar du:

• Vari ligger värdet av att ha två skrifter som vittnar om Jesus Kristus?

• Vad lär ni er från äldste Callisters tal som kan hjälpa er att undervisa andra om hur
Mormons bok och Bibeln fungerar tillsammans?

LEKTION 5: VAD ÄR SYFTET MED MORMONS BOK?
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Urskilja lärdomar. Att
upptäcka och förstå
evangeliets lärosatser
och principer hjälper
eleverna att tillämpa
skrifterna på sina egna
liv och vägleder dem i
deras beslutsfattande.
Ibland framhåller du
lärosatser och principer.
Men du bör sträva efter
att hjälpa eleverna lära
sig upptäcka lärosatser
och principer på egen
hand.

Obs: Om du tycker att eleverna behöver se exempel på hur Mormons bok och Bibeln fungerar
tillsammans för att förtydliga Jesu Kristi lärdomar, fundera på att använda några exempel från ”Mormons
bok: Vittnar tillsammans med Bibeln”, Liahona, okt. 2011, s. 24–27.

Mormons bok bidrar till Israels insamling
För att ge sammanhang åt nästa princip du undervisar, skulle du kunna be eleverna
återigen läsa andra stycket på titelbladet till Mormons bok och stryka under eller
överstryka löftet om att läsarna ”skall få kunskap om Herrens förbund, att de inte är
förskjutna för evigt”. Förklara att det här stycket syftar på det faktum att Guds barn i
Israels skingrade hus måste samlas in. Påminn eleverna om att Gud ingick förbund i
forna tider med sina barn. Men Herren skingrade Israels hus över hela jorden på grund
av deras orättfärdighet och upproriskhet.

Be eleverna läsa ett av följande skriftställen och söka efter hur Guds barn samlas in: 1
Nephi 10:14; 3 Nephi 16:4–5; 3 Nephi 20:13. Ställ därefter följande eller liknande
frågor för att hjälpa dem upptäcka lärosatserna som lärs i de här skriftställena:

• Vad måste hända, enligt de här skriftställena, för att människor ska samlas in som
medlemmar av Israels hus? (De måste komma till kunskap om Jesus Kristus.)

• Vad har Mormons bok för syfte i den här processen? (Eleverna kanske använder
andra ord, men bör de urskilja följande sanning: Mormons bok fungerar som ett
redskap för att samla in Guds barn genom att hjälpa dem komma till
kunskap om Jesus Kristus.)

Läs följande budskap, där äldste Bruce R. McConkie (1915–1985) i de tolv apostlarnas
kvorum förklarar Mormons boks roll i insamlingen av Israel:

”Vad Israels insamling beträffar är Mormons bok den viktigaste boken som har skrivits
eller någonsin kommer att skrivas. Det är den bok som insamlar Israel och som
uppenbarar, tydligt och fullkomligt, läran om insamlingen. … Det är Mormons bok som
får människor att tro på evangeliet och ansluta sig till kyrkan, och som vi har sett är det
denna kraft som åstadkommer Israels insamling” (A New Witness for the Articles of

Faith [1985], s. 554).

Ställ därefter följande eller liknande frågor:

• Hur deltar missionärer i insamlingen av Israels hus? (Genom att hjälpa andra
studera och förstå Mormons bok så att de kan komma till Kristus genom tro,
omvändelse, dop, konfirmation och att hålla ut intill slutet.)

• Varför är det viktigt att missionärerna använder Mormons bok när de hjälper andra
komma till Kristus?

En viktig del av omvändelsen är att få ett vittnesbörd om Mormons bok
Låt en elev läsa högt följande citat från aposteln Parley P. Pratts självbiografi
(1807–1857) där han beskriver sin upplevelse av att läsa Mormons bok för första
gången:

”Jag öppnade den ivrigt och läste dess titelblad. Jag läste sedan vittnesbördet från flera
vittnen om hur den blev funnen och översatt. Därefter började jag läsa dess innehåll
från första kapitlet. Jag läste hela dagen. Att äta var en börda, jag hade ingen längtan
efter mat. Att sova var en börda då kvällen kom, för jag föredrog att läsa framför att
sova.

LEKTION 5: VAD ÄR SYFTET MED MORMONS BOK?
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Visa en modell När du
hjälper elever att lära sig
nya saker är det till hjälp
för dem att se en
demonstration eller
modell, få tid till att öva
på det och sedan ge dem
uppmuntrande feedback.

Medan jag läste vilade Herrens ande på mig, och jag visste och förstod att boken var sann, lika klart
och tydligt som en man förstår och vet att han finns till” (Autobiography of Parley P. Pratt, red.
Parley P. Pratt Jr [1874], s. 38).

• Hur påverkades Parley P. Pratt av Herrens Ande när han läste Mormons bok?

• Kan ni berätta om ett tillfälle när Anden rörde vid er då ni läste ett särskilt
skriftställe i Mormons bok?

Låt eleverna stryka under eller överstryka följande mening i Predika mitt evangelium,
sidan 104: ”Mormons bok, tillsammans med Anden, är din främsta tillgång i
omvändelsearbetet.” För att hjälpa eleverna förstå den här sanningen, låt dem läsa
avsnittet ”Mormons bok får människor att komma närmare Gud” på sidan 108 i
Predika mitt evangelium. Fråga sedan:

• Enligt det här avsnittet i Predika mitt evangelium, vad är det som händer när en
person börjar studera Mormons bok?

• Varför är det ett av missionärens viktigaste mål att hjälpa undersökare studera och
få ett vittnesbörd om Mormons bok?

Förklara att Mormons bok inte bara innehåller de välsignelser som redan nämnts utan
att boken också har svaren på livets viktigaste frågor. Be några elever turas om att läsa
upp styckena och frågorna på sidan 107 i Predika mitt evangelium. Be klassen vara
uppmärksam på vad som menas med orden ”själens frågor”. Diskutera därefter
följande:

• Vad betyder uttrycket ”själens frågor” för er?

Skriv följande sanning på tavlan:

Lärdomarna i Mormons bok besvarar själens frågor.

Diskutera följande med eleverna:

• Hur tänker du använda Mormons bok för att finna svar på er egen själs frågor?

• Vilka svar på själens frågor har ni hittat i Mormons bok?

Du kanske vill kortfattat demonstrera för klassen hur man använder Mormons bok för
att hitta svar på själens frågor. Välj en av frågorna i listan på sidan 107 i Predika mitt
evangelium. Använd skriftställena från Mormons bok i frågan du valt och visa hur
Mormons bok besvarar den frågan. Fundera också på att demonstrera hur man
använder Handledning för skriftstudier för att finna svar på frågor. Berätta för klassen
att du vet att Mormons bok också kan hjälpa dem och deras undersökare att finna svar
på sina frågor.

När du har visat den här modellen för eleverna kan du inbjuda dem att följa samma
process. Be dem välja en av frågorna från listan och sedan gå igenom dithörande
skriftställe i Mormons bok för att hitta läran eller principen som besvarar frågan. När
eleverna haft tillräckligt tid att förbereda, kan du inbjuda dem att kortfattat berätta för
en annan elev om vad de hittade. Diskutera följande när de är klara:

• Hur kan missionärer använda Mormons bok för att hjälpa undersökare hitta svar
på själens frågor?

LEKTION 5: VAD ÄR SYFTET MED MORMONS BOK?
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För att ytterligare belysa hur Mormons bok besvarar själens frågor, visa videon ”En
berättelse om Mormons bok”. Be eleverna att vara uppmärksamma på hur Mormons
bok besvarade några av broder Cooks frågor innan han blev medlem i kyrkan.

Efter videon kan du fråga:

• Vilka var några av de viktiga frågor som broder Cook hittade svar på när han läste
Mormons bok?

• Hur påverkades han av de svaren?

Be eleverna fundera på en viktig fråga som har med evangeliet att göra, som de själva
eller en vän vill ha svar på. Vittna om att Herren hjälper dem besvara sina frågor när de
studerar Mormons bok.

Mormons bok bekräftar sanningen i återställelsen
Be eleverna turas om att högt läsa avsnittet i Predika mitt evangelium som heter
”Mormons bok är slutstenen i vår religion” som börjar på sidan 103 och fortsätter fram
till tabellen på sidan 104. Medan de läser be dem tänka på Joseph Smiths ord om hur
viktig Mormons bok är. Fråga sedan:

• På vilket sätt är Mormons bok ”slutstenen i vårt vittnesbörd”?

• Varför tror ni att den onde motsätter sig Mormons bok och försöker få människor
att inte läsa den? (Därför att den är vår religions slutsten.)

Förklara att det finns många människor i världen som har svårt att tro på Joseph
Smiths berättelse och Mormons boks ursprung. Missionärer bör vara beredda på att
bemöta undersökares tvivel om Mormons boks gudomliga ursprung.

Obs: Fastän det är viktigt att eleverna förstår att människor som är kritiska mot Mormons bok kan
komma med invändningar, är det inte till hjälp att samtala i detalj i klassen om de argument kritiker
använder för att motbevisa Joseph Smith och Mormons bok. Gör det klart för eleverna att en missionärs
uppdrag inte är att bevisa sanningen i Joseph Smiths berättelse om Mormons bok. Istället ska missionärer
undervisa och vittna om Mormons bok och hjälpa undersökare läsa och själva ta reda på om Mormons bok
är sann genom personlig uppenbarelse från Herrens Ande. Du kanske vill föreslå för eleverna att de hemma
läser äldste Jeffrey R. Hollands tal ”Trygghet åt själen” ( Liahona, nov. 2009, s. 88–90).

När du tänker på elevernas behov och Andens intryck, skulle du kunna ta några minuter på att visa för
klassen hur man finner doktrinärt korrekt information genom att använda resurser under delen Gospel
Topics på LDS.org eller artiklar i kyrkans tidningar.

Läs tillsammans avsnittet ”Använd Mormons bok till att bemöta motstånd” som finns i
Predika mitt evangelium, på sidorna 108–109. Be eleverna söka efter råd som skulle
hjälpa dem stärka tron hos undersökare som har reservationer eller tvivel. Ställ därefter
följande eller liknande frågor för att hjälpa dem upptäcka en princip de hittade i
läsningen:

• Varför är det enligt president Benson viktigt för den som har invändningar mot vår
tro att få veta om Mormons bok är sann?

• På vilka sätt kan Mormons bok hjälpa en person att klara upp andliga reservationer
och tvivel?

För att sammanfatta principerna som eleverna hittar kan du gärna skriva den här
principen på tavlan: Ett vittnesbörd om att Mormons bok är sann kan hjälpa
undersökare övervinna andliga reservationer och tvivel.

Sätt upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley (1910–2008) och låt flera
elever läsa upp ett eller två stycken:

LEKTION 5: VAD ÄR SYFTET MED MORMONS BOK?
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”Varje gång vi uppmuntrar andra att läsa Mormons bok gör vi dem en tjänst. Om de
läser med en bön i hjärtat och med en uppriktig önskan att få veta sanningen kommer
den Helige Anden att bekräfta för dem att den är sann.

Den kunskapen för med sig ett flöde av övertygelse om att mycket annat är sant. För om
Mormons bok är sann då lever Gud. …

För om Mormons bok är sann då är Jesus i sanning vår Återlösare och världens Frälsare. Det stora
syftet med Mormons boks bevaring och framkomst är, enligt dess egna ord, att ’övertyga jude och
icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar sig för alla nationer’ (Mormons
bok, titelbladet). …

Om Mormons bok är sann var Joseph Smith en Guds profet, ty han var redskapet i Guds händer till att
bringa fram i ljuset det här vittnesbördet om vår Herres gudomlighet. …

Om Mormons bok är sann är kyrkan sann, för samma auktoritet som frambringade denna heliga
uppteckning är uppenbar bland oss idag. Den återställde den kyrka som organiserades av Frälsaren i
Palestina. Den återställde den kyrka som organiserades av Frälsaren när han besökte denna kontinent
så som framgår av denna heliga uppteckning”, (”Mormons bok”, Nordstjärnan, okt.1988, s. 7).

Du kan till exempel ställa följande frågor:

• Varför är det så viktigt för undersökare, missionärer och medlemmar att få ett
vittnesbörd om Mormons bok?

• Hur bekräftar Mormons boks sannfärdighet att Joseph Smith var en Guds profet?
(Se Matt. 7:13–15.)

• Hur har ert vittnesbörd om Mormons bok bekräftat återställelsens eviga betydelse
för ert hjärta?

Du kan här bära ditt eget vittnesbörd om att Mormons bok bevisar att återställelsen är
sann Avsluta lektionen med att inbjuda några elever att bära sina vittnesbörd om
Mormons bok och att förklara varför de ser fram emot att hjälpa andra läsa Mormons
bok och be om den.

Obs: I lektion 8 får eleverna en chans att öva på att inbjuda någon att läsa och be om att Mormons bok
är sann.

Uppmana till handling
Påminn blivande missionärer att bästa sättet att förbereda sig för en heltidsmission är
att börja vara en missionär nu. Inbjud eleverna att sätta personliga mål om att göra
följande:

• Läsa hela Mormons bok och be för att få veta om den är sann, även om de redan
har gjort det förut.

• Skapa vanan att dagligen läsa i Mormons bok.

• Presentera Mormons bok för någon under den kommande veckan (antingen
personligen eller genom sociala medier) och inbjuda dem att läsa och be om den.

LEKTION 5: VAD ÄR SYFTET MED MORMONS BOK?
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6Förberedelser för livet som
missionär

Inledning
Att verka som heltidsmissionär innebär att ta emot kallelsen att
representera Herren Jesus Kristus. En mission är en glädjefylld
upplevelse men det är också hårt arbete. Om unga män och
kvinnor vill bli dugliga missionärer, måste de vara beredda att lita

till Herren när de ställs inför utmaningar. När blivande missionärer
har sunda förväntningar på missionärslivet är de bättre förberedda
att tjäna av ”allt hjärta, all förmåga, allt sitt [förstånd] och all [sin]
styrka” (L&F 4:2).

Förberedelser
• Studera 2 Nephi 4:19–26 och Alma 17:2–3, 9; 26:11–13; 29:10.

• Studera äldste David A Bednar: ”Att bli en missionär”, Liahona, nov. 2005, sidorna
44–47.

• Förbered att visa videorna ”Att bli en missionär, del 1” (2:26) och ”Att bli en
missionär, del 2” (1:01; videoklipp från äldste David A. Bednars tal, Liahona, nov.
2005, s. 44–47), som finns på lds.org/media-library.

• Förbered att visa videon ”Håll dig inom linjen” (5:10), som finns på youth.lds.org.

• Förbered att visa videon ”Gordon B. Hinckleys förberedelse: Glöm dig själv och sätt
igång att arbeta” (2:04), som finns på LDS.org.

• Förbered utdelningsbladet som heter ”Missionärslivets krav”, som finns i slutet av
lektionen.

Lektionsförslag
Att bli en missionär
Inled lektionen med att ställa följande frågor:

• På vilka sätt tror ni att er livsstil förändras när ni börjar verka som missionär?

• Vad kan ni göra nu för att förbereda er för sådana förändringar i livsstilen?

Sätt upp och be en elev läsa följande uttalande av äldste David A. Bednar i de tolv
apostlarnas kvorum, eller visa videoklippet av hans uttalande. Förklara att fastän äldste
Bednar talade till unga män på generalkonferensens prästadömsmöte så gäller
principerna han undervisade om även unga kvinnor.

”Vid möten med unga medlemmar i kyrkan runtom i världen uppmanar jag ofta de
närvarande att ställa frågor. En av de frågor jag ofta får av unga män är: ’Hur kan jag
bäst förbereda mig för att verka som heltidsmissionär?’ En sådan ärlig fråga kräver ett
seriöst svar.

Mina kära unga bröder, det allra viktigaste ni kan göra för att förbereda er för kallet att
verka är att bli missionär långt innan ni går ut som missionärer. Lägg märke till att jag i mitt svar
betonade bli mer än gå ut. Låt mig förklara vad jag menar.

I kyrkans gängse vokabulär talar vi ofta om att gå i kyrkan, gå till templet och gå ut som missionär.
Tillåt mig påstå att det tämligen rutinmässiga betonandet av gå förfelar målet.

Det handlar inte om att gå i kyrkan. Det handlar snarare om tillbedjan och förnyande av förbund när vi
är i kyrkan. Det handlar inte om att besöka eller gå genom templet, det handlar i stället om att i vårt
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hjärta ha den ande, de förbund och de förrättningar som tillhör Herrens hus. Det handlar inte om att
gå på mission, det handlar i stället om att bli missionär och tjäna livet ut av hela vårt hjärta, hela vår
förmåga, hela vårt sinne och hela vår styrka. Det är möjligt för en ung man att gå ut som missionär
utan att bli missionär, men det är inte det Herren vill ha eller kyrkan behöver.

Det är min innerliga förhoppning att var och en av er unga män inte bara ska gå på mission, utan att
ni ska bli missionärer långt innan ni skickar in era missionspapper, långt innan ni får kallelsen att
tjäna, långt innan ni avskiljs av er stavspresident och långt innan ni kommer till missionärsskolan”
(”Att bli en missionär”, Liahona, nov. 2005, s. 45).

• Vad sa äldste Bednar var det allra viktigaste ni kan göra för att förbereda er för
kallet att verka som missionärer? (Bli en missionär långt innan ni går på mission.)

Be en elev läsa nästa delen av äldste Bednars citat eller visa videoklippet av hans
uttalande.

”Det är självklart att denna utveckling mot att bli missionär inte kräver av den unge
mannen att han varje dag ska ha på sig vit skjorta och slips i skolan eller följa
missionärsriktlinjerna för när man ska lägga sig och stiga upp, även om många föräldrar
säkerligen skulle stödja den tanken. Men ert begär att tjäna Gud (se L&F 4:3) kan växa,
och ni kan börja tänka som missionärer tänker, läsa vad missionärer läser, be som

missionärer ber och känna vad missionärer känner. Ni kan undvika de världsliga inflytanden som får
den Helige Anden att dra sig undan, och er tillförsikt när det gäller att känna igen och svara på
andliga maningar kan växa. Rad på rad, bud på bud, litet här och litet där blir ni gradvis det slags
missionär ni hoppas kunna bli och den missionär Frälsaren väntar sig” (”Att bli en missionär”, s.
45–46).

Fråga sedan:

• På vilka sätt kan du bli en missionär, enligt äldste Bednar, innan du kommer till
missionärsskolan?

När eleverna besvarat frågan skriver du följande sanning på tavlan: Jag kan bli en
missionär nu i mitt sätt att tänka, känna och handla. För att illustrera den här
principen, be eleverna slå upp Alma 17:2–3, 9, 11, och förklara att de här verserna
beskriver Mosiahs söner som hade gått ut som missionärer till lamaniterna. Be en elev
läsa verserna högt medan klassen följer med i texten och söker efter vad Mosiahs söner
gjorde för att förbereda sig för att undervisa med kraft och myndighet. Fråga därefter
eleverna:

• Vad gjorde Mosiahs söner för att förbereda sig för att undervisa med kraft och
myndighet?

• Hur kan blivande missionärer följa Mosiahs söners exempel när de förbereder sig
för att bli missionärer nu?

Be eleverna slå upp sidan 137 i Predika mitt evangelium, och låt en elev läsa högt det
tredje stycket. Ställ följande eller liknande frågor:

• Vad är det som missionärer, enligt missionärskallelsen, förväntas ägna åt Herren
och vad förväntas de lämna bakom sig?

• Ge några exempel på ”personliga angelägenheter” som missionärer ombes lämna
bakom sig när de påbörjar sin missionärsverksamhet?

• När har ni välsignats genom att göra sådana uppoffringar för att tjäna Gud?

LEKTION 6: FÖRBEREDELSER FÖR LIVET SOM MISSIONÄR
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Lära genom Anden.
När Anden är närvarande
under en lektion, överför
den Helige Anden ditt
budskap till elevernas
hjärtan och hjälper dem
att personligen tillämpa
principer efter deras
personliga behov och
omständigheter (se 2 Ne.
33:1). Du kan hjälpa
eleverna lära sig genom
Anden och tillämpa
principer genom att
uppmuntra dem 1) att
vara mera
uppmärksamma på vad
de känner i klassen än
vad de ser eller hör och
2) att handla efter sina
känslor.

Låt nu eleverna få några minuter till att begrunda och skriva svar på följande frågor i
sina studiedagböcker. Uppmuntra eleverna att särskilt skriva ner det de känner när den
Helige Anden kommunicerar med dem personligen. Fråga sedan:

• Vad är det ni kan börja göra nu för att tänka, känna och handla som en missionär?

• Hur kan ni förbereda er för att lämna bakom er personliga angelägenheter och
ägna all er tid och uppmärksamhet åt att tjäna Herren?

• Hur kan sådana förberedelser hjälpa er att undervisa med kraft och myndighet
liksom Mosiahs söner?

Uppmuntra eleverna att skriva ner särskilda mål i sina studiedagböcker. Förslag till mål
kan vara att studera Mormons bok varje dag, be morgon och kväll, gå till alla kyrkans
möten, gå till sängs före 22:30 och stiga upp 6:30, dra ner på användandet av
elektroniska enheter eller sträva efter att mer lydigt hålla buden.

Värdighetsnormer
Skriv ordet ”krav” på tavlan och be eleverna tänka på situationer där vissa krav ställs.
Ge eleverna en stund till att söka i L&F 88:74 efter några förutsättningar för att verka
som missionär. Fråga sedan:

• Vilka råd gav Herren till arbetarna i hans rike för att förbereda sig för att predika
evangeliet? (Helga sig, rena sina hjärtan och rentvå sina händer.)

• Vad menas med att helga sig? (Att bli ren, att bli värdig den Helige Anden.)

• Vilken princip som rör missionärer förkunnas i L&F 88:74? (När eleverna besvarat
frågorna skriver du följande på tavlan: Herren befaller sina tjänare att vara rena.)

För att förklara vad det betyder för en missionär att vara ren och värdig att tjäna som
missionär, sätt upp följande utdrag ur ett tal av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum, och be en elev läsa det högt:

”Som en Herren Jesu Kristi apostel uppmanar jag er att börja genast – i kväll – med att
bli helt och fullständigt värdiga. Bestäm er för och lova er själva och Gud att från och
med nu med all iver hålla tankar, händer och sinne rena och obefläckade av varje slags
moralisk överträdelse. Bestäm er för att undvika pornografi så som ni undviker den
lömskaste sjukdom, för det är precis vad den är. Bestäm er för att helt och hållet avstå

från tobak, alkohol och illegala droger. Bestäm er för att vara ärliga. Bestäm er för att vara goda
samhällsmedborgare och att lyda landets lagar där ni bor. Bestäm er för att från och med ikväll aldrig
befläcka er kropp eller använda ett språk som är vulgärt och som inte anstår en prästadömsbärare”
(”Den bästa generationen missionärer”, Liahona, nov. 2002, s. 47).

Ställ därefter följande eller liknande frågor för att hjälpa eleverna analysera äldste
Ballards råd:

• Vilka bud i synnerhet nämnde äldste Ballard som blivande missionärer bör hålla?

• Vad betyder det att hålla sina tankar, händer och sinnen ”rena och obefläckade av
varje slags moralisk överträdelse”? (Vid behov kan du hänvisa till avsnittet ”Sexuell
renhet” i Vägledning för de unga [broschyr, 2011], s. 35–37.)

• Varför är det klokt att undvika pornografi som den lömskaste sjukdom och hur
skulle undvikandet av pornografi hjälpa er att tänka, känna och handla som en
missionär?

LEKTION 6: FÖRBEREDELSER FÖR LIVET SOM MISSIONÄR
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Visa videon ”Håll dig inom linjen” (5:10) för att hjälpa dina elever känna hur sant
och viktigt det är att vara värdig till att verka som missionär. Innan du visar videon
skulle du kunna samtala om varför gränslinjer är viktiga i vissa idrottstävlingar.
Samtala om skillnaden mellan ”innanför linjen” och ”utanför linjen” och hur
idrottsmännens handlingar påverkas av gränslinjer under matchen. Berätta för
eleverna att äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum har talat om vad det
betyder att hålla sig inom andliga gränslinjer före en mission.

Efter videon skulle du kunna ställa följande frågor:

• Vad är sambandet mellan att ”hålla sig innanför linjen” och att förbereda sig för att
verka som missionär?

• Äldste Holland vädjade till dem som är i Herrens lag att stanna kvar i laget och inte
gå ”utanför linjen”. Vad innebär det för er?

• Varför hindrar det en missionär från att kunna hjälpa andra komma till Kristus, om
han eller hon inte omvänt sig från tidigare synder?

Ge eleverna en stund till att begrunda sin egen värdighetsnivå att verka som missionär.
Förklara för eleverna att om de har några betänkligheter i fråga om sin värdighet, bör
de söka vägledning genom uppriktig bön och samtal med sin biskop eller
grenspresident om eventuella problem.

Fysisk och känslomässig förberedelse
Visa följande uttalande, utfärdat av första presidentskapet år 2002, och be eleverna läsa
det tyst för sig själva. Eller också kan du be en elev läsa upp uttalandet.

”Att få verka som heltidsmissionär är en förmån för dem som kallats genom inspiration av kyrkans
president. Biskopar och stavspresidenter har det stora ansvaret att utse värdiga, kompetenta
medlemmar som är andligt, fysiskt och känslomässigt förberedda för detta heliga tjänande och som
utan förbehåll kan rekommenderas” (Brev från första presidentskapet, 11 dec. 2002).

Fråga sedan:

• Förutom att förbereda sig andligen, varför behöver man förbereda sig fysiskt och
känslomässigt för att verka som heltidsmissionärer?

Sätt upp följande citat och be en eller flera elever läsa det högt för klassen:

”Regelbunden (daglig) motion. En missionär måste kunna gå i genomsnitt en mil per dag och cykla
två mil per dag. Blivande missionärer som inte går mer än från bilen till skolan eller jobbet riskerar
ömma fötter och blåsor på fötterna när de kommer ut på missionsfältet. … En missionär i dålig form
blir uttröttad av missionärsarbetet och en trött missionär blir lättare nedstämd och får lättare
hälsoproblem än den missionär som är i topptrim.

Blivande missionärer kan förbereda sig för missionärslivet genom att regelbundet börja utöva aerobisk
träning – gå, springa eller cykla en timma om dagen. …

Tillräckligt med sömn. Sömnbehovet varierar, men unga vuxna behöver i allmänhet sju till åtta
timmar per dygn. Idealet är att de kommer i säng mellan halv elva och midnatt och stiger upp mellan
sex och åtta. Den som är uppe till två eller tre på morgonen och sover till tio är trött hela tiden och vill
gärna sova till tolv. … Missionärer lever livet schemalagt. De lägger sig halv elva och stiger upp halv
sju varje dag. Det här schemat känns tungt om den blivande missionären inte skaffat sig liknande
rutiner i god tid före missionskallelsen.

LEKTION 6: FÖRBEREDELSER FÖR LIVET SOM MISSIONÄR
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Sunda matvanor. I stället för att leva på socker och fett bör unga människor lära sig njuta av mat
som består av protein och fibrer, till exempel magert kött, yoghurt, grönsaker och frukt. Likaså: Att
dricka mer än ett glas kolsyrad dryck per dag är för mycket” (Donald B. Doty, ”Hälsoförberedelse för
missionärer”, Liahona, mars 2007, s. K1–K2).

• Om en missionär inte är i god fysisk form, vad har det för inverkan på arbetets
framgång, missionärens kamrat och missionärens eget välbefinnande?

Obs: Det finns en del unga vuxna som inte kan gå ut som proselyterande missionärer på grund av
fysiska, mentala eller känslomässiga svårigheter. Dessa unga män och kvinnor gör mycket gott i kyrkan
runtom i världen som servicemissionärer. Du kan hjälpa eleverna lära sig mer om sådana möjligheter genom
att berätta om webbplatsen Young Church-Service Missionary (YCSM) Program (Kyrkans
servicemissionärsprogram för unga vuxna) på lds.org/ycsm.

Be eleverna tyst begrunda följande frågor:

• Hur skulle du beskriva din nuvarande fysiska förberedelse för att kunna verka som
missionär?

• Vad kan du göra nu för att förbereda dig för att klara de påfrestande fysiska kraven
under en heltidsmission?

Uppmuntra eleverna att göra upp en plan att börja nu med att få tillräckligt med sömn,
äta sund mat, och att motionera så att de har den fysiska styrkan de behöver för att
lyckas som missionärer. Om tiden medger be dem skriva planen i sina
studiedagböcker.

Låt en elev förklara hur kroppen reagerar för fysiskt hårda aktiviteter som att springa
upp och nerför trappor (ökad hjärtfrekvens, tung andning, svett, trötta muskler och så
vidare). Förklara att fysisk stress är endast ett slags utmaning som missionärer ställs
inför. Fråga sedan:

• Hur skulle en missionärs kropp och sinne reagera på känslomässig eller mental stress
till följd av svåra utmaningar eller oväntade problem?

Förklara att alla missionärer upplever en viss mån av känslomässig stress, hemlängtan
och otillräcklighet, sorg eller andra känslor som kan tynga ner dem, och att detta är en
normal del av missionärslivet.

Visa videon ”Gordon B. Hinckleys förberedelse: Glöm bort dig själv och sätt igång
att arbeta” (2:04). Uppmuntra eleverna att söka efter orsaker till varför president
Gordon B. Hinckley kände sig nedstämd som ung missionär i England.

Fråga klassen:

• Vilka är några av orsakerna till att president Hinckley kände sig nedstämd efter att
ha anlänt till missionsfältet?

• Vad gjorde president Hinckley som hjälpte honom övervinna missmodet?

Förklara för klassen att en del av de största missionärerna i skrifterna upplevde
missmod och andra svårigheter i sitt missionärsarbete. Skriv upp skriftställen på tavlan:
Jer. 1:4–9; Alma 17:5; 26:27; och Mose 6:31–32. Be klassmedlemmar att välja och tyst
läsa ett av skriftställena och söka efter utmaningar som personerna de läser om hade.
När eleverna ger sina svar kan du gärna sammanfatta deras svar på tavlan enligt
följande:
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Små grupper.
Grupparbete är mer
givande om varje grupp
består av högst fyra
personer – det
uppmuntrar till att alla i
gruppen deltar. Det blir
också bättre resultat om
du utser någon i gruppen
att vara ledare. Ledaren
kan uppmuntra varje
medlem i gruppen att
bidra och se till att
gruppen koncentrerar sig
på att slutföra uppgiften.

Jer. 1:4–9. Jeremia var rädd att ingen skulle lyssna på honom för att han var för ung.

Alma 17:5; 26:27. Ammon och hans missionärskamrater led både till kropp och sinne.
De kände sig missmodiga och redo att ge upp.

Mose 6:31–32. Enok oroade sig över att ingen skulle lyssna på honom för han hade svårt
för att tala och var så ung.

Fråga sedan:

• Vad kan vi lära oss från dessa tre skildringar om känslomässiga problem när man
predikar evangeliet? (När eleverna svarar kan du vilja skriva följande sanning på
tavlan: Fysiska och känslomässiga utmaningar är en normal del av
missionärslivet.

• Vilka tankar fick ni när ni läste den här meningen, att fysiska och känslomässiga
utmaningar är en normal del av missionärslivet?

• Hur påverkar vetskapen om att alla missionärer stöter på utmaningar hur ni
förbereder er för att tjäna?

Hjälp eleverna förstå att nästan alla missionärer upplever känslomässiga eller fysiska
utmaningar. Därför bör missionärer lära sig hur man handskas med stress på ett sunt
och för missionen lämpligt sätt. Vissa sunda och verksamma sätt att handskas med
stress utanför missionsfältet, som att tillbringa tid ensam, lyssna på musik eller utöva
idrott, är oftast inte möjliga för missionärer. Missionärer måste lära sig hur man
handskas med stress på sätt som är enligt missionsreglerna.

Dela in klassen i små grupper och ge utdelningsbladet ”Missionärslivets krav” till
eleverna . Låt varje grupp 1) läsa högt den första delen som heter ”Missionärslivets
krav” och 2) samtala om hur uppmärksamhet på kraven i missionärslivet hjälper dem
bättre förbereda sig för utmaningarna i missionslivet.

När grupperna har haft tid att läsa och samtala om den första delen, ber du några av
dem berätta för klassen om några huvudbegrepp från sina gruppsamtal. Ta sedan
några minuter till att som klass läsa och samtala om nästa del på utdelningsbladet som
heter ”Anpassning till nya erfarenheter” och tala om hur kunskap om typiska
anpassningsstadier kan hjälpa eleverna när de kommer till missionärsskolan.

Sök hjälp med utmaningar hos Herren
För att uppmuntra eleverna att börja tänka på hur de ska hantera utmaningar när de
stöter på dem i missionsfältet, förklara för dem att Nephi hade djupa känslor av
otillräcklighet och missmod och skrev om vad han gjorde för att övervinna dessa
känslor. Låt en elev läsa högt 2 Nephi 4:17–19. Fråga sedan:

• Vilka ord och uttryck använde Nephi för att beskriva följderna av sina svagheter?

Be eleverna studera 2 Nephi 4:19–26 och leta efter sådant som hjälpte Nephi övervinna
sina missmodiga känslor. Fråga sedan:

• Vilka uttryck använde Nephi för att beskriva hur han övervann sina djupa negativa
känslor? (Eleverna bör urskilja att Nephi förlitade sig på Herren [se v. 19], han kom
ihåg vad Herren hade gjort för honom förut [se v. 20–23], han uppsände mäktiga
böner [se v. 24] och han mindes Herrens barmhärtighet [v. 26].)

• Hur har minnet av Herren och hans godhet hjälpt er när ni har känt er nedstämda
eller stressade?
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• Tidigare i lektionen talade vi om att det är normalt för missionärer att uppleva
känslomässig stress, hemlängtan och otillräcklighet, sorg eller andra känslor som
kan tynga ner dem. Med tanke på vad Nephi skrev i 2 Nephi 4:19–26, vilket råd
skulle ni ge till en missionär som har sådana här känslor? (Eleverna bör urskilja
följande princip, och skriv den gärna på tavlan: När missionärer förlitar sig på
Herren, kan Herren hjälpa dem klara de fysiska och känslomässiga
påfrestningar som missionsarbetet innebär.)

Du kanske vill läsa för eleverna följande uttalande av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv
apostlarnas kvorum:

”Jag … tror [inte] det någonsin varit lätt att missionera, eller att omvända sig, eller att
fortsätta vara aktiv, eller att fortsätta vara trofast. Jag tror att det är meningen att det
ska kräva en viss ansträngning, något som kommer från djupet av vår själ.

Om han kunde stiga fram i natten, knäböja, falla ner på sitt ansikte, blöda från varje por
och utropa: ’Abba! Fader (pappa)! låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt’ [se

Mark 14:36], är det inte konstigt att frälsning inte är lätt för oss. Om du undrar om det inte finns ett
lättare sätt, bör du komma ihåg att du inte är den första som frågar det. Någon mycket större och
mycket förnämare frågade för länge sedan om det inte fanns ett lättare sätt.

Försoningen bär upp missionärerna på kanske ett ännu viktigare sätt än den bär upp undersökarna.
När ni har det svårt, när ni avvisas, när ni bespottas och kastas ut, sällskapar ni med det bästa liv
denna världen någonsin känt till, det enda rena och perfekta liv som någonsin levts. Ni har orsak att
stå rak i ryggen och vara tacksamma för att den levande Gudens levande Son känner till alla dina
sorger och bedrövelser. Den enda vägen till frälsning går genom Getsemane och vidare till Golgata.
Den enda vägen till evigheten går genom honom – vägen, sanningen och livet” (”Missionärsarbete
och försoningen”, Liahona, okt. 2001, s. 32).

Fråga sedan:

• Varför har missionärer enligt äldste Holland orsak att stå rakryggade under svåra
tider?

Berätta för eleverna att när de ställs inför prövande omständigheter på missionsfältet
de då bör komma ihåg att de uträttar sitt arbete för att hjälpa andra att komma till
Jesus Kristus. Skriv upp följande skriftställehänvisningar på tavlan: Alma 26:11–13;
29:10; och L&F 18:15–16. Be några elever turas om att läsa högt ovanstående
skriftställen medan klassen följer med i texten och vara uppmärksamma på vad
skriftställena lär oss om missionärslivet. Be eleverna berätta om insikter de får och
förvissa dem sedan om att fastän en heltidsmissionärs arbete är svårt och ibland kan
vara nedslående så välsignar Herren oss med glädje när vi arbetar på att föra
andra till Jesus Kristus. Du kan be eleverna berätta om tillfällen när de redan upplevt
den här principen.

Påpeka för eleverna att de ibland kan få en missionärskamrat som brottas med
känslomässiga eller mentala hälsoproblem. I så fall bör de lyssna och visa kärlek till sin
kamrat, för en kamrats stöd kan vara avgörande för att övervinna de här problemen.
De bör aldrig påstå att om en missionär som har svårigheter bara hade mer tro skulle
hans eller hennes problem försvinna.

Förklara att en del problem kräver ytterligare hjälp från prästadömsledare eller
personer som arbetar med mental hälsa och att de flesta missioner ser till att
psykiatrisk vård finns att få för missionärer. Missionärer som har det svårt
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känslomässigt bör samtala med sin missionspresident om sin situation för att avgöra
vilket slags hjälp de behöver.

För att vidare hjälpa eleverna tänka på hur de kan hantera fysiska eller känslomässiga
problem de kan ställas inför som missionärer, ge dem flera minuter på att skriva om en
tid när de kämpade för att övervinna svåra omständigheter. Följ upp genom att fråga
eleverna vad de lärde sig om Herren och om sig själva från den upplevelsen och hur de
kan använda den upplevelsen till att bli stärkta i framtiden.

Som avslutning berätta för eleverna om den tillförsikt du har för dem och deras
förmåga att hantera utmaningar som medföljer missionärslivet. Bär ditt vittnesbörd om
att Herren hjälper dem som vänder sig till honom för att klara av fysiska och
känslomässiga påfrestningar i livet.

Uppmana till handling
Be eleverna förbereda sig för missionslivet genom att göra en eller flera av följande
aktiviteter:

• Tänk efter vad du behöver göra för att bli ren och värdig att verka som missionär.
Om det behövs, rensa bort olämpliga tankar och uppträdande som sårar Anden.

• Sätt upp personliga mål för att följa ett dagligt motionsprogram, äta sundare eller
skaffa bättre sömnvanor som följer det dagliga missionärsschemat.

• Gå igenom klädnormer för heltidsmissionärer på LDS.org.

• Be en återvänd missionär tala om vad han eller hon gjorde för att hantera stress och
övervinna missionärslivets utmaningar.

• Prata med dina föräldrar eller prästadömsledare om sätt att finna ett samband med
en missionärskamrat som du inte har så mycket gemensamt med
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Missionärsförberedelse–Lektion 6

Missionärslivets krav
Adapterat från Adjusting to Missionary Life (resource booklet, 2013)

När du påbörjar en ny upplevelse (som att bli medlem i kyrkan 
eller gå på en ny skola), känner du dig glad över möjligheten – 
och nervös eftersom att du inte riktigt vet vad du kan förvänta 
dig. Så småningom lär du dig att möta utmaningarna och du 
upplever personlig tillväxt.

Att vara missionär är inte annorlunda. Ibland känns att 
vara missionär som ett underbart och andligt äventyr – eller 
åtminstone en utmaning du kan hantera. Men vid andra till-
fällen kan du ställas inför oväntade problem eller upplevelser 
som är svårare eller otrevligare än du hade förväntat dig. Du 
kanske undrar hur du kan få framgång. Resurser som du tidi-
gare litat på kanske inte längre finns tillgängliga. Istället för att 
känna dig motiverad att försöka kanske du känner dig ängslig, 
irriterad, utmattad eller frustrerad. Du kanske får fysiska symp-
tom som smärta, orolig mage, sömnlöshet eller blir sjuk. Du 
kanske har svårt för att studera eller att umgås med människor. 
Du kanske känner dig missmodig eller vill åka hem.

Missionsarbetets krav kan delas upp i flera kategorier.

Allmänt
Du upplever många förändringar och övergångar genom hela 
din mission. Välbekanta sätt att klara av situationer finns inte all-
tid till hands och du måste lära dig nya sätt. Kvällar och veckoslut 
som brukade vara till avkoppling är nu de mest upptagna tiderna. 
Du kanske känner dig tafatt. Ibland har du det svårt. Du kanske 
undrar hur du kan hjälpa andra missionärer som har det svårt.

Fysiskt
Du är antagligen på benen 11–12 timmar om dagen, du går, 
du cyklar, du går i trappor och du står. Du kanske inte får lika 

mycket sömn som du är van vid. Maten är kanske främmande. 
Du är ute i dåligt väder och du utsätts för nya baciller. Själva 
det nya i situationen kan vara tröttsamt.

Känslomässigt
Du kanske ängslas över allt du ska göra och du har svårt att 
varva ner. Du kanske har hemlängtan, blir nedstämd, har tråk-
igt eller känner dig ensam. Du upplever att avvisas, bli besviken 
eller till och med befinna dig i fara. Du kanske oroar dig över 
familj och vänner när du inte finns där för att hjälpa dem.

Socialt
Du bor trångt med en kamrat som du har eller inte har mycket 
gemensamt med. Du förväntas tala med främlingar, umgås 
med kyrkans ledare, snabbt lära känna kyrkans medlemmar 
och lära dig älska undersökare.

Intellektuellt
Du kanske måste lära dig ett nytt språk. Du måste bemästra 
lektioner och skriftställen, lära dig undervisa och lösa problem 
som uppstår. Du måste planera, hantera målsättningar, klara 
av förändringar och lösa alla slags praktiska problem. 

Andligt
Du anstränger dig för att stärka ditt vittnesbörd, motstå frest-
elser och lära dig förnimma och känna igen Anden. Du måste 
ta emot tillrättavisning, omvända dig, möta dina svagheter och 
din ånger med ödmjukhet, och förlita dig på Herren mer än 
du någonsin gjort.
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Anpassning till nya erfarenheter
Liksom många andra som står inför en ny situation, går mis-
sionärer ofta igenom fyra faser i sin känslomässiga anpassning 
när de börjar på missionärsskolan och sedan igen när de går 
ut på missionsfältet:

1. Förväntan
Du kanske känner dig ivrig över utmaningen (se 1 Ne. 3:7).

Du kanske upplever större målmedvetenhet och lojalitet mot 
din himmelske Fader (se 3 Ne. 5:13).



Missionärsförberedelse–Lektion 6

2. Oväntade upptäckter
Du kanske börjar sakna hemmet, familjen och vänner och 
även ifrågasätter ditt beslut att tjäna (se Alma 26:27).

Du kanske märker fysiska känslor som stress, sömnstörningar, 
förändrad aptit eller irritation.

Du kanske oväntat finner att du är kritisk och otålig över 
regler och förväntningar.

Sådana känslor är helt normala. Om du har ett av eller alla 
de här problemen så vet att det är en tillfällig fas som många 
nya missionärer går igenom. Fatta mod i kunskapen om att 
dessa känslor försvinner så småningom och att du kommer att 
anpassa dig.

3. ”Jag kan det här.”
Du börjar bli bättre på att undervisa och tala språket.

Du lär dig att villigt rätta dig efter missionsregler och förvänt-
ningar.

Du har tålamod med dig själv när du lär dig ”bud på bud” (se 
Jes. 28:10; Mosiah 4:27).

Om du hade några fysiska symptom på stress så börjar de ge 
efter.

4. Känslomässigt oberoende
Du känner dig tryggare med livets dagliga rutiner.

Du blir medveten om din personliga styrka och framgång.

Du förstår bättre vad det betyder att ta livet ett steg i taget (se 
L&F 98:12).

Du utvecklar större tillförsikt och en större önskan att tjäna.
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Fallstudie. Fallstudier är
verkliga eller påhittade
situationer som är
verklighetstrogna.
Fallstudier hjälper elever
att tänka på och samtala
om vad de kan göra i
liknande situationer. Var
noga med att undvika
studiefall som verkar
föreställa en känd person
eller grupp.

Undervisa om återställelsens
budskap (del 1)

Inledning
Jesu Kristi evangelium har undervisats av profeter i alla
tidshushållningar och låtit Guds barn förstå eviga sanningar och
uppnå evigt liv. Efter Jesu Kristi död gick evangeliets sanningar och
prästadömets auktoritet förlorade från jorden vilket orsakade det
stora avfallet. Återställelsen i de sista dagarna övervann avfallets

följder och upprättade Kristi kyrka på jorden igen. Blivande
missionärer bör klart och tydligt förstå avfallets och återställelsens
begrepp och bör vara beredda att förklara dem på ett enkelt sätt
och vittna om dem med kraft.

Förberedelser
• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 31–35.

• Förbered att visa videon ”Det stora avfallet”, (16:33) som finns på LDS.org.

• Ha till hands ett exemplar av ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” för varje
elev.

Lektionsförslag
Gud är vår kärleksfulle himmelske Fader

Obs: Kapitel 3 i Predika mitt evangelium innehåller lektioner som missionärer undervisar för att
förbereda andra för dopet. Missionärer bör studera dessa lektioner och undervisa dem från hjärtat och
använda sina egna ord efter Andens maning (se ”Uttalande om missionsarbete”, Brev från första
presidentskapet, 11 dec 2002, citerat på s. 30 i Predika mitt evangelium). För att hjälpa eleverna bättre
förstå lärdomarna och principerna som finns i de tre första missionärslektionerna behandlar den här kursen
varje lektion under två klassperioder om 90 minuter var.

Inled lektionen med att be eleverna fundera på följande fall:

Innan du går till sängs ikväll får du ett sms från en vän som är nedslagen och undrar
om Gud är verklig och om han bryr sig om oss. Din vän frågar dig: ”Tror du på att Gud
är verklig? Hurdan är Gud, tror du?”

Be några elever berätta hur de skulle svara på sin väns frågor. Berätta sedan för din
klass att dagens lektion handlar om några av lärosatserna och principerna som finns i
den första missionärslektionen, bland annat om vår himmelske Faders natur och
karaktär.

Be en elev läsa högt avsnittet ”Gud är vår kärleksfulle himmelske Fader” på sidorna
31–32 i Predika mitt evangelium. Be eleverna stryka under eller överstryka uttryck som
de skulle vilja använda för att hjälpa någon bättre förstå Guds natur som vår
kärleksfulle himmelske Fader.

Ge eleverna några minuter till att studera tre eller fyra av skriftställena som finns
listade i rutan Skriftstudier på sidan 32 i Predika mitt evangelium. Be dem tänka på hur
skriftställena kan besvara frågor för den som undrar om Gud, som i studiefallet i början
på lektionen. Du kan uppmuntra eleverna att markera ett eller fler skriftställen i sina
skrifter eller skriva dem i marginalen på sitt exemplar av Predika mitt evangelium. Fråga
sedan:

• Hur skulle ett kort sammandrag av de viktigaste lärosatser ni har läst om i Predika
mitt evangelium och i skriftställena se ut? (I svaren kan ingå lärosatsen att Gud är
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vår kärleksfulle himmelske Fader och att han önskar att vi alla ska återvända
för att bo hos honom.)

• Varför kan det vara viktigt för personer att först förstå den här principen innan de
lär sig om andra lärosatser?

Evangeliet är till välsignelse för familjen
Be eleverna tyst läsa avsnittet ”Evangeliet är till välsignelse för familjen” på sidan 32 i
Predika mitt evangelium och sätta ihop ett sammandrag av rollen som hemmet och
familjen har i Guds lycksalighetsplan. Efter att eleverna haft tid att läsa ber du dem
delge ett sammandrag. (I sammandragen kan ingå lärosatsen att familjen är instiftad
av Gud och är en del av Guds plan för att ge glädje åt hans barn. Skriv principen
tryckt med fet stil på tavlan.)

När du bedömer dina elevers behov och den tid du har, kanske du vill presentera
följande aktivitet: Fokusera dina elevers uppmärksamhet på den sista raden de läste i
Predika mitt evangelium: ”Genom profeter i varje tidsålder, bland annat vår egen, har
Gud uppenbarat sin lycksalighetsplan för enskilda och familjen.”

För att hjälpa elever bättre förstå varför den här sanningen är så viktig i dagens värld,
sätt upp ett exemplar av ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” eller ge ett
exemplar till varje elev. Be sedan eleverna att ta några minuter till att läsa
tillkännagivandet och söka efter uttryck eller principer som hjälper oss bättre förstå
äktenskapets och familjens plats i vår himmelske Faders plan. Be en elev lista dessa
saker på tavlan.

Läs följande citat av president Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas
kvorum:

”Det yttersta syftet för motståndaren, som ’kommit ned i stor vrede, eftersom han vet,
att den tid han har kvar är kort’ (Upp. 12:12), är att störa, splittra och förgöra hemmet
och familjen” (”Fadern och familjen”, Nordstjärnan, juli 1994, s. 19).

Fråga eleverna:

• Varför är motståndarens ”yttersta syfte” att förgöra hemmet och familjen? (Det är
”den bästa platsen för att undervisa, lära sig och tillämpa principerna i Jesu Kristi
evangelium”.)

• Vilka världsliga trender har uppstått som motsätter sig vår himmelske Faders plan
för äktenskapet, hemmet och familjen? (Obs: Lägg inte ner någon längre tid på att
diskutera dessa trender. Det räcker med att bara beskriva dem och sedan använda
följande instruktion till att fokusera på vår himmelske Faders plan för familjen.)

Be några elever berätta hur de kan använda ”Familjen: Ett tillkännagivande för
världen” i undervisningstillfällen för att visa skillnaden mellan vår himmelske Faders
plan och de världsliga trenderna att motsätta sig hans plan för äktenskap, hem och
familj.

Förklara för eleverna att en del människor de träffar har åsikter som skiljer sig från och
även motsätter sig kyrkans lärdomar om äktenskapet, hemmet och familjen. Bär ditt
vittnesbörd om att när missionärer använder skrifterna och profeternas ord i sin
undervisning vägleds de av den Helige Anden för att hjälpa dem de undervisar bättre
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förstå rollen som äktenskapet, hemmet och familjen har i vår himmelske Faders plan
för sina barn.

Obs: Om eleverna har frågor om kyrkans ställning i fråga om dragning till personer av samma kön eller
samkönade äktenskap, uppmuntra dem att läsa artiklarna ”Same-sex Attraction” [Dragning till person av
samma kön] och ”Same-Sex Marriage” [Samkönade äktenskap] som finns på sidan Gospel Topics på lds.org/
topics. Vid behov kan du också prata med elever efter lektionen om dessa känsliga ämnen.

Profeter och tidshushållningar
Förklara för eleverna att ett viktigt sätt som Gud visar sin kärlek till oss på är att kalla
profeter. Sätt upp följande citat av äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas
kvorum och be en elev läsa det högt. Be eleverna söka efter vilka välsignelser de får
som följer profeten.

”Vi kan mycket väl fråga oss: ’Finns det någon röst som alltid ger oss klara direktiv så
att vi kan finna vår väg i dagens oroliga värld?’ Svaret är ja. Den rösten är rösten från
den levande profeten och apostlarna. …

Det är ingen liten sak, mina bröder och systrar, att ha en Guds profet mitt ibland oss.
Stora och underbara är de välsignelser som berikar våra liv när vi lyssnar till Herrens ord

som vi får genom profeten. … När vi hör Herrens råd uttalas genom kyrkans presidents ord, bör vi
reagera positivt och omedelbart. Historien har visat att det innebär trygghet, frid, framgång och lycka
att ta emot profetiska råd såsom Nephi fordom gjorde: ‘Jag skall gå och göra det som Herren har
befallt’ (1 Ne. 3:7). …

I dag ger jag er ett löfte. Det är ett enkelt sådant, men det är sant. Om ni lyssnar till den levande
profeten och apostlarna och hörsammar våra råd, kommer ni inte att gå vilse” (Se ”Hans ord skolen I
taga emot”, Liahona, juli 2001, s. 79–81).

När du har läst citatet frågar du:

• Vilka välsignelser får de som följer råden från Herrens profet?

Ge eleverna några minuter att tyst läsa L&F 1:37–38. Fråga sedan:

• Vad säger de här verserna om profeter och deras råd?

• Kan du komma ihåg en gång när du följde profetens råd och det välsignade ditt liv?

Be en elev läsa högt det första stycket under rubriken ”Vår himmelske Fader
uppenbarar sitt evangelium i varje tidshushållning” på sidan 32 i Predika mitt
evangelium. Hjälp eleverna urskilja lärdomar i det här stycket genom att fråga:

• Vilka lärdomar kan vi lära om profeter i det här stycket? (Fastän det finns flera
principer som eleverna kan berätta om så hjälp eleverna hitta läran att profeter lär
sig Jesu Kristi evangelium genom uppenbarelse och har ansvaret att lära
andra och att vittna om Jesus Kristus.)
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Missionärsskolans
utbildningsmönster För
att hjälpa eleverna att
undervisa om evangeliets
principer bättre, kanske
du vill tillämpa
utbildningsmönstret som
används på
missionärsskolor:
förklara, visa, öva,
utvärdera och öva igen.
Det finns flera sätt att
använda det här
mönstret för att hjälpa
eleverna öva på att
undervisa likt
missionärerna. Vidare
vägledning finns att få i
underavsnittet som heter
”Utbildningsmönster” i
inledningen till den här
handledningen.

Du kan använda missionärsskolans utbildningsmönster när du hjälper eleverna
undervisa om profeternas betydelse. Förklara för eleverna att de bör läsa definitionen
av Profet som finns på sidan 44 i Predika mitt evangelium och sedan förbereda sig för att
rollspela hur man undervisar en undersökare om profeter. Sedan skapar du ett rollspel
genom att undervisa en klassmedlem om profeter. Be nu eleverna att finna en kamrat
att öva rollspel med och föreställa sig att eleven som undervisas är en icke-medlem
som har hört att kyrkan leds av en profet. Eleverna som har rollen som lärare bör
kortfattat förklara vad en profet är och bära vittnesbörd om nutida profeter. Eleverna
som undervisades ska sedan utvärdera sina kamrater genom att berätta vad de tyckte
var mest meningsfullt och inspirerande i presentationen. Låt sedan eleverna öva igen
och upprepa rollspelet med ombytta roller som lärare och undersökare så att de andra
eleverna får tillfälle att undervisa och få feedback.

Be några elever turas om att läsa högt de sista fyra styckena på sidan 33 i Predika mitt
evangelium. Be resten av klassen följa med i texten och vara uppmärksam på
sambandet mellan profeter, avfall och tidshushållningar. Vid behov kan du be eleverna
att också studera ”Tidsutdelning” i Handledning för skriftstudier. Hjälp eleverna
diskutera sanningarna som finns i de här styckena genom att ställa följande eller
liknande frågor:

• Varför skulle det vara till hjälp för undersökare att förstå att alla tidigare
tidshushållningar slutade med avfall?

• Vad har Gud gjort under historiens gång för att sätta slut på perioder av avfall? Hur
skulle det förbereda undersökare att lära sig om evangeliets återställelse genom
profeten Joseph Smith om de förstod det här mönstret?

Obs: Om klassens medlemmar har svårt med att förstå vad tidshushållningar är i evangeliet, kan du
hänvisa dem till definitioner av sådana termer som Avfall, Tidshushållning och Profet på sidan 44 i Predika
mitt evangelium.

Om tiden medger, kan du ge eleverna några minuter till att öva på att förklara
materialet på sidan 33 i Predika mitt evangeliumför varandra. Uppmuntra dem att i sina
förklaringar ta med orden avfall, tidshushållning och profet.

Frälsarens jordiska verksamhet och försoning
Låt eleverna titta på bilden på sidan 34 i Predika mitt evangelium som föreställer Jesus
som ordinerar de tolv apostlarna. Fråga eleverna:

• Vad gjorde Jesus Kristus för att upprätta sin kyrka på jorden på sin tid? (Du kan be
eleverna att tyst läsa avsnittet ”Frälsarens jordiska verksamhet” på sidan 34 i
Predika mitt evangelium som referens.)

• Hur följde Frälsarens verksamhet och slutliga förkastelse det etablerade mönstret
under tidigare tidshushållningar? (Före Jesu Kristi födelse befann sig folket i ett
tillstånd av avfall. Jesus Kristus återställde evangeliet till jorden, liksom Noa,
Abraham och Mose hade gjort under tidigare tidshushållningar. Efter Jesu Kristi
och apostlarnas död, avföll Guds barn återigen tills Gud vid ett senare tillfälle
återigen skulle kalla en profet till att återställa Jesu Kristi evangelium.)

Det stora avfallet
För att hjälpa eleverna bättre förstå behovet av en återställelse av Jesu Kristi
evangelium, skriver du följande fråga på tavlan:
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Vilka faktorer ledde till det stora avfallet och vad blev följderna?

Be eleverna leta efter svar på dessa frågor i de första två styckena i avsnittet ”Det stora
avfallet” på sidan 35 i Predika mitt evangelium. När eleverna har haft tillräckligt med tid,
ber du dem besvara frågorna på tavlan. Förvissa dig om att eleverna förstår att efter
Jesu Kristi och hans apostlars död blev kyrkans lära och praxis korrumperade av
otillåtna ändringar och slutligen ledde det till att prästadömets nycklar och
myndighet togs från jorden.

Be eleverna att tyst studera några av skriftställena listade i rutan Skriftstudier längst ner
på sidan 35 i Predika mitt evangelium. Låt eleverna söka efter det som författarna till
skrifterna profeterade skulle hända så småningom med Jesu Kristi kyrka. När eleverna
har haft tillräcklig tid att studera på egen hand låter du dem berätta för en annan
medlem i klassen om vad de hittade. Du kan skriva upp några av svaren på tavlan och
sedan skulle du kunna skriva följande sammandrag: Forntida profeter förutsade att
det skulle ske ett totalt avfall från sanningen.

Dela upp eleverna parvis och be dem förbereda sig på att tillsammans hålla en lektion
på fyra eller fem minuter om avfallet. Förklara att deras undervisning ska vara enkel,
tydlig och fokuserad på åhöraren. Låt eleverna använda materialet på sidan 35 i Predika
mitt evangelium (eller så kan de använda missionärsbroschyren Jesu Kristi evangeliums
återställelse). Uppmuntra paren att delge ett eller två skriftställen som handlar om
avfallet och förklara vad de betyder.

När eleverna har haft tillräckligt med tid att förbereda sig, ber du varje par undervisa
ett annat par. När eleverna avslutar sin undervisning kan du instruera gruppen att
prata om följande: Vad var det som gick bra i era lektioner? Vad kunde ni ha gjort
bättre? Vad var det bästa sättet att hjälpa andra förstå vad som skedde efter apostlarnas
död?

Be dem sedan byta roller och låt paret som undervisades, undervisa det andra paret.
Förvissa dig om att det finns tid till att ge och få feedback.

När alla eleverna haft möjlighet att undervisa, be eleverna berätta om insikter de fick
från undervisningsövningen för resten av klassen.

För att illustrera den inverkan det stora avfallet hade på världen och för att
förbereda eleverna för nästa lektion om återställelsen av Jesu Kristi evangelium, visa
videon ”Det stora avfallet” (16:33). När eleverna tittar på videon kan du uppmuntra
dem att tänka på hur Jesu Kristi återställda evangelium övervann följderna av det stora
avfallet.

Efter videon frågar du:

• På vilka sätt övervann Jesu Kristi återställda evangelium följderna av det stora
avfallet?

• När ni tittade på berättelsen om Wilford Woodruffs omvändelse, vilka tankar fick ni
om möjligheten att berätta om budskapet om Jesu Kristi återställda evangelium för
andra?

Avsluta med att fråga eleverna om någon av dem vill bära sina vittnesbörd om
evangeliets återställelse för klassen.
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Uppmana till handling
Be eleverna gå igenom de lärdomar som behandlats i den här lektionen genom att
slutföra en eller flera av följande aktiviteter:

• Använd avsnittet ”Den tidiga kristna kyrkans avfall” i Handledning för skriftstudier
och studera mera om det stora avfallet. Använd din studiedagbok till att göra
anteckningar om verser i skrifterna som du kan använda för att undervisa om
avfallet.

• Studera och begrunda Gospel Topics–artikeln ”Are Mormons Christians?” [Är
mormoner kristna?] som finns på lds.org/topics.

• Som förberedelse för nästa lektion kan du börja lära dig utantill Joseph Smiths
skildring av den första synen som finns på sidorna 36–37 i Predika mitt evangelium
(se också Joseph Smith – Historien 1:16–19).
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8 Undervisa om återställelsens
budskap (del 2)

Inledning
Budskapet om återställelsen är att Jesu Kristi evangelium, som
innefattar eviga lärdomar, prästadömets myndighet och
frälsningens förrättningar, har återställts till jorden genom profeten
Joseph Smith. Genom Jesu Kristi evangelium – samma evangelium

som har uppenbarats i alla tidshushållningar – kan alla Guds barn
uppnå evigt liv. Blivande missionärer bör klart och tydligt förstå
avfallets och återställelsens begrepp och bör vara beredda att
förklara dem på ett enkelt sätt och vittna om dem med kraft.

Förberedelser
• Studera Moroni 10:3–5 och Joseph Smith – Historien 1:1–19.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 36–39.

• Studera Gordon B. Hinckley, ”Vår tros underbara grund”, Liahona, nov. 2002,
sidorna 78–81.

• ´Förbered att visa videorna ”O kommen, I Guds män, del 1” (1:17) och ”O
kommen, I Guds män, del 2”(2:00; videoklipp från president Thomas S. Monsons
tal, Liahona, maj 2013, s. 66–69), som finns på lds.org/media-library.

• Förbered att visa videon ”Inbjudan att läsa Mormons bok: Jynx” (8:06), Distrikt 2,
som finns på youtube.com.

• Förbered utdelningsbladet ”Vår tros underbara grund”, som finns i slutet av
lektionen.

Lektionsförslag
Joseph Smith såg vår himmelske Fader och Jesus Kristus

Visa först videoklippet från president Thomas S. Monsons tal ”O kommen, I Guds
män”, där president Monson berättar om Elmer Pollards omvändelse:

”När jag var missionspresident i Kanada för över 50 år sedan förundrades en ung
missionär som kom från en liten lantlig by över staden Torontos storlek. Han var liten till
växten men stor till vittnesbördet. Kort efter sin ankomst knackade han tillsammans
med sin kamrat på hemma hos Elmer Pollard i Oshawa, Ontario, Kanada. Herr Pollard
tyckte synd om de unga männen som i rykande snöstorm gick från hem till hem, och

han bjöd in dem till sitt hem. De lade fram sitt budskap för honom. Anden påverkade honom inte. Så
småningom bad han dem att gå och inte komma tillbaka. Hans sista ord till äldsterna när de lämnade
hans entré sas med hånfull röst: ’Ni ska inte försöka inbilla mig att ni verkligen tror att Joseph Smith
var en Guds profet!’

Dörren stängdes” (”O kommen, I Guds män”, Liahona, maj 2013, s. 67–68).

När du har visat videon frågar du:

• Om ni varit en av dessa missionärer, vilka tankar och känslor skulle ni ha haft när
ni lämnade herr Pollards hus?

• Vad skulle ni ha gjort då?
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Visa det andra videoklippet, som innehåller resten av president Monsons
berättelse:

”Äldsterna gick ner längs gången. Vår bondpojke sa till sin kamrat: ’Vi svarade ju inte
herr Pollard. Han sa att vi inte tror att Joseph Smith var en sann profet. Vi går tillbaka
och bär våra vittnesbörd för honom!’ Den mer erfarne missionären tvekade först men
gick till sist med på att följa med kamraten. Rädslan grep deras hjärtan när de närmade
sig dörren där de just blivit bortmotade. De knackade, stod framför herr Pollard. De

våndades ett ögonblick och sedan sa den oerfarne missionären med kraft buren av Anden: ’Herr
Pollard, du sa att vi inte i verkligheten tror att Joseph Smith var en Guds profet. Jag vittnar för dig att
Joseph var en profet. Han översatte Mormons bok. Han såg Gud Fadern och Jesus, Sonen. Jag vet det.’

En tid senare stod herr Pollard, numera broder Pollard, upp på ett prästadömsmöte och förkunnade:
’Den natten kunde jag inte sova. Orden genljöd i mina öron: ’Joseph Smith var en Guds profet. Jag vet
det Jag vet det Jag vet det.’ Nästa dag ringde jag missionärerna och bad dem komma tillbaka. Deras
budskap, tillsammans med deras vittnesbörd, förändrade mitt liv och min familjs liv’” (”O kommen, I
Guds män”, Liahona, maj 2013, s. 68).

Fråga:

• Varför tror ni att missionärens vittnesbörd om profeten Joseph Smith hade en
sådan djup inverkan på herr Pollard?

Låt eleverna slå upp Joseph Smith – Historien i Den kostbara pärlan. Be en elev läsa
högt verserna 5–6, och be en annan elev att läsa högt verserna 7–9. Fråga därefter
eleverna:

• Hur skulle ni sammanfatta de här verserna i bara en eller två meningar?

Låt en elev läsa högt Joseph Smith – Historien 1:10. När eleven läser versen be de
andra eleverna att fundera på hur Joseph Smiths sökande efter religiös sanning liknar
så många andra människors som de möter som missionärer. Fråga sedan:

• Vilka frågor var det som den unge Joseph Smith brottades med?

• Vad var det som gjorde det så svårt för Joseph att besluta sig för vilken kyrkan han
skulle gå med i?

• Hur kan Joseph Smiths frågor likna de frågor som människor i världen har idag?

Låt en elev läsa högt Joseph Smith – Historien 1:11–13. Fråga sedan:

• Vilken princip lärde sig Joseph Smith om hur man finner andlig sanning? (Eleverna
kanske använder andra ord men de nämner antagligen följande princip: Vi kan
lära oss andliga sanningar från Gud om vi ber till honom om att få svar och är
villiga att handla.)

• Hur kan ni använda profeten Joseph Smiths exempel för att hjälpa andra som
önskar finna andlig sanning?

Låt eleverna läsa tyst Joseph Smith – Historien 1:14–19. När de har gjort det låt dem
tänka på den bestående inverkan den första synen har haft på världen och på deras
eget liv. När de har haft en tyst stund att läsa färdigt kan du ställa följande eller
liknande frågor:

• Varför tror ni att motståndaren angrep Joseph Smith innan vår himmelske Fader
och hans Son Jesus Kristus uppenbarade sig? (Motståndaren ville hindra Joseph
från att lära sig andlig sanning och därigenom förhindra att återställelsen skulle äga
rum.)

LEKTION 8: UNDERVISA OM ÅTERSTÄLLELSENS BUDSKAP (DEL 2)

49



• På vilka sätt började den första synen övervinna följderna av det stora avfallet?
Betona den här sanningen för eleverna: Tack vare den första synen hade
himlarna öppnats igen och återställelsen inleddes.

• Vilka doktrinära sanningar kan vi lära oss av den första synen? (Fadern och Sonen
är skilda varelser, himlarna är öppna, vi kan få uppenbarelse, och så vidare.)

• Vilka förslag tror ni finns i Predika mitt evangelium om hur missionärer ska
undervisa om den första synen den allra första gången de undervisar en
undersökare?

• Hur kan kunskapen om att vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus
uppenbarade sig hjälpa undersökare i sitt sökande efter andlig sanning?

Obs: Om tillgängligt, kan du nu vilja visa eleverna ett videoklipp av citatet på utdelningsbladet: President
Gordon B Hinckley: ”Vår tros underbara grund”. Videoklippet börjar ungefär vid 09:30 och slutar vid 17:29.

För att hjälpa eleverna öka sin förståelse om hur viktig den första synen är ger du varje
elev ett exemplar av utdelningsbladet ”Vår tros underbara grund” som innehåller en
del av president Gordon B. Hinckleys tal.

Låt en elev läsa högt de första tre styckena. Fråga sedan:

• Varför vilar ”all vår styrka” i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på
sanningshalten i den första synen? (Elever bör förstå att om Joseph Smiths
berättelse om hans syn är sann, då är också påståendet sant att Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga är den enda kyrkan på jorden som har vår himmelske Faders
och Jesu Kristi fullständiga godkännande och myndighet.)

• På vilket sätt var Joseph Smiths arbete, enligt president Hinckley, annorlunda än
arbetet som tidigare religiösa ledare hade uträttat genom att reformera gudsdyrkan
och lärosatser?

Ge eleverna några minuter att tyst läsa resten av utdelningsbladet. När de läser
uppmuntra dem att markera ord, uttryck eller uttalanden som gör starkt intryck på
dem. När eleverna har läst färdigt, be några av dem berätta vad de markerade och
förklara varför det var viktigt för dem. Du kan ställa följande eller liknande frågor:

• Varför kan det vara svårt för en del människor att tro på sanningen i Joseph Smiths
syn?

• Om ni tänker på principerna vi studerade i förra lektionen, hur passar den första
synen in i mönstret av tidshushållningar, avfall och återställelse? (Efter den långa
perioden av avfall, inledde den första synen en återställelse och en ny
evangelieutdelning. Liksom under tidigare tidsutdelningar kallades en profet av
Gud att återställa evangeliets sanningar och prästadömets myndighet. Joseph
Smith kallades som profet för tidernas fullhets utdelning [se Ef. 1:10]. Det betyder
att evangeliet aldrig igen kommer att gå förlorat genom avfall utan blir kvar på
jorden fram till Jesu Kristi andra ankomst.)

• Hur skulle det hjälpa en undersökare att förstå det skriftliga mönstret på avfall och
återställelse för att han eller hon ska kunna tro på verkligheten i den första synen
och på den nutida återställelsen av evangeliet?

Be klassen att slå upp sidan 37 i Predika mitt evangelium och tyst läsa de tre sista
styckena på sidan och söka efter det som återställdes eller återinstiftades genom
återställelsen. Därefter ber du eleverna berätta vad de har hittat. Se gärna till att
klassen nämner 1) återställelsen av prästadömets myndighet, nycklar och förrättningar,
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2) återupprättandet av Kristi kyrka, 3) kallelsen av tolv apostlar, 4) inledning av den
nya evangelieutdelningen och 5) kallelsen av en levande profet.

För att hjälpa eleverna känna att den första synen och återställelsen är sanna och
viktiga, ställer du följande eller liknande frågor:

• Hur har ni fått ett vittnesbörd om verkligheten och betydelsen av den första synen?

• Hur har ert vittnesbörd om den första synen bekräftat er tro på Jesu Kristi
evangeliums återställelse?

Fråga om några av eleverna vill bära vittnesbörd om den första synen eller
återställelsen för klassen.

Dela upp klassen parvis. Dela eleverna i mindre grupper om fyra (två par i varje
grupp). Ge eleverna tillräckligt med tid att arbeta på hur de skulle hålla en kort lektion
på tre eller fyra minuter om den första synen och återställelsen. Förklara att deras
undervisning ska vara enkel och tydlig. Låt eleverna gå igenom materialet i Predika mitt
evangelium, sidorna 36–37, eller sidan 11 i missionärsbroschyren Jesu Kristi evangeliums
återställelse. Uppmuntra eleverna att använda sina egna ord när de berättar om Joseph
Smiths upplevelse (utom när de citerar eller läser från Joseph Smith – Historien
1:16–17). Påminn dem om att avsluta med sina vittnesbörd. Tilldela ett par i varje
grupp att undervisa det andra paret.

När eleverna avslutar sin undervisning, låt varje grupp samtala med varandra om vad
som gick bra under undervisningen och vad lärarna kunde ha gjort bättre.

Be dem sedan byta roller och låt det andra paret undervisa. Förvissa dig om att det
finns tid till feedback. När alla paren har undervisat, be eleverna berätta om insikter de
fick från aktiviteten för resten av klassen.
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Hjälpa elever svara på
svåra frågor. Elever kan
ibland ställas inför svåra
frågor som utmanar
deras tro. Som lärare kan
du förbereda eleverna på
att kunna svara på
sådana frågor och stå
emot angreppen på
deras tro (se Ef. 6:11–13;
1 Ne. 15:24; Hel. 3:29).
Det hjälper dina elever
om du tar upp svåra
frågor under
klassperioden, men
sådana frågor måste
diskuteras ärligt och
omsorgsfullt. Påminn
eleverna att om de vill ha
hjälp med att besvara
svåra frågor finns det
många resurser på
kyrkans officiella
webbsidor som till
exempel Gospel Topics
på LDS.org.

Det kan också vara till hjälp för dina elever att veta hur man besvarar svåra frågor om
olika versioner av den första synen som skrevs av Joseph Smith. Förklara att
berättelsen om den första synen som finns i Joseph Smith – Historien skrevs av
profeten år 1838 som en del av kyrkans officiella historia som skulle publiceras för
världen. På grund av att Joseph Smith skrev ner sin upplevelse flera gånger finns det
andra redogörelser för den första synen. Förklara för eleverna att varje skildring
varierar något i tonvikt och detaljer. En del kritiker har felaktigt argumenterat att om
det finns variationer i återberättelser är det bevis på att de är uppdiktade. Men när en
person återger en upplevelse i många olika sammanhang för olika åhörargrupper
under många år så finns tendensen att varje redogörelse betonar olika aspekter av
upplevelsen och innehåller skilda detaljer. Liknande skillnader som i skildringarna av
den första synen finns till exempel i Paulus redogörelser för hans syn på vägen till
Damaskus (se Apg. 9:3–9; 22:6–11; 26:12–18).

Obs: Om du vill ha hjälp med att förklara de olika redogörelserna av den första synen, se artikeln ”First
Vision Accounts” under Gospel Topics på lds.org/topics. Du kan gärna berätta om den här länken för
eleverna så de kan läsa materialet på egen hand.

Inbjuda andra att läsa Mormons bok
Börja med att fastställa vikten av den här delen av lektionen genom att be en elev läsa
högt de två sista styckena i inledningen till Mormons bok. Be eleverna att söka efter
löften som ges till dem som väljer att läsa Mormons bok, begrunda den och fråga Gud
om den är sann. Låt eleverna berätta vad de hittade.

Be eleverna slå upp sidan 38 i Predika mitt evangelium och låt en student läsa högt det
första stycket i avsnittet ”Mormons bok: Ännu ett Jesu Kristi testamente”. Hjälp
eleverna urskilja en princip som finns i det här stycket genom att fråga:

• Varför är Mormons bok ett värdefullt och mäktigt redskap för missionärerna?
(Hjälp eleverna se att Mormons bok innehåller det eviga evangeliet och är ett
övertygande vittne om att Joseph Smith är Guds profet och att den är ännu ett Jesu
Kristi testamente. Se L&F 20:8–11.)

För att hjälpa eleverna bättre förstå den här lärosatsen ställer du följande eller liknande
frågor:

• Varför är Mormons bok ett bevis på att Joseph Smith är en profet? (Om någon drar
slutsatsen att Mormons bok är sann, då måste de också dra slutsatsen att Joseph
Smith handlade efter gudomlig vägledning att upptäcka och översätta den och är
en Guds profet.)

• Hur välsignas undersökare när de läser Mormons bok och får ett vittne om att den
är sann? (De får ett vittne om att Joseph Smith är en profet och de är beredda att
tro på återställelsen av Jesu Kristi evangelium och ta emot frälsande förrättningar.)

Låt en elev läsa högt Moroni 10:3–5. Ställ följande frågor:

• Vilka steg måste en person ta för att få ett vittnesbörd om att Mormons bok är
sann? (Eleverna kanske använder andra ord men de nämner antagligen följande
princip: När vi läser, begrundar och ber med ärligt uppsåt om Mormons bok,
uppenbarar Gud för oss att den är sann genom den Helige Andens kraft.)

• Vad innebär det att fråga ”med ärligt uppsåt” (Moro. 10:4)? (Det innebär att
uppriktigt önska få ett svar genom den Helige Anden och besluta sig för att handla
efter svaret.)
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För att illustrera varför det är så viktigt för en undersökare att läsa Mormons bok
och be med ärligt uppsåt om att den är sann, visa videon ”Inbjudan att läsa Mormons
bok: Jynx” (8:06).

Stanna videon vid 0:55 och be klassen tänka en stund på vilka tankar och känslor de
skulle ha om de var en av missionärerna som undervisade Jynx. Be några elever berätta
vad de skulle säga till henne.

Medan du visar resten av videon kan du överväga att låta hälften av klassen vara
uppmärksam på varför undersökare måste läsa och be om Mormons bok för att få ett
vittnesbörd om att den är sann. Så kan du låta den andra hälften vara uppmärksam på
vad missionärerna sa som hjälpte Jynx känna sig motiverad att läsa Mormons bok.
Efter videon diskuterar du följande frågor med eleverna:

• Vad sa och gjorde missionärerna som hjälpte Jynx bestämma sig för att läsa och be
om Mormons bok?

• Vad sa och gjorde missionärerna som inbjöd Anden att bära vittne om deras ord?

• Varför är det viktigt för en undersökare att läsa och be om att Mormons bok är
sann? (Förvissa dig om att eleverna förstår att det inte räcker med att missionärerna
bara ger ut exemplar av Mormons bok. En missionärs roll är att hjälpa andra förstå
hur viktigt det är att läsa och be om Mormons bok så att de kan få veta att Joseph
Smith var en Guds profet och att Jesu Kristi evangelium återställdes.)

Förklara för klassen att de nu får en chans att öva på att inbjuda någon att läsa
Mormons bok. Visa för dem hur man presenterar Mormons bok och inbjuder någon
att läsa den och be för att få veta om dess budskap är sant. Dela sedan klassen parvis
eller använd det andra sätt att undervisa som finns i avsnittet
”Undervisningsaktiviteter” i inledningen till den här handledningen.

Ge eleverna tid att förbereda sig att inbjuda en undersökare att läsa Mormons bok och
be för att få veta om den är sann. Be eleverna läsa rutan ”Använd Mormons bok till att
bekräfta sanningen om återställelsen” som finns högst upp på sidan 39 i Predika mitt
evangelium. Eleverna kan också använda sidan 15 i missionärsbroschyren Jesu Kristi
evangeliums återställelse. De bör avsluta övningen med att bära sina vittnesbörd om
Mormons bok och ge en inbjudan att läsa och be och fråga om den är sann.

När alla eleverna haft möjlighet att träna på att bära sina vittnesbörd om Mormons bok
och inbjuda andra att läsa och be om den, be eleverna berätta för resten av klassen vad
de lärt sig av aktiviteten.

När du avslutar lektionen påminn eleverna om välsignelserna som kommer av att läsa
och stärka sina egna vittnesbörd om Mormons bok innan de börjar verka som
heltidsmissionärer. Fråga eleverna om någon av dem vill bära sitt vittnesbörd om
Mormons bok för klassen. Bär ditt vittnesbörd om Mormons bok och försäkra eleverna
att de ska finna glädje när de inbjuder andra att läsa detta mäktiga vittne om Jesus
Kristus.

Uppmana till handling
Uppmuntra eleverna att tillämpa det de har lärt sig i den här lektioner under den
kommande veckan. De kan kanske göra följande:

• Be om ett starkare vittnesbörd om den första synen och att Mormons bok är sann.

• Läs artikeln ”First Vision Accounts” under Gospel Topics på lds.org/topics.

LEKTION 8: UNDERVISA OM ÅTERSTÄLLELSENS BUDSKAP (DEL 2)
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• Lär dig utantill berättelsen om den första synen i Joseph Smith – Historien 1:16–17.
Samtala med en vän eller familjemedlem om den och bära ditt vittnesbörd om hur
viktig den händelsen var.

• Be om hjälp att finna någon som du kan ge ett exemplar av Mormons bok till.
Handla efter de andliga maningar du får.

LEKTION 8: UNDERVISA OM ÅTERSTÄLLELSENS BUDSKAP (DEL 2)
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Missionärsförberedelse–Lektion 8

Vår tros underbara grund
President Gordon B. Hinckley
Liahona, nov. 2002, s. 80–81

Vi förkunnar utan tvekan att Gud Fadern och hans Son, Her-
ren Jesus Kristus, personligen visade sig för den unge Joseph 
Smith. …

All vår styrka vilar på sanningshalten i denna syn. Antingen 
hände det eller så hände det inte. Om det inte hände är detta 
verk falskt. Om det hände är verket det viktigaste och under-
baraste verket under himlarna.

Tänk på detta, mina bröder och systrar. Under århundraden 
förblev himlarna stängda. Goda män och kvinnor, många 
verkligt stora och underbara människor, försökte rätta till, 
stärka och förbättra sitt sätt att tillbe Gud och sina lärosatser. 
Jag hedrar och respekterar dem. Världen är så mycket bättre 
tack vare deras modiga handlingar. Men trots att jag tror att 
deras arbete var inspirerat, fick de inte förmånen att se him-
larna öppnade eller att Gudomen besökte dem.

Men så år 1820 kom denna underbara uppenbarelse som svar 
på en pojkes bön. Han hade läst Jakobs ord i sin familjebibel: 
”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som 
ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den” 
(Jak. 1:5).

På denna unika och underbara händelse vilar sanningshalten 
i denna kyrka.

I all nedskriven religiös historia finns det inget jämförbart. 
Nya testamentet berättar om Jesu dop, när Guds röst hör-
des och den Helige Anden sänkte sig ner som en duva. På 
förklaringsberget såg Petrus, Jakob och Johannes hur Herren 
förvandlades inför dem. De hörde Faderns röst, men såg 
honom inte.

Varför kom både Fadern och Sonen till en pojke, en liten 
gosse? En anledning är att de kom för att påbörja tidernas 
största utdelning, när alla tidigare tidsutdelningar skulle sam-
las och förenas. …

Redskapet i Guds verk var en pojke vars sinne inte belamrats 
av mänskliga filosofier. Hans sinne var ungt och utan prägling 
av dåtidens traditioner.

Det är lätt att förstå varför människor inte tror på den 
berättelsen. Den är nästan obegriplig. Och ändå så förnuftig. 
De som är bekanta med Gamla testamentet vet att Jehova 
visade sig för profeterna som levde under denna jämförelsevis 
okomplicerade tid. Kan de skäligen förneka behovet av att 
himlens Gud och hans återuppståndne Son visade sig under 
denna mycket oroliga tid i världshistorien?

Att de kom, båda två, att Joseph såg dem i deras prakt och här-
lighet, att de talade till honom och att han lyssnade och skrev 
ned deras ord – dessa anmärkningsvärda ting vittnar vi om.

Jag kände en så kallad intellektuell som sa att kyrkan var 
fångad av sin egen historia. Jag svarade att utan den historian 
har vi ingenting. Att denna unika, säregna och anmärknings-
värda händelse skedde är själva kärnan i vår tro.

Men denna underbara syn var bara början på en rad uppen-
barelser som utgör detta verks tidiga historia.

Som om den synen inte var nog för att bekräfta vem mänsk-
lighetens Återlösare var och att han verkligen finns, följde 
framkomsten av Mormons bok. Här kom något som en män-
niska kunde hålla i handen, något påtagligt så att säga. Hon 
kunde läsa den. Hon kunde be för att få veta om den är sann, 
eftersom den innehöll ett löfte om att den Helige Anden skulle 
bekräfta att den var sann om detta vittnesbörd söktes i bön. …

Så följde återgivandet av det heliga prästadömet – först 
aronska prästadömet genom handpåläggning av Johannes 
Döparen som hade döpt Jesus i Jordan.

Sedan kom Petrus, Jakob och Johannes, Herrens apostlar, 
som i denna tid förlänade det som de hade mottagit genom 
handpåläggning av Mästaren, han som de hade vandrat med, 
ja, ”himmelrikets nycklar”, med myndighet att binda i himlen 
det som de binder på jorden (se Matt 16:19).

Sedan kom förlänandet av ytterligare prästadömsnycklar 
genom handpåläggning av Mose, Elias och Elia.

Tänk på det, mina bröder och systrar. Tänk på det här under-
verket.

Detta är Jesu Kristi återupprättade kyrka. Vi som ett folk är 
sista dagars heliga. Vi vittnar om att himlarna har öppnats, att 
slöjan dragits undan, att Gud har talat och att Jesus Kristus 
har visat sig, och att det följdes av ett förlänande av gudomlig 
myndighet.

Vi vittnar om att himlarna har öppnats, att slöjan dragits 
undan, att Gud har talat och att Jesus Kristus har visat sig.
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9Utveckla kristuslika
egenskaper

Inledning
Missionärer bör sträva efter att bli mer lika Frälsaren när de arbetar
på att inbjuda andra att komma till honom. Frälsaren är vårt
fullkomliga föredöme och han uppmanade oss att bli som han är
(se 3 Ne. 27:27), och hans försoning gör det möjligt för oss att bli
mer lika honom och vår himmelske Fader. En viktig del av att bli lik

Jesus Kristus är att lära sig mer om hur han levde, handlade och
lärde. När vi mer fullkomligt utvecklar kristuslika egenskaper, är vi
bättre förberedda att tjäna Gud och andra under våra missioner
och genom hela livet.

Förberedelser
• Studera Alma 17:22–37; 18:1–3, 8–10; Moroni 7:45–48 och L&F 4:1–7.

• Studera Predika mitt evangelium sidorna 115–123, 127.

• Gör kopior av aktiviteten Egenskapsutveckling på sidan 127 i Predika mitt
evangelium för varje elev i din klass (valfritt).

• Förbered att visa videon ”Kristuslika egenskaper” (2:54), som finns på LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Missionärsintryck” (4:32), som finns på LDS.org.

Lektionsförslag
Vikten av kristuslika egenskaper
Be eleverna slå upp sidan 123 i Predika mitt evangelium och hitta bilden på
missionärsnamnbrickan. Fråga:

• Vilka är de två synligaste delarna av namnbrickan? (Missionärens namn och
Frälsarens namn.)

• Varför är det viktigt för er och för andra att ert namn associeras med Frälsarens?

Be eleverna turas om att läsa högt de fem styckena på sidan 115 i Predika mitt
evangelium medan klassen följer med i texten och söker efter hur vi kan ta emot
inbjudan att följa Jesus Kristus. När de har läst klart frågar du:

• Hur tar vi emot Jesu Kristi inbjudan att följa honom? (Eleverna bör urskilja följande
princip: Vi tar emot Jesu Kristi inbjudan att följa honom genom att bli lika
honom och utveckla hans egenskaper.)

• Hur kan ni bli kraftfullare och bättre tjänare i Jesu Kristi evangelium genom att
utveckla kristuslika egenskaper?

Be eleverna välja ett av skriftställena i rutan Skriftstudier på sidan 116 i Predika mitt
evangelium. Låt eleverna läsa sitt utvalda skriftställe och söka efter vad det står om att
följa Jesu Kristi föredöme. Be dem berätta för klassen om det de lärde sig. När flera
elever har svarat, frågar du:

• Nämn några karaktärsegenskaper som ni förbinder med Jesus Kristus?

Visa videon ”Kristuslika egenskaper” (2:54), som visar några av Frälsarens
egenskaper. Låt eleverna uppmärksamma hur Frälsarens gudomliga egenskaper var
synliga genom hans handlingar – särskilt hur han umgicks med andra.
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Avsätta tid till att
begrunda svar. Det är
mer sannolikt att
eleverna ger
eftertänksamma svar om
de ges tillräckligt med tid
att tänka efter hur de ska
svara. Efter att ha ställt
en fråga kan du till
exempel säga: ”Ägna ett
ögonblick åt att fundera
över ert svar innan jag
ber er svara.”

När du visat videon, ställ följande eller liknande frågor och se till att det finns
tillräckligt med tid för eleverna att fundera över sina svar:

• Hur var Frälsarens gudomliga egenskaper synliga i hans handlingar, särskilt med
tanke på hur han umgicks med andra?

• Vilken inverkan hade Jesu handlingar på andra?

Låt eleverna berätta för någon som sitter bredvid dem om en upplevelse de haft då de
påverkats av någons kristuslika beteende. Ge dem sedan en stund att tänka igenom
följande fråga:

• Vilka av Kristi egenskaper som visades i videon skulle ni vilja utveckla mer
fullkomligt?

Utveckla kristuslika egenskaper
Be några elever att turas om att läsa högt ur L&F 4:1–7.

• Enligt L&F 4:5, vad är förhållandet mellan kristuslika egenskaper och det som
fordras för att kallas till verket? (Eleverna kanske använder andra ord, men de bör
urskilja följande princip: Personer som innehar kristuslika egenskaper är
kvalificerade att utföra Herrens verk.)

Be klassen slå upp texten i rutan Egenskapsutveckling på sidan 127 i Predika mitt
evangelium. När du har förklarat instruktionerna som finns längst upp på sidan ber du
eleverna att utföra aktiviteten. Det kan vara bra att tala om för eleverna hur mycket tid
de har att använda på den här aktiviteten. Överväg att ge kopior av den här aktiviteten
till eleverna. Om eleverna väljer att utföra aktiviteten i sina egna exemplar av Predika
mitt evangelium kan du föreslå att de använder blyertspenna. Ge eleverna tillräcklig
med tid att utföra uppgiften. Be klassen därefter berätta vad de har lärt sig och vad de
kände när de arbetade på att utvärdera sig själva. Du kan använda följande frågor eller
liknande:

• Vilka egenskaper från aktiviteten känns särskilt viktiga för er och varför?

• Vad lärde ni er av den här aktiviteten?

Hjälp eleverna fördjupa sin insikt om kristuslika egenskaper genom att be dem välja en
egenskap som de vill lära mer om och utveckla mer fullkomligt i sina egna liv. Be
eleverna slå upp avsnittet som beskriver den egenskap de valde på sidorna 116–123 i
Predika mitt evangelium. Ge dem sedan tid till att studera sitt avsnitt tillsammans med
dithörande skriftställen. Det kan vara till hjälp att tala om för eleverna hur mycket tid
de har att studera. Skriv följande frågor på tavlan och låt eleverna söka efter svaren
medan de läser:

• Vilka ytterligare insikter om den här egenskapen fick ni?

• Vad måste förändras i ert hjärta och sinne och era handlingar för att utveckla den
här egenskapen?

• Hur skulle den här egenskapen förhöja er duglighet som missionär?

Gå runt i rummet för att se hur det går för varje elev och för att besvara de frågor de
kan ha. När eleverna har haft tid att studera ber du dem berätta om sina svar på
frågorna på tavlan.
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Sätt upp följande ord av president Dieter F. Uchtdorf och be eleverna söka efter vad
president Uchtdorf säger vi måste göra för att utveckla kristuslika egenskaper:

”Skrifterna beskriver ett antal kristuslika egenskaper som vi behöver utveckla under
livets gång. … Kristuslika egenskaper är gåvor från Gud. De kan inte utvecklas utan
hans hjälp. Den enda hjälp vi alla behöver ges frikostigt till oss genom Jesu Kristi
försoning. Att tro på Jesus Kristus och hans försoning innebär att helt förlita sig på
honom – att förlita sig på hans oändliga kraft, intelligens och kärlek. Kristuslika

egenskaper kommer in i vårt liv när vi använder vår handlingsfrihet på ett rättfärdigt sätt. … I vår
strävan att bli mer lika Frälsaren behöver vi regelbundet utvärdera vårt liv och, genom sann
omvändelse, förtrösta på Jesu Kristi förtjänster och välsignelserna av hans försoning” (”Kristuslika
egenskaper – vinden under våra vingar”, Liahona, nov. 2005, s. 102–103).

• Vad betyder det för er att ”kristuslika egenskaper är gåvor från Gud”? (De är gåvor
som inte fullkomligt kan utvecklas utan Guds hjälp.)

• Vad kan vi göra, enligt president Uchtdorf, för att använda oss av Guds hjälp med
att utveckla de här egenskaperna? (Du kan sammanfatta deras svar genom att
skriva följande på tavlan: Vi kan utveckla kristuslika egenskaper när vi
omvänder oss, har tro på Jesus Kristus och förlitar oss på försoningen.)

• Hur kan omvändelse och tro på försoningen hjälpa oss utveckla kristuslika
egenskaper? (Genom tro och omvändelse inbjuder vi Herren att välsigna oss med
kristuslika egenskaper. När vi omvänder oss visar vi vår önskan att bli mer
kristuslika och vi inbjuder ett större mått av den Helige Anden i våra liv.)

Sätt upp följande citat av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum och be en
elev läsa det högt för klassen.

”När Frälsaren undervisade nephiterna talade han om vad de måste bli. Han
uppmanade dem att omvända sig, bli döpta och helgade genom att erhålla den Helige
Anden, ’så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen’ (3 Ne. 27:20).
Han slutade med att säga: ’Vad slags män bör ni då vara? Sannerligen säger jag er:
Sådana som jag är’ (3 Ne. 27:27).

Jesu Kristi evangelium är den plan genom vilken vi kan bli vad det är tänkt att Guds barn ska bli. Detta
obefläckade och fullkomliga tillstånd är resultatet av en oavbruten rad förbund, förrättningar och
handlingar, en samling rätta val och av ständig omvändelse. ‘Detta liv är tiden för människorna att
bereda sig att möta Gud’ (Alma 34:32)” (se ”Uppmaningen att bli något”, Liahona, jan. 2001, s. 41).

Fråga:

• Vad måste vi göra, enligt äldste Oaks, för att bli mer lika Jesus Kristus? (Vi måste
ingå och hålla heliga förbund, värdigt ta emot förrättningar, fatta rätt beslut och
omvända oss.)

Låt eleverna slå upp Moroni 7:47–48. Förklara att fastän dessa verser handlar om
kärlek, undervisar de oss också om en mer allmän princip om hur vi utvecklar
kristuslika egenskaper. Be en elev att läsa verserna medan klassen följer med i texten
och söker efter det vi kan göra för att inbjuda vår himmelske Faders hjälp med att bli
lika hans Son (svaren bör fokusera på vikten av att be vår himmelske Fader hjälpa oss
att bli Kristi ”sanna efterföljare”. Påpeka att eftersom kristuslika egenskaper är gåvor
från Gud bör vi be honom om hjälp att utveckla dem.
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Tillämpning.
Tillämpning äger rum när
elever 1) tar emot en
lärosats eller princip i
sina hjärtan och sinnen
och 2) börjar handla och
leva efter den. Läraren
kan underlätta
tillämpning genom att ge
eleverna tid under
lektionen till att fundera
över eller skriva om vad
de har förstått och känt,
och beakta vad de
konkret kan göra för att
tillämpa det de har lärt i
sina liv.

För att hjälpa eleverna fundera på hur de kan tillämpa det de har lärt sig, kan du be
eleverna berätta om vad en blivande missionär kan göra för att utveckla den egenskap
de studerade om. Ge sedan eleverna några minuter på att skriva ner en plan som
innehåller ständigt rätta beslut de kan fatta, för att hjälpa dem bättre utveckla den
egenskapen. Uppmuntra dem att berätta om sin plan för sina föräldrar eller en betrodd
vän. Uppmuntra eleverna också att inte skjuta upp att följa sin plan. Ansträngningar de
gör nu kan ha en stor inverkan på deras missionärsupplevelse.

Avsluta den här delen av lektionen genom att förvissa eleverna om att Herren välsignar
dem när de utövar tro på försoningen och söker att bli lika honom.

Kristuslika egenskaper i missionärsarbetet
Skriv på tavlan följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet som innehåller ett talesätt som ofta tillskrivs Franciskus av Assisi. Be
en elev läsa uttalandet högt:

”Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord” (”Att stå på vägen till Damaskus och
vänta”, Liahona, maj 2011, s. 77).

Ställ sedan följande eller liknande frågor:

• Hur kan vi predika evangeliet utan att använda ord?

• Hur kan vi bättre predika evangeliet, både med och utan ord, om vi utvecklar
kristuslika egenskaper?

• Vad händer med människors hjärtan när de behandlas på ett kristuslikt sätt? (Deras
hjärtan uppmjukas och de blir mer mottagliga för att lyssna på evangeliets
budskap.)

• Varför är en missionärs kristuslika egenskaper så viktiga för missionärsarbetets
framgång? (Elevernas svar kan innehålla följande sanning: Kristuslika
egenskaper kan utöva mäktig påverkan till att föra människor till Frälsaren.)

Visa videon ”Missionärsintryck” (4:32). Låt eleverna göra anteckningar om
egenskaper som undersökare lade märke till hos missionärerna och den inverkan de
egenskaperna hade på undersökarna.

Efter videon frågar du:

• Vilka var några av missionärernas positiva egenskaper som undersökarna lade
märkte till?

• Varför tror ni att de här egenskaperna gjorde ett sådant positivt intryck på
undersökarna?

• En del av undersökarna nämnde mindre positiva egenskaper. Hur påverkades
undersökarna av de egenskaperna?

• Hur skulle missionärer kunna undvika att efterlämna mindre positiva intryck?

För att vidare illustrera hur kristuslika egenskaper och beteende kan hjälpa missionärer
förbereda dem de undervisar till att ta emot evangeliet, be en elev ge en kortfattad
beskrivning av Ammons ansträngningar att predika evangeliet bland lamaniterna. Dela
upp klassen i fyra grupper och tilldela varje grupp ett av följande skriftställen. Låt
eleverna läsa sina skriftställen tyst för sig själva och leta efter kristuslika egenskaper
som Ammon hade.
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Alma 17:22–25

Alma 17:28–31

Alma 17:33–37

Alma 18:1–3, 8–10

När eleverna haft tid till att läsa ställer du följande frågor till klassen:

• Vilka kristuslika egenskaper visade Ammon i verserna ni läste?

• Vilken inverkan hade Ammons egenskaper på folket han undervisade?

• På vad sätt kan nutida missionärer följa Ammons exempel?

Be eleverna att tänka på en person som de har märkt exemplifierar kristuslika
egenskaper. Fråga:

• Hur har den här personen påverkat er genom sitt kristuslika beteende?

Tjäna med en missionärskamrat
Påminn eleverna att missionärer alltid arbetar tillsammans med en kamrat. Låt
eleverna ge exempel på potentiella problem som kan uppstå när man arbetar med en
kamrat. Ställ följande frågor till eleverna:

• Varför tror ni att missionärer verkar i par om två?

Läs högt L&F 42:6 och 2 Korintierbrevet 13:1 för att hjälpa eleverna förstå att
missionärer verkar i par om två därför att det är Herrens mönster. Fråga sedan:

• Varför är det viktigt att missionärer uppvisar kristuslika egenskaper och handlingar
gentemot sin kamrat? (Se L&F 38:24–25, 27.)

Sätt upp följande citat av president James E. Faust (1920–2007) i första presidentskapet
och be en elev att läsa det högt för klassen:

”Tillåt aldrig stridigheter i dina kamratförhållanden. En del av dina missionärskamrater
blir ditt livs käraste vänner. Var det slags kamrat du skulle vilja vara tillsammans med.
Var osjälvisk i din relation med dina kamrater. Där det finns stridighet försvinner Herrens
ande, oavsett vems felet är. Var och en av oss är en person med unik styrka och
förmåga, olik varje annan människa i världen. Vi har alla svagheter. I ett harmoniskt

kompanjonskap gäller lagarbete: Där en är svag är den andre stark” (”Vad jag vill att min son ska
veta innan han går på mission”, Nordstjärnan, juli 1996, s. 43).

• Vad sa president Faust skulle hända när det finns stridighet mellan
missionärskamrater? (Se också 3 Ne. 11:29.)

• Hur kan egenskaperna vi har studerat hjälpa missionärskamrater att undvika
stridighet och ha ett mera harmoniskt förhållande? (Hjälp eleverna förstå principen
att missionärskamrater välsignas av Anden när deras inställning och
beteende mot varandra är kristuslika.)

• Varför kan ett harmoniskt förhållande göra ett missionärspar bättre på att predika
evangeliet?

Du kanske vill läsa högt de fem första styckena i underavsnittet som heter ”Din
kollega” (i avsnittet ”Förhållande till andra”) i missionärshandboken (s. 28–29). Fråga
sedan:
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• Hur har ni använt en princip som finns i de här styckena för att stärka er relation
med en familjemedlem eller vän?

Avsluta med att be dina elever att bära sina vittnesbörd om Kristus och om hur viktigt
det är att bli lik honom.

Uppmana till handling
Hjälp eleverna förstå att processen att utveckla kristuslika egenskaper kräver Herrens
hjälp och hårt arbete. Be dina elever att göra en eller flera av följande aktiviteter för att
hjälpa dem i sina ansträngningar att bli mer lika Frälsaren:

• Välj en kristuslik egenskap från kapitel 6 i Predika mitt evangelium och studera det
mer ingående genom att använda skrifterna och även Handledning för skriftstudier
och så vidare. Gör upp en plan för att mer fullkomligt utveckla den egenskapen i
ditt liv. Berätta om din plan för dina föräldrar eller en betrodd vän.

• Fundera på vad du kan göra för att bli mer kristuslik mot din familj, dina vänner
(både medlemmar och icke-medlemmar) och kyrkans ledare. Skriv ner särskilda
idéer du har och handla efter dem under den kommande veckan.

• Sätt upp några mål för hur du kan förbereda dig för att undvika stridighet med en
framtida missionärskamrat.

• Finn sätt att uttrycka din kärlek till familjemedlemmar och vänner och att tjäna
dem med tålamod och kärlek.
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10Undervisa om frälsningsplanen
(del 1)

Inledning
Frälsningsplanen är vår himmelske Faders plan för sina barns lycka.
Den är inriktad på Jesu Kristi försoning och lär oss varför
försoningen är nödvändig. Vår himmelske Faders plan besvarar
också frågorna: ”Varifrån kommer vi?”, ”Vad är meningen med

livet?” och ”Vart kommer vi när vi dör?” Blivande missionärer bör
ha en klar uppfattning om läran om frälsningsplanen och vara
beredda att förklara den på ett enkelt sätt och vittna om den med
kraft.

Förberedelser
• Studera 2 Nephi 2:22–25; Alma 12:32–34 och Mose 1:39.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 48–50.

• Förbered att visa videon ”Gud är vår Fader” (3:05), som finns på LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Frälsningsplanen” (4:30), som finns på LDS.org.

Lektionsförslag
Föruttillvaron: Guds avsikter och plan för oss
Du kan låta klassen sjunga ”Jag är Guds lilla barn” under den andliga inledningen.
Som inledning till lektionen låt eleverna tyst gå igenom orden till första versen av ”Jag
är Guds lilla barn” och be dem söka efter lärosatser eller principer i texten.

Jag är Guds lilla barn,
och han har satt mig här;
han givit mig ett jordiskt hem
med far och mor så kär.
Led mig, stöd mig, gå bredvid mig,
så att jag en dag
återvända kan till Gud,
om jag har lytt hans lag.
(”Jag är Guds lilla barn”, Psalmer, nr 194.)

Obs: Ett annat alternativ är att du inleder lektionen med att visa videon ”Gud är vår Fader” (3:15). När
du har använt några minuter på att samtala om videon, kan klassen sjunga: ”Jag är Guds lilla barn”.

Efter några minuter ber du eleverna förklara några viktiga lärosatser eller principer som
de hittade i sången. Om det behövs kan du ställa följande frågor:

• Vad säger oss texten om livet innan vi kom till jorden?

• Vad säger oss texten om syftet med livet här på jorden?

Tala om för eleverna att som missionärer får de möjlighet att undervisa om livets
ändamål. Låt en eller flera elever läsa högt de två första styckena i avsnittet
”Föruttillvaron: Guds avsikter och plan för oss” på sidan 48 i Predika mitt evangelium.

Du kan också återge följande uttalande av president Boyd K. Packer (1924–2015) i de
tolv apostlarnas kvorum:
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”Ingen sanning som överbringats till oss i återställelsen är väl djupare än kunskapen vi
fått om vår föruttillvaro. Ingen annan kyrka känner till eller undervisar om den
sanningen. Läran skisseras bara, men viktiga fakta upprepas så pass ofta i
uppenbarelserna att vi kan vara förvissade om vissa grundläggande sanningar” (Vår
Faders plan [1984], s. 14).

Fråga:

• Hur kan kunskapen om vårt förjordiska liv och att vi levde som andebarn hos vår
Fader i himlen skänka större mening åt våra liv? (När eleverna svarar kan du
betona följande princip: När vi förstår att vi är vår himmelske Faders barn,
finner vi större mening i vårt liv på jorden.)

För att hjälpa eleverna bättre förstå den här principen visa videon ”Gud är vår
Fader” (3:05) och be eleverna lyssna efter välsignelserna som beskrivs av människorna
i videon.

När eleverna har tittat på videon ställer du följande frågor:

• Kan ni berätta om några välsignelser som människor i videon beskrev därför att de
visste att de är Guds barn?

• Hur har kunskapen om att ni är ett Guds barn hjälpt er att finna större mening i
livet?

Be några elever turas om att läsa högt de tre sista styckena på sidan 48 och det första
stycket på sidan 49 i Predika mitt evangelium. Be klassen leta efter lärosatser och
principer som lär oss vad Guds syfte är för hans barn och hur frälsningsplanen
uppfyller det syftet. Fråga sedan:

• Vad är Guds plan avsedd att göra för hans barn? (I elevernas svar kan bland annat
ingå läran att frälsningsplanen gör det möjligt för alla Guds barn att åtnjuta
odödlighetens och det eviga livets välsignelser. Om det behöver klargöras kan
du hänvisa till definitionen av odödlighet och upphöjelse på sidorna 58–59 i Predika
mitt evangelium. Betona att evigt liv är det slags liv som Gud lever.)
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Memorera. Att
memorera kan hjälpa
eleverna känna och älska
utvalda skriftställen. Det
ökar också sannolikheten
att den Helige Anden ska
påminna dem om sådana
skriftställen när de har
det jobbigt (se Joh.
14:26). När du
uppmuntrar eleverna att
lära sig skriftställen
utantill, var noga med att
utgå från varje elevs
förmåga och
omständigheter. Inga
elever ska behöva känna
sig generade eller
överväldigade av att de
inte kan lära sig utantill.

För att hjälpa eleverna bättre förstå den här lärosatsen låt dem läsa och lära sig utantill
Mose 1:39. När de har haft en tyst stund på att lära sig utantill och öva på att läsa upp
det ur minnet, fråga:

• Hur kan det påverka de beslut undersökare fattar i sina liv om de får undervisning
om att Guds avsikt är att åstadkomma vår odödlighet och vårt eviga liv?

Ge eleverna en stund till att tänka på missionärens uppgift att hjälpa vår himmelske
Fader med hans verk att ”åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan” (Mose
1:39). Be eleverna berätta om sina tankar för en annan elev eller skriva sina tankar i
sina studiedagböcker.

Skapelsen och våra fysiska kroppar
Be en elev läsa högt avsnittet ”Skapelsen” på sidan 49 i Predika mitt evangelium. Be
eleverna att uppmärksamma skapelsens betydelse i Guds frälsningsplan. Fråga sedan:

• Varför anser vi att jordens skapelse är en viktig del av Guds frälsningsplan? (För att
vi skulle kunna utvecklas och bli lika Gud behövde var och en av oss komma
till jorden för att få en dödlig kropp och sättas på prov under en prövotid.)

För att hjälpa eleverna förstå vikten av att få en dödlig kropp sätt upp och läs följande
uttalande av syster Susan W. Tanner när hon verkade som generalpresident för Unga
kvinnor. Be eleverna söka efter varför var och en av oss var så glada över att få en fysisk
kropp.

”I föruttillvaron lärde vi oss att kroppen var en del av Guds stora plan för vår lycka. Det
står i tillkännagivandet om familjen: ’I föruttillvaron kände och dyrkade dessa söner och
döttrar Gud som sin evige Fader och antog hans plan, enligt vilken hans barn kunde få
en fysisk kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot fullkomlighet och
slutligen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv.’ Faktum är att vi

‘ropade av glädje’ (Job 38:7) över att vara en del av denna plan.

Varför var vi så glada? Vi förstod eviga sanningar om kroppen. Vi visste att kroppen skulle vara i Guds
avbild. Vi visste att kroppen skulle inrymma vår ande. Vi förstod också att kroppen skulle utsättas för
smärta, sjukdomar, handikapp och frestelser. Men vi var villiga, ja ivriga, att acceptera dessa
utmaningar, för vi visste att endast med ande och materia oskiljaktigt förenade kunde vi gå framåt
och bli lika vår himmelske Fader (se L&F 130:22) och ta emot ‘glädjens fullhet’ (L&F 93:33)”
(”Kroppens helighet”, Liahona, nov. 2005, s.13).

Fråga sedan:

• Vilka sanningar lärde vi oss förstå i föruttillvaron som gjorde oss glada över att få
komma till jorden och få en fysisk kropp?

• Varför var vi villiga och ivriga att komma till jorden fastän vi visste att vi kunde
möta svårigheter under jordelivet?

Ge eleverna tillfälle att fundera över följande fråga: Hur skulle ni förklara för en
undersökare hur vår jordiska upplevelse hjälper oss att bli lika vår himmelske Fader?
Om tiden medger, be eleverna att studera några av skriftställena i rutan Skriftstudier
under ”Skapelsen” på sidan 49 i Predika mitt evangelium. Efter ett par minuter låt
eleverna vända sig till en elev som sitter bredvid dem och förklara sina svar på frågan.

Handlingsfrihet och Adams och Evas fall
Skriv följande rubriker på tavlan:
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Vad Adam och Eva kunde göra i
lustgården

Vad Adam och Eva inte kunde göra i
lustgården

Be eleverna studera 2 Nephi 2:22–25 och avsnittet ”Handlingsfrihet och Adams och
Evas fall” på sidan 49 i Predika mitt evangelium. När de läser låter du hälften av klassen
göra en lista på det som Adam och Eva kunde göra i Edens lustgård (de kunde leva för
evigt i ett oskyldigt tillstånd, de kunde använda sin egen handlingsfrihet till att fatta
beslut). Låt den andra hälften av klassen göra en lista på vad Adam och Eva inte kunde
göra i Edens lustgård (de kunde inte gå framåt eller uppleva motstånd, de kunde inte
uppleva glädje eller sorg eller smärta eller elände, de kunde inte synda, de kunde inte
uppleva sjukdom eller lidande, de kunde inte få barn). Efter några minuter låter du
eleverna berätta vad de har funnit. Låt gärna en elev skriva elevernas observationer på
tavlan.

Rikta elevernas uppmärksamhet på orden fysisk död och andlig död på sidan 49 i Predika
mitt evangelium. Alla eleverna förstår antagligen att ”fysisk död” syftar på den fysiska
kroppens död. Hjälp dem förstå att ”andlig död” betyder att vara avskild från Guds
närhet. Både fysisk och andlig död är en följd av Adams fall. Det är bara genom Jesu
Kristi försoningsoffer som vi kan övervinna både fysisk och andlig död.

För att hjälpa eleverna bättre förstå fallets betydelse i frälsningsplanen, sätt upp
följande citat från president Joseph Fielding Smith (1876–1972) och låt en elev läsa det
högt för klassen:

”När Adam drevs ut ur Edens lustgård avkunnade Herren en dom över honom. En del
har ansett att det var en fruktansvärd dom. Det var det inte, utan en välsignelse. Jag vet
inte om den sanningsenligt kan betraktas ens som ett förklätt straff.

För att människorna ska kunna få frälsning och upphöjelse är det nödvändigt att de får
kroppar i denna värld, samt går igenom de erfarenheter och den skolning som de endast

kan få i jordelivet. Herren har sagt att hans stora verk och härlighet är ’att åstadkomma odödlighet
och evigt liv för människan’ (Mose 1:39). Utan jordelivet skulle denna stora välsignelse inte kunna
ernås. Därför skapas världar och befolkas med Guds barn, vilka får privilegiet att gå igenom jordelivet
i besittning av den fria viljans stora gåva. Tack vare denna gåva kan de välja gott eller välja ont, och
på så sätt erhålla en belöning efter förtjänst i de kommande evigheterna. På grund av Adams
överträdelse befinner vi oss här i jordelivet. …

Människans fall kom som en förklädd välsignelse, och var ett sätt att befrämja Herrens ändamål
beträffande människans framåtskridande snarare än ett sätt att hindra henne” (se Frälsningens lära,
sammanst. av Bruce R. McConkie, 3 delar [1954–1956], 1:89).

Fråga sedan:

• Varför är det på sin plats att se på Adams och Evas fall som en viktig del av Guds
frälsningsplan? (Adams och Evas fall gjorde det möjligt för Guds barn att få en
fysisk kropp och att gå framåt och bli lika honom.)

Be eleverna gå igenom rutan ”Undervisning om fallet” på sidan 50 i Predika mitt
evangelium. Be sedan eleverna att förklara läran om fallet med sina egna för personen
som sitter bredvid.
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Vårt liv på jorden
Visa videon ”Frälsningsplanen” (4:30) eller be en elev läsa högt följande citat från

president Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas kvorum. Be eleverna söka
efter sätt som en pjäs i tre akter symboliserar Guds frälsningsplan.

”Återlösningsplanen, med sina tre delar, kan liknas vid ett storslaget drama i tre akter.
Akt 1 kallas för ’Det förjordiska livet’. Skrifterna beskriver det som vårt första tillstånd
(se Jud. 1:6; Abr. 3:26, 28). Andra akten, från födelsen till uppståndelsen, är ’Det andra
tillståndet’. Och tredje akten kallas för ’Livet efter döden’ eller ’Evigt liv’.

Vi påminner här i jordelivet om skådespelare som kommer till teatern just när ridån går
upp för andra akten. Vi har missat första akten. Teaterstycket består av många intriger och sidointriger
som går in i varandra, vilket gör det svårt att lista ut vem som relaterar till vem och vad som relaterar
till vad, vilka som är hjältar och vilka som är bovar. Det hela kompliceras ytterligare av att vi inte är
åskådare utan spelar med i pjäsen – står på scenen – i händelsernas centrum!

Det ingår i den eviga planen att vårt förjordiska liv, första akten, är dolt av en slöja. Eftersom vi
inträder i livet i början av akt 2, utan något minne av akt 1, är det inte konstigt att det är svårt att
förstå vad det är som pågår. …

Om ni förväntar er att allt ska bli frid och fröjd i andra akten, blir ni säkert besvikna. Ni kommer inte
att förstå mycket av det som händer och varför saker och ting tillåts vara som de är.

Kom ihåg detta! Repliken ’och de levde lyckliga i alla sina dagar’ skrivs aldrig in i andra akten. Den
raden tillhör tredje akten när mysterierna är lösta och allting ställts till rätta. …

Det finns något som man kan kalla för ett manus till detta storslagna skådespel, tidernas skådespel.
Det beskriver i stora drag, åtminstone kortfattat, vad som hände i första akten–det förjordiska livet.
Fastän det inte finns några detaljer så klargör manuset vad syftet är och det uppenbarar tillräckligt
under pjäsens gång för att ni ska kunna räkna ut vad livet handlar om.

Detta manus, som ni redan bör känna till, är skrifterna – uppenbarelserna. Läs dem. Studera dem. De
talar om vad människan är, varför Gud ’tänker på henne’ and varför han gjorde henne ‘en liten tid
ringare än Gud’ men dock krönt ‘med ära och härlighet’ (Ps. 8:5–6).

Skrifterna säger sanningen. Från dem kan ni lära er tillräckligt om samtliga tre akter för att orientera
er och få en inriktning i livet. De uppenbarar att ’även ni var i begynnelsen hos Fadern, han som är
Ande, det vill säga sanningens Ande,

och sanningen är kunskapen om tingen som de är och som de var och som de kommer att vara’ (L&F
93:23–24)” (se Boyd K. Packer, ”The Play and the Plan” [KUV:s brasafton den 7 maj 1995], s. 2–3;
si.lds.org).

Ställ sedan följande eller liknande frågor:

• På vilka sätt symboliseras frälsningsplanen av en pjäs i tre akter?

• Enligt den här analogin, varför är det svårt för många att förstå meningen med
jordelivet?

• Enligt den här analogin, var kan vi hitta manus till detta storslagna skådespel i tre
akter?

• Hur kan skrifterna hjälpa Guds barn att bättre förstå sitt ändamål i Guds plan?

Förklara för eleverna att när missionärer undervisar om frälsningsplanen hjälper de
undersökare att bättre förstå avsikten med jordelivet och hur vi kan återvända för att
återigen leva med vår himmelske Fader (se Alma 12:32–34). Be eleverna läsa avsnittet
”Vårt liv på jorden” på sidan 50 i Predika mitt evangelium. När de har haft tillräckligt
med tid att läsa avsnittet, fråga:
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• Hur skulle ni förklara meningen med jordelivet i en eller två meningar?

Berätta för eleverna att det är viktigt för undersökare att förstå att vår förberedelse att
återvända till Guds närhet är beroende av besluten vi fattar under vårt liv på jorden.
Beslutet att hålla Guds bud kan hjälpa oss att komma närmare vår himmelske Fader,
men när vi bryter Guds bud håller det oss borta från hans närhet. Skriv följande på
tavlan:

Syndens följder:

Fråga sedan:

• Vilka är syndens följder? (Du kan uppmuntra eleverna gå igenom andra stycket i
”Vårt liv på jorden” på sidan 50 i Predika mitt evangelium. Eleverna kanske använder
andra ord, men bör de förstå följande sanningar: Synd leder till att vi känner oss
olyckliga och skapar känslor av skuld och skam. Det gör oss orena och
ovärdiga att inträda i Guds närhet. Synd hindrar oss från att återvända till vår Fader
i himlen såvida vi inte blir förlåtna.)

• Hur kan en förståelse av syndens följder hjälpa till med att förberedda undersökare
att ta emot försoningens budskap?

Påminn eleverna att i det här livet upplever vi alla en andlig död – vi är skilda från
Guds närhet. Fråga eleverna:

• Hur hjälper oss Jesu Kristi evangelium att övervinna den andliga döden och
återvända till Guds närhet? (När eleverna svarar kan du vilja fråga dem hur tro på
Jesus Kristus, omvändelse, dop genom nedsänkning och den Helige Andens gåva
hjälper var och en av oss att övervinna fallets följder och förbereder oss för att
återvända till Guds närhet.)

Det är viktigt att eleverna får öva på att förklara de olika delarna av frälsningsplanen
som tagits upp i den här lektionen. Det blir då lättare för dem att komma ihåg läran
och principerna när de en gång undervisar undersökare.

Dela upp klassen parvis. Ge paren tillräckligt med tid för att förbereda en lektion på
fem till tio minuter om meningen med vårt liv på jorden. Låt eleverna gå igenom
materialet på sidorna 49–50 i Predika mitt evangelium och även skriftställen från rutorna
Skriftstudier. Om ni har den, kan eleverna också använda sidorna 2–9 i
missionärsbroschyren Frälsningsplanen. När eleverna arbetar på sin uppgift, gå runt i
klassen och hjälp dem att sätta ihop enkla och kortfattade förklaringar av
frälsningsplanens olika delar. Betona igen att om de använder skriftställen i sina
lektioner och vittnar om lärosatserna och principerna de undervisar om, tillför de
styrka till sina lektioner.

När eleverna har haft tillräckligt med tid att gå igenom materialet och förbereda en
kort lektion, ber du varje par undervisa ett annat par. Rotera sedan paren så att varje
par får möjlighet att undervisa en gång. När paren är klara med
undervisningsuppgiften låt dem samtala om följande med eleverna de undervisade:

• Vad gjorde de som undervisade bra?

• Vilka metoder kunde ha gjort presentationen ännu mer verksam?

När alla eleverna haft möjlighet att öva och utvärdera sin undervisning, be eleverna
berätta för resten av klassen vad de lärde sig från aktiviteten.
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Fortsatt utveckling
Både lärare och
missionärer måste rad på
rad lära sig principer om
verksam undervisning
och behärska verksamma
undervisningsmetoder
genom studier, tro,
övning och erfarenhet.
Varje missionärs mål bör
vara att så väl som
möjligt representera
världens Frälsare och
vara en lärare som
kommit från Gud (se Joh.
3:2). De som åkallar
Herren dagligen får
större hjälp när de
strävar efter att bli
bättre.

Du kan skriva upp följande uttalanden på tavlan och be att eleverna funderar på hur
dessa principer kan stärka deras önskan att verka som missionärer:

Varje person du möter är ett barn till vår himmelske Fader och är hans älskade barn.

Varje person du möter bär på bördor av sorg och bedrövelse från synder som inte
åtgärdats genom Kristi renande försoning.

Be några elever berätta vad de känner när de funderar på de här meningarna. Avsluta
lektionen med att fråga eleverna om någon av dem vill bära sitt vittnesbörd för klassen
om de lärosatser som har att göra med frälsningsplanen.

Uppmana till handling
Be eleverna öka sin förståelse av frälsningsplanen och förbättra sina
undervisningsfärdigheter genom att välja en av följande aktiviteter som de kan arbeta
på utanför klassen:

• Gå igenom avsnittet ”Viktiga definitioner” på sidorna 58–59 i Predika mitt
evangelium. Öva på att förklara varje term med dina egna ord genom att använda
enkla sanningsuttryck.

• Gå igenom skriftställena i rutorna Skriftstudier på sidorna 49–50 i Predika mitt
evangelium. Välj ett eller två skriftställen som du vill använda för att undervisa om
olika delar av frälsningsplanen och markera dem i dina skrifter. Lär dig gärna ett
eller två av skriftställena utantill.

• Gör ett utkast för att undervisa om frälsningsplanen. Du kan använda
undervisningsförslagen på sidorna 55–58 i Predika mitt evangelium som referens.

• Tänk på ett tillfälle när din kunskap om frälsningsplanen välsignat ditt liv. Skriv om
den upplevelsen i din studiedagbok eller berätta om den för en vän.
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11 Undervisa om frälsningsplanen
(del 2)

Inledning
Frälsningsplanen innebär att en Frälsare övervinner följderna av
Adams fall. Genom Frälsarens försoningsoffer kan vi övervinna död,
synd och sorg. Dessutom kommer vi att uppstå och de rättfärdiga
återvänder till Guds närhet och blir lika honom. Blivande

missionärer bör ha en klar uppfattning om läran om
frälsningsplanen och vara beredda att förklara den på ett enkelt
sätt och vittna om den med kraft.

Förberedelser
• Studera Jesaja 53:3–5; 1 Korintierbrevet 15:20–22; Alma 7:11–13; Alma 11:42–44;

Alma 34:8–9 och L&F 19:15–19.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 51–54.

• Förbered att visa videon ”Ty så älskade Gud världen” (4:48), som finns på LDS.org.

Lektionsförslag
Jesu Kristi försoning
Skriv följande på tavlan före lektionen:

”[Johannes 3:16] sammanfattar hela frälsningsplanen” (Äldste Bruce R. McConkie).

I början av lektionen ber du eleverna att tyst läsa Johannes 3:16 och vara
uppmärksamma på hur den här versen ”sammanfattar hela frälsningsplanen”.

När eleverna har haft några minuter till att studera och begrunda låter du dem berätta
hur det här skriftstället sammanfattar frälsningsplanen. Om det behövs kan du läsa
hela uttalandet om Johannes 3:16 av äldste Bruce R. McConkie (1915–85) i de tolv
apostlarnas kvorum:

”Det här är nog det berömdaste och mäktigaste skriftställe som någonsin nedskrivits.
Den sammanfattar hela frälsningsplanen genom att binda samman Fadern, Sonen, hans
försoningsoffer, tro på honom som förutsätter rättfärdiga gärningar, och de trofastas
slutliga eviga upphöjelse” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 band [1965–73],
1:144).

Be en elev läsa högt det första stycket i avsnittet ”Försoningen” på sidan 51 i Predika
mitt evangelium. Fråga sedan:

• Hur vill du i en enda mening förklara varför Jesu Kristi försoningsoffer är så viktigt
för vart och ett av Guds barn? (Elevernas svar bör innehålla läran att Jesu Kristi
försoning gjorde det möjligt för oss att övervinna fallets följder.)

• Vilka är fallets följder som vi alla får erfara? (De största följderna är 1] fysisk död, 2]
synd och andlig död [avskild från Guds närhet] och 3] lidande och sorg.

När eleverna ger sina svar kan du lista dem på tavlan i en kolumn under rubriken
”Fallets följder”. Fyll sedan i en kolumn till höger med rubriken ”Hur försoningen
övervinner fallets följder” (eller visa den här uppsättningen på något annat sätt):
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Känna att en lärosats
eller princip är sann
och viktig. Även om
elever kan identifiera och
förstå principer och
lärosatser i evangeliet så
känner de sig ofta inte
motiverade att tillämpa
dem förrän de känner
sanningen och
betydelsen genom
Anden.

Fallets följder Hur försoningen övervinner fallets följder

Fysisk död 1 Kor. 15:20–22

Alma 11:42–45

Predika mitt evangelium, s. 51, ”Försoningen”, stycke 2

Synd och andlig
död

Alma 34:8–9

L&F 19:15–19

Predika mitt evangelium, s. 51–52, ”Försoningen”,
styckena 3–5

Lidande och sorg Jes. 53:3–5

Alma 7:11–13

Predika mitt evangelium, s. 51–52, ”Försoningen”, stycke 6

Dela upp klassen i tre grupper och låt varje grupp studera hänvisningarna i en av de tre
kategorierna i uppställningen. Be eleverna berätta hur materialet de studerade förklarar
hur Jesu Kristi försoning övervinner fallets följder. Berätta för eleverna att skrifterna i
uppställningen på tavlan representerar många skriftställen som kunde användas för att
belysa försoningens lära och att de bör studera andra skriftställen för att få en djupare
insikt om den här läran. När de har haft tillräckligt med tid att studera ber du några
elever från varje grupp förklara vad de har studerat och hur det hjälper oss förstå hur
försoningen kan välsigna oss.

Ge eleverna några minuter på att skriva ner några meningar som sammanfattar eller
ger en översikt på vad de skulle vilja förkunna för en undersökare om Jesu Kristi
försoning. Efter några minuter kan du be några elever läsa för klassen vad de skrivit.

Inbjud Anden att hjälpa eleverna känna sanningen och betydelsen i Jesu Kristi
försoning genom att visa videon ”Ty så älskade Gud världen” (4:48). Be eleverna att
söka efter sätt som Jesus Kristus visade sin kärlek till världen.

Efter videon frågar du:

• På vilka sätt visade Jesus Kristus sin kärlek till andra?

• Hur hjälper den här videon er att förstå Frälsarens verksamhet och försoningsoffer?
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Elevers vittnesbörd Du
kan hjälpa eleverna
känna sig mer trygga att
bära sina vittnesbörd
genom att ofta ge dem
möjligheter i klassen att
göra det. President
Boyd K. Packer
(1924–2015) i de tolv
apostlarnas kvorum
lärde: ”Vi får ett
vittnesbörd genom att
bära det för andra! …
Det är en sak att få ett
vittnesbörd av det du läst
eller av vad någon annan
sagt … Det är en helt
annan sak då Anden
bekräftar för dig i ditt
bröst att det du vittnat
om är sant” (”Herrens
lykta”, Nordstjärnan,
dec. 1988, s. 36).

Be eleverna att gå igenom vad de skrev om det de skulle vilja lära en undersökare om
Jesu Kristi försoning. Ge eleverna några fler minuter till att skriva ner ytterligare
meningar som sammanfattar vad de tror och kan vittna om rörande Jesu Kristi
försoning. Efter några minuter delar du upp eleverna parvis och ber dem rollspela med
varandra hur de skulle vittna om Jesu Kristi försoning för en undersökare.

När varje elev fått möjlighet att rollspela avslutar du den här delen av lektionen med
frågan:

• Varför är det viktigt för en missionär att regelbundet bära sitt vittnesbörd om Jesus
Kristus för dem de undervisar? (Du kan betona att en av den Helige Andens
uppgifter är att vittna om Jesus Kristus [se Joh. 15:26; 3 Ne. 11:32]; när vi därför
vittnar om Jesus Kristus för andra inbjuder vi den Helige Anden att bekräfta vårt
vittne i hjärtat hos dem vi undervisar.)

Uppmuntra eleverna att fundera över vad de kan göra för att fördjupa sin tacksamhet
för och sitt vittnesbörd om Jesus Kristus och hans försoning. Försäkra eleverna att när
de fördjupar sitt vittnesbörd om Frälsaren blir de bättre förberedda på att inbjuda andra
att komma till Kristus.

Vår eviga bestämmelse
Visa eleverna översikten i rutan ”Frälsningsplanen” på sidan 54 i Predika mitt
evangelium. Be eleverna först studera översikten och sedan göra sin egen översikt utan
att titta i Predika mitt evangelium. Deras egen översikt kan utformas som de vill, så
länge den innehåller huvuddelarna av frälsningsplanen. Påminn eleverna att
missionärer behöver kunna förklara huvuddelarna i frälsningsplanen med enkla ord för
en undersökare.

För att hjälpa eleverna förstå innehållet som finns i de tre återstående avsnitten i
lektion 2 i Predika mitt evangelium (s. 52–53), be eleverna att under några minuter läsa
avsnitten och upptäcka lärosatser, principer och begrepp som undersökare behöver få
veta. Medan eleverna läser, sätt upp avsnittets rubriker i en översikt på tavlan:

Vad behöver en undersökare veta?

Andevärlden Uppståndelsen, domen och odödligheten Härlighetsriken

Det kan vara bra att eleverna studerar ett avsnitt åt gången och berättar om lärosatser,
principer eller begrepp som de har upptäckt innan de läser nästa avsnitt. Du kan be en
elev att skriva elevernas svar under motsvarande rubrik på tavlan. Du kan be eleverna
skriva av översikten i sina studiedagböcker och fylla i den allteftersom klassen samtalar
om varje avsnitt.

Ställ därefter följande eller liknande frågor för att hjälpa eleverna analysera det de har
läst:

• Vilken inverkan kommer våra beslut här på jorden ha på oss efter vår död?

• Hur kan vår kunskap om domen påverka våra beslut nu?

• Hur påverkar Jesu Kristi försoning varje fas i vår tillvaro (föruttillvaron, jordelivet
och efterjordiska livet)?

• Varför är det viktigt att tydligt och enkelt presentera dessa sanningar för andra?
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Förklara för eleverna att en av de viktigaste lärosatserna i återställelsen är att Guds
barn har möjlighet att bli lika honom. Vår insikt om vår himmelske Fader ger oss hopp
att vi genom Jesu Kristi försoning kan gå framåt och ta emot upphöjelsens välsignelser
(se ”Upphöjelse”, i Predika mitt evangelium, s. 59). Fastän vi en dag kan bli lika Gud ska
vi alltid tillbe honom. Vår utveckling ändrar aldrig hans identitet som vår Fader och vår
Gud. (Mer om det här ämnet, finns i artikeln under Gospel Topics som heter
”Becoming Like God” på lds.org/topics.)

Dela in klassen parvis och be varje par förbereda sig för att undervisa någon om livets
ändamål och vad som händer med oss när vi dör. När de förbereder sig kan eleverna
använda sidorna 51–54 i Predika mitt evangelium eller sidorna 10–15 i
missionärsbroschyren Frälsningsplanen, om den finns tillgänglig. Uppmuntra eleverna
att använda minst ett skriftställe i sin presentation. Uppmuntra också eleverna att
använda sin egen översikt av frälsningsplanen eller översikten på sidan 54 i Predika
mitt evangelium. Förklara att deras undervisning ska vara enkel och tydlig och avslutas
med deras vittnesbörd. Ge paren tillräckligt med tid för att förbereda en lektion och be
sedan varje par arbeta tillsammans med ett annat par. Tilldela ett par i varje grupp att
undervisa det andra paret.

När elevparen avslutat sin undervisning kan du låta gruppen samtala om följande: Vad
var det som gick bra i er undervisning? Hur kunde eleverna som undervisade göra
bättre?

Be dem sedan byta roller och låt paret som undervisades, undervisa det andra paret.
Förvissa dig om att det finns tid till att få feedback. När alla paren har undervisat, be
eleverna berätta om insikter de fick från aktiviteten för resten av klassen.

Om tiden medger, avsluta lektionen med att bära ditt vittnesbörd om frälsningsplanen
eller ge elever möjlighet att göra detsamma.

Uppmana till handling
Be eleverna välja en eller två av följande aktiviteter som de kan arbeta på utanför
lektionen för att öka sin förståelse om frälsningsplanen:

• Öva på att skriva ner översikten på sidan 54 i Predika mitt evangelium och förklara
huvudpunkterna i frälsningsplanen genom att använda ett skriftställe för att stödja
varje punkt.

• Hur skulle du undervisa frälsningsplanen för någon som nyligen förlorat en
familjemedlem eller älskad anhörig? Skriv ett kort sammandrag eller översikt om
dina förslag i din studiedagbok.

• Studera ett tal om Jesu Kristi försoning från ett tal under en generalkonferens
nyligen. Hitta principer i talet som hjälper dig bättre förstå Jesu Kristi försoning.
Gör en lista över de sätt som försoningen välsignar dig dagligen.

• Be om möjligheter att berätta om frälsningsplanen för någon som skulle välsignas
av att få en bättre förståelse av vår himmelske Faders plan. Handla sedan i tro och
undervisa om den här läran för att välsigna personens liv.
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12 Finna människor att undervisa

Inledning
Missionärer kan inte undervisa om evangeliet förrän de finner
någon att undervisa. Att finna människor kräver tro – tro till att
tala med människor om Jesu Kristi evangelium, tro på att upptäcka
undervisningstillfällen och tro på att Gud ska leda dem till
människor som är redo att lyssna. Det bästa sättet att finna
människor att undervisa är genom kyrkans medlemmar. Alla

kyrkans medlemmar och däribland blivande missionärer har det
personliga ansvaret att hjälpa till med att finna människor som är
redo att ta emot det återställda evangeliet. Unga människor kan
förbereda sig för en heltidsmission genom att berätta om
evangeliet nu, både personligen och genom resurser på nätet.

Förberedelser
• Studera L&F 18:10, 14–16; 33:6–11 och 100:5–6.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 159, 164, 166, 174.

• Förbered att visa videon ”Utveckla tro till att finna” (2:55), Distrikt 1, som finns på
LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Skördens Herre: Familjen Adams” (4:41), som finns på
LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Berätta vad du tror på” (2:02), som finns på LDS.org.

• Be en eller två elever före lektionen att demonstrera en eller båda av följande
uppgifter under lektionen: 1) hur man använder LDS.org eller mormon.org för att
visa videor eller annat material genom sociala medier och 2) visa hur man skapar
en profil på mormon.org.

Lektionsförslag
Utveckla tro till att finna människor att undervisa
Förklara att president Wilford Woodruff verkade som missionär i England kort efter att
han ordinerades till apostel. Sätt upp följande berättelse som visar betydelsen av att
söka Herrens hjälp att finna människor att undervisa, och be elever turas om att läsa
den högt. Låt klassen upptäcka vad äldste Woodruff gjorde för att finna människor att
undervisa:

”Äldste Woodruff sökte Herren i bön … och frågade vart han skulle bege sig. Han
berättade: ’Eftersom jag trodde att det var min förmån och min plikt att få veta Herrens
vilja, bad jag min himmelske Fader i Jesu Kristi namn om att få veta hans vilja angående
detta. Så jag frågade, och Herren gav, och visade mig att det var hans vilja att jag
omedelbart skulle bege mig till södra England. Jag samtalade med broder William

Benbow om detta. Han hade bott i Herefordshire och hade vänner som fortfarande bodde där. Han
ville mycket gärna att jag skulle besöka denna del av landet och erbjöd sig generöst att följa med mig
till sin brors hus och bekosta resan, vilket jag genast accepterade.’

Den 4 mars 1840 anlände äldste Woodruff och William Benbow till Williams bror Johns hem. ’Inom en
timme efter min ankomst till hans hus’, erinrade sig president Woodruff, ’fick jag veta varför Herren
skickat mig dit. … Jag fann en grupp män och kvinnor, ungefär sex hundra, som slutit sig samman
under namnet United Brethren [Förenade brödraskapet], och de verkade för att upprättade den
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forntida ordningen. De ville att evangeliet skulle predikas av profeter och apostlar, liksom jag hade
velat i min ungdom.’

Genom flitiga bibelstudier förberedde sig John Benbow och hans vänner för att ta emot det återställda
evangeliet.

Familjen Benbow tog snabbt emot återställelsens budskap och William återvände till Staffordshire
’efter att ha haft den glada förmånen att se sin bror John Benbow, och hela hans hushåll … döpas in i
det nya och eviga förbundet’. Äldste Woodruff stannade i området i ungefär åtta månader. Han
berättade senare: ’De första trettio dagarna efter min ankomst till Herefordshire döpte jag fyrtiofem
predikanter och flera hundra medlemmar. … Vi förde in två tusen medlemmar på ungefär åtta
månaders arbete.’

President Woodruff skrev om denna upplevelse: ’Hela berättelsen om missionen i Herefordshire visar
betydelsen av att lyssna till Guds milda och stilla röst och den Helige Andens uppenbarelser. Herren
hade där förberett ett folk för evangeliet. De bad om ljus och sanning och Herren sände mig till dem’”
(Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford Woodruff [2004], s. 89–90).

Fråga eleverna:

• Vad gjorde äldste Woodruff för att avgöra var han skulle finna människor som var
redo att ta emot evangeliet?

• På vilka sätt hjälpte Herren äldste Woodruff? (Du kan påpeka för eleverna att
Herren inte bara inspirerade äldste Woodruff att bege sig till södra England men
han öppnade också vägen för äldste Woodruff att undervisa i John Benbows hem
där hundratals män och kvinnor var redo att ta emot evangeliet.)

• Vilken princip om att hitta människor att undervisa belystes av äldste Woodruffs
upplevelse? (Sammanfatta elevernas svar genom att skriva följande princip på
tavlan: Herren kan hjälpa oss att finna människor som har förberetts att ta
emot evangeliet när vi ber om hjälp, lyssnar till Anden och sedan handlar i
tro.)

Be eleverna slå upp sidan 159 i Predika mitt evangelium och låt en elev läsa högt det
första stycket i avsnittet ”Utveckla tron på att finna”. Fråga sedan:

• När ni vet att ”Herren förbereder människor att ta emot dig och det återställda
evangeliet”, hur motiverar det er att förbereda er för att verka som missionärer?

Låt eleverna läsa nästa stycke på sidan 159 i Predika mitt evangelium, i underavsnittet
”Guds familj”. Fråga sedan:

• Hur påverkas era känslor om att finna människor att undervisa av läran att alla
män och kvinnor tillhör Guds familj?

• I citatet från Alma 31:34–35, vad bad Alma om när han gjorde sig redo att predika
för zoramiterna?

• Vad lär vi oss av Almas bön?

Visa videon ”Utveckla tro till att finna” (2:55), och låt eleverna upptäcka insikter
om att finna människor att undervisa. Uppmuntra gärna eleverna att skriva ner det de
hittar.

Fråga:

• Vilken insikt om att finna människor att undervisa fick ni av missionärerna i den
här videon? (Eleverna kanske svarar så här: Missionärer bör be om möjligheter,
älska andra och se dem som Gud ser dem, och komma ihåg att Herren förbereder
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sina barn på att ta emot evangeliet och leder sina missionärer till att finna dem.
Eftersom Gud älskar sina barn vill han att alla ska få möjligheten att höra och ta
emot evangeliet.)

• Varför är det viktigt att handla efter de känslor man får att nå ut till andra och
inbjuda dem att lära sig om evangeliet?

Be eleverna läsa de tre styckena i underavsnittet ”Finnen sådana som vilja mottaga
eder” på sidan 160 i Predika mitt evangelium. Fråga sedan:

• Vilka svårigheter kan vi ställas inför när vi försöker finna människor att undervisa?
(Vi vet vanligtvis inte vem som är redo för evangeliet. Människor kanske inte
genast erkänner oss som Herrens tjänare. De kanske inte inser att de faktiskt söker
efter det återställda evangeliet.)

• Hur hjälper Herren oss att finna människor att undervisa? (Han sänder den Helige
Anden att vägleda oss.)

• Vad tror ni att Herren vill att missionärer ska göra när de inte omedelbart ser
resultat av arbetet att finna människor att undervisa?

Om det finns elever i klassen som är nyomvända till kyrkan kan du inbjuda en eller
flera av dem att berätta hur de kom i kontakt med kyrkan och hur de kom att veta att
missionärerna förkunnade sanningen. Om det inte finns några nyomvända i klassen
kan du be eleverna tänka på en nyomvänd som de känner väl i sin familj eller
församling. Du kan be eleverna berätta för klassen hur det gick till när den personen
tog emot evangeliet.

Betydelsen av medlemmars missionsarbete
Sätt upp följande citat av president Thomas S. Monson och be en elev läsa det högt för
klassen:

”Nu är det dags för medlemmar och missionärer att komma samman, att samarbeta, att
verka i Herrens vingård för att föra själar till honom. Han har berett medel för oss till att
sprida evangeliet på många olika sätt, och han hjälper oss i vårt arbete om vi handlar i
tro och för att utföra hans verk” (”Tro på frälsningsarbetet”, [tal hållet under det
världsomfattande ledarutbildningsmötet om frälsningsarbetet, 23 juni 2013]).

Du kan ställa följande eller liknande frågor:

• Varför är det viktigt att komma ihåg att en Guds profet har bett oss att delta i
medlemmars missionsarbete? (Du kan be eleverna läsa i L&F 88:81; som framhäver
Herrens förväntningar av dem som har tagit emot evangeliet.)

• Varför tror ni att president Monson sa att ”nu är det dags” för medlemmar och
missionärer att arbeta tillsammans?

Be sedan eleverna slå upp sidan 164 i Predika mitt evangelium och låt tre elever turas om
att läsa högt de tre första styckena under rubriken ”Medlemmarnas betydelse.” Fråga
sedan:

• Vad kan resultatet bli när medlemmar och missionärer samarbetar för att predika
evangeliet? (Elevernas svar kan innehålla följande princip: När medlemmar
inbjuder andra att bli undervisade och är med på undervisningen är det fler
människor som döps och förblir aktiva i kyrkan.)
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Visa videon ”Skördens Herre: Familjen Adams” (4:41), och be eleverna vara
uppmärksamma på vad kyrkans medlemmar gjorde för att hjälpa familjen Adams att ta
emot evangeliets välsignelser.

Fråga:

• Vilka ansträngningar gjordes som ledde till att familjen Adams tog emot
evangeliets välsignelser?

• Vad tror ni fick medlemmarna i videon att berätta om evangeliet för familjen
Adams?

Låt eleverna läsa upp för klassen de två styckena i avsnittet ”Ingen ansträngning är
förgäves” i Predika mitt evangelium, sidan 174. Du kan därefter ställa följande eller
liknande frågor:

• Varför är ingen ansträngning förgäves när det gäller att tjäna och undervisa även
om människor inte tar emot en inbjudan att undersöka det återställda evangeliet?

• Hur kan en missionär bibehålla en sund inställning när människor väljer att inte
undersöka evangeliet?

Be eleverna berätta vad de har gjort för att delta i medlemmars missionsarbete. Be dem
förklara hur det kändes när de försökte berätta om evangeliet för andra.

Delta i medlemmars missionsarbete
Lista följande skriftställen på tavlan och be sedan varje elev att tyst läsa ett av
skriftställena och söka efter välsignelser som lovas dem som deltar i missionsarbetet.

L&F 18:10; 14–16

L&F 33:6–11

L&F 100:5–6
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Uppmuntra samtliga
elever att delta.
Läraren bör sträva efter
att finna sätt att på ett
lämpligt sätt inbjuda
samtliga elever att delta i
meningsfulla
diskussioner, även dem
som av olika anledningar
tvekar att delta. Ibland
tenderar en elev eller en
mindre grupp av elever
att dominera
klassdiskussionen.
Läraren kan behöva ha
ett personligt samtal
med sådana elever och
tacka dem för deras
villighet att delta i
klassdiskussionen och
sedan be om deras hjälp
med att få andra elever
att också delta.

När eleverna fått några minuter att gå igenom skriftstället de valt, be dem förklara de
verser de läste och berätta hur de utlovade välsignelserna kan motivera dem att finna
människor att ta emot evangeliets budskap. Uppmuntra alla dina klassmedlemmar att
delta i den här diskussionen. Du kan skriva deras svar på tavlan bredvid dithörande
skriftställen.

Du kan skriva följande princip på tavlan: Som medlemsmissionärer kan vi börja nu
med att finna människor som missionärerna kan undervisa.

För att hjälpa eleverna bättre förstå hur de kan delta i medlemmarnas missionsarbete
låt en elev läsa upp följande citat från äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen att vara uppmärksam på råden om hur man kan få tillförsikt och
mod i att sträcka sig ut mot andra:

”Bröder och systrar, rädsla ersätts med tro och tillit när medlemmar och
heltidsmissionärer knäböjer i bön och ber Herren välsigna dem med missionärstillfällen.
Sedan måste vi visa vår tro och söka efter möjligheter att presentera Jesu Kristi
evangelium för vår himmelske Faders barn, och då kommer säkerligen tillfällen. Det här
kräver aldrig att man gör något som känns påtvingat eller krystat. Det flödar som ett

naturligt resultat av vår kärlek till våra bröder och systrar. Var bara positiv så känner de du talar med
din kärlek. De glömmer aldrig den känslan, även om det kanske inte var rätt tillfälle för dem att ta
emot evangeliet. Det kan också ändras i framtiden när deras omständigheter förändras.

Det är omöjligt för oss att misslyckas när vi gör vårt bästa och går Herrens ärenden. Resultatet må
vara en följd av personens handlingsfrihet, men det är vårt ansvar att sprida evangeliet.

Lita på Herren. Han är den gode Herden. Han känner sina får och hans får känner igen hans röst, och
idag är den gode herdens röst din röst och min röst. Och om vi inte engagerar oss kommer många
som skulle ha lyssnat på återställelsens budskap att förbigås. Enkelt sagt handlar det om tro och
handling från vår sida. Principerna är ganska enkla: be, enskilt och med din familj om
missionärstillfällen. …

Du behöver inte vara en utåtriktad person eller en vältalig eller övertygande lärare. Om du känner
sann kärlek och ett sant hopp inom dig har Herren lovat: ’Höj era röster för dessa människor, uttala de
tankar som jag skall lägga i era hjärtan, och ni skall inte komma på skam inför människorna,

ty det skall … i samma ögonblick, bli er givet vad ni skall säga’ (L&F 100:5–6)” (”Sätt din lit till
Herren, Liahona, nov. 2013, s. 44).

Fråga:

• Vad föreslog äldste Ballard att medlemmar kan göra för att med större tillförsikt
presentera evangeliet för andra?

• På vilka sätt handlar det om tro att finna människor att undervisa?

Låt eleverna få några minuter att söka igenom listan i ”Förslag på hur du kan hjälpa
medlemmar” på sidan 166 i Predika mitt evangelium och sök efter särskilda sätt som
medlemmar kan delta i missionsarbetet. Be eleverna berätta vad de har gjort för att
delta i medlemmars missionsarbete. Fråga sedan:

• Vilka av de här förslagen kunde ni använda nu för att inbjuda andra att lyssna på
evangeliets budskap?

• Varför tror ni att en del medlemmar i kyrkan tvekar att nå ut till andra på de sätt
som finns i den här listan?
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Skrivuppgifter
Skrivuppgifter ger
eleverna möjlighet att
delta på ett personligt
sätt, ta emot inspiration,
förbereda sig för att
undervisa och uttrycka
sina känslor för andra.

Låt eleverna använda några minuter till att skriva ner några saker som de kan göra för
att finna människor för missionärer att undervisa. Föreslå för eleverna att deras planer
kan bli mer givande om de skriver ner namn på särskilda vänner och
familjemedlemmar utanför kyrkan för vilka de kan berätta om evangeliets budskap. Du
kan föreslå att eleverna skriver om saker de kan göra som att be regelbundet om
missionärstillfällen, prata med andra om evangelierelaterade saker, inbjuda andra att
komma till kyrkans möten eller andra aktiviteter, inbjuda andra att lyssna på
lektionerna från missionärerna, inbjuda andra att läsa Mormons bok, osv. Med Andens
vägledning kan du be några elever att berätta för klassen om sina planer.

Använd alla verktyg som Gud har förberett
Be en elev läsa högt följande av äldste Tom L. Perry (1922–2015) i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen lyssna efter hur processen att finna människor att undervisa
undergår förändring:

”När jag var en ung missionär kunde vi ta kontakt på gatan och knacka på dörrar för att
sprida evangeliet. Världen har förändrats sedan dess. Nuförtiden är många strängt
upptagna med sina liv. De skyndar hit och dit och är ofta inte så villiga att låta
främlingar komma in i deras hem, oinbjudna, för att meddela budskapet om det
återställda evangeliet. Deras främsta kontakt med andra, också nära vänner, är ofta via

internet. Själva missionsarbetet måste därför förändras om Herren ska kunna utföra sitt verk att samla
in det skingrade Israel ’från jordens fyra hörn’ [2 Ne. 21:12]. Missionärerna har numera tillstånd att
använda internet i sitt missionsarbete. …

När missionärerna går in i den nya tidsåldern när de använder datorer i Herrens verk, inbjuder vi unga
och gamla, vuxna och yngre, ungdomar och barn överallt att delta i detta glädjande nya verk genom
att bli Facebook-vänner med missionärerna i ert område på era egna datorer och sprida evangeliets
budskap online och genom att själva engagera er i missionsarbetet. …

Liksom missionärer måste anpassa sig till en föränderlig värld, måste medlemmarna också förändra
sitt sätt att tänka på missionsarbetet. När jag säger detta vill jag klargöra att det vi som medlemmar
ombes göra inte har ändrats, men vårt sätt att fullgöra vårt ansvar att sprida evangeliet måste
anpassa sig till en värld i förändring” (”Missionärsarbete i den digitala tidsåldern” [tal hållet under
det världsomfattande ledarutbildningsmötet om frälsningsarbetet, 23 juni 2013]).

Fråga:

• Varför sa äldste Perry att vi som medlemmar och missionärer måste börja använda
online-resurser när vi berättar om evangeliet? Vilka är fördelarna med att använda
dessa resurser?

• Vilka är några av online-verktygen eller resurserna som ni kunde använda för att
berätta om ert vittnesbörd om evangeliet och inbjuda andra att lära mera?

• På vilka särskilda vis kunde ni använda dessa verktyg för att berätta om evangeliets
budskap? (Den här diskussionen hjälper eleverna upptäcka principen att Jesu
Kristi efterföljare kan använda modern teknik för att bära sina vittnesbörd
om evangeliet med människor över hela världen.)

Obs: När klassen samtalar om online-resurser för missionärer kan du nämna mormon.org, som är särskilt
skapad och skriven för att nå icke-medlemmar. Den här webbplatsen är en utmärkt resurs för undersökare.
Den innehåller svar på många ofta förekommande frågor och dess innehåll är i harmoni med lektionerna i
Predika mitt evangelium. Mormon.org presenterar också tusentals profiler som lagts upp av kyrkans
medlemmar runtom i världen. Du kan uppmuntra dina elever att skapa egna profiler där de kan berätta om
sina känslor för evangeliet.
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Sätt upp följande riktlinjer från LDS.org och be en elev att läsa upp första stycket. Be
sedan andra elever att läsa upp listan med riktlinjer för hur man använder sociala
medier. Be klassen vara uppmärksam på sätt som den här informationen kan hjälpa
dem att bli bättre på att berätta om evangeliet på nätet.

”Sociala medier kan kraftfullt påverka dem som använder sig av dem. De kan visa hur vi uttrycker vår
tro på Jesus Kristus och stärka förhållanden. Kyrkan uppmuntrar oss att använda sociala medier så
länge som de stöder kyrkans uppgift, förbättrar relationer och underlättar uppenbarelse bland vår
himmelske Faders barn. Kyrkans medlemmar uppmuntras att alltid och överallt vara exempel på sin
tro, också när de deltar i globala konversationer som finns tillgängliga genom sociala medier. …

Här följer några förslag på hur man använder sociala medier i sitt liv: …

Var inte otrevlig när du kommunicerar med andra på Internet. De sista dagars heligas lära kräver av
medlemmarna att de behandlar sin nästa med respekt, oavsett situation.

Uttryck ditt personliga vittnesbörd om evangeliet, enligt Andens vägledning. Sådana budskap ska vara
personliga. Ge inte intryck av att du talar för kyrkan. Bilda inte grupper som ger intryck av att de
officiellt representerar eller stöds av kyrkan.

Var alltid ett exempel på en Kristi efterföljare i dina kontakter med andra i sociala medier. Ditt positiva
exempel kan påverka dem som du umgås med. Det är klokt att bryta kontakten med sådana som
ständigt försöker dra ner andra och särskilt dem som lägger upp olämpligt material. …

Utöva urskillning när du lägger ut något på sociala medier. Det finns ingen ’ta bort-knapp’ på Internet.
Bilder och inlägg kan stanna kvar i många år och kan påverka negativt när du söker arbete eller
inträde till universitet, liksom vid andra tillfällen då dina offentliga internetuppteckningar kan
granskas. Se till att din kommunikation harmonierar med ditt beslut att ta på dig din Frälsares namn”
(”Sociala mediahjälpmedel för medlemmar”, LDS.org).

Be eleverna delge klassen sina tankar om varför det är viktigt för dem att komma ihåg
förslagen på den här listan när de berättar om evangeliet på nätet.

Om tiden räcker till kan du be en elev visa för klassen hur man kan dela en video eller
annat material från LDS.org eller mormon.org på sociala medier. Du kan också be en
annan elev visa hur man skapar profiler på mormon.org.

Du kan visa videon ”Berätta vad du tror på” (2:02) för att hjälpa eleverna känna
tillförsikt i sin förmåga att använda tekniska resurser för att berätta om sina känslor
och vittnesbörd om evangeliet. Innan du visar videon kan du be eleverna söka efter
inflytandet en person kan ha genom tekniska resurser för att berätta om sina känslor
om evangeliet.

Efter videon, fråga:

• Hur kan tekniska resurser vara till hjälp för medlemmar som vill sprida evangeliets
budskap?

Be eleverna att beskriva hur de kunde använda tekniska resurser för att bära sitt
vittnesbörd för andra. Avsluta med att bära ditt vittnesbörd om läran och principerna
du undervisat om i lektionen.

Uppmana till handling
Hjälp eleverna att börja nu med att finna människor som är redo att lyssna till
evangeliets budskap genom att göra en eller flera av följande aktiviteter:

• Gör färdigt det du listade under den här lektionens skrivuppgift för att finna
människor för missionärerna att undervisa.
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• Gå igenom din lista över kontakter på din mobil och sök efter mindre aktiva
medlemmar eller icke-medlemmar. Ring eller sms:a personen och inbjud honom
eller henne att följa med till kyrkan på söndag.

• Utforska webbplatsen mormon.org och titta på sidans resurser som videor, artiklar
och profiler som lagts in av medlemmar i kyrkan. Dela en video, artikel eller annat
material med andra på sociala medier.

• Skapa en egen profil på mormon.org. Dela din profil med andra på sociala medier.

• Dela en video från Mormon Messages och dina känslor om den på sociala medier.
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13

Villighet att lära Lärare
kan fokusera elevernas
sinnen på
inlärningsupplevelsen
genom att inleda varje
lektion med något som
fångar elevernas
uppmärksamhet. En
lärare kan till exempel
skriva ner intressanta
frågor på tavlan eller visa
ett föremål eller en bild
som fångar elevernas
intresse när de kommer
till lektionen.

Undervisa Jesu Kristi
evangelium (del 1)

Inledning
Jesu Kristi evangelium innefattar de eviga lärdomar, principer, lagar,
förbund och förrättningar som behövs för att människorna ska
kunna komma tillbaka till Guds närhet och bli upphöjda i det
celestiala riket. Evangeliets första grundsatser och förordningar är
tro på Jesus Kristus, omvändelse, nedsänkningsdop och den Helige

Andens gåva. Blivande missionärer bör vara beredda att hjälpa
undersökare ha tro på Jesus Kristus och omvända sig från sina
synder innan de låter döpa sig och ta emot den helige Andens
gåva.

Förberedelser
• Studera Mosiah 3:19; 4:1–3; 5:2 och Alma 36.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 60–63.

• Förbered att visa bilden Alma den yngres omvändelse (Evangeliebilder [2009], nr 77)
eller en liknande bild.

• Förbered att visa videon ”Jesus Kristus är vägen” (5:02), som finns på LDS.org.

• Gör kopior av utdelningsbladet ”Omvändelse” som finns i slutet av lektionen för
att använda det tillsammans med undervisningstipset om omvändelse (valfritt).

Lektionsförslag
Genom Kristus kan vi bli renade från synd
För att hjälpa eleverna lära sig från lektionen skriv följande fråga på tavlan innan
lektionen börjar:

Hur skiljer sig vår himmelske Faders normer från världens normer om rätt och fel?

Börja lektionen med att be elever besvara frågan på tavlan. När några av eleverna har
svarat be en elev att läsa upp texten i rutan ”Synd” på sidan 61 i Predika mitt
evangelium. Fråga sedan:

• Varför är det viktigt för undersökare att förstå vad synd är och vad dess följder är
innan de lär sig om Jesu Kristi evangelium?

Skriv följande fråga på tavlan och be eleverna söka efter ett svar när de studerar
avsnittet ”Genom Kristus kan vi bli renade från synd” på sidorna 60–61 i Predika mitt
evangelium:

Vilka sanningar hittade ni i det här avsnittet som kunde hjälpa undersökare närma sig
Jesus Kristus?

När eleverna har haft tillräckligt med tid att läsa ber du dem berätta vad de hittat.
Svaren kan innehålla följande sanningar:

• Gud sände sin älskade Son Jesus Kristus till världen för att vi skulle få möjlighet att
återvända för att bo i hans närhet när vi dör.
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• Endast genom Frälsarens nåd och barmhärtighet kan vi bli rena från synden.

• Genom Jesu Kristi försoning och uppståndelse förs alla människor tillbaka till
Herrens närhet för att dömas.

• Inget orent kan vistas i Guds närhet.

• Jesus Kristus stod i vårt ställe och led straffet för våra synder.

• Jesus Kristus förlåter våra synder när vi tar emot honom, omvänder oss och håller
hans bud.

Ge därefter eleverna några minuter till att studera eller markera skriftställena i stycket
de just läste eller i rutan Skriftstudier på sidan 61 som belyser en av principerna de just
hittade. Du kan låta hälften av klassen välja skriftställen i styckena de just läste och den
andra hälften kan välja skriftställen i rutan Skriftstudier. Be eleverna förbereda sig på
att förklara hur de kan använda ett eller flera av dessa skriftställen för att hjälpa en
undersökare förstå och uppskatta vad vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus
har gjort för att hjälpa oss övervinna syndens följder. Efter ett par minuter ber du några
elever att förklara vad de har lärt sig.

Tro på Jesus Kristus
Gå igenom uttalandet med eleverna om missionärssyftet i rutan ”Din uppgift” på
sidan 1 i Predika mitt evangelium. Fråga sedan:

• Vad är skillnaden mellan 1) att hjälpa någon ”komma till Kristus” och bli omvänd
till hans återställda evangelium och 2) att bara hjälpa någon att bli medlem i
kyrkan?

• Varför är det viktigare för missionärer att hjälpa människor komma till Kristus än
att hjälpa dem bli medlemmar i kyrkan?

Be eleverna studera det första stycket i avsnittet ”Tro på Jesus Kristus” på sidan 61 i
Predika mitt evangelium. När de studerar be eleverna att söka efter hur tro på Jesus
Kristus kan hjälpa en person bli omvänd till hans återställda evangelium. Fråga sedan:

• Från det ni har läst, vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus?

• Hur leds någon som har tro på Jesus Kristus att bli omvänd till hans återställda
evangelium?

Skriv på tavlan: Tro på Frälsaren Jesus Kristus leder till handling. Be eleverna läsa
resten av texten i avsnittet ”Tro på Jesus Kristus” på sidan 61–62 i Predika mitt
evangelium. När de läser be dem markera en del av de handlingar som visar att en
person har tro på Jesus Kristus och hans försoning. Efter några minuter frågar du:

• Nämn några handlingar som visar att en undersökare utvecklar tro på Jesus
Kristus. (I svaren kan ingå: omvändelse, lära sig om och bli lik Frälsaren, hålla
buden, undvika synd, be om styrka att övervinna frestelser, lära sig Guds ord och
att hålla fast vid beslutet att leva efter evangeliets principer.)

• Enligt det ni läste, hur välsignar Jesus Kristus oss i våra dagliga liv när vi utövar tro
på honom? (Tänkbara svar: han ger oss kraft att övervinna livets svårigheter, han
hjälper oss förändra vårt hjärtas önskningar, han botar oss fysiskt och andligt.)

Be eleverna skriva svar på följande frågor i sina studiedagböcker:

• Hur har er tro på Jesus Kristus motiverat er att handla på de sätt som beskrivs i det
här avsnittet?
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• Vad kan ni göra mera den här veckan som visar att ni har tro på Jesus Kristus?

Dela upp eleverna parvis. Be paren förbereda en lektion på två till tre minuter om tro
på Jesus Kristus. Som hjälp i förberedelsen låt eleverna använda materialet i Predika
mitt evangelium, sidorna 61–62, och även ett eller två skriftställen från rutan
Skriftstudier . Eleverna kan också använda missionärsbroschyren Jesu Kristi evangelium.
När eleverna har haft tillräckligt med tid att förbereda sig, organisera paren i grupper
om fyra elever (två par i varje grupp). Ge ett par i uppgift att undervisa det andra paret.
Förklara för dem att de bör använda egna ord och vara enkla och tydliga i sin
undervisning.

När eleverna avslutar sin undervisning, låter du de små grupperna samtala med
varandra om vad som gick bra, vad som var svårt att undervisa och varför och hur
deras undervisning hjälpte dem som undervisades känna hur viktigt det är att ha tro på
Jesus Kristus.

Be dem sedan byta roller och låt det andra paret undervisa. Förvissa dig om att det
finns tid till att få feedback.

I slutet av den här övningen, fråga eleverna om de har några frågor eller vilka insikter
de fick. Om eleverna tvekar med sina svar, kan du fråga: ”Fanns det något ni särskilt
tyckte om som ni hörde från dem som undervisade er?” Fråga om några av eleverna
vill berätta för klassen om en erfarenhet de haft när de välsignades av att ha tro på
Jesus Kristus.

Omvändelse
Sätt upp en bild på Alma och Mosiahs söner (se Evangeliebilder, nr 77), och be en elev
att kortfattat berätta om Alma den yngres omvändelse (se Alma 36:6–24). Låt sedan
några elever turas om att läsa upp Alma 36:13, 17–21 och 23–25.
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Reagera positivt. När
en elev ger ett svar bör
läraren uppmärksamma
det på ett positivt sätt.
Det kan vara ett enkelt
”tack” eller en
kommentar om svaret.
När ett felaktigt svar ges
kan läraren formulera om
frågan för att ge eleven
en ny chans att besvara
frågan. Läraren bör
skapa en atmosfär av
förtroende så att alla
eleverna känner att de
tryggt kan berätta om
sina tankar och känslor.

Fråga sedan:

• Hur visade Alma att han hade tro på Jesus Kristus?

• Vad hände till följd av att Alma visade tro?

• Vad blev följden av Almas uppriktiga omvändelse?

Ge eleverna en minut till att skriva en mening som beskriver omvändelse i sina
studiedagböcker. Be flera elever läsa sina meningar för klassen. För att hjälpa eleverna
fastställa i sinnet en enkel definition på omvändelse, sätt upp följande citat av äldste
Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum och be en elev läsa det högt:

”När vi syndar vänder vi oss bort från Gud. När vi omvänder oss vänder vi oss till
Gud. …

Omvändelse innebär att vända sig bort från sådant som oärlighet, stolthet, vrede och
orena tankar, att vända sig till annat som till exempel vänlighet, osjälviskhet, tålamod
och andlighet. Det är att ‘åter vända’ till Gud” (”Bli omvända … så att jag kan hela er”,

Liahona, nov. 2009, s. 40–41).

• Hur kan de här enkla orden hjälpa er att förklara meningen med omvändelse? (När
eleverna besvarat frågan skriver du följande princip på tavlan: Omvändelse
betyder att vända tillbaka till Gud.)

För att hjälpa eleverna bättre förstå omvändelsens process och resultat kan du be
eleverna studera Mosiah 3:19; 4:1–3 och 5:2. När de studerar be eleverna söka efter ord
och uttryck som beskriver vad det betyder att omvända sig. När eleverna har haft
tillräcklig med tid ber du några av dem förklara vad de hittade. Fråga sedan:

• Vilka bevis finner ni i de här verserna på att kung Benjamins folk utövade tro på
Jesus Kristus för att slutligen få förlåtelse för sina synder?

Dela ut utdelningsblad med följande uppställning eller rita den på tavlan och låt
eleverna skriva av den i sina studiedagböcker:

Vad menas med omvändelse? Hur omvänder vi oss? Vilka är omvändelsens frukter
eller tecken?

Ändring av tankar, trosuppfattning
eller beteende

Känna ånger eller sorg
efter Guds vilja

Ta emot Kristi barmhärtighet

Be eleverna studera avsnittet ”Omvändelse” på sidan 62 i Predika mitt evangelium. När
de läser låt eleverna fylla i kolumnerna på sina uppställningar eller utdelningsblad
genom att använda ord, uttryck eller meningar från Predika mitt evangelium. För att
hjälpa eleverna se de olika slags uttryck de kan använda finns det ett exempel i varje
kolumn. När de är klara kan deras uppställning se ut ungefär så här:
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Förstå lärosatser och
principer. När eleverna
verkligen förstår en
lärosats eller en princip
så kan de göra mer än
bara ge en enkel
definition. De kan också
förstå hur lärosatsen eller
principen kan påverka
deras liv. När eleverna en
gång upptäcker och
förstår en lärosats eller
princip kan de lättare
tillämpa den. Läraren kan
hjälpa elever bättre
förstå och tillämpa
lärosatser och principer
genom att ställa frågor
som leder eleverna till att
analysera vad de har
studerat.

Vad menas med omvändelse? Hur omvänder vi oss? Vilka är omvändelsens
frukter eller tecken?

Ändring av tankar,
trosuppfattning eller beteende

Ny syn på sig själv, på Gud och
på världen

Föra vårt liv i harmoni med Guds
vilja

Vända om från synden och inte
upprepa den

Ständigt försöka rätta till
överträdelser och bli bättre

Känna ånger eller sorg efter Guds
vilja

Sluta upp med att göra det som
är fel

Fortsätta göra det som är rätt

Inse våra synder

Bekänna synder

Be Gud om förlåtelse

Rätta till de problem våra
handlingar kan ha orsakat

Motstå all önskan att synda

Utveckla Kristi egenskaper, växa i
kunskap, tjäna

Visa kärlek till Gud genom
lydnad

Ta emot Kristi barmhärtighet

Syn på sig själv och världen
förändras

Förstå vår relation med Gud

Önskan att följa Gud blir
starkare

Känna Guds förlåtelse

Känna Guds frid

Vår skuld och våra sorger
sopas bort

Känna Anden i större överflöd

Mer förberedd att bo hos Gud
och Jesus Kristus

Bli mer lika Jesus

Känna glädje

När eleverna fått tillräckligt med tid till att fylla i sina uppställningar ber du eleverna
samtala med en annan medlem i klassen om uttryck och ord som de skrivit i sina
uppställningar. Du kan ställa några eller alla av följande frågor för att öka elevernas
insikt om lärosatser och principer de har läst:

• Hur kan principerna ni hittade i den första och den andra kolumnen hjälpa er att
veta om en undersökare verkligen omvänder sig?

• Enligt det ni skrev i den tredje kolumnen, vilka välsignelser kommer från
omvändelse förutom syndernas förlåtelse?

• Titta igen på orden i den första och den tredje kolumnen. Varför måste vi ha tro på
Kristus om dessa saker verkligen ska ske?

När eleverna ger sina svar kan du påpeka att missionärer undervisar evangeliet för att
hjälpa människor bygga sin tro på Jesus Kristus och för att motivera dem att omvända
sig. Tro på Jesus Kristus och omvändelse är villkor för att få tillgång till försoningen.
Omvändelse hjälper också undersökare att komma närmare sin himmelske Fader och
Jesus Kristus. För att förbereda eleverna på att öva på att undervisa om omvändelse ger
du klassen följande scenario:

Du och din kamrat har undervisat två rumskamrater i ungefär tre veckor. En av dem
har gjort bra framsteg. Den andra rumskamraten verkar ha tappat intresset och lämnar
nu rummet när du börjar undervisa. När du äntligen får tillfälle att fråga den
ointresserade rumskamraten förklarar han att han vet att han inte lever enligt Guds
vilja, men han har levat så hela sitt liv och har accepterat att det är den han är och det
finns inte så mycket att göra åt det.

Dela upp eleverna parvis. Ge paren tillräckligt med tid att förbereda hur de skulle
arbeta tillsammans för att undervisa ett annat par en kort lektion på tre till fyra minuter
om omvändelse. Uppmuntra eleverna att förbereda sig för att rollspela undervisning av
de två rumskamraterna i scenariot. Förklara att deras undervisning ska vara enkel,
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tydlig och fokuserad på rumskamraternas behov. De bör tänka på hur de kan hjälpa
den ointresserade rumskamraten förstå varför han behöver ändra sig och hur de ska
hjälpa honom inse att med Frälsarens hjälp är det möjligt att omvända sig. Låt
eleverna använda materialet i Predika mitt evangelium, på sidorna 62–63, eller
missionärsbroschyren Jesu Kristi evangelium. Uppmuntra dem att ta med ett eller två
skriftställen som visar hur viktigt det är att omvända sig.

Dela eleverna i mindre grupper om fyra (två par i varje grupp). Ge ett par i uppgift att
undervisa det andra paret, som tar rollen av rumskamraterna i scenariot du beskrev
tidigare. Förklara för eleverna att när de tar rollen som undersökare bör de känna sig
fria att uppriktigt ge uttryck för eventuella problem men ska inte försöka vara
dramatiska eller fientliga mot eleverna som undervisar.

När eleverna avslutar sin undervisning, låt varje grupp samtala med varandra om vad
som gick bra och vad lärarna kunde ha gjort bättre.

Rotera sedan paren så att det andra paret får möjlighet att öva på att undervisa. Se till
att det finns tid till att få feedback.

Efter rollspelet frågar du eleverna om de har frågor eller insikter som de fick från den
här undervisningsuppgiften.

För att hjälpa eleverna känna hur sann och viktig omvändelsen är för människor
att kunna vända tillbaka till Gud visa videon ”Jesus Kristus är vägen” (5:02).

Efter videon, fråga:

• Vilka tecken såg ni i den här videon på att systern verkligen ändrat sig genom
omvändelse och att hon vänt sig tillbaka till Gud?

• Vilka känslor fick ni när ni såg hur evangeliets budskap hjälpte den här systern att
ändra sig och vända sig till Gud?

Avsluta med att fråga eleverna om någon av dem vill bära sina vittnesbörd om trons
och omvändelsens kraft och säga varför de önskar berätta om evangeliet. Avsluta med
att också bära ditt vittnesbörd.

Uppmana till handling
Be eleverna lära sig mer om välsignelserna som kommer av att ha tro på Jesus Kristus
och få syndernas förlåtelse och glädje genom omvändelse genom att göra en eller flera
av följande aktiviteter:

• Håll en lektion under en kommande hemafton om hur viktigt det är att ha tro på
Jesus Kristus och omvändelse.

• Studera skriftställena om tro som finns i rutan Skriftstudier på sidan 62 i Predika
mitt evangelium. Markera eller överstryk de verser som du skulle vilja använda för
att undervisa andra på din mission.

• Använd Handledning för skriftstudier och nutida profeters och apostlars ord till att
studera om omvändelsens lära. Skriv ner det du lär dig i din studiedagbok. Fundera
på om du har ett vittnesbörd om den här läran som du kan berätta om för andra
under din mission. Stärk din tro på omvändelsens princip genom att dagligen
omvända dig och skriv ner dina upplevelser i din studiedagbok.

• Använd nätverktyg som sociala medier för att lägga in videon ”Jesus Kristus är
vägen” (eller en annan video om Frälsaren och försoningen) som andra kan se på.
Ta också med en förklaring om varför du tyckte att videon var meningsfull.
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14

Johannes döper Jesus.

Undervisa Jesu Kristi
evangelium (del 2)

Inledning
Jesu Kristi evangelium innefattar de eviga lärdomar, principer, lagar,
förbund och förrättningar som behövs för att människorna ska
kunna komma tillbaka till Guds närhet och bli upphöjda i det
celestiala riket. Evangeliets första grundsatser och förordningar är
tro på Jesus Kristus, omvändelse, nedsänkningsdop och den Helige
Andens gåva. Missionärer har den viktiga uppgiften att inbjuda

andra att låta döpa sig och ta emot den Helige Andens gåva. När
Guds barn blir medlemmar i kyrkan måste de också hålla ut till
slutet genom att ta emot andra principer och förrättningar och att
vara trogna Guds bud. Blivande missionärer bör ha en klar
uppfattning om dessa lärosatser och vara beredda att förklara dem
på ett enkelt sätt och vittna om dem med kraft.

Förberedelser
• Studera Matteus 3:13–17; Johannes 3:3–6; 2 Nephi 31:17–20 och L&F 20:37.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 63–66.

• Skaffa en bild att sätta upp som föreställer Jesu Kristi dop.

• Förbered att visa videon ”Inbjudan till dop: German” (2:43), Distrikt 2, som finns på
LDS.org.

Lektionsförslag
Dopet – vårt första förbund
För att hjälpa eleverna upptäcka principer om dopet, sätt upp en bild av Johannes som
döper Jesus och be eleverna berätta vad de vet om Jesu Kristi dop.

Du kan välja att gå igenom redogörelsen för Frälsarens dop genom att be en elev läsa
upp Matteus 3:13–17. Be sedan eleverna att vända sig till en elev som sitter bredvid
dem och förklara sina svar på följande fråga:

• Vilka sanningar lärs ut i den här skildringen av Jesu dop?

Skriv följande ord på tavlan:

Förrättning Förbund

Be hälften av klassen att studera de första fyra styckena i avsnittet ”Dopet, vårt första
förbund” på sidan 63 i Predika mitt evangelium, och leta efter sätt att förklara begreppet
förrättning. Be den andra hälften att studera samma avsnitt men leta efter sätt att
förklara begreppet förbund.

När eleverna fått tillräckligt med tid att studera ber du någon att beskriva begreppen
förrättning och förbund. Fråga sedan:

• Vilket samband har begreppen förrättning och förbund med dopet? (Hjälp eleverna
urskilja den här sanningen: Genom dopets förrättning ingår vi ett heligt
förbund med Gud.)

Be dina elever uppmärksamma det fjärde stycket i avsnittet ”Dopet, vårt första
förbund” och fråga sedan:
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• Vad lovar vi att göra när vi tar emot dopets förrättning? (När vi låter döpa oss
ingår vi ett heligt förbund att ta på oss Jesu Kristi namn, att alltid minnas
honom och att hålla hans bud. Om dina elever behöver mer undervisning om det
här begreppet kan du ta några minuter på att gå igenom L&F 20:37.)

Du kan hjälpa eleverna bättre förstå sitt dopförbund genom att sätta upp följande citat
av äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum och be en elev läsa det högt:

”Vid dopet ingår vi ett förbund med vår himmelske Fader att vi är villiga att komma in i
hans rike och hålla hans bud för all framtid, fastän vi fortfarande lever i världen. Vi
påminns i Mormons bok att vi genom dopet ingår förbundet att ’stå som vittnen om
Gud [och hans rike] alltid och i allting och överallt där ni må befinna er, ända intill
döden, så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första

uppståndelsen så att ni kan få evigt liv’ (Mosiah 18:9; kursivering tillagd).

När vi förstår vad vårt dopförbund och den Helige Andens gåva innebär, förändrar dopet vårt liv och
fastställer vår fullständiga trohet mot Guds rike. När frestelserna kommer i vår väg, påminner oss den
Helige Anden, om vi lyssnar, om att vi har lovat att alltid minnas vår Frälsare och hålla hans bud”
(”Dopförbundet: Att vara i riket och tillhöra riket”, Liahona, jan. 2001, s. 7).

• Vad tror ni menas med att fastställa ”vår fullständiga trohet mot Guds rike”?

• På vilka sätt kan dopet ändra en persons liv?

Be eleverna läsa resten av styckena om dopet på sidan 64 i Predika mitt evangelium. Be
dem finna och markera ytterligare begrepp om läran om dopet som skulle vara viktiga
att berätta för undersökare. Ge eleverna tid att göra klart den här aktiviteten och be
sedan några elever berätta vad de hittade. När eleverna ger sina svar kan du ställa
följande uppföljningsfrågor eller liknande:

• Varför är det viktigt för en undersökare att förstå dessa lärdomar?

• Vad är sambandet mellan dopförbundet och principerna tro på Jesus Kristus och
omvändelse, som vi samtalade om i förra lektionen?

• Varför är nedsänkning en betydelsefull del av dopförrättningen? (Dopet
symboliserar Jesu Kristi död, begravning och uppståndelse. Det symboliserar också
slutet av vårt gamla liv och början på ett nytt liv som en Jesu Kristi lärjunge [se
Rom. 6:3–6].)

Förklara att det är viktigt för en undersökare att förbereda sig för dopet på rätt sätt. Be
en elev läsa upp L&F 20:37. Låt sedan eleverna vända sig till en annan medlem i
klassen och samtala om följande:

Obs: Gör en paus efter var och en av följande frågor för att ge eleverna tid till att samtala om svaret med
personen som sitter bredvid dem.

• Hur kan den här versen hjälpa er att avgöra när en undersökare är redo för dopet?
(Om eleverna har svårt för att svara på den här frågan kan du hänvisa dem till
rutan ”Före dopet” i mitten på sidan 64 i Predika mitt evangelium.)

• Vad tror ni menas med att komma fram med ”förkrossat hjärta och botfärdig
ande”?

• Hur visar en person att de verkligen har ”tagit emot av Kristi Ande”?
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Skrivuppgifter
Skrivuppgifter kan
verksamt hjälpa elever
att reflektera och
begrunda lärosatserna
och principerna som
undervisas i lektionen.
Skrivuppgiften bör
förklaras tydligt och
tillräckligt med tid bör
avsättas för att eleverna
ska kunna genomföra
den. När eleverna är
klara med uppgiften kan
du ge dem tid till att
berätta om sina svar för
resten av klassen.

Ge eleverna en stund till att skriva i sina studiedagböcker om särskilda välsignelser de
fått genom att hålla sina dopförbund. När eleverna har haft tillräckligt med tid ber du
två eller tre av dem berätta vad de skrev för resten av klassen.

Visa videon ”Inbjudan till dop: German” (2:43). När eleverna ser videon ber du
dem vara uppmärksamma på hur missionärerna undervisar German om dopets
betydelse.

• Vad gjorde missionärerna för att hjälpa German förstå dopets betydelse?

• Vilka tecken såg ni på att German kände den Helige Anden och fick en önskan att
bli döpt?

Dela upp klassen parvis och be varje par att använda materialet på sidorna 63–64 i
Predika mitt evangelium och ett eller två skriftställen från rutan Skriftstudier på sidan 64
för att förbereda en lektion på fyra till fem minuter med fokus på att presentera dopet
för en undersökare. Eleverna kan också använda materialet på sidan 8 i
missionärsbroschyren Jesu Kristi evangelium.

När eleverna har haft tillräckligt med tid att förbereda sig, dela upp klassen i små
grupper om fyra elever (två par i varje grupp). Be ett par i varje grupp att undervisa det
andra paret om dopet i fyra till fem minuter. Uppmuntra eleverna som har rollen som
missionärer att slå upp sitt valda skriftställe och läsa det högt som en del av sin
undervisning. När eleverna avslutar sin undervisning kan du låta de små grupperna
samtala med varandra om följande: Vad gick bra? Hur hjälpte lektionen dem som
undervisades att förstå dopets betydelse? Vad kunde lärarna ha ändrat för att göra sin
undervisning mer verksam?

Be dem sedan byta roller och låt paret som undervisades, undervisa det andra paret.
Förvissa dig om att det finns tid för det andra paret att få feedback. Under den här
aktiviteten kan du gå runt i rummet för att observera elevernas undervisning och ge
dem beröm och ge förslag om hur de kan göra bättre.

När alla eleverna haft möjlighet att undervisa, ta några minuter till att samtala om
aktiviteten i klassen. För att få igång samtalet kan du ställa följande eller liknande
frågor:

• Nämn några saker ni lärt er från att undervisa om den här lärosatsen?

• Varför är det viktigt att ni förbereder er nu för att undervisa om dessa principer,
sanningar och lärosatser för andra?

• Vad kan ni göra nu för att bättre förbereda er för att undervisa om Jesu Kristi
evangelium på er mission?

Den Helige Andens gåva
För att förbereda eleverna för den här delen av lektionen, fråga klassen vilken
förrättning utförs kort efter att en person blivit döpt (konfirmation, genom vilken en
person blir medlem i kyrkan och får den Helige Andens gåva.) Be eleverna att under 30
sekunder begrunda varför människor konfirmeras kort efter att de blivit döpta. Innan
eleverna svarar kan du läsa följande citat av profeten Joseph Smith för dem:

”Man kan lika gärna döpa en säck sand som en människa, om dopet icke sker till
syndernas förlåtelse och för erhållandet av den Helige Andens gåva. Dopet i vatten är
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blott ett halvt dop och är till ingen nytta, om det ej åtföljs av den andra hälften – det vill säga dopet
av den Helige Anden” (Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s. 95).

Fråga:

• Varför är dopet bara ”ett halvt dop” om det inte åtföljs av ”dopet av den Helige
Anden”? (När eleverna givit några svar kan du uppmuntra dem att lyssna efter flera
svar på den här frågan under lektionens fortsättning.)

Förklara för eleverna att en judisk ledare som hette Nikodemus kom i hemlighet för att
ställa frågor till Jesus av Nasaret. Låt en elev läsa högt Johannes 3:3, och fråga:

• Vad säger oss Frälsarens ord i Johannes 3:3 om vad som behövs för att komma in i
Guds rike?

Läs Johannes 3:4–6 för klassen och fråga:

• Vad frågade Nikodemus som anger att han inte förstod Frälsarens lärdom i vers 3?

• Hur besvarade Jesus Nikodemus fråga? (Han lärde Nikodemus en grundläggande
evangelielärdom: Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds
rike. Han undervisade att ”födas på nytt” innebär en andlig födelse, inte en fysisk
födelse.)

Skriv på tavlan:

Född på nytt

Född av vatten

Född av Ande

Fråga sedan:

• Vad innebär det att bli ”född av vatten”? (Det betyder att bli döpt genom
nedsänkning.)

• Vad innebär det att bli ”född av … Ande”? (Det betyder att ta emot den Helige
Andens gåva. (Förklara att fotnot a till Johannes 3:5 i kyrkans utgåva av King James
version av Bibeln klargör att det här avser att bli döpt av den Helige Anden .)

• Varför tror du att ordet ”född” används för att beskriva vad som måste hända med
oss andligen? Hur kan en fysisk födelse jämföras med vår andliga födelse? (Om det
behövs, kan du läsa Mose 6:58–59 som hjälp till att besvara den här frågan.)

Be flera elever turas om att högt läsa styckena i avsnittet ”Den Helige Andens gåva” på
sidan 65 i Predika mitt evangelium. Be resten av klassen följa med i texten och vara
uppmärksam på välsignelser som medföljer den Helige Andens gåva.

Fråga klassen:

• Vilka är några av de välsignelser som medföljer den Helige Andens gåva? (En av
lärosatserna som eleverna bör kunna upptäcka är följande: Den Helige Andens
gåva kan ha en helgande och renande inverkan på dem som tar emot den.)

Hjälp eleverna bättre förstå lärosatsen och be dem studera två eller tre skriftställen
under rubriken ”Välsignelser och inflytande från den Helige Anden” i rutan
Skriftstudier på sidan 65 i Predika mitt evangelium. När de studerar be dem att
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Begrundan. Om du ger
dina elever tid till
begrundan under
lektionen så uppmuntrar
du dem att lära genom
Anden. En av Andens
uppgifter är att visa oss
”allt vad [vi] bör göra ”
(2 Ne. 32:5). De
verksammaste
lektionerna innehåller tid
för eleverna att begrunda
sanningarna de lär sig.

överstryka i sina skrifter några av de välsignelser som kommer från att ta emot den
Helige Andens gåva. Fråga sedan:

• Varför är det viktigt för en person att ta emot den Helige Andens gåva efter dopet?

Ställ följande fråga, men låt eleverna först få några minuter att tyst begrunda sina svar.
När de haft tillräckligt med tid ber du flera elever berätta för klassen om sina egna
upplevelser.

• Vilka välsignelser har ni fått genom den Helige Andens gåva?

Dela upp klassen parvis. Be eleverna använda information från Predika mitt evangelium
(eller avsnittet ”Varför behöver jag ta emot den Helige Anden?” på sidorna 8–10 i
missionärsbroschyren Jesu Kristi evangelium) och förbereda en lektion på fyra till fem
minuter om den Helige Andens gåva. Påminn dem att i sin lektion använda ett eller
två skriftställen från rutan Skriftstudier längst ner på sidan 6 i Predika mitt evangelium.

När eleverna har haft tillräckligt med tid att förbereda sig, dela upp klassen i små
grupper om fyra elever (två par i varje grupp). Ge ett par i uppgift att undervisa det
andra paret. Medan eleverna undervisar, kan du gå runt i rummet för att observera, ge
beröm och ge förslag på hur de kan göra bättre. När eleverna avslutar sin undervisning
kan du låta de små grupperna samtala inbördes om följande: Vad gick bra? Vad kunde
lärarna ha gjort annorlunda för att göra sin undervisning mer verksam? Hur hjälpte
lektionen dem som undervisades att förstå den Helige Andens gåva?

Låt sedan paren i varje grupp byta roller för att låta paret som undervisades få
undervisa det andra paret. Förvissa dig om att det finns tid för det andra paret att få
feedback.

När alla eleverna haft möjlighet att undervisa, ta några minuter till att utvärdera
aktiviteten genom att ställa följande eller liknande frågor:

• Nämn några saker ni lärt er genom att undervisa om den här lärosatsen?

• Enligt den här aktiviteten, vad kunde ni göra för att förbättra er undervisning som
missionärer?

Hålla ut till slutet
Rita på tavlan en bild av en port med en stig bakom:

Be en elev i klassen läsa högt 2 Nephi 31:17. Fråga sedan klassen:

• Vad är porten som leder till vårt eviga liv enligt Nephis förklaring?

Be en annan elev läsa högt 2 Nephi 31:18–20 medan klasser följer med i texten och
söker efter vad vi måste göra efter vårt dop.
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• Vad sa Nephi ligger bortom porten? (Den trånga och smala stigen som leder till
evigt liv.)

• Vad måste man göra efter dopet för att få evigt liv, enligt Nephi?

• Vad är sambandet mellan att hålla ut till slutet och att följa Frälsarens exempel?

Be eleverna läsa igenom avsnittet ”Håll ut intill slutet” på sidan 66 i Predika mitt
evangelium. Uppmuntra dem att söka efter vad vi kan göra för att hålla ut intill slutet.
Fråga sedan:

• Varför är det viktigt att hålla ut till slutet? (Eleverna bör urskilja följande princip:
När vi uppriktigt strävar efter att hålla ut intill slutet, kvalificerar vi oss för
evigt liv.)

• Hur kan det hjälpa er att hålla ut intill slutet om ni följer Frälsarens exempel?

Avsluta med att bära ditt eget vittnesbörd om betydelsen av Jesu Kristi evangelium,
särskilt dopet, den Helige Andens gåva och att hålla ut intill slutet.

Uppmana till handling
Du kan be eleverna att öka sin förståelse av Jesu Kristi evangelium genom att välja en
eller flera av följande aktiviteter som de kan arbeta på under den kommande veckan:

• Öva på att förklara villkoren för dop som listas i L&F 20:37. Skriv några meningar i
din studiedagbok som beskriver vad du gör nu för att leva efter dopförbundet som
finns i den här versen.

• Läs skriftställena om den Helige Andens gåva som finns i rutan Skriftstudier på
sidan 65 i Predika mitt evangelium. Studera också ”Helige Anden, Den” i
Handledning för skriftstudier. Markera i dina skrifter eller skriv i din studiedagbok
de verser som du vill använda när du undervisar någon om den Helige Andens
gåva.

• Undervisa principerna i ”Lektion 3: Jesu Kristi evangelium” för en familjemedlem
eller vän (helst någon som inte är medlem i kyrkan eller en person som är mindre
aktiv), personligen eller på nätet. Bär ditt vittnesbörd om dessa principer när du
undervisar om dem.
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15Tempeltjänst och
släktforskning

Inledning
Blivande missionärer och heltidsmissionärer kan befrämja
frälsningsarbetet genom att lära sig om tempeltjänst och
släktforskning och sedan hjälpa andra att uppleva Andens känslor
som medföljer det här arbetet. Släktforskning kan vara ett mäktigt
medel till att finna människor att undervisa och stärka tron hos

nyomvända och mindre aktiva medlemmar. Att delta i
släktforskning vänder människors hjärtan till sina förfäder och till
Herren. Släktforskning är ett verktyg som missionärer kan använda
för att inbjuda andra att komma till Kristus och ta emot
frälsningens förrättningar.

Förberedelser
• Studera L&F 109:22–23; 110:13–16; 138:29–35 och Joseph Smith – Historien

1:38–39.

• Studera Predika mitt evangelium, sidorna 85–86, 167–170.

• Förbered att visa videon ”Tiden är nu” (3:20), som finns på LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Släktforskning och missionsarbete: Finna” (3:53), som
finns på LDS.org.

• Förbered att visa videon ”Släktforskning och missionsarbete: Aktivering” (3:05),
som finns på LDS.org.

• Gör en kopia av solfjädersdiagrammet som kan skrivas ut från FamilySearch.org.

• Bekanta dig med grundläggande sökverktyg på FamilySearch.org eller be en
släktforskningshandledare i din församling eller gren att undervisa om dessa
verktyg under lektionen.

• Skaffa en bild på ett närliggande tempel som du kan sätta upp.

• Gör en kopia av ett blankt antavleblad för fyra generationer (finns i slutet av
lektionen) för varje elev.

Lektionsförslag
Tempelbegåvningens betydelse
Sätt upp en bild på ett närliggande tempel och läs sedan följande citat från president
Howard W. Hunter:

”Låt oss bereda varje missionär att värdigt besöka templet och göra denna upplevelse
till en än större höjdpunkt än missionskallelsen” (”Följ Guds Son”, Nordstjärnan, jan.
1995, s. 87).

För att betona citatet kan du läsa det igen och sedan fråga eleverna:

• På vilka sätt kan ett besök till templet vara en ”större höjdpunkt” än
missionskallelsen? (Möjliga svar kan innehålla följande: medan en mission är
tillfällig är förbunden vi ingår i templet eviga; tempelvälsignelser ger kraft åt
värdiga missionärer.)
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Be en elev läsa det första stycket under ”Tempel och släktforskning” på sidan 86 i
Predika mitt evangelium. Fråga sedan:

• Vilka är några av de välsignelser vi kan få i templet?

• Hur kan dessa välsignelser hjälpa en person som strävar efter att komma till
Kristus?

För att se hur missionärer välsignas av att besöka templet före missionärstjänsten, be
klassen slå upp L&F 109:22–23 och förklara att dessa verser utgör en del av
invigningsbönen för templet i Kirtland. Be en elev läsa verserna högt medan klassen
följer med i texten och söker efter templets välsignelser som Herrens tjänare får. Hjälp
eleverna urskilja en princip som finns i de här verserna genom att fråga:

• Hur hjälper de här skriftställena er att förstå varför det är så viktigt för missionärer
att ta emot templets välsignelser innan de går ut som heltidsmissionärer?
(Elevernas svar kan sammanfattas i följande princip: När missionärer tar emot
templets välsignelser går de ut i världen förskansade med gudomlig hjälp
och kraft. Du kan skriva den här principen på tavlan.)

Sätt upp följande citat av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum och be
en elev läsa det högt:

”Det är ytterst viktigt att du förstår att när du besöker templet för att få din egen
begåvning, … är detta en väsentlig del av dina missionsförberedelser. … [Du måste]
förstå betydelsen av dessa tempelförbund [och] den obrytbara länken mellan din
begåvning där och din framgång som missionär. Ja, själva ordet begåvning berättar för
oss vad denna ytterst viktiga länk består av. En begåvning är en gåva. …

Du vet att du inte kan göra det här på egen hand. Vi behöver få hjälp från himlen. Vi behöver få Guds
gåvor. … Det här arbetet är så allvarligt och den ondes motstånd mot det så stort att vi behöver varje
gudomlig kraft för att öka vår förmåga och stadigt föra kyrkan framåt” (”Håll förbunden: Ett budskap
till den som ska gå ut som missionär”, Liahona, jan. 2012, s. 49–50).

Fråga:

• Hur förstärker äldste Hollands ord det som förkunnas i L&F 109:22–23?

Förklara att värdiga medlemmar måste få sin tempelrekommendation från sina lokala
prästadömsledare innan de kan få sin tempelbegåvning. Sätt sedan upp följande
uttalande och be en elev läsa det högt för klassen:

”En tempelrekommendation visar att vi har funnits värdiga genom en intervju med en medlem i vårt
biskopsråd eller vår grenspresident och även genom en intervju med en medlem av vårt stavs- eller
missionspresidentskap. Tempelrekommendationsintervjuer ger oss tillfälle att utvärdera vår värdighet.
I var och en av intervjuerna ställer våra prästadömsledare frågor till oss om vårt uppträdande och vår
tro. Prästadömsledarna håller intervjuerna privata och konfidentiella. …

Här följer några av ämnena som din prästadömsledare ställer frågor till dig om:

1. Ditt vittnesbörd om vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden.

2. Om du stödjer kyrkans president.

3. Om du följer kyskhetslagen, betalar tionde, är ärlig mot andra och håller Visdomsordet.

4. Om du strävar efter att komma till kyrkan, hålla förbunden du har ingått och leva i harmoni med
evangeliets bud” (”Värdig att besöka templet”, Liahona, aug. 2010, s.12–13).
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• På vilka sätt hjälper er kraven på värdighet att förstå templets helighet och ert kall
som missionär?

• Har ni några upplevelser ni kan berätta om – om de inte är för heliga eller
personliga – som hjälpte er att förstå och känna hur viktigt templet och arbetet som
utförs där är?

Be eleverna fundera på vad de behöver göra för att bli värdiga att få sin
tempelbegåvning.

Obs: Uppmuntra eleverna att bli värdiga och att skaffa en tempelrekommendation. Du kan föreslå att de
förbereder sig för att verka som missionär genom att besöka templet så ofta deras omständigheter tillåter
för att utföra arbetet för sina egna förfäder och för andra.

Innan du börjar på nästa ämne kan du nämna för dina elever att som missionär bör de
göra allt de kan för att uppmuntra nyomvända att förbereda sig för att besöka templet.
Det är mera sannolikt att nyomvända som besöker templet för att utföra
ställföreträdande dop för sina förfäder förblir aktiva och senare besöker templet för att
få sin egen tempelbegåvning och tempelbesegling. Avsluta den här delen av lektionen
med att bära ditt vittnesbörd om templet och den andliga styrka som du har fått från
att tillbe Gud där.

Guds plan att återlösa de döda
Påminn eleverna att efter sin död, besökte Jesus Kristus andevärlden (se 1 Petr.
3:18–20; 4:6). Be sedan eleverna slå upp L&F 138:29–35. Förklara att det här kapitlet
handlar om president Joseph F. Smiths syn om andevärlden. Be ett par elever turas om
att läsa verserna högt. Fråga sedan:

• Vad gjorde Frälsaren för att organisera predikandet av evangeliet för de döda i
andevärlden?

• Hur hjälper verserna 33–35 oss att förstå hur de som tar emot evangeliet i
andevärlden kan få frälsningens förrättningar? (De som tar emot evangeliets
budskap kan få frälsande förrättningar utförda för dem.)

Låt ett par elever turas om att läsa högt de sista två styckena i avsnittet ”Tempel och
släktforskning” på sidan 86 i Predika mitt evangelium. Fråga sedan:

• Hur har vår himmelske Fader i sin plan ordnat för dem som dött utan att ha fått
kunskap om evangeliet? (De levande kan utföra frälsande förrättningar till
förmån för dem som har dött.)

Profeten Elias mission
Förklara att Elia var en profet i Gamla testamentet som levde omkring 900 f.Kr.
Profeten Malaki profeterade att Elia skulle återvända till jorden (se Mal. 4:5–6), och när
Moroni visade sig för Joseph Smith 1823 upprepade han att Elia skulle återvända. Låt
en elev läsa högt ur Joseph Smith – Historien 1:38–39 medan de andra i klassen följer
med i texten och söker efter vad Moroni lärde om Elia. Fråga:

• Vad lärde sig Joseph Smith om Elia? (Eleverna kanske säger det med andra ord
men de bör förstå att före Jesu Kristi andra ankomst skulle Elia återvända till
jorden och vända barnens hjärtan till deras fäder.)

• Vad betyder det att barnens hjärtan skulle vändas till deras fäder? (De skulle bli
intresserade i och angelägna om sina gångna, nuvarande och framtida familjers
eviga välfärd. Det är det här intresset som motiverar människor att söka efter
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Sätta upp citat. När det
är möjligt är det en god
idé att sätta upp citat
som ska läsas högt. När
elever kan både se och
höra ett citat förstår de
ofta bättre det som
undervisas. Genom att
både sätta upp citaten
och läsa dem högt kan
också elever med
funktionshinder bättre
förstå det material som
presenteras.

uppteckningar över sina avlidna släktingar och att delta i ställföreträdande
förrättningar till deras förmån.)

Förklara för eleverna att en vecka efter invigningen av templet i Kirtland år 1836, ägde
betydelsefulla händelser rum som upptecknades i L&F 110. Be en elev läsa högt ur
L&F 110:13–16 medan de andra i klassen följer med i texten och söker efter vad Elia
återställde till jorden. Fråga eleverna:

• Vilka nycklar återgav Elia till Joseph Smith? (Vid behov, be eleverna läsa L&F
110:16 , och hjälp dem förstå att Elia återställde prästadömets beseglingsnycklar.)

För att hjälpa eleverna förstå hur prästadömets beseglingsnycklar välsignar familjer be
en elev att läsa högt det första stycket i avsnittet ”Evigt äktenskap” i Predika mitt
evangelium, sidan 85. Fråga sedan:

• Vad är syftet med beseglingsnycklarna som Elia återställde till jorden, enligt det här
stycket? (Eleverna kan använda andra ord, men de bör få fram följande lära:
Genom prästadömets beseglingsnycklar kan heliga förrättningar utföras i
templen som binder samman familjer för all evighet.)

• Hur har dessa nycklar välsignat er, er familj, era släktingar eller era vänner?

Skriv på tavlan: ”Elias ande”. Sätt upp följande uttalanden och be en elev att läsa dem
högt för klassen:

Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum har sagt att Elias ande är ”en
manifestation från den Helige Anden som bär vittne om familjens gudomliga natur”
(”En ny skördetid”, Nordstjärnan, juli 1998, s. 34).

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum gav ytterligare insikter om hur Elias
ande påverkar personer: ”Den Helige Andens tydliga påverkan får människor att finna,
dokumentera och älska sina förfäder och familjemedlemmar – både levande och döda.

Elias ande påverkar människor i och utanför kyrkan. Men vi som är medlemmar av Kristi
återställda kyrka har förbundsplikten att söka efter våra förfäder och göra evangeliets

frälsande förrättningar tillgängliga för dem. …

Av dessa skäl släktforskar vi, bygger tempel och utför ställföreträdande förrättningar. Av dessa skäl
sändes Elia för att återställa beseglingsmakten som binder på jorden och i himlen” (”Barnens hjärtan
skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, s. 25–26).

Hjälp eleverna urskilja och bättre förstå lärosatserna som äldste Nelson och äldste
Bednar undervisade om genom att fråga:

• Vad menar vi när vi talar om ”Elias ande”?

• På vilket sätt kan den Helige Anden påverka våra känslor om familjen? (Elias
ande, som är den Helige Andens tydliga inflytande, bär vittne om familjens
gudomliga natur och hjälper oss att älska våra familjemedlemmar, både döda
och levande. Den inger oss också en önskan att utföra frälsande förrättningar för
våra förfäder.)

• Har ni någonsin känt ert hjärta vändas till era förfäder på något sätt? I så fall, vad
manades ni att göra? (Om det behövs påminn eleverna om tidigare lektioner i
kursen om hur den Helige Anden kommunicerar med oss.)
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Delta i släktforskning
Obs: När du håller den här delen av lektionen behöver du 1) ett ifyllt antavleblad för fyra generationer,

ett solfjädersdiagram utskrivet från FamilySearch.org eller båda för att visa klassen, 2) ett blankt
antavleblad för varje elev och 3) en berättelse om en av dina förfäder som du kan berätta för klassen.

Visa eleverna ett ifyllt antavleblad eller ett solfjädersdiagram utskrivet från
FamilySearch.org. Be eleverna förklara vad slags information de här dokumenten
innehåller.

Ge varje elev ett blankt antavleblad för fyra generationer. Låt eleverna få en stund på
sig att granska antavlebladet och fylla i så många namn på sina förfäder som de
kommer ihåg.

Fråga eleverna:

• Var kan ni hitta uppgifter som behövs för att fylla i antavlebladet eller
solfjädersdiagrammet? (Påminn eleverna om att de ska först söka hjälp från
föräldrar, far- och morföräldrar eller andra familjemedlemmar. Din
släktforskningshandledare i församlingen eller grenen kan också vara till stor hjälp
med släktforskning. Dessutom bör eleverna känna till kyrkans webbplats för
släktforskning: FamilySearch.org.)

Fråga eleverna om någon av dem vill berätta om sin erfarenhet med att använda
FamilySearch för att lära sig om sina förfäder. Om eleverna inte har använt
FamilySearch förut, ge dem en snabb översikt av vad de kan hitta där. Du kan också
öppna FamilySearch.org på en dator och söka efter namnet på en av elevernas avlidna
förfäder. Betona att FamilySearch är ett verktyg som hjälper oss hitta våra förfäder,
förbereda deras uppgifter och skicka in den till templet för ställföreträdande
förrättningar.

Obs: Om du inte är bekant med FamilySearch kan du be en släktforskningshandledare i din församling
eller gren att visa hur man använder webbplatsen.

Förklara för eleverna att ett annat sätt att lära sig om släktforskning är att samla
berättelser om förfäder och släktingar. Släkthistorier kan hjälpa oss att känna Elias
ande och öka vår kärlek och uppskattning för släktingar som gått före oss. Du kanske
vill berätta en egen kort berättelse om en av dina förfäder. Fråga sedan:

• Hur kan släkthistorier påverka era känslor för era släktingar?

• Hur hjälper de er bättre förstå vilka ni är och vad ni kan bli?

Visa videon ”Tiden är nu” (3:20). Medan de tittar på samtalet med äldste David A.
Bednar i de tolv apostlarnas kvorum, uppmuntra eleverna att tänka på skäl till varför
de har börjat eller skulle vilja börja delta i släktforskning.

• Vad lärde ni er om släktforskning av äldste Bednar och ungdomarna i den här
videon?

• Vilka känslor fick dessa unga människor när de släktforskade?

Berätta för eleverna att äldste Bednar gav ett löfte till ungdomar som deltar i
tempeltjänst och släktforskning. Sätt upp följande citat och be en elev att läsa det högt:
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Berätta om
upplevelser När
eleverna berättar om
personliga upplevelser,
bekräftar den Helige
Anden ofta att vad de
har lärt sig genom
upplevelsen är sant. En
annan fördel med att
berätta om upplevelser
är att eleverna ofta
motiveras när de hör hur
deras kamrater har
tillämpat evangeliets
lärosatser och principer i
deras liv.

”När ni hörsammar den här inbjudan i tro [att delta i släktforskning och utföra
ställföreträdande dop för era förfäder], så vänds era hjärtan till fäderna. Då inplantas i
era hjärtan de löften som gavs till Abraham, Isak och Jakob. Era patriarkaliska
välsignelser, med deras tillkännagivanden om härkomst, förbinder er med dessa fäder
och blir meningsfullare för er. Då växer er kärlek till era förfäder och er tacksamhet mot

dem. Då blir både ert vittnesbörd om Frälsaren och er omvändelse till honom någonting djupt och
beständigt. Och jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och
älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv” (”Barnens hjärtan skall vända
sig”, Liahona, nov. 2011, s. 26–27).

Fråga eleverna:

• Av de välsignelser som äldste Bednar nämnde, vilka skulle ni helst vilja få och
varför? (I svaren kan ingå principen att när vi deltar i släktforskning stärker det
vår omvändelse till Frälsaren och för med sig andligt skydd mot den ondes
inflytande.)

Du kan hjälpa eleverna berätta om personliga upplevelser i samband med
släktforskning genom att ställa följande eller liknande frågor:

• Hur har ni upplevt en eller flera av dessa utlovade välsignelser i ert liv?

• Har någon av er eller en medlem i er familj hittat namnet på en förfader och sedan
besökt templet för att utföra ställföreträdande dop för den personen? Hur var den
upplevelsen annorlunda från att bli döpt för någon annan som inte var en släkting?

• Om ingen av eleverna har haft en sådan upplevelse, kan du fråga: Hur har ni
upplevt de utlovade välsignelserna genom att utföra dop för de döda?

Om du under klassdiskussionen blir medveten om någon eller några av dina elever
som deltog i och har starka känslor för släktforskning, kan du be dem berätta vilka råd
de skulle ge till någon i sin egen ålder som inte har börjat släktforska än.

Använda släktforskning till att inbjuda andra att komma till Kristus
Berätta för eleverna att släktforskning har blivit en populär aktivitet i världen idag. Låt
en elev läsa upp följande uttalande av president Gordon B. Hinckley:

”Det finns miljontals människor världen över som släktforskar. Varför? Varför gör de
det? Jag tror det beror på att de har påverkats av andan i detta arbete, det som vi kallar
Elias ande. Den vänder barnens hjärtan till deras fäder. De flesta av dem känner inte till
något verkligt ändamål med detta, annat än en stark och motiverande nyfikenhet
kanske.

Det måste finnas en avsikt med att spendera så mycket tid och pengar. Denna avsikt, som vi bär
högtidligt vittnesbörd om, är att få fram namnuppgifter och andra uppgifter om alla de generationer
som dött så att för deras räkning förrättningar kan utföras för deras eviga välsignelser och utveckling”
(”Elias ande”, Nordstjärnan, nov. 1996, s. 20).

Fråga:

• Hur kan missionärerna använda detta växande globala intresse för släktforskning
till att presentera evangeliet för andra?

Låt eleverna läsa högt de första tre styckena och det sista stycket i avsnittet
”Släktforskning” i Predika mitt evangelium, s. 168–169. Låt dem söka efter varför
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släktforskning är ett naturligt och oprovocerat sätt för missionärer att inleda ett samtal
med icke-medlemmar. När eleverna har läst dessa stycken, fråga:

• Hur kan det vara ett effektivt hjälpmedel för missionärer att tala med andra om
släktforskning för att finna människor att undervisa? (Eleverna bör förstå att
släktforskning kan vara en kraftfull resurs som kan användas för att finna
dem som Herren har förberett att ta emot evangeliet.)

När eleverna svarat, visa videon ”Släktforskning och missionsarbete: Finna” (3:53).
När de tittar på videon kan du uppmuntra eleverna att tänka på hur de kan använda
ämnet släktforskning till att inleda ett samtal med andra.

Efter videon, fråga:

• Vad gjorde missionärerna i videon för att inleda ett samtal med andra om
släktforskning?

• Vilken påverkan hade samtalen om släktforskning på eventuella undersökare?

Berätta för eleverna att de nu ska öva på att använda ett antavleblad till att inbjuda en
person till att lära mer om kyrkan. (Alternativt kan du be eleverna fundera på hur de
kan använda en berättelse om en av sina förfäder för att inleda ett samtal om
evangeliet.) För att hjälpa eleverna lyckas med den här uppgiften, be dem berätta om
sina egna idéer för hur de kan använda ett antavleblad (eller en berättelse om en
förfader) för att inleda ett samtal om släktforskning och hur det kan leda till ett
budskap om Jesu Kristi återställda evangelium. När eleverna ger sina svar skriver du
upp deras idéer på tavlan.

Använd några av deras idéer och visa för klassen hur de kan använda antavlebladet till
att inleda ett samtal med någon om evangeliet. Dela sedan upp eleverna parvis och låt
dem öva på att göra samma sak. När alla eleverna fått en chans att undervisa en annan
medlem i klassen, ställ några uppföljningsfrågor som följande eller liknande:

• Vad var det som gick bra i er undervisningsaktivitet?

• Vad skulle ni vilja göra bättre?

Om tiden medger, förklara för eleverna att i många områden där de ska verka,
ombes missionärerna att hjälpa till med att stärka tron och beslutsamheten hos mindre
aktiva medlemmar i kyrkan. Släktforskning kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att
hjälpa dessa människor känna den Helige Anden och komma till Kristus. Visa videon
”Släktforskning och missionsarbete: Aktivering” (3:05), och be eleverna söka efter hur
släktforskning kan användas för att aktivera mindre aktiva medlemmar.

Efter videon, fråga:

• Hur kan det stärka tron hos mindre aktiva medlemmar att man talar om
släktforskning och läran om eviga familjer?

Ge eleverna en stund till att tänka på vad de kan göra nu och vad de kunde göra som
missionärer för att använda släktforskning som ett hjälpmedel för att inbjuda andra att
komma till Kristus. (Enligt Andens maningar kan du be några elever berätta för
klassen om sina svar.) Avsluta med ditt vittnesbörd om principerna som lärdes ut i den
här lektionen.

Uppmana till handling:
Be eleverna delta nu i frälsningsarbetet genom att göra en eller flera av följande
aktiviteter:
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• Skapa ett LDS–konto för tillträde till FamilySearch.org. Om möjligt, fyll i och skriv
ut ett antavleblad med fyra generationer eller ett solfjädersdiagram med din familjs
uppgifter.

• Visa ditt antavleblad med fyra generationer för en vän eller en granne och inbjud
honom eller henne att lära mer om släktforskning. Planera en dag när du och din
vän kan besöka en släktforskningshandledare eller ett släktforskningsbibliotek.

• Använd FamilySearch.org och hitta en eller flera av dina förfäder som behöver
tempelförrättningar utförda. Om möjligt, förbered deras namn för tempelarbetet
som behöver utföras och utför förrättningarna dop och konfirmation för dem.
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