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III

Om lektionsboken
Lektionerna i den här boken har grupperats i enheter 
som tar upp grundläggande läror i Jesu Kristi åter
ställda evangelium. Varje lektion fokuserar på frågor 
som ungdomarna kan ha och principer i läran som 
kan hjälpa dem att hitta svar på sina frågor. Lektion
erna är till för att hjälpa dig förbereda dig andligen 
genom att själv lära dig om läran och sedan planera 
för hur du ska engagera de unga männen i kraftfulla 
lärandeupplevelser.

Lektionsförslag
För vart och ett av de evangelieämnen som listas i 
innehållsförteckningen finns det fler lektionsförslag 
än du kan använda under månaden. Låt inspiration 
från Anden och de unga männens frågor och 
intressen vägleda dig när du bestämmer vad du ska 
betona i den här enheten och hur mycket tid du ska 
använda till varje ämne.

Lektionsförslagen är inte avsedda att tala om exakt 
vad du ska säga och göra under lektionen. De är 
till för att hjälpa dig att själv förstå läran och sedan 
skapa lärandeupplevelser som är anpassade till 
behoven hos de unga männen du undervisar.

Förbered dig andligen
För att kunna hjälpa de unga männen lära sig prin
ciperna i de här lektionsförslagen måste du förstå 
och följa dem själv. Studera skrifterna och andra 
resurser som finns i förslagen och titta efter uttal
anden, berättelser och exempel som kan vara särskilt 
relevanta eller inspirerande för de unga män du 
undervisar. Använd sedan lektionsförslagen för att 
planera hur du ska hjälpa de unga männen upptäcka 
de här sanningarna själva, få ett vittnesbörd om dem 
och följa det de lär sig.

Rådgör tillsammans
Rådgör med kvorumpresidentskapet och med andra 
lärare och ledare om de unga männen i ditt kvorum. 
Vilka frågor och behov har de? Vad lär de sig i andra 
situationer – hemma, i seminariet, i Söndagsskolan? 
Hur påverkar det dina förberedelser? (Om känslig 
information nämns i dessa samtal är det viktigt att 
hålla dem konfidentiella.)

Mer information på internet
Det finns fler resurser och undervisningsförslag för 
varje lektion på lds.org/youth/learn. Lektionerna på 
internet har:

• länkar till den senaste undervisningen från de 
levande profeterna, apostlarna och andra ledare i 
kyrkan. Länkarna uppdateras regelbundet, så gå 
tillbaka och kolla dem ofta

• länkar till videor, bilder och andra media som du 
kan använda för att förbereda dig andligen eller 
för att undervisa ungdomarna

• videor som visar hur man kan undervisa på ett 
effektivt sätt och som kan förbättra din förmåga 
att hjälpa ungdomarna att bli omvända.
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1 Januari: Gudomen
3 Hur kan jag lära känna min himmelske Fader?

7 Vad känner vi till om gudomens natur?

11 Varför är Jesus Kristus viktig i mitt liv?

15 Vilka uppgifter har den Helige Anden?

19 Vem är jag, och vem kan jag bli?

23 Februari: Frälsningsplanen
25 Vilken roll har jag i genomförandet av min himmelske Faders plan?

28 Vad är frälsningsplanen?

32 Vad hände i föruttillvaron?

35 Vad är livets mening?

39 Varför spelar det någon roll vad jag väljer?

43 Varför får vi motgångar?

47 Hur kan jag få tröst när någon jag älskar går bort?

51 Varför ska jag behandla min kropp som ett tempel?

55 Mars: Jesu Kristi försoning
57 Hur hjälper jag andra att ta emot Frälsarens försonings välsignelser?

60 Vad är Jesu Kristi försoning?

63 Vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus?

67 Vad innebär det att omvända sig?

71 Vad är nåden?

75 Varför behöver jag förlåta andra?

78 Vad är uppståndelsen?

81 Hur kan Frälsaren hjälpa mig under mina prövningar?

Innehåll
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85 April: Avfallet och återställelsen
87 Hur kan jag inbjuda alla att komma till Kristus?

90 Varför var återställelsen nödvändig?

94 Hur återställdes prästadömet?

98 Vilken roll hade Joseph Smith under återställelsen?

102 Varför är den första synen viktig?

105 Varför behöver vi Mormons bok?

109 Maj: Profeter och uppenbarelse
111 Varför är det viktigt att studera skrifterna?

115 Varför är det viktigt att lyssna till och följa de levande profeterna?

119 Hur får jag personlig uppenbarelse?

123 Hur kan jag göra mina böner mer meningsfulla?

127 Hur kan jag stärka mitt vittnesbörd?

131 Vad har president Monson undervisat aronska prästadömsbärare om?

135 Hur kan en patriarkalisk välsignelse hjälpa mig?

139 Juni: Prästadömet och prästadömsnycklar
141 Hur påverkar värdigheten prästadömets kraft?

146 Vad är prästadömet?

150 Vad menas med prästadömsnycklar?

155 Vilka är mina plikter som bärare av aronska prästadömet?

158 Varför bör jag gå ut som missionär?

163 Vad innebär det att stödja mina ledare i kyrkan?

167 Juli: Förrättningar och förbund
169 Hur kan jag göra så att sakramentet blir en mer meningsfull upplevelse för andra?

172 Varför är förrättningar viktiga i mitt liv?

176 Varför är förbund viktiga i mitt liv?

180 Vilka förbund ingick jag vid dopet?
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231 September: Buden
233 Hur kan jag vara i världen men inte av världen?

237 Hur påverkas jag och min omgivning av det jag säger?

241 Hur kan jag stå emot pornografi?

245 Varför fastar vi?

248 Varför har vi fått befallningen att helga sabbatsdagen?

253 Varför betalar vi tionde?

257 Varför är det viktigt att vara ärlig?

261 Oktober: Bli mer kristuslik
263 Hur kan jag tjäna andra?
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283 November: Andligt och timligt oberoendse
285 Varför är det viktigt att skaffa en utbildning och utveckla färdigheter?

288 Vad menas med att vara oberoende?

292 Hur vet jag om jag håller på att bli omvänd?

296 Varför är arbete en viktig princip i evangeliet?

300 Varför vill Herren att jag ska hålla mig frisk?

304 Vilket är Herrens sätt att sörja för de fattiga och behövande?

308 Hur hittar jag lösningar på mina utmaningar och problem?

311 December: Bygga upp Guds rike i de sista dagarna
313 Hur kan jag vara en missionär nu?

316 Hur kan jag bli en bättre hemlärare?

319 Hur vill min himmelske Fader att jag ska använda mina andliga gåvor?

323 Hur kan jag förbereda mig för att skapa ett hem med Kristus i centrum?
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331 Hur kan jag hjälpa mina mindre aktiva vänner att komma tillbaka till kyrkan?

335 Vad är Sion?

338 Hur kan jag påskynda Herrens verk?

343 TILLÄGG
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Dagordning för ett kvorummöte

Presiderande  Datum 

Mötesledare (medlem i kvorumpresidentskapet)  

Sitt i råd
medlem i kvorumpresidentskapet

Handha ärenden (aktiviteter, händelser, uppdrag, tillfällen att tjäna)

  

 

Undervisa om ansvar (förklara och rådgör tillsammans om hur prästadömsansvar bör utföras)

  

 

Uppmuntra till delaktighet (Vad går kvorummedlemmarna igenom? Vilka principer i evangeliet har de upp
märksammat och lärt sig? Vad lär de sig när de arbetar med Plikt mot Gud? När har de använt tjänat andra?)

  

 

Lär tillsammans
kvorumets rådgivande eller kvorummedlem

Veckans evangelieämne:  

Lärare:  

Inbjud till handling
medlem i kvorumpresidentskapet

• Bär vittnesbörd om det som lärdes ut.
• Be kvorumets medlemmar att tillsammans leva efter principerna de lärt sig och förbereda sig för nästa 

veckas möte.
• Enligt Andens ledning:
• Återge dina känslor inför principerna ni samtalar om.
• Berätta vad du tänker göra utifrån det du lärde dig och be kvorumets medlemmar berätta vad de tänker göra.
• Be kvorumets medlemmar förbereda sig för nästa veckas samtal.

Avslutningsbön:  
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Vi tror på Gud den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden” 
 (Trosartiklarna 1:1).

Förslagen i den här enheten hjälper de unga männen att förstå den sanna naturen hos 
medlemmarna i gudomen och vars och ens roller och uppgifter i genomförandet av vår 
himmelske Faders frälsningsplan. Den kunskapen hjälper de unga männen att bättre 
förstå sin egen gudomliga identitet och sitt eget gudomliga syfte som Guds söner.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av sön
dagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag lära känna min himmelske Fader? (Plikt mot Gud)
Vad känner vi till om gudomens natur?
Varför är Jesus Kristus viktig i mitt liv?
Vilka uppgifter har den Helige Anden?
Vem är jag, och vem kan jag bli?

Meddelande till läraren

När du undervisar den här enheten kan du vilja påminna de unga männen om att 
namnen på personerna i gudomen är heliga (se L&F 63:61). Uppmuntra dem att 
använda namnen med vördnad och respekt.

Januari: Gudomen
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Be och studera skrifterna”, sidorna 14–15, 38–39, 
62–63

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68



3

JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur kan jag lära känna 
min himmelske Fader?
Vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska komma närmare honom. 
Han har gjort det möjligt för oss att be till honom och har lovat att lyssna till 
och svara på våra böner. Vi kan också lära känna honom genom att studera 
skrifterna och nutida profeters ord och när vi försöker bli mer lika honom 
genom att göra det han ber oss om.

Förbered dig andligen

När du studerar skrifterna och andra resurser som handlar om hur man kan lära känna 
sin himmelske Fader, var uppmärksam på sådant som kan hjälpa de unga männen att 
känna att deras Fader i himlen älskar dem och vill att de ska komma närmare honom.

Joh. 17:3 (att känna vår himmelske 
Fader och Jesus Kristus leder till 
evigt liv)

1 Joh. 2:3–5 (vi har lärt känna Gud när 
vi håller fast vid hans bud)

1 Joh. 4:7–8 (när vi älskar varandra 
hjälper det oss att känna Gud)

2 Nephi 32:9; Enos 1:1–7; Alma 34:17–
28; 37:37 (bönen kan hjälpa oss att 
komma närmare vår himmelske Fader)

Mosiah 4:9–12 (kung Benjamin 
beskriver hur vi kan öka vår kunskap 
om Gud)

Mosiah 5:13 (vi lär känna Gud bättre 
när vi tjänar honom)

Alma 30:44 (allt tyder på att det finns 
en Gud)

L&F 88:63 (om vi närmar oss Gud så 
närmar han sig oss)

M. Russell Ballard, ”Fäder och söner: 
En enastående relation”, Liahona, nov. 
2009, s. 47–50

Min plikt mot Gud (2010), s. 14–15, 
38–39, 62–63

Film: ”Utför din plikt mot Gud”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att undervisa en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att 
fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på din relation till din 
Fader i himlen. När kände 
du dig närmast honom? 
Vad gjorde du som ledde 
till att du kunde känna dig 
närmare honom?

Vad kan de unga män
nen göra för att komma 
närmare Gud? Hur bra är 
de på att göra detta? Hur 
kan du hjälpa dem att öka 
sin tro och sitt vittnesbörd 
om Gud?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen sammanfatta 
förra veckans lektion i en mening 
genom att bidra med ett ord var. Skriv 
upp deras mening på tavlan.

• Med biskopens godkännande kan 
du be pappan till en av kvorummed
lemmarna att dela med sig av sina 

känslor inför faderskapet. Han kan 
berätta om de känslor han har för 
sin son, vad han hoppas att hans son 
uppnår i livet och hur han hoppas 
kunna hjälpa honom att nå fram
gång. Be de unga männen jämföra 
det pappan sade med de känslor som 
deras Fader i himlen har för dem.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man utveckla ett mönster av per
sonlig bön och personliga skriftstudier. Ge de unga männen tid under kvorummötet att 
skriva ner sina planer i sina exemplar av Plikt mot Gud. Uppmuntra dem att berätta 
om sina planer för varandra och be dem under kommande kvorummöten att berätta hur 
deras personliga böner och skriftstudier stärker deras relation till Gud.

• I Plikt mot Gud tar de unga män
nen fram en plan för personliga 
skriftstudier. Den här lektionen är ett 
bra tillfälle att be de unga männen 
att berätta om hur de har genomfört 
sina planer och vad de har lärt sig 
under sina skriftstudier (se Plikt mot 
Gud, s. 14–15, 38–39, 62–63). De kan 
också ändra sina planer vid behov. Be 
de unga männen att berätta om hur 
deras vana att be och studera skrift
erna har hjälpt dem att förbättra sin 
relation till sin himmelske Fader.

• Be de unga männen att tänka på 
någon de känner väl. Vad gjorde 
de för att lära känna den personen? 
Fråga dem om de tror att det är någon 
skillnad mellan att känna vår himmel
ske Fader och att känna till honom. 
Skriv upp följande skriftställen på 

tavlan och be de unga männen att 
slå upp dem och ta reda på hur vi 
kan lära känna vår himmelske Fader 
bättre: 1 Joh. 2:3–5; 4:7–8; Mosiah 
4:9–12; 5:13; Alma 30:44. Be de unga 
männen att berätta vad de har lärt 
sig och hur de har känt sig närmare 
sin himmelske Fader genom att följa 
råden som finns i dessa skriftställen.

• Visa filmen ”Utför din plikt mot 
Gud” och be de unga männen att vara 
uppmärksamma på hur upplevel
serna som filmen berättar om hjälpte 
de unga männen och andra att lära 
känna sin himmelske Fader bättre. Be 
de unga männen att berätta om hur 
de stärker sin relation till Gud genom 
att de utför sin plikt mot Gud.

• Be de unga männen att läsa äldste 
M. Russell Ballards tre förslag till 

Undervisningstips

Ett av de effektivaste 
sätten att hjälpa de unga 
männen att stärka sin 
relation till sin himmelske 
Fader är att uppmuntra 
dem att etablera en vana 
av regelbundna böner och 
skriftstudier.
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade sina 
lärjungar och bad för dem 
och tjänade dem alltid. 
Han fann möjligheter att 
vara tillsammans med 
dem och att uttrycka sin 
kärlek. Han kände till 
deras intressen, förhopp
ningar och önskningar och 
vad som hände i deras liv. 
Sök efter sätt att uttrycka 
din kärlek till de unga 
männen och att hjälpa dem 
känna och veta hur mycket 
deras Fader i himlen också 
älskar dem.

söner i sitt tal ”Fäder och söner: En 
enastående relation” (eller visa filmen 
”Fäder och söner”). Har det hjälpt 
dem att känna sig närmare sin egen 
far när de har gjort en av dessa saker? 
Be dem berätta hur de kan tillämpa 
äldste Ballards råd på sin relation till 
sin himmelske Fader.

• Samtala om hur de unga män
nen kommunicerar med andra. Hur 
kommunicerar vi med vår himmelske 
Fader? Hur kommunicerar han med 
oss? Vad kan vi göra för att förbättra 

vår kommunikation med honom? Be 
varje ung man att läsa ett av följande 
skriftställen om bön: 2 Nephi 32:9; 
Enos 1:1–7; Alma 34:17–28; 37:37. Be 
kvorummedlemmarna att berätta vad 
de har lärt sig. Vad finns det för sam
band mellan bönen och att lära känna 
vår himmelske Fader? Be de unga 
männen att slå upp sina exemplar av 
Plikt mot Gud på sidan 15 (diakoner), 
39 (lärare) eller 63 (präster) och skapa 
en plan för hur de kan förbättra sina 
dagliga böner.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick 
de? Förstår de hur de kan lära känna sin himmelske Fader? Har de några ytterligare 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur han tänker förbättra 
sina personliga böner

• uppmuntra de unga männen att 
genomföra de planer de gjort i dag 
och förbereda sig på att berätta om 
hur det förbättrade deras relation till 
sin himmelske Fader under ett kom
mande kvorummöte.
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Utvalt material

Utdrag ur M. Russell Ballard, ”Fäder och söner: En 
enastående relation”, Liahona, nov. 2009, s. 47–50

Till er som bär aronska prästadömet: Jag tror att ni, 
genom att göra dessa tre enkla saker, kan få en ännu 
bättre relation till er far än den ni har just nu.

För det första, Lita på er far. Han är inte fullkomlig, 
men han älskar er och han skulle aldrig göra någon
ting som han inte tror ligger i ert främsta intresse. 
Så tala med honom. Uttryck era tankar och känslor, 
era drömmar och era farhågor. Ju mer han vet om 
ert liv, desto större möjlighet har han att förstå era 
utmaningar och att ge er goda råd. När ni litar på er 
pappa känner han ansvaret i detta förtroende och 
anstränger sig mer än någonsin för att förstå och att 
hjälpa. Som er far är han berättigad till inspiration 
för er räkning. Hans råd till er är uppriktiga tankar 
från någon som känner och älskar er. Er pappa vill 
inget hellre än att ni ska vara lyckliga och fram
gångsrika, så varför skulle ni inte vilja lita på en 
sådan person? Pojkar, lita på er pappa.

För det andra: Intressera er för er pappas liv. Fråga 
honom om hans arbete, hans intressen, hans mål
sättningar. Hur bestämde han sig för att arbeta med 
det han gör? Hur var han i er ålder? Hur träffade 

han er mamma? Och när ni lär er mer om honom 
finner ni kanske att hans upplevelser hjälper er 
att bättre förstå varför han reagerar som han gör. 
Iaktta er pappa. Iaktta hur han behandlar er mor. 
Iaktta hur han utför sina ämbeten i kyrkan. Iaktta 
hur han umgås med andra människor. Ni kommer 
att förvånas över vad ni kan lära er om honom bara 
genom att iaktta honom och lyssna på honom. Fun
dera över det som ni inte känner till om honom och 
ta reda på det. Er kärlek, beundran och förståelse 
ökar genom det ni lär er. Pojkar, intressera er för er 
pappas liv.

Och för det tredje: Be er far om råd. Ärligt talat: han 
kommer troligen att ge er sina råd oavsett om ni 
ber om dem eller inte, men det fungerar så mycket 
bättre när ni frågar! Be om hans råd när det gäller 
aktiviteter i kyrkan, klasser, vänner, skolan, träffar, 
idrott eller andra fritidsintressen. Be om hans råd 
när det gäller era uppgifter i kyrkan, era missions
förberedelser, beslut eller val som ni måste fatta och 
göra. Ingenting visar större respekt för en annan 
person än att be om hans råd, för det ni egentligen 
säger när ni ber om hans råd är: ”Jag uppskattar 
din kunskap och de upplevelser du har haft, och jag 
sätter stort värde på dina tankar och förslag.” Det är 
trevligt för en far att höra detta från sin son.
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad känner vi till om 
gudomens natur?
Gudomen består av Gud den evige Fadern, Frälsaren Jesus Kristus och den 
Helige Anden. Medlemmarna i gudomen är åtskilda personer med åtskilda 
roller, men är ett i syfte. De är fullkomligt enade i sitt verk att åstadkomma vår 
himmelske Faders frälsningsplan.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

1 Mos. 1:26–27 (vi är skapade till 
Guds avbild)

Matt. 3:13–17 (varje medlem i 
gudomen var med under Kristi dop)

Joh. 17:21; L&F 20:28 (medlemmarna 
i gudomen är ett)

Apg. 7:55–56; Joseph Smith – Histo
rien 1:14–17 (Stefanus och Joseph 
Smith såg att Fadern och Sonen var 
två skilda personer)

L&F 130:22–23 (Fadern och Sonen har 
fysiska kroppar, den Helige Anden 
har det inte)

Trosartikel 1 (vi tror på de tre med
lemmarna i gudomen)

Boyd K. Packer, ”Vittnesbördet”, 
 Liahona, maj 2014, s. 94–97

Robert D. Hales, ”Evigt liv: att känna 
vår himmelske Fader och hans Son 
Jesus Kristus”, Liahona, nov. 2014, 
s. 80–82

Jeffrey R. Holland, ”Den ende sanne 
Guden, och den som han har sänt, 
Jesus Kristus”, Liahona, nov. 2007, 
s. 40–42

”Gud Fadern”, ”Helige Anden, den”, 
”Jesus Kristus” i Stå fast i din tro, s. 63, 
68, 78–80

Video: ”Återställelsen”; se också Läran 
och förbunden: Resursmaterial på DVD

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att undervisa en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att 
fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur hjälper en insikt om 
gudomen dig att veta vem 
du är? Hur skiljer sig vår 
kunskap om gudomen 
från andra religioners tro?

Hur kan en insikt i 
gudomens natur hjälpa de 
unga männen?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en kvorummedlem att förbe
reda sig på att komma till kvorum
mötet och under ett par minuter 
berätta om det han lärde sig under 
förra lektionen.

• Be de unga männen att med 
hjälp av ett rollspel visa hur de kan 
undervisa någon som inte delar vår 
tro om de tre olika medlemmarna i 
gudomen. Vilka skriftställen skulle de 
använda? Varför tycker de att den här 
kunskapen är mycket viktig?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå gudomens natur. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del i sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära och undervisa 
om gudomen (se ”Förstå läran”, s. 18, 
42 eller 66).

• Läs tillsammans äldste Jeffrey 
R. Hollands beskrivning av andra 
kristna samfunds tro på gudomen (i 
hans tal ”Den ende sanne Guden, och 
den som han har sänt, Jesus Kristus”). 
Visa de unga männen avsnittet med 
den första synen i videon ”Återställ
elsen” eller visa dem en bild på första 
synen (se Evangeliebilder, nr 90). Vad 
lärde sig Joseph om gudomen? Hur 
skilde det han lärde sig från vad 
andra kristna trodde på? Varför är 
det han lärde sig viktigt? Hur tror de 
unga männen att den här upplevelsen 
förändrade Josephs syn på sig själv?

• Ge de unga männen en lista över 
skriftställena som listas i det här för
slaget. Låt varje ung man gå igenom 

ett av skriftställena och ta fram det 
han lär sig om gudomen och sin egen 
gudomliga natur. Be de unga  männen 
berätta vad de lär sig. Hur kan den 
här kunskapen påverka deras dag
liga val? Uppmuntra dem att spara 
listan med skriftställen så att de kan 
använda dem när de undervisar 
andra om gudomen.

• Ge varje ung man en lapp med föl
jande frågor: Hur skulle du beskriva 
Frälsarens relation till sin Fader? 
Hur är Fadern och Sonen ett? Vilka 
uppgifter har den Helige Anden? Be 
dem att begrunda dessa frågor medan 
de ser på, lyssnar till eller läser äldste 
Robert D. Hales tal ”Evigt liv: att 
känna vår himmelske Fader och hans 
Son Jesus Kristus”. Ge dem tid till att 
skriva ner sina svar och låt dem sedan 
berätta vad de lär sig.

• Dela in kvorumet i tre grupper och 
ge varje grupp i uppdrag att lära sig 
om en av medlemmarna i gudomen 

Undervisningstips

Du kan använda 
inlärningsaktiviteterna i 
det här avsnittet för att 
se vad de unga männen 
redan känner till om läran 
och vad de fortfarande 
behöver lära sig. Var redo 
att anpassa din lektion för 
att möta deras behov.
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genom att läsa om honom i Stå fast i 
din tro (se s. 63–65, 68–70 och 78–80) 
eller i president Boyd K. Packers tal 
”Vittnesbördet”. Ge grupperna till
räckligt med tid till att förbereda sig 
för att undervisa resten av kvorum et 
om egenskaperna och rollerna eller 
uppgifterna som deras medlem i 
gudomen har. Låt sedan varje grupp 
undervisa resten av kvorumet.

• Dela in ett av generalkonferens
talen som listas i förslaget i mindre 
delar. Ge en del till varje kvorummed
lem (eller till grupper, beroende på 
kvorum ets storlek). Skriv på tavlan: 
”Vad vet vi om gudomen?” Be de 
unga männen använda talen för att 
hitta svar på frågan och sedan delge 
dem. Varför är det viktigt att känna till 
gudomens sanna natur? (se Joh. 17:3).

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de gudomens natur bättre? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om 
det här ämnet?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om medlem
marna i gudomen och sin tacksamhet 
för sanningarna om dem som åter
ställdes genom Joseph Smith

• be kvorumets medlemmar berätta 
för någon om sanningarna de lärde 
sig under kvorummötet i dag.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor 
som fick andra att tänka 
och känna djupt. Han var 
uppriktigt intresserad av 
deras svar och gladde sig 
över deras sätt att formul
era sin tro. Han gav dem 
tillfälle att ställa egna 
frågor, och han lyssnade 
när de berättade om sina 
upplevelser. Vilka frågor 
kan du ställa som hjälper 
de unga männen att bli 
berörda av gudomen på ett 
djupare plan? Hur kan du 
visa att du är intresserad av 
deras svar under lektionen?
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Utvalt material

Utdrag ur Jeffrey R. Holland, ”Den ende sanne Guden, 
och den som han har sänt, Jesus Kristus”, Liahona, nov. 
2007, s. 40–42

Så all kritik om att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga inte har den nutida kristna synen på Gud, 
Jesus och den Helige Anden utgör ingen kritik mot 
vår hängivenhet mot Kristus utan den är snarare 
ett erkännande (vilket är sant, vill jag tillägga) om 
att vår syn på Gudomen strider mot kristen historia 
efter Nya testamentets tid och går tillbaka till den 
lära som Jesus själv undervisade om. Så, några ord 
om det som hände efter Nya testamentets tid kan 
kanske vara till hjälp.

År 325 e.Kr. sammankallade den romerske kejsaren 
Konstantin rådet i Nicaea för att bland annat ta 
upp den alltmer aktuella frågan om Guds påstådda 
”trefaldighet i enighet”. Resultatet av de livliga 
ordstriderna bland präster, filosofer och kyrkliga 
ämbetsmän blev (efter ytterligare 125 år och tre 
stora råd) [Konstantinopel, 381 e.Kr.; Efesus, 431 
e.Kr.; Kalcedon, 451 e.Kr.] känt som den nicenska 
trosbekännelsen, tillsammans med senare omformu
leringar, till exempel den athanasianska trosbe
kännelsen. Dessa trosbekännelser som togs fram 
och upprepades – och andra som skulle skrivas 

under århundradena – förklarade att Fadern, Sonen 
och den Helige Anden var abstrakta, fullkomliga, 
översinnliga, alltid närvarande, av samma väsen, 
sameviga och omätliga, utan kropp, lemmar eller 
lidelser och som befinner sig utom tid och rymd. I 
sådana trosbekännelser är alla tre medlemmar sepa
rata personer, men de är ett enda väsen, som ofta 
kallas ”treenighetens mysterium”. De är tre olika 
personer, men ändå inte tre gudar utan en. Alla tre 
personer är obegripliga, ändå är det en enda Gud 
som är obegriplig.

Vi instämmer åtminstone med våra kritiker på den 
punkten – att en sådan uppfattning om Gudomen 
verkligen är obegriplig. Kyrkan införde en sådan 
förvirrande beskrivning av Gud att det inte är att 
undra på att en munk på trehundratalet ropade: 
”Ve mig! De har tagit min Gud ifrån mig . . . och 
jag vet inte vem jag ska tillbe eller vända mig till i 
bön.” [Citerad i Owen Chadwick, Western Asceticism 
(1958), s. 235.] Hur ska vi kunna lita på, älska och 
tillbe, för att inte tala om sträva efter att likna, någon 
som är obegriplig och som vi inte vet något om? 
Hur ska vi förstå Jesu bön till sin Fader i himlen när 
han säger att ”detta är evigt liv att de känner dig, den 
ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus 
Kristus”? [Joh. 17:3, kursivering tillagd.]
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är Jesus Kristus 
viktig i mitt liv?
Jesus Kristus utvaldes till att bli vår Frälsare. Hans försoning gör det möjligt 
för oss att uppstå och att omvända oss och få förlåtelse, så att vi kan återvända 
till vår himmelske Faders närhet. Frälsaren frälser oss från våra synder men 
erbjuder oss också frid och styrka under svåra tider. Han gav oss det fullkom
liga föredömet och hans lära är grunden till lycka i det här livet och evigt liv i 
den kommande världen.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa dig när du under
visar de unga männen om varför Jesus Kristus är en sådan viktig person i deras liv?

Matt. 10:1 (Jesus Kristus gav sina 
apostlar prästadömets makt)

Joh. 6:38 (Jesus Kristus kom för att 
göra sin Faders vilja)

Joh. 8:12; 3 Nephi 11:11 (Jesus Kristus 
är världens ljus och liv)

Joh. 14:6 (Jesus Kristus är vägen och 
sanningen och livet)

2 Nephi 2:3–9; 9:5–12 (Lehi och Jakob 
vittnar om Jesu Kristi försoning)

3 Nephi 27:14–16 (Jesus Kristus 
räddar oss från synd och död genom 
sin försoning)

3 Nephi 27:27 (Jesus Kristus är vårt 
föredöme)

”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd”, Liahona, apr. 2000, s. 2–3 
(se också Stå fast i din tro, s. 78–80; 
eller Plikt mot Gud, s. 106)

José A. Teixeira, ”Sök Herren”, 
 Liahona, maj 2015, s. 96–98

Dallin H. Oaks, ”Jesu lärdomar”, 
Liahona, nov. 2011, s. 90–93

Jeffrey R. Holland, ”Det största och 
främsta budet”, Liahona, nov. 2012

Video: ”Återvunnen”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att undervisa en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att 
fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Varför är Jesus Kristus en 
viktig person i ditt liv? Hur 
har han påverkat ditt liv?

Varför är det viktigt att de 
unga männen förstår vilka 
roller Jesus Kristus har? 
Hur kan du hjälpa dem 
att upptäcka vilken viktig 
person han är i deras liv?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv upp en eller flera frågor på 
tavlan för att hjälpa de unga män
nen gå igenom det de lärde sig förra 
veckan.

• Be de unga männen slå upp ”Jesus 
Kristus” i Handledning för skrift
studier och gå igenom posterna 

efter rubriken. Be dem hitta ord och 
begrepp som beskriver Kristi roller 
och mission. Vad lär de sig om Jesus 
Kristus genom att gå igenom den 
listan? Hur känner de för honom när 
de nu har gått igenom det han har 
gjort för oss?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att förstå varför Jesus 
Kristus är en viktig person i deras liv. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller 
flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen gå igenom 
äldste José A. Teixeiras tal ”Sök 
Herren” och hitta välsignelserna som 
äldste Teixeira lovar dem som söker 
Jesus Kristus. Be dem berätta om vad 
de hittar i talet och vad de själva gör 
för att Frälsaren ska vara en viktig 
del i deras dagliga liv. Under sam
talet kan ni också gå igenom de enkla 
vanorna som äldste Teixeira lyfter 
fram i sitt tal. Be de unga männen 
sätta upp ett mål för hur de ska 
använda sig av ett av förslagen som 
togs upp under lektionstiden för att 
komma närmare Kristus.

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han 
kan göra det som en del av hans plan 
i Plikt mot Gud för att lära sig och 
undervisa om försoningen (se ”Förstå 
läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Läs stycket under underrubriken 
”Det han har gjort för oss” i äldste 
Dallin H. Oaks tal ”Jesu lärdomar”. 
Hur kan de unga männen svara på 
frågan som kvinnan ställde: ”Vad 
har han gjort för mig?” Skriv de 
följande nio underrubrikerna i talet 
(från ”Världens liv” till ”Förson
ingen”) på tavlan. Be de unga 
männen att välja en eller flera av 
underrubrikerna och skriva ner en 
eller två meningar som de skulle 
kunna använda för att undervisa 
kvinnan om det som Jesus Kristus 
har gjort för henne. De kan använda 
sig av äldste Oaks tal, relevanta 
skriftställen (som de som listas i det 
här förslaget), sina egna upplevelser 
och sitt eget vittnesbörd. Be dem att 
berätta vad de har skrivit.

• Be några av de unga männen att 
läsa igenom 2 Nephi 2:3–9 för att hitta 
vad Jesus Kristus gjorde för oss och be 

Undervisningstips

”Du bör vara försiktig så 
att du inte talar mer än 
nödvändigt eller uttrycker 
din åsikt alltför ofta. Detta 
kan få eleverna att tappa 
intresset. Betrakta dig själv 
som en guide på en resa 
i kunskapens värld, som 
kommer med lämpliga 
kommentarer för att hålla 
dem du undervisar på rätt 
väg” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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de andra att läsa igenom 2 Nephi 9:6–
10 för att hitta vad som skulle ha hänt 
om han inte hade utfört sitt uppdrag. 
Hur skulle världen vara annorlunda? 
Uttryck din kärlek till Frälsaren och 
ge de unga männen tillfälle att också 
göra det.

• Visa bilder på hur Frälsaren 
hjälper andra (se Evangeliebilder, 
nr 36–60). Låt de unga männen 
begrunda detta en liten stund och 
berätta hur Frälsaren har hjälpt dem, 
deras familj och andra de känner. 
Ge dem tillfälle att berätta om de 
känslor de har för Frälsaren. Be de 
unga männen att läsa de sista fyra 
styckena i äldste Jeffrey R. Hollands 
tal ”Det största och främsta budet” 
medan de begrundar frågan ”Vad 
kan jag göra för att visa att Jesus 
Kristus är en viktig person i mitt 
liv?” Be dem att skriva ner sina 
tankar och låt dem läsa upp det de 
skrivit, om de vill.

• Visa videon ”Återvunnen”. Vad lär 
videon de unga männen om det som 
Jesus Kristus kan göra för dem? Hur 
kan de använda budskapet i videon 
för att hjälpa dem som har svårt att 
förlåta sig själva eller känner att Fräls
arens hjälp inte kan nå dem? Vilka 
skriftställen kan de delge? (Se till 
exempel Jes. 1:18; Alma 36:3, 27; Ether 
12:27; L&F 58:42–43.)

• Visa en bild på Frälsaren och skriv 
följande fråga på tavlan: ”Vem är 
Jesus Kristus?” ”Vad har han gjort 
för oss?” ”Hur vet vi att han lever i 
dag?” Be de unga männen gå igenom 
”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd” eller psalmboken för 
att hitta svaren på dessa frågor (se 
”Jesus Kristus – Frälsaren” i ämnes
registret i psalmboken). Be dem 
berätta vad de hittar. Hur påverkas 
deras dagliga liv av deras vittnes
börd om Jesus Kristus?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck 
fick de? Förstår de varför Jesus Kristus är en viktig person i deras liv? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om Frälsaren • be kvorumets medlemmar att 
begrunda hur deras vittnesbörd om 
Frälsaren kan välsigna någon de 
känner och uppmuntra dem att bära 
sina vittnesbörd.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd andra att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. Han fann tillfällen 
för dem att inhämta 
lärdom genom kraftfulla 
upplevelser. Vad kan du 
göra för att hjälpa de unga 
männen att se hur viktigt 
det är att de låter Jesus 
Kristus vara en del av 
deras liv?
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Utvalt material

När vi nu firar att Jesus Kristus föddes för två tusen
år sedan, ger vi vårt vittnesbörd om hans
oförlikneliga levnad och om den oändliga kraften

i hans stora försoningsoffer. Ingen annan har haft ett så
djupgående inflytande på alla som har levt och som
kommer att leva på jorden.

Han var Gamla testamentets store Jehova, Nya
testamentets Messias. Under ledning av sin Fader skapade
han jorden. ”Allt blev till genom [honom], och utan
[honom] blev ingenting till av allt som finns till” (se Joh
1:3). Fastän han var syndfri döptes han för att uppfylla allt
som hör till rättfärdigheten. Han ”vandrade omkring och
gjorde gott” (Apg 10:38), men blev föraktad för det. Hans
evangelium var ett budskap om frid och god vilja. Han
vädjade till alla att följa hans exempel. Han vandrade på
vägarna i Palestina, botade sjuka, gav de blinda synen åter
och uppväckte döda. Han undervisade om eviga
sanningar, föruttillvarons verklighet, syftet med vårt liv på
jorden och de möjligheter som Guds söner och döttrar har
i det kommande livet.

Han instiftade nattvarden som påminnelse om sitt stora
försoningsoffer. Han fängslades och dömdes på falska
grunder, förklarades skyldig för att tillfredsställa
folkmassan och dömdes att dö på Golgotas kors. Han gav
sitt liv för att sona alla människors synder. Hans offer som
ställföreträdare var en storslagen gåva till alla dem som
någonsin skulle leva på jorden.

Vi vittnar högtidligen om att hans liv, som är det cen-
trala i hela mänsklighetens historia, varken började i
Betlehem eller slutade på Golgota. Han var Faderns först-
födde, den enfödde Sonen i köttet, världens Återlösare.

Han uppstod från graven för att bli ”den förste av de
avlidna” (1 Kor 15:20). Som uppstånden besökte Herren
dem som han hade älskat i livet. Han verkade också bland
sina ”andra får” (Joh 10:16) i det forna Amerika. I vår tid
visade han och hans Fader sig för den unge Joseph Smith

och inledde den länge utlovade tiden när allt skulle
sammanfattas (se Ef 1:10).

Om den levande Kristus skrev profeten Joseph: ”Hans
ögon voro såsom eldslågor, håret på hans huvud var vitt
såsom ren snö och hans ansikte överträffade solen i
klarhet. Hans röst var såsom stora vattens brus, ja, Jehovas
röst, sägande:

’Jag är den förste och den siste. Jag är den som lever. Jag
är den som blev slaktad. Jag är eder förespråkare hos
Fadern’” (L&F 110:3–4).

Om honom sade också profeten: ”Nu, efter de många
vittnesbörd, som äro avgivna om honom, är detta det sista
vittnesbördet, vilket vi giva om honom: Han lever.

Ty vi sågo honom på Guds högra sida och vi hörde
rösten som vittnade, att han är Faderns Enfödde,

att medelst honom, genom honom och av honom
existera och skapades världarna, och att deras invånare äro
söner och döttrar, födda åt Gud” (L&F 76:22–24).

Vi förkunnar med allvarliga ord att hans prästadöme
och hans kyrka har återställts på jorden — ”den byggnad
som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus
Jesus själv till hörnsten” (Ef 2:20).

Vi vittnar om att han en dag skall återvända till jorden.
”Herrens härlighet skall bli uppenbarad, och allt kött skall
tillsammans se den” (Jes 40:5). Han skall regera som
konungarnas Konung och som herrarnas Herre, och varje
knä skall böjas och varje tunga skall prisa och dyrka
honom. Var och en av oss kommer att stå inför Gud för att
dömas efter sina gärningar och sitt hjärtas önskningar.

Vi bär, i egenskap av hans vederbörligen ordinerade
apostlar, vittnesbörd om att Jesus är den levande Kristus,
Guds odödlige Son. Han är den store Konungen, Immanuel,
som i dag står på sin Faders högra sida. Han är världens ljus,
liv och hopp. Hans väg är den stig som leder till lycka i detta
liv och evigt liv i den kommande världen. Gud vare tack för
den oförlikneliga gåvan — hans gudomlige Son.

DEN LEVANDE KRISTUS
APOSTLARNAS VITTNESBÖRD

JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA

FÖRSTA PRESIDENTSKAPET DE TOLVS KVORUM

1 januari 2000
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka uppgifter har den 
Helige Anden?
Den Helige Anden vittnar om sanningen. Han är källan till personligt vittnes
börd och personlig uppenbarelse. Han kan vägleda oss i våra beslut och 
skydda oss från fysisk och andlig fara. Han kallas Hjälparen och kan dämpa 
vår oro och fylla oss med hopp. Det är genom hans kraft som vi helgas när vi 
omvänder oss, tar emot frälsande förrättningar och håller våra förbund. Vi kan 
inte vara dugliga prästadömsbärare utan att lära oss att lyssna till och följa den 
Helige Andens maningar.

Förbered dig andligen

När du studerar skriftställena och resurserna om den Helige Anden, be att han väg
leder dig så att du vet vad du behöver undervisa de unga männen om när det gäller hur 
viktig den Helige Anden är i deras liv.

Joh. 14:16–27 (Hjälparen kan lära oss 
och påminna oss om allt)

Joh. 15:26; L&F 42:17; Mose 1:24 (den 
Helige Anden vittnar om Fadern och 
Sonen)

Gal. 5:22–23 (Paulus beskriver Andens 
frukt)

2 Nephi 32:5 (den Helige Anden visar 
oss vad vi bör göra)

3 Nephi 27:20 (vi blir heliggjorda 
genom att ta emot den Helige Anden)

Moroni 8:26 (den Helige Anden fyller 
oss med hopp och kärlek)

Moroni 10:5 (den Helige Anden lär 
oss om sanningen)

Robert D. Hales, ”Den Helige 
Anden”, Liahona, maj 2016, s. 105–107

Larry H. Lawrence, ”Vad är det 
mer som fattas?” Liahona, nov. 2015, 
s. 33–35

Henry B. Eyring, ”Den Helige Anden 
som din ledsagare”, Liahona, nov. 
2015, s. 104–107

Videor: ”Andens röst”, ”Fiendeland”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att undervisa en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att 
fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilka personliga upplevel
ser kan du berätta om för 
de unga männen som kan 
undervisa dem om den 
Helige Andens uppgifter?

Varför är det viktigt att 
de unga männen lär sig 
att känna igen och följa 
Andens maningar? Hur 
kan du hjälpa dem att vara 
värdiga och sträva efter 
hans sällskap?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Ge de unga männen tid till att 
komma på och berätta om något de 
kommer ihåg från förra veckans lek
tion. Se om du kan relatera deras svar 
till dagens lektion.

• Be de unga männen att skriftligen 
berätta om en gång när de kände 
den Helige Andens inflytande. 
Vad gjorde de för att känna det? 
Vilken skillnad gjorde det? Om så är 
lämpligt kan du be flera av dem att 
berätta om sina upplevelser.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå den Helige 
Andens uppgifter. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be varje ung man studera delar av 
president Henry B. Eyrings tal ”Den 
Helige Anden som din ledsagare” 
och förbereda sig för att berätta för 
kvorumet om vad han lärde sig om 
den Helige Anden. De unga männen 
kan också gå igenom äldste Larry 
H. Lawrences tal ”Vad är det mer 
som fattas?” för att hitta exempel på 
hur den Helige Anden kan hjälpa 
oss. Be de unga männen berätta hur 
den Helige Anden har hjälpt dem på 
liknande sätt som dem som president 
Eyring eller äldste Lawrence beskrev.

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om den Helige Anden (se ”Förstå 
läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Be de unga männen att läsa följande 
skriftställen, identifiera vilken av den 
Helige Andens uppgifter de handlar 
om och berätta om hur hans inflytande 

kan välsigna dem: Joh. 14:26; 15:26; 
Gal. 5:22–23; 2 Nephi 32:5; 3 Nephi 
27:20. De unga männen kan också söka 
i delar av äldste Robert D. Hales tal 
”Den Helige Anden” för att lära sig om 
den Helige Andens roller. Be de unga 
männen skriva ner när de kommer att 
behöva den Helige Andens inflytande 
i sina liv. När är det viktigt att den 
Helige Anden visar dem vad de bör 
göra? När behöver de unga männen 
känna den Helige Andens tröstande 
inflytande? Du kan berätta om en gång 
när den Helige Anden hjälpte dig.

• Visa en av videorna som anges i det 
här förslaget och be de unga  männen 
att vara uppmärksamma på vad 
videon lär dem om att ta emot vägled
ning från den Helige Anden. Be varje 
ung man att berätta om något han lär 
sig. Skriv sedan följande uttalande av 
Julie B. Beck på tavlan: ”Förmågan 
att ta emot och följa personlig uppen
barelse är den viktigaste färdighet vi 

Undervisningstips

”När du under bön förbe
reder dig för att undervisa 
... kan [du] bli manad att 
betona vissa principer. Du 
kan få insikt om hur du 
bäst ska kunna presentera 
vissa begrepp. Du kan hitta 
åskådningsexempel och 
inspirerande berättelser i 
vardagslivet. Du kan känna 
dig manad att be en viss 
person hjälpa dig med lek
tionen. Du kan bli påmind 
om en personlig hän
delse som du kan återge” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 47–48).
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kan förvärva i det här livet. Med den 
kan vi inte misslyckas. Utan den kan 
vi inte lyckas” (”Hjälpföreningens 
historia: En titt på Herrens vision för 
sina döttrar”, Liahona, sep. 2011, s. 34; 
se också ”Och över tjänarinnor skall 
jag i de dagarna utgjuta min Ande”, 
Liahona, maj 2010, s. 11). Be dem att 
begrunda och skriva ner sina tankar 
om citatet och vikten av att leva så 
att man är värdig Andens vägledning 

och att man sedan följer den. Upp
muntra dem att begrunda vad de kan 
göra för att bli bättre på att söka den 
Helige Andens sällskap.

• Be de unga männen att söka i ämn
esregistret i psalmboken efter ”Helige 
Anden, den” för att se vilka psalmer 
som lär oss hur den Helige Anden 
kan hjälpa oss. Be dem läsa upp rader 
från psalmerna de väljer. Ni kan också 
sjunga en av psalmerna tillsammans.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick 
de? Förstår de innebörden i uppgifterna som den Helige Anden har? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• om så är lämpligt berätta om en 
upplevelse han haft där han kände 
den Helige Andens inflytande på ett 
av sätten som nämnts under kvo
rumets möte

• be de unga männen i kvorumet 
att vara värdiga och söka den Helige 
Andens sällskap.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren delgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
och undervisade därige
nom på ett sådant sätt att 
hans lärjungar förstod. 
Vilka personliga upplev
elser kan du berätta om 
för de unga männen för 
att hjälpa dem förstå den 
Helige Andens uppgifter 
och känna en önskan att 
själva söka och vara värd
iga sådana upplevelser?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Den Helige Anden som din 
ledsagare”, Liahona, nov. 2015, s. 104–105

Att alltid ha Anden hos oss innebär att vi får råd 
och vägledning från den Helige Anden dagligen. Vi 
kan till exempel varnas av Anden så att vi står emot 
frestelsen att göra ont.

Av enbart den anledningen är det lätt att se varför 
Herrens tjänare har försökt stärka vår önskan att 
tillbe Gud under våra sakramentsmöten. Om vi 
tar del av sakramentet i tro, kan den Helige Anden 
skydda oss och dem vi älskar från de frestelser som 
kommer allt starkare och oftare.

Den Helige Andens sällskap gör det goda mer 
attraktivt och frestelser mindre lockande. Bara det 
borde räcka för att göra oss mer beslutsamma att 
vara värdiga att alltid ha Anden hos oss.

Liksom den Helige Anden stärker oss mot det 
onda, ger han oss också kraft att skilja sanning 
från osanning. Den sanning som betyder mest kan 
bara bekräftas genom uppenbarelse från Gud. Vårt 
mänskliga förstånd och våra fysiska sinnen räcker 

inte till. Vi lever i en tid då även de visaste har svårt 
att skilja sanningen från skickligt bedrägeri.

Herren lärde sin apostel Thomas, som ville ha 
fysiska bevis på Frälsarens uppståndelse genom att 
röra vid hans sår, att uppenbarelse är ett säkrare 
bevis: ”Jesus sade till honom: ’Därför att du har sett 
mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte 
ser’” (Joh. 20:29).

De sanningar som visar vägen hem till Gud 
bekräftas av den Helige Anden. Vi kan inte gå till 
lunden och se Fadern och Sonen tala med den unge 
Joseph Smith. Inga fysiska bevis eller logiska argu
ment kan fastställa att Elia kom som utlovat för att 
förläna de prästadömsnycklar som i dag innehas och 
används av en levande profet, Thomas S. Monson.

Sanningen bekräftas för en Guds son eller dotter 
som har gjort anspråk på rätten att ta emot den 
Helige Anden. Eftersom osanningar och lögner kan 
möta oss när som helst, behöver vi det ständiga 
inflytandet från sanningens Ande för att slippa 
stunder av tvivel.
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vem är jag, och vem kan jag bli?
Vi är söner till en himmelsk Fader, skapade till hans avbild och har ärvt möj
ligheten att bli lika honom. Enligt gudomlig plan har vi fått unika gåvor och 
talanger som hjälper oss att utföra våra plikter som prästadömsbärare. När vi 
vet vilka vi är får våra liv ett syfte och det hjälper oss att fatta rätt beslut.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

Ps. 82:6; Apg 17:28–29; Hebr. 12:9; 
L&F 76:24 (vi är Guds barn)

Matt. 25:14–30 (liknelsen om 
talenterna)

Luk. 15:4–6, 11–32; Joh. 3:16; L&F 
18:10–15 (varje själ är mycket värdefull)

Mose 1:4–22 (Mose lär sig att han är 
Guds son)

Donald L. Hallstrom, ”Jag är ett Guds 
barn”, Liahona, maj 2016, s. 26–28

Dale G. Renlund , ”Sista dagars 
heliga ger inte upp”, Liahona, maj 
2015, s. 56–58

Dieter F. Uchtdorf, ”Fyra titlar”, 
 Liahona, maj 2013, s. 58–61

”Jag är Guds lilla barn”, Barnens 
sångbok, s. 2

Video: ”Mose: Jag är en Guds son”; 
”Vår sanna identitet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att undervisa en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att 
fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur påverkas dina tankar 
och handlingar av vet
skapen om att du är en 
Guds son? Vilka gåvor och 
talanger har Gud gett dig? 
Hur kan du använda dem 
för att välsigna de unga 
männen du undervisar?

Hur kan du hjälpa de 
unga männen att se sina 
gudomliga möjligheter? 
Hur kan den insikten 
hjälpa dem att fatta rätt 
beslut? Vilka unika gåvor 
och talanger har de unga 
männen som du under
visar? Hur kan du upp
muntra dem att välsigna 
andra genom att använda 
dessa gåvor och talanger?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be ett par unga män att berätta 
om den viktigaste saken de lärde sig 
under förra veckans lektion och hur de 
tillämpade den kunskapen i sina liv.

• Skriv följande frågor på tav
lan: ”Vad känner jag till om min 

himmelske Fader?” ”Vad lär det mig 
om vem jag är och vem jag kan bli?” 
”Hur påverkar den kunskapen mina 
tankar och handlingar?” Ge de unga 
männen tid till att begrunda frågorna 
och be dem sedan att gå fram till tav
lan och skriva upp sina svar.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå sin gudomliga 
identitet och sina gudomliga möjligheter. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller 
flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Tänk på en enkel aktivitet som 
kan hjälpa de unga männen förstå 
att det krävs tålamod och ihärdighet 
för att bli lik Gud. Aktiviteten bör 
kräva flera försök innan de klarar 
av den. De unga männen kan till 
exempel upprepande gånger försöka 
kasta något i en papperskorg utan att 
titta. Vad kan aktiviteten lära oss om 
ihärdiga ansträngningar? Hur kan vi 
likna den här processen med att bli 
lik vår himmelske Fader? Be varje 
ung man att söka efter och dela med 
sig av uttalanden från äldste Dale G. 
Renlunds tal ”Sista dagars heliga ger 
inte upp” som uttrycker det de lärde 
sig av aktiviteten.

• Be de unga männen läsa Mose 
1:4–7 och berätta vad Mose lärde 
sig om sig själv. Be dem att läsa vers 
12 för att se vad Satan gjorde för att 
bestrida det som Mose lärt sig. Läs 
verserna 13–22. Be de unga männen 
berätta vad berättelsen lärde dem om 

sig själva, om sin himmelske Fader 
och Frälsaren samt om motståndaren. 
Vilka tillfällen ställs de unga männen 
inför där denna kunskap kan vara till 
hjälp? Du kan visa videon ”Mose: Jag 
är en Guds son” medan ni behandlar 
det här ämnet.

• Be de unga männen lista några 
titlar de har eller har haft. Vad säger 
titlarna om dem? Be dem att välja en 
eller två titlar som betyder mest för 
dem. Dela kvorumet i fyra grupper 
och ge varje grupp i uppdrag att läsa 
om en av titlarna i president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”Fyra titlar”. De kan 
också läsa delar av äldste Donald L. 
Hallstroms tal ”Jag är ett Guds barn”. 
Be sedan varje grupp berätta för 
kvorumet vad de lärde sig och hur det 
kan tillämpas på deras liv. Som en del 
av den här aktiviteten kan de unga 
männen sjunga ”Jag är Guds lilla 
barn” (Psalmer, nr 194).

Undervisningstips

”Hur mycket material du 
täcker har mindre betyd
else än dess inflytande 
på dem du undervisar. 
Eftersom alltför många 
begrepp på en gång kan 
förvirra eller trötta ut 
eleverna, brukar det vara 
bäst att inrikta sig på en 
eller två huvudprinciper” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 98).
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• Visa videon ”Vår sanna identitet” 
för kvorumets medlemmar (eller läs 
några av följande skriftställen: 1 Joh. 
3:1–3; L&F 84:37–38; 88:107; 132:20) 
och be dem att sammanfatta sina 
tankar i ett uttalande. Be dem att läsa 
upp vad de skrev och förklara varför 
de skrev det. Vad lärde de sig från 
videon eller skriftställena om vilka de 

är och vilka de kan bli? Hur kan den 
insikten påverka deras framtida val? 
Du kan läsa upp följande uttalande 
av president Gordon B. Hinckley 
under samtalet: ”Hela ändamålet med 
evangeliet [är] att leda oss framåt och 
uppåt till större mål, till och med till 
gudaskap i slutänden” (”Tappa inte 
bollen”, Nordstjärnan, jan. 1995, s. 47).

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de vilka de är och vilka de kan bli? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om att vi är 
Guds barn och beskriva hur det vitt
nesbördet vägleder hans handlingar

• be de unga männen att tänka på ett 
sätt som de ska använda sina gåvor 
och talanger på för att välsigna sin 
himmelske Faders barn. 

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände dem 
han undervisade och han 
visste vilka de skulle bli. 
Han fann unika sätt att 
hjälpa dem att lära sig mer 
och växa. När de hade det 
svårt förlorade han inte 
hoppet om dem utan fort
satte att älska och betjäna 
dem. När du undervisar 
de unga männen, tänk då 
på vilka de är och vilka 
de kan bli och hitta sätt 
att hjälpa dem uppnå sina 
gudomliga möjligheter.
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Utvalt material

Utdrag ur Dieter F. Uchtdorf, ”Fyra titlar”, Liahona, 
maj 2013, s. 58, 59, 60

I dag vill jag föreslå fyra titlar som jag tror kan 
tillämpas på alla prästadömsbärare i hela världen – 
titlar som kan hjälpa oss att inse vilka våra egna roller 
är i Guds eviga plan och vår potential som prästa
dömsbärare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Son till vår himmelske Fader

En titel som utmärker var och en av oss på det mest 
grundläggande sättet är son till vår himmelske Fader. 
Oavsett vad vi annars är eller gör i livet, får vi aldrig 
glömma att vi bokstavligen är Guds andebarn. Vi var 
hans barn innan vi kom till den här världen och vi 
kommer för alltid att vara hans barn. Denna grund
läggande sanning borde förändra vår syn på oss 
själva, våra bröder och systrar, och på livet självt. …

Så bröder, jämfört med Guds fullkomlighet är vi död
liga inte mycket mer än tafatta, stapplande småbarn. 
Men vår kärleksfulle himmelske Fader vill att vi ska 
bli mer lika honom, och, kära bröder, det bör även 
vara vårt eviga mål. Gud förstår att vi inte når dit på 
ett ögonblick, utan genom att ta ett steg i taget. …

Lärjunge till Jesus Kristus

… Alla som uppriktigt strävar efter att följa Kristus 
kallas hans lärjungar. Trots att vi inser att ingen av 
oss är fullkomlig använder vi inte detta faktum 
som en ursäkt för att sänka våra förväntningar, för 
att leva under våra förmåner, för att skjuta upp vår 
omvändelses dag, eller för att vägra att växa upp till 
bättre, mer fullkomliga, mer förädlade efterföljare 
till vår Mästare och Kung. …

Bröder, lärjungeskapet är en livslång resa i vår Fräls
ares fotspår. Längs vår bildliga väg från Betlehem 

till Golgata får vi många tillfällen att överge vår 
resa. Tidvis tycks det som om stigen kräver mer än 
vi trodde att den skulle göra. Men som prästadöm
ets män måste vi ha mod att följa vår Återlösare, 
även när våra kors verkar alltför tunga att bära. …

Själarnas läkare

Bröder, om vi verkligen följer vår Herre Jesus 
Kristus måste vi omfatta en tredje titel: Själarnas 
läkare. Vi som har ordinerats till Guds prästadöme 
har kallats att ”hela varje hjärtesår” [”Lär mig att 
följa dig”, Psalmer, nr 150].

Det är vår uppgift att bygga upp, laga, stärka, lyfta 
och reparera. Vårt uppdrag är att följa Kristi exem
pel och nå ut till dem som lider. …

Detta är vårt första och främsta ansvar som prästa
dömsbärare – och det gäller både aronska och 
melkisedekska prästadömsbärare. Jesu Kristi åter
upprättade evangelium välsignar inte bara liv när vi 
tror på det – de välsignelserna blir större när vi lever 
efter det. …

Arvinge till evigt liv

Den fjärde titeln vi alla har gemensamt för oss tillbaka 
till den första titeln på vår lista. Som söner till vår 
himmelske Fader är vi arvtagare till allt som han har.

”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds 
barn.

Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar 
och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med 
honom, för att också bli förhärligade med honom” 
[Rom. 8:16–17].

Tänk på detta, mina kära bröder. Vi är medarvingar 
till Kristus!
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Ty se, detta är mitt verk och min härlighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för 
människan” (Mose 1:39).

Insikt om frälsningsplanen är grundläggande för andligt lärande. Allt som en ung 
man lär sig om evangeliet – och allt han lär sig om timliga ting – bör han betrakta 
med frälsningsplanen i åtanke så att han kan avgöra vad som är av evig betydelse 
och vad som inte är det. När en ung man verkligen förstår frälsningsplanen får hans 
liv större mening. Han ser sina prövningar och motgångar som tillfällen att växa. Han 
fattar beslut utifrån deras eviga följder istället för att söka omedelbar tillfredsställelse. 
Han finner också lycka och glädje.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av 
 söndagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Vilken roll har jag i genomförandet av min himmelske Faders plan? (Plikt mot Gud)
Vad är frälsningsplanen?
Vad hände i föruttillvaron?
Vad är livets mening?
Varför spelar det någon roll vad jag väljer?
Varför får vi motgångar?
Hur kan jag få tröst när någon jag älskar går bort?
Varför ska jag behandla min kropp som ett tempel?

Februari: Frälsningsplanen
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Prästadömsplikter”, sidorna 22–23, 46–47, 70–71

”Inbjuda alla att komma till Kristus”, sidorna 28–29, 
50–51, 72–73

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Vilken roll har jag i 
genomförandet av min 
himmelske Faders plan?
Vår himmelske Fader har sagt att hans verk och hans härlighet är ”att åstad
komma odödlighet och evigt liv för människan” (Mose 1:39). Som prästa
dömsbärare utför vi vår roll i vår himmelske Faders plan när vi fortsätter att 
vara värdiga och utför våra plikter i prästadömet. Dessa plikter består bland 
annat av att utföra prästadömsförrättningar, tjäna andra och inbjuda alla att 
komma till Kristus.

Förbered dig andligen

Lyssna till den Helige Anden när du studerar resurserna. Tänk på vad de unga män
nen kan göra för att lära sig hur de hjälper Gud när de utför sina plikter.

Moses 1:39 (Guds verk och härlighet 
är att upphöja sina barn)

L&F 20:46–60, 75–79; 84:111; 107:68 
(aronska prästadömets plikter)

L&F 38:42 (prästadömsbärare måste 
vara rena och värdiga)

Video: ”Inbjud alla att komma till 
Kristus”

Video: ”Utför din plikt mot Gud”

Min plikt mot Gud, 23 (diakonernas 
plikter), 46–47 (lärarnas plikter), 
70–71 (prästernas plikter)

”Budskap till ungdomar från första 
presidentskapet”, Vägledning för de 
unga, s. II–III

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på upplevelser du 
har haft när du har utfört 
dina prästadömsplikter. 
Vilka blev följderna av ditt 
arbete? Hur har du hjälpt 
din himmelske Fader att 
genomföra hans plan?

När har du sett att de unga 
männen har välsignat 
andra genom sitt tjänande 
i prästadömet?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen läsa ”Budskap 
till ungdomar från första president
skapet” och titta efter råd från första 
presidentskapet som kan hjälpa dem 
uppfylla sina roller i vår himmelske 
Faders plan. Hur stöds de här rollerna 
av prästadömets plikter? 

• Visa en bild på Johannes Döparen 
(se Evangeliebilder, nr 35) och fråga 
vad han gjorde för att bana väg för 
Frälsaren (se Matt. 3). Fråga kvorum
medlemmarna hur de banar väg för 
Frälsarens återkomst när de utför sina 
plikter i prästadömet.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå hur de hjälper sin 
himmelske Fader genomföra hans plan när de utför sina prästadömsplikter. Välj med 
hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be varje ung man att gå igenom 
avsnittet ”Prästadömsplikter” i häftet 
Plikt mot Gud (s. 23, 46–47 eller 70–71) 
och stryka under handlingsord och 
 begrepp. Be de unga männen att 
förklara hur varje plikt hjälper till att 
genomföra deras himmelske Faders 
plan. Hur har de unga männen 
välsignats av att andra har tjänat 
i prästadömet? Hur har de sett att 
 prästadömet har välsignat andra?

• Gå tillsammans igenom Läran och 
förbunden 20:46–60. Be de unga män
nen att berätta om när de har utfört 
sin plikt att inbjuda alla att komma 
till Kristus – även familjemedlemmar 
och vänner. Hur hjälper de till att 
genomföra Guds plan? Be dem att 
visa genom rollspel hur de kan dela 
med sig av evangeliet. Till exempel: 
”Dina vänner undrar varför du inte 
spelar fotboll på söndag eller dricker 

kaffe eller te.” Hur skulle de svara 
på sina vänners fråga om deras mål 
är att berätta om evangeliet? Be dem 
att slå upp sidan 29, 53 eller 77 i sina 
exemplar av Min plikt mot Gud och 
göra en plan utifrån det de lärt sig.

• Visa en av eller båda videorna 
som listas i det här förslaget. Be 
de unga männen att lägga märke 
till vilka prästa dömsplikter som 
visas i videorna och hur dessa 
prästadömsplikter hjälper till att 
genomföra Guds plan (se Min plikt mot 
Gud, s. 22–23, 46–47 eller 70–71 för 
en sammanfattning av prästadömets 
plikter). När har de utfört dessa 
plikter? Varför är det viktigt att förstå 
att vi hjälper till med att genomföra 
Guds plan när vi utför våra plikter? 
Hur påverkar den insikten det sätt de 
utför sina plikter på?

Planera i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid i 
slutet av kvorummötet till 
att göra upp planer i sina 
exemplar av Min plikt mot 
Gud.
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Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de sin roll i genom
förandet av deras himmelske Faders plan? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om när han har sett andra 
kvorummedlemmar hjälpa till att 
genomföra Guds plan genom det 
tjänande de utför i prästadömet

• rådgöra med kvorummedlem
marna om vad de kan göra som 
kvorum för att bättre utföra sina 
prästadömsplikter.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad för sina 
lärjungar och tjänade dem 
alltid. Han fann möjlig
heter att vara tillsammans 
med dem och att uttrycka 
sin kärlek. Du kommer att 
få många tillfällen att tjäna 
i prästadömet med en 
bärare av aronska prästa
dömet vid din sida. Berätta 
för dem då att det ni gör är 
ett led i att genomföra er 
himmelske Faders fräls
ningsplan.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är frälsningsplanen?
Vår himmelske Fader lade fram en plan för att vi skulle kunna bli lika honom. 
Planen innefattar skapelsen, fallet, Jesu Kristi försoning och alla evangeliets 
lagar, förordningar och lärdomar. Planen gör det möjligt för oss att fullkomnas 
genom försoningen, uppnå fullkomlig glädje och leva för evigt i Guds närhet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa de unga männen 
att förstå frälsningsplanen?

1 Kor. 15:20–22 (alla människor kom
mer att dö)

Hebr. 12:9 (Gud är våra andars Fader)

Upp. 20:12–13; 2 Nephi 9:10–11; Alma 
5:15–21 (alla människor kommer 
att uppstå och stå inför Gud för att 
dömas)

2 Nephi 2:22–25 (dödligheten kom 
genom Adams fall)

Alma 34:32–33 (detta liv är tiden för 
omvändelse)

Alma 40:11–14 (människans tillstånd 
efter döden)

L&F 76:30–113 (härlighetsrikena 
beskrivs)

Thomas S. Monson, ”Livets lopp”, 
Liahona, maj 2012, s. 90–93

”Frälsningsplanen”, Stå fast i din tro, 
s. 48–50

Film: ”Människor skall ge upp andan 
av skräck”

Film: ”Frälsningsplanen”; se också 
Läran och förbunden: Resursmaterial på 
DVD

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har din kunskap om 
din himmelske Faders plan 
påverkat dina val och ditt 
perspektiv på livet? Vilka 
delar av frälsningsplanen 
vill du lära dig mer om?

Hur kan en insikt om 
frälsningsplanen hjälpa 
kvorummedlemmarna att 
bättre utföra sina prästa
dömsplikter?



29

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att skriva ner 
ett ord eller ett begrepp som de minns 
från förra veckans lektion och berätta 
om det för kvorumet.

• Visa tre bilder eller föremål som 
representerar skapelsen, fallet och 

försoningen (du kan till exempel 
använda lera för skapelsen, ett äpple 
för fallet och en sakramentsmugg för 
försoningen). Be de unga männen att 
berätta vad de känner till om dessa 
händelser och varför de är viktiga.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om frälsnings
planen. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del i sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och under
visa om frälsningsplanen (se ”Förstå 
läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Be flera av kvorummedlemmarna 
några dagar innan lektionen att för
bereda sig för att undervisa kvorumet 
om en del av frälsningsplanen (till 
exempel om föruttillvaron, jordelivet, 
andevärlden och så vidare) med 
hjälp av Predika mitt evangelium eller 
Stå fast i din tro. Rita en översikt över 
frälsningsplanen på tavlan (se Predika 
mitt evangelium, s. 54) och be de unga 
männen att undervisa om sitt tilldel
ade ämne. Fråga de unga männen hur 
deras liv är annorlunda på grund av 
att de känner till frälsningsplanen.

• Tilldela varje ung man ett eller flera 
av skriftställena i det här förslaget. Be 
honom att läsa skriftstället och avgöra 
vilken del av frälsningsplanen som 

det handlar om. Be honom att berätta 
vad han lär sig av skriftstället. Hur 
påverkar vår kunskap om frälsnings
planen det sätt varpå vi ser oss själva, 
på andra, på världen omkring oss?

• Läs tillsammans Alma 12:30 och 
Alma 42:13–15. Be de unga männen 
att uppmärksamma begrepp som 
används för att beskriva frälsnings
planen. Vad lär dessa begrepp oss 
om planen? Visa filmen ”Människor 
skall ge upp andan av skräck” och be 
de unga männen att vara uppmärk
samma på hur kunskapen om fräls
ningsplanen välsignade äldste Russell 
M. Nelson. Be de unga männen att 
berätta hur samma insikt har väl
signat dem.

• Se till att alla i kvorumet har ett 
exemplar av Stå fast i din tro och ge 
varje ung man en siffra mellan ett och 
tre. Be dem som fick siffran ett att lära 
sig allt de kan ur Stå fast i din tro om 
föruttillvaron (s. 48–49), be de som fick 

Undervisningstips

”Din egen andliga förbe
redelse bidrar mycket till 
inlärningsmiljön ... När 
du är förberedd andligen, 
för du med dig en anda 
av frid, kärlek och vörd
nad. De som du under
visar känner sig tryggare 
att kunna begrunda och 
diskutera sådant som har 
evigt värde” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 79).
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nummer två att lära sig om jordelivet 
(s. 49) och be de som fick nummer tre 
att lära sig om livet efter döden (s. 49). 
Dela in dem i grupper efter deras siffra 
och be dem att arbeta tillsammans för 
att göra en kort sammanfattning av 
det de lär sig och sedan presentera det 
för resten av kvorumet. Be de unga 
männen att föreställa sig hur deras liv 
skulle vara om de inte kände till allt 
detta om frälsningsplanen.

• Be de unga männen att använda 
president Thomas S. Monsons tal 
”Livets lopp” och skrifterna för att ta 
fram svar på en av följande frågor: 
Var kommer vi ifrån? Varför är vi här? 
Vart tar vi vägen efter det här livet? 
Be dem att ge sina svar som om de 
talar med en vän som inte delar vår 
tro. Varför är det viktigt att känna till 
svaren på de här frågorna?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de läran om fräls
ningsplanen bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• leda ett samtal om hur vår insikt 
om frälsningsplanen inspirerar oss till 
att bli bättre prästadömsbärare

• be kvorummedlemmar att 
berätta hur tacksamma de är för 
frälsningsplanen.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor 
som fick dem han under
visade att tänka djupt. Han 
var uppriktigt intresserad 
av deras svar. Hur kan 
du använda frågor för att 
hjälpa de unga männen att 
verkligen begrunda evan
geliets sanningar?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Frälsningsplanen”, Stå fast i din tro, 
s. 48–50

Föruttillvaron

Innan du föddes på jorden levde du i din himmel
ske Faders närhet som ett av hans andebarn. I denna 
föruttillvaro deltog du i ett råd tillsammans med vår 
himmelske Faders andra andebarn. Vid det rådet 
framlade vår himmelske Fader sin stora plan för vår 
lycka. (Se Abraham 3:22–26.)

I enlighet med planen för lycka förband sig Jesus 
Kristus i föruttillvaron, Faderns förstfödda ande
barn, att bli vår Frälsare (se Mose 4:2; Abraham 
3:27). De som följde vår himmelske Fader och 
Jesus Kristus tilläts komma till jorden för att upp
leva jordelivet och utvecklas mot evigt liv. Lucifer, 
en annan av Guds andesöner, gjorde uppror mot 
planen och ”försökte omintetgöra människans 
handlingsfrihet” (Mose 4:3). Han blev Satan, och 
han och hans efterföljare drevs ut från himlen och 
nekades förmånen att få en fysisk kropp och upp
leva jordelivet (se Mose 4:4; Abraham 3:27–28).

Före ditt jordiska liv utvecklade du din identitet 
och ökade din andliga förmåga. Välsignad med 
valfrihetens gåva fattade du viktiga beslut, som 

beslutet att följa din himmelske Faders plan. Dessa 
beslut påverkade ditt liv då och nu. Du tillväxte i 
intelligens och lärde dig älska sanningen, och du 
beredde dig för att komma till jorden, där du kunde 
fortsätta utvecklas.

Jordelivet

Du upplever nu jordelivet. Din ande är förenad med 
din kropp, vilket ger dig tillfälle att växa och utveck
las på ett sätt som inte var möjligt under föruttill
varon. Den här delen av din tillvaro är en lärotid, 
när du kan visa dig värdig och välja att komma till 
Kristus och bereda dig att bli värdig evigt liv. Det är 
också en tid när du kan hjälpa andra finna sann
ingen och få ett vittnesbörd om frälsningsplanen.

Livet efter döden

När du dör går din ande till andevärlden och 
inväntar där uppståndelsen. Vid tiden för upp
ståndelsen återförenas din kropp och din ande och 
du kommer att dömas och tas emot i ett härlighets
rike. Den härlighet du ärver beror på djupet av din 
omvändelse och din lydnad mot Herrens bud . . . 
Den beror på hur du ”tog emot Jesu vittnesbörd” 
(L&F 76:51; se också verserna 74, 79, 101).
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad hände i föruttillvaron?
Innan vi föddes bodde vi hos vår himmelske Fader som hans andebarn. I rådet i 
himlen lade Fadern fram sin frälsningsplan och Jesus Kristus utvaldes till att bli 
vår Frälsare. Satan ville ändra planen och ta bort vår valfrihet, och han och hans 
efterföljare drevs ut. Vi antog vår Faders plan och valde att följa Jesus Kristus.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till kvorumet?

Jer. 1:5; Alma 13:3 (prästadömsbärare 
kallades och utvaldes från världens 
grundläggning)

Upp. 12:9–11; Mose 4:1–4 (Satan 
försöker omintetgöra människans 
handlingsfrihet och kastas ut)

Abraham 3:22–26 (våra val i föruttill
varon gjorde det möjligt för oss att 
komma till jorden)

”Frälsningsplanen”, Stå fast i din tro, 
s. 48–50

Film: ”Frälsningsplanen”; se också 
Läran och förbunden: Resursmaterial på 
DVD

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

Tänk på valen du har 
gjort i ditt liv. Hur har din 
kunskap om föruttillvaron 
påverkat dessa val? Hur 
avgör dina val din eviga 
bestämmelse?

Vilka val gör de unga 
männen i dag som kom
mer att välsigna deras liv 
i evigheten? Vilka val kan 
ha en negativ effekt på 
deras eviga bestämmelse?
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
hans lärjungar. Den här 
lektionen är ett bra tillfälle 
för dig att berätta om val 
som du har gjort och som 
har förändrat ditt liv. Vilka 
upplevelser kan de unga 
männen berätta om?

• Be de unga männen att nämna ett 
skriftställe de minns från förra veck
ans kvorummöte. Be dem att berätta 
vad de lärde sig av det.

• Be de unga männen att tänka på 
och berätta om rättfärdiga val de 

gjort tidig are och hur de besluten 
har välsignat deras liv. Be dem sedan 
att nämna ett val de gjorde innan de 
föddes. Hur har det valet påverkat 
deras liv?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om föruttill
varon. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Be varje ung man att läsa ett av 
följande skriftställen: Jeremia 1:5; 
Alma 13:3; Abraham 3:22–23. Be de 
unga männen att söka efter san ningar 
som de skriftställena lär ut om förut
tillvaron. Hur påverkar dessa sann
ingar om föruttillvaron vårt sätt att se 
på jordelivet?

• Be de unga männen att göra en 
lista över svårigheter som vi kan möta 
under jordelivet. Be dem att läsa om 
föruttillvaron i Stå fast i din tro (s. 48–
50) och söka efter sanningar som kan 
hjälpa oss att möta dessa svårigheter. 
Be dem att berätta vad de hittar. Be de 
unga männen att tänka på någon som 

kan behöva känna till dessa sanningar 
och uppmuntra dem att tänka på sätt 
som de kan bära sina vittnesbörd om 
frälsningsplanen på.

• Be de unga männen att läsa Mose 
4:1–2 och vara uppmärksamma på 
saker de lär sig om Frälsaren och 
Satan under rådet i himlen. Vad lär vi 
oss om resultatet av Satans handlingar 
i verserna 3–4? Hur fortsätter den 
konflikten på jorden i dag? Vilken roll 
har Frälsaren i den konflikten? Vilken 
roll har vi? Be de unga männen att 
uttrycka sina känslor om Frälsaren och 
hans villighet att följa sin Faders plan.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Har deras insikt om föruttill
varon ökat? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorummedlemmarna att 
berätta om tankar eller känslor som 
de fick under lektionen. Vad inspir
erades de att göra som kan välsigna 
deras familjer eller kvorum?

• bära sitt vittnesbörd om det som 
lärdes ut.

Undervisningstips

”Var försiktig så att du inte 
ställer frågor som väcker 
dispyter eller framhäver 
sensationella ämnen. Ställ 
inte frågor som skapar 
tvivel eller leder till dis
kussioner som inte är upp
byggande. Se till att dina 
frågor hjälper eleverna 
att bli förenade i tro och 
kärlek” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 69).
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Utvalt material

Utdrag ur ”Frälsningsplanen”, Stå fast i din tro, s. 48–50

Föruttillvaron

Innan du föddes på jorden levde du i din himmel
ske Faders närhet som ett av hans andebarn. I denna 
föruttillvaro deltog du i ett råd tillsammans med vår 
himmelske Faders andra andebarn. Vid det rådet 
framlade vår himmelske Fader sin stora plan för vår 
lycka. (Se Abraham 3:22–26.)

I enlighet med planen för lycka förband sig Jesus 
Kristus i föruttillvaron, Faderns förstfödda ande
barn, att bli vår Frälsare (se Mose 4:2; Abraham 
3:27). De som följde vår himmelske Fader och 
Jesus Kristus tilläts komma till jorden för att upp
leva jordelivet och utvecklas mot evigt liv. Lucifer, 

en annan av Guds andesöner, gjorde uppror mot 
planen och ”försökte omintetgöra människans 
handlingsfrihet” (Mose 4:3). Han blev Satan, och 
han och hans efterföljare drevs ut från himlen och 
nekades förmånen att få en fysisk kropp och upp
leva jordelivet (se Mose 4:4; Abraham 3:27–28).

Före ditt jordiska liv utvecklade du din identitet 
och ökade din andliga förmåga. Välsignad med 
valfrihetens gåva fattade du viktiga beslut, som 
beslutet att följa din himmelske Faders plan. Dessa 
beslut påverkade ditt liv då och nu. Du tillväxte i 
intelligens och lärde dig älska sanningen, och du 
beredde dig för att komma till jorden, där du kunde 
fortsätta utvecklas.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är livets mening?
I det här livet får vi fysiska kroppar och prövas för att se om vi vill lyda Guds 
bud. Det är meningen att våra upplevelser under jordelivet ska hjälpa oss att 
bli mer lika vår himmelske Fader.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till kvorumet?

2 Nephi 2:25 (vi skapades för att 
känna glädje)

Alma 12:24; 34:32; 42:4 (detta liv är 
tiden för oss att prövas och bereda 
oss för att möta Gud)

3 Nephi 12:3–12 (Frälsaren nämner 
flera gudalika egenskaper)

3 Nephi 12:48 (vår himmelske Fader 
vill att vi ska bli fullkomliga så som 
han är)

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

Thomas S. Monson, ”Hemåt med 
säker ledning”, Liahona, nov. 2014, 
s. 67–69

Dieter F. Uchtdorf, ”Om ånger och 
beslut”, Liahona, nov. 2012, s. 21–24

Gary E. Stevenson, ”Dina fyra 
minuter”, Liahona, maj 2014, s. 84–86

”Frälsningsplanen”, Stå fast i din tro, 
s. 48–50

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad har skänkt dig glädje 
i livet? Vilka upplevelser 
har hjälpt dig att växa 
andligen?

Vad gör de unga männen 
för att bli mer lika sin him
melske Fader?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
det de lärde sig under förra veckans 
lektion. Hur har lektionen påverkat 
deras liv? Vad har de valt att göra 
annorlunda på grund av det de lärde 
sig? Vilka välsignelser har de fått tack 
vare det de valde att göra?

• Visa ett snöre med en knut på mit
ten. Förklara att knuten kan represen
tera livet, och att allt på ena sidan av 
knuten representerar föruttillvaron och 
allt på andra sidan livet efter döden. 
Du kan använda det som ett visuellt 
hjälpmedel under kvorummötet.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna lära sig mer om livets mening. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen gå igenom 
skriftställena som listas i det här 
förslaget och berätta vad de lär sig 
om meningen med jordelivet (de kan 
också läsa Stå fast i din tro, s. 48–50). 
Hur påverkar deras kunskap om 
meningen med livet de val de gör?

• Be de unga männen att läsa salig
prisningarna i 3 Nephi 12:3–12 och 
hitta egenskaper som vår himmelske 
Fader vill att vi ska utveckla under 
jordelivet. Be dem att tänka på per
soner i skrifterna eller i sina egna liv 
som är bra exempel på de här princip
erna. Hur hjälper Frälsarens under
visning i 3 Nephi 12 oss att förstå vår 
uppgift som Guds söner?

• Ge varje kvorummedlem ett 
exemplar av antingen ”Familjen: Ett 
tillkännagivande för världen” eller 
president Thomas S. Monsons tal 
”Hemåt med säker ledning”. Be kvo
rumets medlemmar att läsa det och 

markera ord och begrepp som under
visar dem om deras syfte i livet som 
Guds söner. Be de unga männen att 
berätta vad de markerat och förklara 
varför det betyder mycket för dem.

• Ge varje ung man i uppdrag att 
läsa om en av sakerna som man 
kan ångra som president Dieter F. 
 Uchtdorf tog upp i sitt tal ”Om 
ånger och beslut” och lyfta fram det 
som handlar om livets mening. Be 
honom att hitta någon i kvorumet 
som läste om något annat. Be dem 
berätta för varandra om det de lärt 
sig och be några av de unga männen 
att berätta om det för hela kvorumet. 
Be dem att fundera över vad de 
behöver göra så att de inte känner 
sådan ånger i sina egna liv.

• Be hälften av kvorumet läsa om 
Noelle Pikus Pace i biskop Gary E. 
Stevensons tal ”Dina fyra minuter” 
och be resten läsa om Torah Bright i 

Undervisningstips

”Använd ögonkontakt 
som ett sätt att engagera 
eleverna i lektionerna. När 
du undervisar öga mot 
öga, har du uppmärksam
heten koncentrerad på 
dem du undervisar, inte 
på lektionsmaterialet. Att 
ha ögonkontakt medan du 
lyssnar på deras kommen
tarer och frågor får dem att 
känna att du är intresserad 
av vad de har att säga” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 71).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad sina lär
jungar att vittna. Han 
frågade till exempel sina 
lärjungar: ”Vem säger ni 
att jag är?” (Matt. 16:15). 
När du ställer inspire
rade frågor till de unga 
 männen så ger du dem 
tillfälle att svara genom 
att bära sina vittnesbörd.

samma tal. Be dem berätta för var
andra om vad de här berättelserna 
lär dem om meningen med livet. 
Ta några minuter och be de unga 
männen gå igenom resten av biskop 
 Stevensons tal och begrunda hur 

det går för dem under deras ”fyra 
minuter” – vilka viktiga förrättningar 
eller milstenar ligger framför dem, 
och vad gör de för att förbereda sig? 
Låt de unga männen berätta om sina 
tankar.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de meningen med livet 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om det som 
lärdes ut

• uppmuntra kvorummedlemmarna 
att följa maningarna de fick under 
kvorumets möte.
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Utvalt material

 Detta tillkännagivande upplästes av president Gordon B Hinckley som en del av hans budskap 
vid Hjälpföreningens allmänna möte den 23 september 1995 i Salt Lake City i Utah. 

  FÖRSTA PRESIDENTSKAPET OCH DE TOLV APOSTLARNAS RÅD 
I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA    VI, FÖRSTA PRESIDENTSKAPET  och de tolv apostlarnas råd i 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar högtid-
ligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av 
Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan för 
sina barns eviga välfärd.

   ALLA MÄNNISKOR  — män och kvinnor — är skapade till 
Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller 
dotter till himmelska föräldrar och har som sådan gudom-
liga egenskaper och förutsättningar. Att det fi nns olika kön 
är nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och 
eviga identitet och uppgift.

   I FÖRUTTILLVARON  kände och dyrkade dessa söner och dött-
rar 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 slutli-
gen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt 
liv. Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att famil-
jebanden fortsätter bortom graven. Heliga förrättningar och 
förbund i heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer 
att återvända till Guds närhet, och för familjer att vara till-
sammans för evigt.

   DET FÖRSTA BUD  som Gud gav Adam och Eva gällde deras 
möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkun-
nar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla 
jorden fortfarande gäller. Vi förkunnar vidare att Gud har 
befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast skall 
användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man 
och hustru.

   VI TILLKÄNNAGER  att det sätt varpå människoliv skapas har 
bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd och dess betyd-
else i Guds eviga plan.

   MAN OCH HUSTRU  har ett högtidligt ansvar att älska och 
vårda sig om varandra och sina barn. ”Barn är en HERRENS 

gåva.” ( Psaltaren 127:3 ) Föräldrar har ett heligt ansvar att 
uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för 
deras fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna 
varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborg-
are var än de bor. Män och hustrur — mödrar och fäder — 
kommer att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller 
dessa plikter.

   FAMILJEN  är instiftad av Gud. Äktenskap mellan man 
och kvinna är en nödvändig del av hans eviga plan. Barn 
har rätt att födas inom äktenskapets ram, och att fostras 
av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med 
fullständig trohet. Största förutsättningarna för lycka i 
familjelivet fi nns då det byggs på Herren Jesu Kristi lär-
domar. Framgångsrika äktenskap och familjer skapas och 
bevaras genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåt-
else, respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekrea-
tion. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin 
familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att 
sörja för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar 
är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och 
modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. 
Handikapp, död eller andra omständigheter kan göra det 
nödvändigt med individuella anpassningar. Släktingar bör 
vid behov ge hjälp och stöd.

   VI VARNAR  dem som bryter mot kyskhetsbudet, som 
förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att full-
göra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer 
att stå ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare för att familjens 
upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över 
enskilda människor, samhällen och nationer som förutsagts 
av forntida och nutida profeter.

   VI UPPMANAR  ansvariga samhällsmedborgare, regeringar 
och myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och 
stärka familjen som samhällets grundläggande enhet.   

 FAMILJEN
  ETT TILLKÄNNAGIVANDE 

FÖR VÄRLDEN
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför spelar det någon 
roll vad jag väljer?
Vår himmelske Fader har gett oss valfrihet, förmågan att välja och att handla 
av oss själva. Vi är fria att göra egna val, men vi kan inte välja följderna av de 
val vi gör. Bra val leder till varaktig glädje och evigt liv. Om vi ber till vår him
melske Fader så hjälper han oss att välja klokt.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen att förstå vikten av att de är visa i sina val?

Jos. 24:15 (vi kan välja att tjäna Herren)

Joh. 14:15 (våra goda val visar att vi 
älskar vår himmelske Fader och vill 
göra hans vilja)

2 Nephi 2:16, 27; Helaman 14:30–31 
(vi är fria att välja och att handla av 
oss själva)

Moroni 7:14–15 (det är givet oss att 
döma mellan ont och gott)

Thomas S. Monson, ”Val”,  Liahona, 
maj 2016, s. 86

Dallin H. Oaks, ”Liknelsen om 
såningsmannen”, Liahona, maj 2015, 
s. 32–35

Russell M. Nelson, ”Beslut för evig
heten”, Liahona, nov. 2013, s. 106–109

D. Todd Christofferson, ”Fria för evigt 
att verka av sig själva”, Liahona, nov. 
2014, s. 16–19

Randall L. Ridd, ”Valmöjligheternas 
släkte”, Liahona, maj 2014, s. 56–58

”Handlingsfrihet”, Stå fast i din tro, 
s. 66–67

”Valfrihet och ansvarighet” och 
”Musik och dans”, Vägledning för de 
unga (2011), s. 2–3, 22–23

Videor: ”Håll dig inom linjen”; 
”Ångrar inget”; ”Lämna festen”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på de viktiga besluten 
du har fattat i ditt liv. Hur 
har de besluten påverkat 
dig och andra? Vad har du 
lärt dig av dem?

När du ber för varje ung 
man, tänk på besluten han 
fattar. Hur påverkar de 
här besluten honom i dag 
och i framtiden?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Skriv ”Val” på ena änden av en 
pinne och ”Följder” på den andra 
och använd den för att visa att varje 
val vi gör sitter ihop med en viss 
följd (ibland positiv, ibland nega
tiv). Be en ung man att hålla pinnen 

medan du beskriver ett val han kan 
ställas inför. Den unge mannen kan 
beskriva följderna av det valet. Sam
tala om hur våra val påverkar våra 
liv, våra familjer och vårt tjänande i 
prästadömet.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå läran om 
valfriheten. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del i sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om valfrihet (se ”Förstå läran”, s. 18, 
42 eller 66).

• Be varje ung man att själv läsa ”Val
frihet och ansvarighet” i Vägledning 
för de unga och berätta vad som gjorde 
intryck på honom. Kvorummedlem
marna kan sedan välja en annan norm 
i häftet och berätta om några val de 
har gjort i relation till den normen och 
hur deras val välsignade dem. De kan 
till exempel läsa ”Musik och dans” 
i Vägledning för de unga och samtala 
om välsignelserna de har fått av att 
följa rådet att undvika osund musik 
och dans.

• Ge varje ung man delar av  äldste 
Dallin H. Oaks tal ”Liknelsen om 
såningsmannen” eller president 
Thomas S. Monsons tal ”Val”. Låt 
de unga männen läsa på egen hand 

och be dem sedan berätta vad som 
gjorde intryck på dem. De kan göra 
det i mindre grupper eller tillsam
mans som kvorum. Vad lär de sig om 
konsekvenserna av vad vi tror på och 
vad vi gör? Be dem samtala om hur 
rådet de studerade kan hjälpa dem att 
fatta bättre beslut. 

• Använd tejp eller snöre för att 
skriva ett ”V” på golvet i klassrum
met. Be en ung man ställa sig där 
tejpen eller snöret går ihop och gå 
längs med ”V:et” med en fot på 
vardera sida. Till slut måste han välja 
vilken sida av V:et han ska gå på. Be 
de unga männen berätta vad aktiv
iteten kan lära dem om val. Be de 
unga männen läsa första stycket i 
äldste Russell M. Nelsons tal ”Beslut 
för evigheten” och hitta uttalanden 
som de vill komma ihåg. Be de unga 
männen berätta hur de har sett att 
”våra beslut avgör vår bestämmelse” 
eller resultatet av andra uttalanden i 
äldste Nelsons tal.

Undervisningstips

”Bli inte orolig om ele
verna är tysta några 
sekunder efter att du ställt 
en fråga. Svara inte själv 
på din fråga. Låt eleverna 
få tid att tänka på svaret. 
Långvarig tystnad kan 
emellertid tyda på att de 
inte förstår frågan och att 
du behöver formulera om 
den” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 69).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
hans lärjungar. Den här 
lektionen är ett bra till
fälle för dig att berätta om 
val du har gjort som har 
förändrat ditt liv. Vilka 
upplevelser kan de unga 
männen berätta om?

• Be varje ung man att hitta ett 
exempel på en person som gör ett 
val i skrifterna (de kan till exempel 
jämföra valen som Nephi och Laman 
och Lemuel gör i 1 Nephi 3:1–8 och på 
andra ställen i 1 Nephi). Vilka följder 
fick deras val? Hur påverkades andra 
av deras val?

• Visa en av videorna som 
listas i det här förslaget. Be 

kvorummedlemmarna lägga märke 
till följderna av valen som den unge 
mannen i videon gjorde. Be dem 
berätta vad de hittar. Be dem berätta 
om val de har gjort som fått långt
gående följder. Be varje ung man att 
läsa ett av skriftställena som listas i 
det här förslaget och berätta om hur 
det kan hjälpa honom att fatta rätt 
beslut i framtiden.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de läran om valfriheten 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om goda val han gjort och 
beskriva hur de valen har påverkat 
hans och andras liv, bland annat hans 
familj. Han kan be andra kvorum
medlemmar att berätta om egna val

• be kvorumets medlemmar att 
enskilt utvärdera valen de gör som 
påverkar deras förmåga att vara 
trofasta prästadömsbärare. Han kan 
uppmuntra dem att göra en plan på 
hur de kan fortsätta att förbättra sig.
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Utvalt material

”Valfrihet och ansvarighet”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 2–3

Din himmelske Fader har gett dig handlingsfrihet, 
förmågan att välja mellan rätt och fel och att handla 
av dig själv. Näst efter livet självt är rätten att själv 
bestämma över ditt liv en av Guds största gåvor till 
dig. Medan du är här på jorden sätts du på prov för 
att visa om du använder din handlingsfrihet till att 
visa din kärlek till Gud genom att följa hans bud. 
Den Helige Anden kan vägleda dig så att du kan 
använda din valfrihet på ett rättfärdigt sätt.

Du bär ansvaret för de val du gör. Gud tänker på 
dig och hjälper dig att göra bra val, även om din 
familj och vänner använder sin valfrihet på fel sätt. 
Ha det moraliska modet att ståndaktigt lyda Guds 
vilja, även om du måste stå ensam. När du gör det 
blir du ett föredöme som andra kan följa.

Du är fri att välja dina handlingar, men du är inte 
fri att välja följderna av dem. Konsekvenser, bra 
eller dåliga, följer som ett naturligt resultat av de 
val du gör. Vissa syndiga beteenden kan ge tillfällig, 
världslig tillfredsställelse, men sådana val bromsar 

din utveckling och leder till hjärtesorg och bedröv
else. Rättfärdiga val leder till varaktig glädje och 
evigt liv. Kom ihåg att sann frihet kommer genom 
att du använder din valfrihet för att välja lydnad. 
Väljer du olydnad mister du din frihet.

Du har också ett ansvar att utveckla de förmågor 
och talanger som vår himmelske Fader har gett dig. 
Du är ansvarig inför honom för vad du gör med 
dina talanger och hur du tillbringar din tid. Välj att 
göra mycket gott av egen fri vilja.

Utdrag ur Russell M. Nelson, ”Beslut för evigheten”, 
Liahona, nov. 2013

Mina kära bröder och systrar, varje dag är en dag 
av beslut. President Thomas S. Monson har lärt oss 
att ”våra beslut avgör vår bestämmelse”. Att med 
omdöme använda handlingsfriheten till att fatta 
egna beslut är avgörande för er andliga tillväxt, nu 
och i evigheten. Ni är aldrig för unga att lära er, 
aldrig för gamla att ändra er. Er längtan efter lärdom 
och förändring kommer från en gudomligt ingjuten 
strävan efter evigt framåtskridande. Varje dag för 
med sig möjligheter till beslut för evigheten.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför får vi motgångar?
Det ingår i vår himmelske Faders plan att man upplever motgångar under 
jordelivet. Ibland orsakas dessa motgångar av våra egna dåliga val eller av 
andras val. Andra prövningar är helt enkelt en del av jordelivet. De är svåra, 
men våra utmaningar kan hjälpa oss att växa andligen och bli mer lika Jesus 
Kristus.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vilka intryck får du under 
dina studier?

2 Nephi 2:11 (det måste finnas en 
motsats till allting)

Mosiah 23:21 (Gud ger oss motgångar 
för att pröva vår tro)

Ether 12:27 (Gud ger oss svagheter så 
att vi ska kunna bli ödmjuka)

L&F 101:1–9 (en del motgångar får vi 
på grund av våra egna dåliga val)

L&F 121:7–8; 122:4–9 (prövningar ger 
oss erfarenhet och tjänar oss till godo)

Dallin H. Oaks, ”En motsats till all
ting”, Liahona, maj 2016, s. 114–117

Koichi Aoyagi, ”Håll dig kvar på din 
väg”, Liahona, nov. 2015, s. 126–128

Thomas S. Monson, ”Jag skall inte 
lämna dig eller överge dig”, Liahona, 
nov. 2013. s. 85–87

Neil L. Andersen, ”Andliga virvel
vindar”, Liahona, maj 2014, s. 18–21

”Motgångar”, Stå fast i din tro, 
s. 102–105

Videor: ”Gud lyfter oss”, ”Prästa
dömet kan stärka familjen under 
prövningar”, ”Återuppbygga liv”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på prövningarna 
du har mött i ditt liv. Hur 
stärkte Frälsaren dig under 
den svåra tiden?

De unga männen du 
undervisar kan redan ha 
mött allvarliga prövningar. 
De behöver alla förlita sig 
på Frälsarens nåd för att få 
hjälp under prövningarna 
de möter i livet.
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att komma 
ihåg och skriva ner en sak som de 
lärde sig förra veckan och berätta om 
det för kvorumet. Använd det som 
utgångspunkt för veckans lektion.

• Gå tillsammans igenom äldste Neil 
L. Andersens beskrivning om hur ett 

träd växer när det står på en blåsig 
plats (i hans tal ”Andliga virvel
vindar”). Vad kan den liknelsen lära 
de unga männen om motgångar? Låt 
dem gå igenom talet och söka efter 
råd som de tror kan hjälpa dem stå 
emot andliga virvelvindar.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om varför vi får 
motgångar. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
ditt kvorum:

• Be de unga männen läsa berättelsen 
i äldste Koichi Aoyagis tal ”Håll dig 
kvar på din väg”, från stycket där han 
beskriver bilolyckan. Vad kan den här 
berättelsen lära de unga männen om 
varför vi möter motgångar i det här 
livet? Överväg att i förväg be en ung 
man att berätta om när han själv eller 
någon i hans familj växt eller stärkts 
av en prövning. Han skulle också 
kunna dela med sig av en berättelse 
från sin släkthistoria som illustrerar 
denna princip. 

• Be varje ung man att skriva ner en 
prövning som han eller en familje
medlem har. Be de unga männen att 
läsa skriftställena som listas i det här 
förslaget eller andra som de känner 
till och söka efter något som berättar 
varför vi får motgångar. Be dem att 
berätta vad de hittar. Hur kan det 
skriftstället hjälpa dem att övervinna 
prövningen de skrev ner?

• Läs tillsammans de första två 
styckena under ”Motgångar” i Stå fast 
i din tro. Vilken roll har motgångar i 
vår himmelske Faders plan? Tilldela 
varje kvorummedlem ett av följande 
tre avsnitt om motgångar i Stå fast 
i din tro och be de unga männen 
förbereda sig för att undervisa resten 
av kvorumet om det de lär sig ur det 
avsnittet. Uppmuntra dem att återge 
en berättelse eller en egen upplevelse 
som handlar om det de läste.

• Dela tavlan i två kolumner och 
skriv ”Varför får vi motgångar?” 
längst upp i den ena och ”Hur kan 
vi möta motgångarna vi får i livet?” 
längst upp i den andra. Dela upp 
president Thomas S. Monsons tal 
”Jag skall inte lämna dig eller överge 
dig” eller äldste Dallin H. Oaks tal 
”En motsats till allting” i olika delar 
och ge varje ung man en del att läsa. 
Be de unga männen söka efter svar på 

Undervisningstips

”Ordna stolarna i rum
met så att du kan se varje 
persons ansikte och så att 
varje person kan se ditt 
ansikte” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 71).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Den här lektionen inne
håller många mäktiga 
skriftställen som under
visar om hur Frälsaren 
kan stärka oss under våra 
prövningar. När de unga 
männen studerar och sam
talar om skriftställena så 
vittnar den Helige Anden 
om att de är sanna.

de här frågorna och skriva sina svar i 
rätt kolumn på tavlan. Vilka insikter 
fick de unga männen av talen?

• Med biskopens godkännande kan 
du be några av de unga männens fäder 
att berätta för kvorumet hur Jesus 
Kristus har hjälpt dem att övervinna 
prövningar. Vad lärde de sig av sina 

motgångar? Be fäderna att använda 
skrifterna under sin presentation.

• Visa en av videorna som listas i 
det här förslaget. Be de unga män
nen att tänka på frågan ”Varför får vi 
motgångar” medan de tittar. Vad kan 
de lära sig av videon som kan hjälpa 
dem att veta vad de bör göra när de 
får motgångar?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför vi får mot
gångar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• leda ett samtal om hur kvorumet 
kan utföra sin prästadömsplikt att 
hjälpa andra under deras prövningar. 
De kan skriva ner sina planer att 
hjälpa dem i avsnittet ”Tjäna andra” 
i sina exemplar av Plikt mot Gud

• bära sitt vittnesbörd om hur Fräls
aren har stärkt honom under hans 
prövningar.
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Utvalt material

Utdrag ur ”Motgångar”, Stå fast i din tro, s. 102

Det ingår i vår himmelske Faders återlösningsplan 
att man upplever motgångar under jordelivet. 
Prövningar, besvikelser, nedstämdhet, sjukdom 
och sorger är en svår del av livet, men de kan leda 
till andlig tillväxt, förädling och utveckling då du 
vänder dig till Herren.

Motgångar kan ha olika ursprung. Ibland kan 
man få prövningar som följd av sin egen stolthet 
och olydnad. De prövningarna kan man undvika 
genom att leva rättfärdigt. Andra prövningar 
är helt enkelt en naturlig del av livet och kan 
komma även när man lever rättfärdigt. Man kan 
till exempel uppleva prövningar genom sjukdom 
eller ovisshet eller anhörigas död. Motgångar kan 
ibland komma genom andras felaktiga val och 
sårande ord och handlingar.

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Jag skall inte lämna dig 
eller överge dig”, Liahona, nov. 2013, s. 85, 87

Bröder och systrar, vi kan med säkerhet anta att 
ingen någonsin levat som varit helt fri från lidanden 
eller sorg, inte heller har det någonsin funnits en tid 
i människans historia som inte haft sitt fulla mått av 
kaos och elände.

När livet plötsligt blir svårt kan vi frestas att ställa 
frågan: ”Varför just jag?” Det verkar ibland som 
om det inte finns något ljus i slutet på tunneln, inte 
någon gryning som skingrar nattens mörker. Vi kän
ner oss omgivna av besvikelser över drömmar som 
gått i kras och förtvivlan över svikna förhoppningar. 

Vi instämmer i den bibliska vädjan: “Finns då ingen 
balsam i Gilead” [Jer. 8:22]? Vi känner oss över
givna, förkrossade, ensamma. Vi är benägna att se 
vår egen olycka genom pessimismens förvrängande 
prisma. Vi väntar oss omedelbara lösningar på våra 
problem och glömmer ofta att vi behöver ha tåla
mod, en himmelsk dygd.

De svårigheter vi möter är det verkliga provet på 
vår förmåga att hålla ut. Det finns en grundlägg
ande fråga som var och en måste besvara: Ska jag 
falla, eller tar jag mig fram till målet? En del faller 
när de känner att de inte klarar av att övervinna sina 
motgångar. Att ta sig fram till målet är att hålla ut 
tills själva livet är slut. …

Vår himmelske Fader, som ger oss så mycket att 
glädjas över, vet också att vi lär oss, växer och 
blir starkare av att ställas inför och klara av pröv
ningarna vi måste gå igenom. Vi vet att det finns 
tillfällen när vi upplever hjärtskärande förtvivlan, 
när vi sörjer och när vi prövas till vårt yttersta. Men 
sådana svårigheter ger oss möjlighet att förändras 
till det bättre, att bygga om våra liv på det sätt som 
vår himmelske Fader lär oss och att bli någonting 
annorlunda än det vi var – bättre än tidigare, mer 
förstående än tidigare, mer medkännande än tidig
are, med starkare vittnesbörd än tidigare.

Det bör vara vårt mål – att vara ståndaktiga och 
hålla ut, ja, men också att bli mer andligt förädlade 
i vår resa genom både solsken och sorg. Om det 
inte vore för utmaningarna vi måste övervinna och 
problemen vi måste lösa skulle vi inte förändras och 
därför inte närma oss vårt mål, det eviga livet.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag få tröst när 
någon jag älskar går bort?
Döden är en nödvändig del av frälsningsplanen. För att vi ska kunna bli lika 
vår himmelske Fader måste vi uppleva döden och få fullkomliga och upp
ståndna kroppar. När vi förstår att döden är en del av vår himmelske Faders 
plan och att Jesus Kristus övervann döden genom sin försoning, kan vi känna 
hopp och frid när en närstående går bort.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vilka intryck får du under 
dina studier?

Mosiah 16:7–8 (dödens udd är upp
slukad i Jesu Kristi uppståndelse)

Mosiah 18:8–10; L&F 81:5 (vi ska 
trösta dem som står i behov av tröst)

Alma 11:42–45 (vi kommer att återför
enas med kroppen tack vare Frälsa
rens uppståndelse)

Alma 28:12; L&F 42:45–46 (vi sörjer 
dem som går bort, men döden är ljuv
lig för dem som dör i Herren)

Alma 40:11–14 (våra andar fortsätter 
att leva när vi dör)

L&F 137:5–10 (Joseph Smith ser sin 
bror Alvin, små barn och andra i det 
celestiala riket)

L&F 138 (president Joseph F. Smiths 
syn om andevärlden)

Thomas S. Monson, ”Mrs. Patton – 
Berättelsen fortsätter”, Liahona, nov. 
2007, s. 21–24; se också filmen ”Tills vi 
möts igen”

Russell M. Nelson, ”Dödens portar”, 
Nordstjärnan, juli 1992, s. 68–70

Shayne M. Bowen, ”Ty jag lever, och 
ni kommer att leva”, Liahona, nov. 
2012, s. 15–17

Filmer: ”Vi är fortfarande en 
familj”,”Han hjälper dig”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har du eller andra du 
känner funnit hopp när en 
närstående har gått bort? 
Vilka skriftställen eller prin
ciper har varit till hjälp?

En del unga män har redan 
drabbats av att närstående 
gått bort. Alla andra kom
mer att drabbas av det. 
Vad vill du att de ska veta 
så att det blir lättare för 
dem att hantera detta?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Vad har de unga männen ombetts 
att göra utifrån det de har lärt sig? 
Be dem att berätta hur deras liv har 
påverkats av att de tillämpat det de 
lärt sig och hur det också har påverkat 
deras familjer och vänner.

• Berätta om när du eller någon 
annan har känt frid efter en närstå
endes bortgång. Ge de unga män
nen möjlighet att berätta om sina 
upplevelser.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om livet efter 
döden. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Be de unga männen skriva ner sina 
frågor, sina tankar eller sin rädsla för 
döden, och be dem sedan att söka 
efter svar i skrifterna som listas i det 
här förslaget eller i äldste Russell M. 
Nelsons tal ”Dödens portar”. Upp
muntra dem att framför allt lägga 
märke till skriftställen eller uttalanden 
som lyfter fram det som Frälsaren gör 
för att hjälpa oss att övervinna döden. 
Be dem berätta vad de hittar. Be dem 
berätta om sina känslor om det som 
Frälsaren har gjort för oss.

• Visa filmen ”Han hjälper dig” och 
be de unga männen att berätta om de 
intryck de får. Samtala efter filmen 
om hur världen skulle se annorlunda 
ut om alla visste det som den unge 
mannen i filmen lärde sig.

• Delge berättelsen om fru Patton 
från president Thomas S. Monsons tal 
”Mrs Patton – Berättelsen fortsätter” 
eller visa filmen ”Tills vi möts igen”. 
Fråga de unga männen hur de skulle 

ha besvarat frågan som fru Patton 
ställde till den unge Thomas Monson. 
Läs tillsammans Mosiah 18:8–10 och 
Läran och förbunden 81:5. Samtala 
om ansvaret som prästadömsbärare 
har att skänka tröst och hjälp och på 
andra sätt använda prästadömet för 
att tjäna familjer som har förlorat en 
närstående. Du kan be en medlem i 
biskopsrådet delta i samtalet.

• Be hälften av kvorumet att läsa 
berättelsen om syster Ramirez i äldste 
Shayne M. Bowens tal ”’Ty jag lever, 
och ni kommer att leva’”, och be resten 
att läsa berättelsen om äldste Bowens 
son Tyson. Be dem berätta vad de lär 
sig om hur man kan finna tröst när 
någon man älskar går bort och hur man 
kan trösta andra. Be de unga männen 
att berätta om när en närstående till 
dem gick bort. Hur gav deras kunskap 
om försoningen och frälsningsplanen 
dem tröst? Om så är lämpligt kan du 
berätta om en egen upplevelse.

Undervisningstips

”Frågor som skrivits på 
tavlan före lektionen 
hjälper eleverna att börja 
tänka på ämnet redan 
innan lektionen börjar” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 93).
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• Dela klassen i två grupper. Låt ena 
gruppen läsa Läran och förbunden 
137:5–10 och den andra gruppen 
Läran och förbunden 138:57–58. Be de 
unga männen samtala i sina grupper 
om vad de här skriftställena lär om 

vad som händer efter döden. Sam
tala sedan som kvorum om hur den 
kunskapen kan hjälpa någon vars 
närstående har gått bort. Vad har den 
kunskapen att göra med vårt ansvar 
att släktforska och tjäna i templet?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de var de kan finna tröst 
när någon de älskar går bort? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan 
leda ett samtal om hur kvorumet kan tjäna någon som nyligen har förlorat en närstå
ende. Finns det änkor eller andra i församlingen eller samhället som behöver hjälp?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor 
som fick andra att tänka 
och känna djupt. Hur kan 
du be de unga männen 
att begrunda och söka 
inspiration? Hur kan du 
hjälpa dem att känna att 
de lugnt kan förmedla 
sina innersta känslor?
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Mrs Patton – Berättel
sen fortsätter”, Liahona, nov. 2007, s. 21–24

Låt mig först få berätta om Arthur. Han hade blont, 
lockigt hår och ett stort öppet leende. Han var längre 
än någon annan pojke i klassen. Jag antar att det var 
därför som Arthur, år 1940, då den stora konflikt 
som skulle komma att kallas andra världskriget 
drabbade en stor del av Europa, kunde lura rekryter
ingsofficerarna och skriva in sig vid marinen endast 
15 år gammal. För Arthur och de flesta av pojkarna 
var kriget ett stort äventyr. Jag minns hur impone
rande han såg ut i marinens uniform. Hur mycket 
önskade vi inte att vi var äldre, eller åtminstone 
längre, så att vi också kunde ta värvning.

Ungdomstiden är en mycket speciell tid i livet. Som 
Longfellow skrev:

Ungdomen är så vacker! Den skimrar så ljust,

i illusioner, ambitioner, drömmar!

Begynnelsernas bok, berättelse utan slut,

varje flicka en hjältinna, varje man en vän!

[”Morituri Salutamus”, The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow (1883), 
s. 259.]

Arthurs mor var så stolt över den blå stjärna som 
prydde hennes vardagsrumsfönster. Den visade för 
varje förbipasserande att hennes son bar sitt lands 
uniform och var i aktiv tjänst. När jag gick förbi 
huset öppnade hon ofta dörren och bjöd in mig för 
att läsa det senaste brevet från Arthur. Hennes ögon 
brukade fyllas med tårar och jag blev sedan ombedd 
att läsa högt. Arthur betydde allt för sin mor, som 
var änka.

Jag kan fortfarande se Mrs Pattons slitna händer då 
hon försiktigt stoppade tillbaka brevet i kuvertet. 
Detta var hårt arbetande händer eftersom Mrs  Patton 
städade en kontorsbyggnad i stadens centrala delar. 
Varje dag i hennes liv förutom söndagarna kunde 
man se henne komma gående på trottoaren med 
hink och borste i handen, det grå håret tillbaka draget 
i en fast knut och hennes skuldror trötta av arbete 
och böjda av ålder.

I mars 1944, då kriget rasade intensivt, förflyttades 
Arthur från USS Dorsey, en jägare, till USS White 
Plains, ett hangarfartyg. Under tiden i Saipan i södra 
Stilla havet, blev fartyget attackerat. Arthur var en 
av de ombordvarande som gick förlorade i havet.

Den blå stjärnan togs bort från sin helgade plats på 
vardagsrumsfönstret i familjen Pattons hem. Den 
ersattes av en stjärna i guld, vilket visade att den som 
den blå stjärnan representerade hade dödats i strid. 
Ett ljus slocknade i Mrs Pattons liv. Hon trevade sig 
fram i yttersta mörker och djup förtvivlan.

Med en bön i mitt hjärta närmade jag mig den 
bekanta gångbanan till familjen Pattons hem och 
undrade vilka tröstande ord som skulle kunna 
komma från en enkel pojkes läppar.

Dörren öppnades och Mrs Patton omfamnade mig 
som om jag varit hennes son. Hemmet blev ett kap
ell då en hårt prövad mor och en otillräcklig pojke 
knäböjde i bön.

När vi reste oss upp från våra knän såg Mrs Patton 
in i mina ögon och sade: ”Tommy, jag är inte med
lem i någon kyrka, men du är det. Tala om för mig, 
kommer Arthur att leva igen?” Efter bästa förmåga 
vittnade jag för henne om att Arthur verkligen 
skulle leva igen.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför ska jag behandla min 
kropp som ett tempel?
Vår kropp är skapad till Guds avbild. Den är en gåva från en himmelsk Fader 
som gör att vi kan uppleva jordelivet och fortsätta att bli mer lika honom. Den 
insikten påverkar hur vi behandlar vår kropp och vad vi anser om vår himmel
ske Fader och oss själva. När vi behandlar vår kropp som ett Guds tempel får 
vi fysiska, känslomässiga och andliga välsignelser.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspirerar Anden dig att dela 
med dig av till de unga männen?

1 Mos. 39:1–21; Daniel 1:3–21 (Josef och 
Daniel visar respekt för sina kroppar)

1 Kor. 6:19–20; L&F 93:33–35 (vi är 
Guds tempel)

L&F 88:15–16 (anden och kroppen 
utgör människans själ)

L&F 130:22; Mose 6:9 (vi är skapade 
till Guds avbild)

Gordon B. Hinckley, ”’Och stor frid 
skall dina barn då ha’”, Liahona, jan. 
2001, s. 61–62, 67–68

Filmer: ”Mormon Mustang” , ”Kysk
het: Var går gränsen?”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilka välsignelser har du 
fått när du har behandlat 
din kropp som ett Guds 
tempel? Hur har din insikt 
om din kropps helighet 
ökat allt eftersom åren gått 
och du har sett hur andra 
lever sina liv?

Vilka utmaningar möter 
de unga männen när de 
strävar efter att behandla 
sina kroppar som en helig 
gåva från Gud? Vilket 
samband finns det mellan 
det sätt de behandlar sina 
kroppar på och prästa
dömets kraft?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Påminn de unga männen om vad 
förra veckans lektion handlade om. 
Har de några frågor eller insikter om 
det som de vill ta upp?

• Visa en bild på ett tempel och be de 
unga männen att skriva ner vilka ord 

de tänker på när de tänker på templet. 
Vilka är ordens motsatser? Be de unga 
männen att berätta vad de har blivit 
ombedda att göra för att behandla sin 
fysiska kropp som ett Guds tempel.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför deras 
kroppar är heliga. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Tilldela varje ung man ett av 
skriftställena i det här förslaget. Be de 
unga männen att studera skriftstället 
och med en mening sammanfatta det 
som står där om varför våra kroppar 
är heliga. Be dem berätta vad de kan 
göra för att hålla sina kroppar och 
sinnen rena.

• Be varje ung man att läsa ett av
snitt i ett av talen som listas i det här 
förslaget. Låt sedan de unga männen 
att under några minuter förbereda en 
kort lektion om kroppens helighet. 
Uppmuntra dem att både citera ur 
talet och använda egna upplevelser 
och vittnesbörd.

• Läs tillsammans 1 Korintierbrevet 
6:19–20 och Läran och förbunden 
93:33–35. Be de unga männen att göra 
en lista över varför våra kroppar är ett 
Guds tempel. Be dem att samtala om 
varför det kan vara svårt för ungdom
arna att behandla sin kropp som ett 

tempel. Vad kan de göra för att över
vinna dessa utmaningar?

• Dela in kvorumet i par. Ge en 
person i varje par i uppgift att läsa 
1 Mosebok 39:1–21 och den andra 
Daniel 1:3–21 (berättelserna represent
eras på bild i Evangeliebilder, nr 11, 23). 
Be dem att söka efter hur Josef eller 
Daniel visade respekt för sina kroppar 
och sedan berätta för varandra om det 
de hittar. Hur kan de följa Josefs och 
Daniels exempel?

• Be de unga männen att gå igenom 
innehållsförteckningen i Vägledning 
för de unga och se vilka av normerna 
som handlar om att hålla sinnen och 
kroppar rena. Dela in kvorumet i 
grupper och be dem att gå igenom de 
avsnitten och hitta svar på frågan ”Var
för ska jag behandla min kropp som ett 
tempel?” Be dem att berätta vad de kan 
göra för att leva efter de normerna.

Undervisningstips

”Undvik att försöka lära 
ut allt som kan sägas om 
ett visst ämne. De som du 
undervisar har troligtvis 
redan en del kunskap om 
ämnet ... Kom ihåg att din 
lektion inte utgör enda till
fället för dem att lära om 
ämnet” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 98).
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• Visa en av filmerna som listas i det 
här förslaget. Be de unga männen 
att hitta och samtala om liknelserna 
som användes i filmen för att förklara 
vikten av att vi håller våra kroppar 
rena. Vad kan de göra för att upp
muntra varandra att leva efter norm
erna som lärs ut i filmen?

• Be de unga männen att använda 
avsnittet ”Klädsel och utseende” i 
Vägledning för de unga för att svara på 
frågor som ”Vilka är Herrens normer 
angående anständighet?”, ”Varför är 
det viktigt att vi följer de normerna?” 
och ”Hur visar vår anständighet 
respekt för våra kroppars helighet?”

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Har de fått en större insikt 
om kroppens helighet? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om välsignels
erna som kommer av att man visar 
respekt för sin kropp

• göra upp planer med kvorummed
lemmarna så att de kan arbeta till
sammans på avsnittet ”Fysisk hälsa” i 
Plikt mot Gud (s. 31–34).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade dem han 
undervisade. Han visste 
vilka de var och vilka de 
kunde bli. Han fann unika 
sätt för dem att växa – 
framtagna för dem per
sonligen. När de hade det 
svårt förlorade han inte 
hoppet om dem utan fort
satte att älska och betjäna 
dem. Vad kan du göra för 
att älska och tjäna de unga 
männen på Frälsarens sätt?
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Utvalt material

”Klädsel och utseende”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 6–8

Din kropp är helig. Respektera den och smutsa inte 
ner den på något sätt. Genom din klädsel och ditt 
utseende visar du att du vet hur värdefull din kropp 
är. Du kan visa att du är en Jesu Kristi lärjunge och 
att du älskar honom.

Guds profeter har alltid gett hans barn rådet att 
klä sig lämpligt. När du är välvårdad och lämpligt 
klädd, inbjuder du Anden och har ett gott inflytande 
på din omgivning. Din klädsel och hur välvårdad 
du är påverkar ditt och andras sätt att vara.

Sänk aldrig dina normer när det gäller klädsel. 
Använd inte speciella tillfällen som ursäkt för att 
vara olämpligt klädd. När du klär dig olämpligt ger 
du ut signaler som inte stämmer överens med din 
identitet som son eller dotter till Gud. Du ger också 
ut signalen att du använder din kropp för att få 
uppmärksamhet och uppskattning.

Olämplig klädsel är allt som är åtsittande, genom
skinligt eller på annat sätt avslöjande. Unga kvinnor 
ska undvika korta shorts och korta kjolar, tröjor 
som inte täcker magen och kläder som inte täcker 

axlarna eller är lågt skurna fram eller bak. Unga 
män bör också se anständiga ut. Unga män och 
unga kvinnor bör vara rena och snygga och undvika 
extrema eller olämpligt vardagliga kläder, frisyrer 
eller uppförande. De bör välja lämpliga kläder när 
de deltar i idrott. Världens mode förändras, men 
Herrens normer förändras inte.

Vanpryd inte dig själv med tatueringar eller 
piercing. Unga kvinnor, om ni vill ta hål i öronen, 
använd då bara ett par örhängen.

Visa respekt för Herren och för dig själv genom att 
klä dig lämpligt för kyrkans möten och aktiviteter. 
Det är särskilt viktigt när du går till sakraments
mötet. Unga män bör klä sig med värdighet när de 
administrerar sakramentets förrättning.

Om du är osäker på vad som är lämpligt att ha på 
sig, studera då profetens ord, be om vägledning, och 
be dina föräldrar eller ledare om hjälp. Din klädsel 
och ditt utseende nu hjälper dig att förbereda dig för 
den dagen då du går till templet för att sluta heliga 
förbund med Gud. Fråga dig själv: ”Skulle jag 
känna mig väl till mods med mitt utseende om jag 
var i Herrens närhet?”
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Se, jag säger er att ni genom Kristi försoning … skall ha hopp” (Moroni 7:41).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa de unga männen att ”komma till Kristus … 
och ta del av hans frälsning och hans återlösnings kraft” (Omni 1:26). Under den här 
enheten kan du hjälpa dem förstå hur de, genom omvändelse och försoningen, kan 
hålla sig rena och värdiga så att de kan utföra sina prästadömsplikter. Du kan också 
hjälpa dem att inse att de som aronska prästadömsbärare har en helig uppgift att 
hjälpa andra att ta emot försoningens välsignelser genom att handha sakramentets 
och dopets förrättningar.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av sön
dagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur hjälper jag andra att ta emot Frälsarens försonings välsignelser? (Plikt mot Gud)
Vad är Jesu Kristi försoning?
Vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus?
Vad innebär det att omvända sig?
Vad är nåden?
Varför behöver jag förlåta andra?
Vad är uppståndelsen?
Hur kan Frälsaren hjälpa mig under mina prövningar?

Mars: Jesu Kristi försoning
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Utföra prästadömsförrättningar”, sidorna 24–25, 
48–49, 72–73

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur hjälper jag andra 
att ta emot Frälsarens 
försonings välsignelser?
När aronska prästadömsbärare förbereder välsignar och delar ut sakramentet 
hjälper de kyrkans medlemmar att förnya försoningens renande kraft i sina liv.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller tal kan hjälpa de unga männen att förstå den roll de har i att 
hjälpa andra ta emot försoningens välsignelser?

Luk. 22:19–20; 3 Nephi 18:1–11 (Jesus 
Kristus instiftade sakramentet)

L&F 20:76–79 (aronska prästadömsbär
are välsignar och delar ut sakramentet)

L&F 38:42 (prästadömsbärare måste 
vara värdiga att utföra förrättningar)

Ob. 1:21 (vi ska vara frälsare på 
Sions berg).

Boyd K. Packer, ”Försoningen”, 
 Liahona, nov. 2012, s. 75–78

”Sakramentet”, Stå fast i din tro, 
s. 127–129

”Bli frälsare på Sions berg”, Kyrkans 
presidenters lärdomar: Joseph Smith, 
s. 463–473

Videor: ”Det storslagna prästadömet”, 
”Helga er”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har det känts när du 
har förberett, välsignat, 
delat ut eller tagit del av 
sakramentet? Varför är sak
ramentet viktigt för dig?

Vad anser de unga män
nen om sakramentets 
förrättning? Hur kan de 
förbereda sig bättre på 
att välsigna och dela ut 
sakramentet? Vad vill du 
att de ska förstå i fråga om 
sina ansvar? På vilka fler 
sätt kan de som aronska 
prästadömsbärare hjälpa 
andra att ta emot förso
ningens välsignelser?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
det de minns från förra veckans lek
tion. Vilka frågor har de fortfarande? 
Vad gör de för att leva efter det de 
lär sig?

• Be kvorumets medlemmar att lista 
sina svar på frågan ”Hur hjälper jag 
andra att ta emot försoningens väl
signelser?” på tavlan.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man att förstå hur de hjälper andra 
att ta emot försoningens välsignelser genom att utföra sina prästadömsplikter. Under 
lektionen bör kvorummedlemmarna göra planer i häftet Plikt mot Gud på hur de ska 
handha prästadömets förrättningar på ett vördnadsfullt sätt. Be de unga männen i förväg 
att ta med sig sina egna exemplar av Plikt mot Gud till kyrkan. Under kommande 
 kvorummöten ber du dem att berätta om upplevelserna de får när de genomför sina 
planer.

• Be en kvorummedlem att hålla 
upp en bild på när Frälsaren instiftar 
sakramentet (se Evangeliebilder, nr 54). 
Be honom att förklara bakgrunden till 
händelsen, vad som händer i bilden 
och hur aronska prästadömsbärare 
representerar Jesus Kristus när de väl
signar och delar ut sakramentet i dag. 
Fråga de unga männen hur det känns 
när de förbereder, välsignar och delar 
ut sakramentet.

• Be de unga männen att läsa Läran 
och förbunden 20:76–79, Lukasevan
geliet 22:19–20 och 3 Nephi 18:1–11 
tillsammans i par. Be dem att sam
tala om vad sakramentets bröd och 
vatten representerar och vem prästa
dömsbärarna representerar när de 
förbereder, välsignar och delar ut sak
ramentet (se Plikt mot Gud, s. 24). Be 
de unga männen att gå till avsnittet 
”Tillämpa” i sina exemplar av häftet 

Plikt mot Gud (s. 25, 49 eller 73) och 
göra en plan utifrån det de har sam
talat om. Uppmuntra dem att ställa 
följande frågor till sina föräldrar eller 
en ledare: Vad betyder sakramentets 
förrättning för dig? Vad kan jag göra 
som bärare av aronska prästadömet 
för att hjälpa dig att göra sakramentet 
till en mer betydelsefull upplevelse? 
Be kvorummedlemmar under ett 
kommande kvorummöte att berätta 
om svaren de fick på de frågorna och 
hur det gick för dem att genomföra 
sina planer.

• Läs tillsammans Läran och för
bunden 38:42 och samtala om hur 
versen kan tillämpas på dem som 
hanterar ”kärlen” som innehåller 
symbolerna för försoningen (se 
Plikt mot Gud, s. 48). Visa en av 
videorna som listas i det här försla
get och be de unga männen att vara 

Planera i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid i 
slutet av kvorummötet till 
att göra upp planer i sina 
exemplar av Plikt mot Gud. 
Deras planer är personliga, 
men kvorummedlemmarna 
kan hjälpa varandra med 
idéer till planerna.
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uppmärksamma på varför de behöver 
vara rena för att utöva prästadömet. 
Be de unga männen att gå till avs
nittet ”Tillämpa” i sina exemplar av 
häftet Plikt mot Gud (s. 25, 49 eller 73) 
och göra planer utifrån det de lärt sig.

• Be de unga männen att läsa sakra
mentsbönerna, lyfta fram förbunden 
som finns där och förklara vad de 
innebär. Vilka ord berör dem extra 
mycket? (se Plikt mot Gud, s. 72). Hur 
kan attityden och uppförandet hos de 
som handhar sakramentet påverka 
upplevelsen hos medlemmarna i 
församlingen? Be de unga männen 
att gå till avsnittet ”Tillämpa” i sina 
exemplar av häftet Plikt mot Gud (s. 
25, 49 eller 73) och göra planer utifrån 
det de lärt sig.

• Visa en bild på en förfader som 
dog utan att ta emot templets förrätt
ningar eller be de unga männen ta 
med sig bilder på sina förfäder. Be de 

unga männen samtala om hur de kan 
hjälpa dem som har dött att ta del av 
försoningens välsignelser. Be de unga 
männen studera stycket som börjar 
med ”Men hur skall de bli frälsare 
på Sions berg?” i kapitel 41 i Kyrkans 
presidenters lärdomar: Joseph Smith. 
Samtala om vad det innebär att vara 
frälsare på Sions berg. Be de unga 
männen berätta om när de har haft 
tillfälle att vara frälsare på Sions berg.

• Ta med dig något som represen
terar ljus till kvorummötet (som en 
glödlampa eller en ficklampa). Be 
de unga männen att begrunda vad 
det innebär att vara ett ljus för andra 
medan du återger början av president 
Boyd K. Packers tal ”Försoningen”. Be 
de unga männen att berätta om sina 
tankar inför hur vi kan vara som det 
”lägre ljuset” för någon i nöd. Hur 
är vi som det lägre ljuset när vi utför 
våra prästadömsplikter?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de som prästa
dömsbärare hjälper andra att ta emot försoningens välsignelser? Vilka känslor eller 
intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om planen han skrev ner i 
sitt exemplar av Plikt mot Gud och sin 
beslutsamhet att följa den

• samtala om hur kvorumets medlem
mar kan välsigna och dela ut sakra
mentet till dem som inte kan komma 
till kyrkan (enligt biskopens direktiv).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
exempel och en mentor 
för sina lärjungar. Han 
lärde dem att be genom 
att be med dem. Han lärde 
dem att älska och tjäna 
genom att älska och tjäna 
dem. Hur kan du vara ett 
exempel på principerna du 
lär ut?



60

MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är Jesu Kristi försoning?
Försoningen är det offer som Jesus Kristus gjorde för att hjälpa oss vinna över 
synd, motgångar och död. Jesu försoningsoffer ägde rum i Getsemane och på 
korset på Golgata. Han betalade priset för våra synder, tog på sig döden och 
uppstod. Försoningen är det yttersta uttrycket för vår himmelske Faders och 
Jesu Kristi kärlek.

Förbered dig andligen

Vilka resurser kan hjälpa de unga männen förstå försoningen och hur viktig den är i 
deras liv?

Matt. 26–27 (i Getsemane och på 
korset betalade Jesus Kristus priset för 
våra synder och tog på sig vår smärta)

Matt. 28:1–10 (Jesus Kristus övervann 
döden när han uppstod)

2 Nephi 9:6–16 (Jesus Kristus övervann 
synd och död genom sin försoning)

Alma 7:11–13 (Jesus Kristus tog på sig 
våra smärtor, sjukdomar, skröplig
heter och synder)

Thomas S. Monson, ”Han har upp
stått!” Liahona, maj 2010, s. 87–90

Linda K. Burton, ”Är tron på Jesu 
Kristi försoning skriven i våra hjär
tan?”, Liahona, nov. 2012

”Försoning, Jesu Kristi”, Stå fast i din 
tro, s. 55–61

Film: ”En apostels tankar under 
påsken om Kristus”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har du fått ett vittnes
börd om försoningen? Hur 
har försoningen välsignat 
dig i ditt liv?

Vad känner de unga män
nen till om försoningen? 
Vad kan de lära sig av 
skrifterna och vad kan de 
undervisa varandra om när 
det gäller försoningen? Hur 
kan de känna och visa tack
samhet över försoningen?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Skriv frågan från förra veckans lek
tion (lektionens titel) på tavlan. Fråga 
kvorumets medlemmar vad de lärde 
sig förra veckan som hjälper dem att 
besvara den här frågan. Vad har de 
gjort för att leva efter det de lärde sig?

• Visa bilder som återger olika 
händelser under försoningen (som 
Frälsarens lidande i Getsemane, hans 
korsfästelse eller hans uppståndelse; 

se Evangeliebilder, nr 56–59) och be 
de unga männen att berätta om det 
de känner till om dessa händelser. Be 
varje ung man att skriva ner en fråga 
han har om försoningen. Samla in 
frågorna och läs dem högt om så är 
lämpligt. Uppmuntra varje ung man 
att fortsätta att tänka på sin fråga 
under lektionens gång. I slutet av lek
tionen ber du kvorumet att berätta om 
svaren de hittat på sina frågor.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå Jesu Kristi 
försoning. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om försoningen (se ”Förstå läran”, s. 
18, 42 eller 66). Du kan föreslå att han 
läser president Thomas S. Monsons 
tal ”Han har uppstått!” under sina 
förberedelser.

• Be de unga männen att para ihop 
händelser under Frälsarens sista tim
mar med skriftställen i Matteusevange
liet 26–28 (som lidandet i Getsemane, 
förräderiet, rättegångarna, korsfästel
sen och uppståndelsen). Vad kan de 
unga männen lära sig om Frälsaren och 
hans försoning av dessa händelser? Be 
några av kvorumets medlemmar att 
berätta hur de känner inför det som 
Frälsaren har gjort för dem.

• Be varje ung man att läsa om en 
av försoningens principer i Linda K. 
Burtons tal ”Är tron på Jesu Kristi 
försoning skriven i våra hjärtan?” Be 
honom att hitta någon i kvorumet 
som läste om samma princip och be 
dem att samtala om det de lärde sig 
och berätta om ett exempel ur sina 
egna eller bekantas liv som belyser 
principen. Be någon från varje par att 
berätta för resten av kvorumet om 
deras samtal.

• Be de unga männen att läsa 2 
Nephi 9:6–16 och söka efter verser 
som undervisar dem om varför 
förson ingen var nödvändig. Låt flera 
unga män berätta om verserna de 
valde och undervisningen de inne
håller. Uppmuntra dem att skriva 
brev till någon som inte tror på Gud 

Undervisningstips

Det är troligare att klass
deltagarna deltar på ett 
mer meningsfullt sätt om 
de får bra frågor och ges 
tid att fundera innan de 
svarar. För att ge klass
deltagarna denna tid kan 
du skriva frågor på tavlan 
eller be klassen skriva 
sitt svar på ett papper (se 
Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s 68–70).
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och använda dessa verser för att för
klara varför försoningen är så viktig 
och varför vi behöver en Frälsare. 
Be dem att läsa upp sina brev för 
varandra.

• Be några av de unga männen att 
läsa Alma 7:11–13 och be de andra 
att läsa om nåd i Handledning för 
skriftstudier. Be dem att berätta om 
det de lär sig om hur försoningen 
välsignar deras liv. Försoningen 
betalar priset för våra synder, men 

vilka andra sätt kan försoningens 
kraft hjälpa oss på? Be de unga 
männen att återge ett exempel från 
skrifterna eller sitt eget liv på någon 
som hämtade styrka ur försoningen.

• Titta på en eller flera av filmerna 
som listas i det här förslaget och 
be de unga männen att skriva ner 
sina känslor efter filmen. Be dem att 
berätta varför de är tacksamma för 
Jesu Kristi försoning.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Har deras insikt om förson
ingen ökat? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om denna lära?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorumets medlemmar att 
skriva ner och berätta vad de kan göra 
för att hjälpa sina familjer och vänner 
att ta emot försoningens välsignelser

• be de unga männen att skriva ner 
sina känslor inför försoningen i sina 
dagböcker.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa 
om sitt uppdrag. Han 
undervisade folket att 
själva begrunda skrifterna. 
Vad kan du göra för att 
hjälpa de unga männen att 
använda skrifterna för att 
lära sig förstå Jesu Kristi 
försoning?
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad innebär det att ha 
tro på Jesus Kristus?
Om vår tro ska leda till frälsning så måste den ha Herren Jesus Kristus i 
centrum. När vi tror på Jesus Kristus litar vi på honom och lyder hans bud. Tro 
är inte något passivt. Vi uttrycker vår tro genom våra handlingar – genom vårt 
sätt att leva.

Förbered dig andligen

När du studerar skrifterna och andra resurser för att lära dig om tro, sök då efter 
sådant som kan hjälpa de unga männen att stärka sin tro på Jesus Kristus.

Hebr. 11:4–9, 17–29; Ether 12:11–22 
(exempel på personer som visade tro)

Jak. 1:5–6; 2:14–20 (tro är också att 
agera)

Alma 32:21, 26–43 (tro är hopp om ting 
som inte syns men som är verkliga)

Moroni 7:33–41 (det är genom tro som 
underverk utförs)

Neil L. Andersen, ”Tro är ingen till
fällighet, det är ett val”, Liahona, nov. 
2015, s. 65–68

Russell M. Nelson, ”Låt din tro 
synas”, Liahona, maj 2014, s. 29–32

”Tro”, Stå fast i din tro, s. 155–158

Video: ”En ren och enkel tro”, ”Följ 
honom – Ett påskbudskap om Jesus 
Kristus”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har du utövat tro 
på Jesus Kristus? Vilka 
upplevelser kan du berätta 
om för de unga männen 
som kan inspirera dem att 
handla i tro?

Hur utövar de aronska 
prästadömsbärarna som 
du undervisar sin tro på 
Jesus Kristus? Vad gör de 
för att stärka sin tro?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att under 30 
sekunder lista allt han minns från 
förra veckans lektion. Be de unga 
männen att läsa upp sin lista. Hur 
kan du använda deras listor till att 
present era ämnet tro?

• Rita en enkel roddbåt och skriv 
ordet ”tro” på den. Lägg till en åra 
som heter ”hopp” och en annan som 

heter ”handling”. Fråga kvorumet 
vad som skulle hända om båten bara 
hade en åra. Vad skulle hända med 
vår tro om vi inte handlar efter det vi 
hoppas på? Använd skrifterna eller 
Stå fast i din tro (s. 155–158) för att 
hjälpa kvorumets medlemmar att för
stå vad tro innebär och vad ritningen 
har att göra med den.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vad det innebär 
att ha tro på Jesus Kristus. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del i sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och under
visa om tro (se ”Förstå läran”, s. 18, 
42 eller 66).

• Be de unga männen att läsa Jakobs 
brev 2:14–20 och lyfta fram de 
exempel som Jakob använder för att 
undervisa om förhållandet mellan tro 
och gärningar. Be några av dem att 
sammanfatta med egna ord det som 
Jakob undervisar om tro. Be de unga 
männen att hitta exempel på personer 
som visade sin tro genom sina hand
lingar i Neil L. Andersens tal ”Tro är 
ingen tillfällighet, det är ett val” eller 
äldste Russell M. Nelsons tal ”Låt din 
tro synas”. Be dem berätta om det de 
hittar och samtala om hur de kan låta 
sin tro synas.

• Be varje ung man att hitta en 
berättelse i skrifterna där någon 
handlar efter sin tro på Jesus Kristus 
(se till exempel 2 Mos. 14:19–28; Matt. 
8:5–13; Hebr. 11:4–9, 17–29; Ether 
12:11–22; 1 Nephi 4). Be de unga 
männen att också skriva ner en upp
levelse där de eller någon annan de 
känner utövade tro på Jesus Kristus. 
Be varje ung man att återge berätt
elsen som han hittade i skrifterna 
och upplevelsen han skrev ner. De 
kan göra det i mindre grupper eller 
tillsammans som kvorum.

• Skriv följande fråga på tavlan: 
Vad är tro? Vad innebär det att ha 
tro på Jesus Kristus? Hur lever jag 
i tro? Hur kan jag öka min tro? Ge 
varje kvorum medlem ett av avsnitten 
under rubriken ”Tro” i Stå fast i din 
tro. Be de unga männen att läsa sitt 
avsnitt, inklusive skriftställena, och 

Undervisningstips

”När du undervisar från 
skrifterna hjälper det ofta 
att låta eleverna leta efter 
eller lyssna efter något sär
skilt” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 55).
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söka efter svar på en av frågorna på 
tavlan. Be dem att skriva upp sina 
svar på tavlan och berätta om annat 
som de lärde sig om för kvorumet.

• Be de unga männen att läsa 
Matteus evangeliet 17:20 och fråga 
dem vad de tror att det innebär att 
man kan flytta berg om man bara 
har tro. Återge följande uttalande av 
biskop Richard C. Edgley: ”Jag har 
aldrig sett någon förflytta ett riktigt 
berg. Men tack vare tro har jag sett 
berg av tvivel och förtvivlan flyttas 

och ersättas med hopp och optimism. 
Tack vare tro har jag själv sett ett berg 
av synd ersättas med omvändelse 
och förlåtelse. Och tack vare tro har 
jag bevittnat hur ett berg av lidande 
ersatts med frid, hopp och tacksam
het. Ja, jag har sett berg förflyttas” 
(”Tro – valet är ditt”, Liahona, nov. 
2010, s. 33). Visa videon ”En ren och 
enkel tro” och be de unga männen att 
se vilka berg som förflyttades genom 
tro (eller berätta om en upplevelse du 
har haft).

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att ha 
tro på Jesus Kristus? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad det betyder för honom 
att ha tro på Jesus Kristus och vad han 
planerar att göra för att tillämpa sin tro

• samtala med kvorumet om hur 
deras tro visar sig i deras tjänande i 
prästadömet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren sade: ”Min lära 
är inte min, utan hans 
som har sänt mig” (Joh. 
7:16). Han undervisade 
om den lära som han fått 
från sin Fader. Hur kan 
du försäkra dig om att det 
du undervisar om är den 
sanna läran? (se Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 
52–53).
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Utvalt material

Utdrag ur ”Tro”, Stå fast i din tro, s. 155–158

Tro på Herren Jesus Kristus

För att din tro ska kunna leda dig till frälsning, 
måste den ha Herren Jesus Kristus i centrum (se 
Apg. 4:10–12; Mosiah 3:17; Moroni 7:24–26; Trosar
tiklarna 1:4). Du kan utöva tro på Kristus när du är 
förvissad om att han finns till, har en rätt uppfatt
ning om hans egenskaper samt vet att du strävar 
efter att leva enligt hans vilja.

Att ha tro på Jesus Kristus innebär att förtrösta helt 
på honom – lita på hans oändliga makt, intelligens 
och kärlek. Det innefattar att tro på hans lärdomar. 
Det innebär att tro på att även om vi inte förstår 
allt, så gör han det. Kom ihåg att eftersom han 
upplevt all din smärta, dina prövningar och svag
heter, så vet han hur han ska hjälpa dig höja dig 
över dina dagliga svårigheter (se Alma 7:11–12; L&F 
122:8). Han har ”övervunnit världen” (Joh. 16:33) 
och berett vägen för att du ska kunna få evigt liv. 
Han är alltid redo att hjälpa dig om du minns hans 
vädjan: ”Vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, 
frukta inte” (L&F 6:36).

Att leva genom tro

Tro är mycket mer än att bara passivt anta att något 
är sant. Du uttrycker din tro genom handling – 
genom ditt sätt att leva.

Frälsaren lovade: ”Om ni har tro på mig skall ni få 
kraft att göra vad jag än finner lämpligt” (Moroni 
7:33). Tro på Jesus Kristus kan motivera dig att följa 
hans fullkomliga föredöme (se Joh. 14:12). Din tro 
kan leda dig till att göra goda gärningar, lyda buden 

och omvända dig från dina synder (se Jakobs brev 
2:18; 1 Nephi 3:7; Alma 34:17). Din tro kan hjälpa dig 
övervinna frestelser. Alma rådde sin son Helaman: 
”Lär dem att motstå alla djävulens frestelser genom 
sin tro på Herren Jesus Kristus” (Alma 37:33).

Herren utför mäktiga under i ditt liv enligt din tro 
(se 2 Nephi 26:13). Tro på Jesus Kristus läker dina 
andliga och fysiska sår genom hans försoning (se 
3 Nephi 9:13–14). När prövningar kommer kan 
tron ge dig styrka att gå framåt och modigt möta 
dina svårigheter. Om också framtiden tycks oviss, 
kan din tro på Frälsaren ge dig frid (se Rom. 5:1; 
Helaman 5:47).

Stärk din tro

Tron är en gåva från Gud, men du måste vårda din 
tro för att hålla den stark. Tron är som en muskel. 
Om du tränar armmusklerna blir de starka. Om du 
sätter armen i en mitella och låter den vara, blir de 
svaga.

Du kan vårda trons gåva genom att be till din him
melske Fader i Jesu Kristi namn. När du uttrycker 
din tacksamhet till din Fader och vädjar till honom 
om välsignelser du och andra behöver, kommer du 
närmare honom. Du kommer närmare Frälsaren, 
vars försoning gjort det möjligt för dig att vädja om 
barmhärtighet (se Alma 33:11). Du blir också mot
taglig för den Helige Andens stilla ledning.

Du kan stärka din tro genom att hålla buden. 
Liksom alla välsignelser från Gud erhålls och för
stärks tron genom personlig lydnad och rättfärdiga 
handlingar. Om du vill berika din tro så mycket som 
möjligt, måste du hålla de förbund du slutit.
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad innebär det att 
omvända sig?
Jesus Kristus led straffet för våra synder så att vi kan omvända oss. Omvänd
else är en förändring i hjärta och sinne som för oss närmare Gud. Den innebär 
att vi vänder oss bort från synd och ber Gud om förlåtelse. Den motiveras av 
kärlek till Gud och en uppriktig önskan att följa hans bud.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspirerar dig till omvändelse?

Jes. 1:18 (omvändelsen gör det möjligt 
för oss att renas från våra synder)

Rom. 3:23; 1 Joh. 1:8 (vi har alla syndat)

Alma 19:33 (omvändelse medför en 
hjärtats förändring)

Alma 36:6–24 (Alma omvänder sig och 
får förlåtelse genom Frälsarens nåd)

Alma 39:8 (vi kan inte dölja våra 
synder för Gud)

L&F 58:42–43 (under omvändelsen 
måste vi bekänna och överge våra 
synder)

”Omvändelse”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 28–29

Dieter F. Uchtdorf, ”Han lägger dig på 
sina axlar och bär dig hem”, Liahona, 
maj 2016, s. 101–104

Allen D. Haynie,”Kom ihåg vem vi 
har anförtrott oss åt”, Liahona, nov. 
2015, s. 121–123

D. Todd Christofferson, ”Omvändel
sens gudomliga gåva”, Liahona, nov. 
2011, s. 38–41

Videor: ”Något man gör om och om 
igen”, ”Innanför gränsen”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilken erfarenhet har du 
av omvändelsen? Hur kan 
du, utan att ta upp person
liga synder, berätta om hur 
omvändelsen har hjälpt 
dig att komma närmare 
din himmelske Fader?

Några unga män kanske 
kämpar med ovärdig
het. Det påverkar deras 
förmåga att verka som 
trofasta prästadöms
bärare. Hur kan du vara 
lyhörd för deras behov och 
inbjuda Anden att hjälpa 
dem att omvända sig?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen rita bilder 
som påminner dem om något de 
lärde sig förra veckan och samtala 
om det de ritar.

• Be en ung man hålla ut båda 
armar na och hålla ett tungt  föremål 
i varje hand medan kvorumets 

medlemmar samtalar om hur synden 
kan vara en tung börda. Under 
samtalet lägger du allt fler tunga 
föremål i den unge mannens hän
der. Ta bort föremålen och fråga 
de unga männen vad de lärde sig 
om synd och omvändelse från den 
åskådningsundervisningen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vad det innebär 
att omvända sig. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be en kvorummedlem att komma 
till klassen redo att återge berättelsen 
i början av äldste Allen D. Haynies 
tal ”Kom ihåg vem vi har anförtrott 
oss åt” eller återuppbyggandet av 
Frauenkirche eller Frälsarens liknelse 
om det förlorade fåret i president 
Dieter F. Uchtdorfs tal ”Han lägger 
dig på sina axlar och bär dig hem”. 
Du kan också visa videorna där 
talarna återger berättelserna. Vad 
kan de här berättelserna lära oss om 
omvändelse? Skriv ner uttalanden om 
omvändelse från talen på pappers
lappar. Be de unga männen att välja 
ett uttalande och berätta vad de lär 
sig – först för en kompis och sedan för 
klassen. Ge dem tid att reflektera över 
vilka förändringar de känner att de 
bör göra på grund av vad de lärt sig. 

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 

mot Gud för att lära sig och undervisa 
om omvändelse (se ”Förstå läran”, 
s. 18, 42 eller 66).

• Be en av de unga männen att 
gömma ett föremål medan de andra 
kvorummedlemmarna ser på. Be 
en annan kvorummedlem att hitta 
föremålet. Vad kan det exemplet lära 
dem om att dölja synder för Gud? (se 
Alma 39:8). Vilka berättelser i skrift
erna kan de unga männen berätta om 
som lär oss att vi inte kan dölja våra 
synder för Gud? (se till exempel Jona 
1–2; 2 Sam. 11–12; Apg 5:1–11). Be de 
unga männen att samtala om följande 
frågor i mindre grupper: Hur kan 
man försöka dölja sina synder? Vad 
kan du säga för att hjälpa någon för
stå att vi inte kan dölja våra synder?

• Be en ung man hålla upp en bild av 
Alma och Mosiahs söner (se Evan
geliebilder, nr 77) och sammanfatta 
berättelsen om deras omvändelse (se 

Undervisningstips

”Det [är] eleven som måste 
aktiveras. När en lärare 
ställer sig i rampljuset och 
blir den stora stjärnan, 
när det bara är han som 
talar och på andra sätt 
tar över all verksamhet, 
är det nästan säkert att 
han förhindrar elevernas 
inlärning” (Asahel D. 
Woodruff, i Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 61).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd andra att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. Han fann tillfällen 
för dem att inhämta lär
dom genom starka upplev
elser. Vad kan du göra för 
att hjälpa de unga männen 
att se kraften som kommer 
av daglig omvändelse?

Alma 36:6–24). Be de unga männen 
att själva läsa Alma 36:13, 17–20, 
23–24, hitta lärdomar om omvänd
else i verserna och sedan samtala i 
mindre grupper om det de lärde sig. 
Be de unga männen att tänka på och 
skriva ner något som de kan göra för 
att tillämpa omvändelsens principer i 
sina egna liv.

• Be varje ung man att studera en del 
av ”Omvändelse” i Vägledning för de 
unga eller utvalda delar av ett av talen 
som listas i det här förslaget. Be de 
unga männen att markera och sedan 
berätta om det som berör dem extra 
mycket. Be dem att skriva ner frågor de 

har om omvändelse utan att ange sina 
namn. Be biskopen att svara på dessa 
frågor och tala om hur omvändelse står 
i relation till prästadömets kraft.

• Visa videon ”Innanför gränsen”. 
Be hälften av kvorummedlemmarna 
att vara uppmärksamma på det som 
videon lär om vad det innebär att 
omvända sig och be resten att vara 
uppmärksamma på biskopens roll 
i att hjälpa oss att omvända oss. Be 
dem att berätta vad de lär sig. Vad 
kan de säga till vänner som kanske 
inte vågar samtala med biskopen om 
misstag som de har gjort?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att 
omvända sig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om denna lära?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan: 

• berätta om hur han känner inför 
Frälsaren och vad det innebär att 
omvända sig, eller be kvorummed
lemmarna att göra det

• be de unga männen att begrunda 
sina liv och se vad de behöver ändra 
på.
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Utvalt material

”Omvändelse”, Vägledning för de unga, s. 28–29

Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig 
från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem. 
Läran och förbunden 58:43

Frälsaren led för våra synder och gav sitt liv för oss. 
Detta stora offer kallas försoningen. Genom förso
ningen kan du få förlåtelse och bli renad från dina 
synder när du omvänder dig.

Omvändelse är mer än att bara erkänna det man 
gjort fel. Det är en förändring i sinnet och hjärtat. 
Den innebär att vi vänder oss bort från synd och ber 
Gud om förlåtelse. Den motiveras av kärlek till Gud 
och en uppriktig önskan att följa hans bud.

Satan vill att du ska tro att du inte kan omvända 
dig, men det är absolut inte sant. Frälsaren har lovat 
att förlåta dig om du ödmjukar dig och lägger ner 
så mycket arbete som omvändelsen kräver. Om du 
har syndat är det så att ju tidigare du omvänder 
dig, desto tidigare börjar du gå vägen tillbaka och 
finna den frid och glädje som förlåtelsen ger. Om du 
väntar med att omvända dig kan du gå miste om 
välsignelser, möjligheter och andlig vägledning. Du 
kan fastna djupare i det syndiga beteendet, vilket 
gör det svårare för dig att hitta vägen tillbaka.

En del personer bryter medvetet mot Guds bud och 
förväntar sig att kunna omvända sig senare, innan 
de besöker templet eller går ut som missionär. Att 
synda avsiktligt på det sättet är ett hån mot Frälsa
rens försoning.

För att omvända dig behöver du bekänna dina 
synder för Herren. Be sedan dem du har gjort 
fel emot om förlåtelse, och återställ så långt det 
är möjligt det som har blivit skadat genom dina 
handlingar. Be dina föräldrar om hjälp och råd i 
din strävan att omvända dig. Allvarliga synder, till 
exempel sexuella överträdelser eller bruk av por
nografi, behöver du bekänna för din biskop. Var 
fullständigt ärlig mot honom. Han hjälper dig att 
omvända dig. Om du undrar över vad som bör tas 
upp med biskopen kan du prata med dina föräldrar 
eller med honom om det.

När du gör det som krävs för att omvända dig och 
få förlåtelse, kommer du själv att känna försoning
ens kraft och den kärlek som Gud har till dig. Du 
får känna den frid som kommer från Herren Jesus 
Kristus och som ger dig stor kraft och gör dig mer 
lik honom.
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är nåden?
Nåd är gudomlig hjälp och styrka som vi får genom Jesu Kristi försoning. 
Nåden räddar oss från synd och död. Dessutom är nåden en möjliggörande 
kraft som stärker oss var dag som går och som hjälper oss att hålla ut intill 
änden. Det kräver ansträngningar från vår sida för att vi ska kunna få ett full
ständigt mått av Herrens nåd.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen och andra källor har hjälpt dig att förstå nåden? Vad manas du till 
att använda för att hjälpa de unga männen att förstå nåden?

Ef. 2:8–9; 2 Nephi 25:23 (av nåden är 
vi frälsta)

Fil. 4:13; Jakob 4:6–7 (Jesu Kristi nåd 
skänker oss styrka)

Moroni 10:32–33 (nåden kan göra oss 
fullkomliga i Kristus)

”Nåden”, Handledning för  
skriftstudier

Dieter F. Uchtdorf, ”Nådens 
gåva”, Liahona, maj 2015, s. 107–110

David A. Bednar, ”Bära sina bördor 
med lätthet”, Liahona, maj 2014, 
s. 89–90

”Nåd”, Stå fast i din tro, s. 105–107

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i 
en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad innebär nåden för 
dig? Hur har Jesu Kristi 
kraft hjälpt dig att ändra 
på saker i ditt liv?

Vad känner de unga 
männen till om nåden? 
Hur kan du hjälpa dem 
förstå nådens kraft i deras 
liv? Hur kan nåden hjälpa 
de unga männen i deras 
strävan att utföra sina 
prästadömsplikter?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Ta med dig en sak eller en bild 
och fråga de unga männen hur den 
relaterar till det de lärde sig under 
förra veckans lektion. Vad har de gjort 
under den gångna veckan på grund 
av det som de lärde sig?

• Fråga de unga männen vad de 
känner till om nåden. Vad tror de att 

nåden innebär? Hur påverkar nåden 
deras liv? Hur påverkar den deras 
tjänande i prästadömet? Tror de att de 
blir frälsta genom nåden? Vilka frågor 
har de om nåden? Under ert samtal 
kan du läsa upp beskrivningen av 
nåden längst upp i det här förslaget.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå läran om nåden. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Överväg att rita en öppen port och 
öppna fönster på tavlan och be de 
unga männen att leta i början av pre
sident Dieter F. Uchtdorfs tal ”Nådens 
gåva” efter de jämförelser han gör 
mellan nåd och dessa föremål. Dela 
upp de återstående delarna av talet 
bland de unga männen och be dem 
skriva ned och dela med sig av en 
mening som sammanfattar vad de lärt 
sig om nåd från sitt stycke. Vad tänker 
de göra för att nedkalla vår himmel
ske Faders och hans Sons nåd?

• Några dagar i förväg ber du en 
av kvorumets medlemmar att lära 
sig vad det innebär att ta på sig 
Frälsarens ok, som det beskrivs i 
Matteusevangeliet 11:28–30 och i 
äldste David A. Bednars tal ”Bära 
sina bördor med lätthet”. Be honom 
komma till kvorumets möte förbe
redd att leda ett samtal om det han 
lär sig och om hur ett ok kan repre
sentera vår relation till Jesus Kristus. 

Uppmuntra honom att läsa upp delar 
av äldste Bednars tal som han tror kan 
hjälpa kvorumets medlemmar förstå 
Frälsarens nåd.

• Skriv kortfattat ner vad skriftställ
ena i det här förslaget handlar om 
och sätt upp en sammanfattning på 
varje vägg i rummet. Be varje ung 
man att läsa ett av skriftställena och 
sedan hitta och ställa sig vid samman
fattningen av hans skriftställe. Be de 
unga männen att berätta vad de lär 
sig om nåden av sitt skriftställe. Hur 
har nåden verkat i deras liv? Vilka 
exempel på nåd hittar de i skrifterna?

• Be varje kvorummedlem att göra 
en lista över det han lär sig medan 
han läser om nåden i Handledning för 
skriftstudier och Stå fast i din tro. Be 
de unga männen att berätta om något 
i listan och förklara varför det betyder 
mycket för dem. Be dem att hitta 
bilder (i Evangeliebilder eller en av 

Undervisningstips

”Det kan … finnas till
fällen när du inte vet 
svaret på en fråga. Om så 
är fallet, säg då bara att 
du inte vet. Du kanske vill 
säga att du ska försöka 
hitta svaret. Eller också 
kanske du vill be eleverna 
hitta svaret, och ge dem tid 
under en annan lektion att 
rapportera vad de kommit 
fram till” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 64).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade 
sina efterföljare genom 
att hjälpa dem se exempel 
på det han lärde ut i sina 
dagliga liv. Han använde 
sig av enkla berättelser, 
liknelser och exempel ur 
verkliga livet som var 
välbekanta för dem. Hur 
kan du använda exempel 
för att undervisa de unga 
männen om nåden och hur 
den kan verka i deras liv?

kyrkans tidningar) som visar personer 
som tar emot nåd eller hjälp från Gud. 
Dela sedan in dem i par eller små 
grupper och be dem att berätta för 
varandra om vad de lär sig om dessa 
personer. Har de haft liknande upp
levelser som de kan berätta om?

• Ta med en gren från ett träd till 
kvorummötet och be de unga männen 

att ta reda på hur Frälsaren använde 
grenar för att undervisa om nåden 
i Johannesevangeliet 15:1–10. Vilka 
insikter får de om nåden i dessa 
verser? Be en kvorummedlem att 
använda grenen du tagit med dig och 
sammanfatta det han har lärt sig om 
nåden för resten av kvorumet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de läran om nåden? 
Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om 
den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om nådens kraft • leda ett samtal om hur Frälsarens 
nåd kan hjälpa kvorumets medlemmar 
att utföra sina prästadömsplikter på ett 
effektivare sätt.
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Utvalt material

Utdrag ur ”Nåd”, Stå fast i din tro, s. 105–107

Ordet nådsom det används i de heliga skrifterna 
syftar främst på den gudomliga hjälp och styrka 
som vi får genom Herrens Jesu Kristi försoning. 
Aposteln Petrus sade till oss: ”Väx . . . till i nåd och 
kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus” 
(2 Petr. 3:18).

Frälsning genom nåden

På grund av fallet kommer alla att uppleva den 
timliga döden. Genom nåden, som ges oss genom 
Frälsarens försoningsoffer, kommer alla människor 
att uppstå och få odödlighet (se 2 Nephi 9:6–13). 
Men enbart uppståndelsen garanterar inte evigt liv i 
Guds närhet. Våra synder gör oss orena och oför
mögna att vistas i Guds närhet, och vi behöver hans 
nåd för att rena och fullkomna oss ”sedan vi har 
gjort allt vi kan göra” (2 Nephi 25:23).

Orden ”sedan vi har gjort allt vi kan göra” lär oss 
att arbete behövs från vår sida för att vi ska kunna 
få fullheten av Herrens nåd och göras värdiga att 
vistas med honom. Herren har befallt oss att lyda 
hans evangelium, vilket betyder att vi måste ha tro 
på honom, omvända oss från våra synder, döpa oss, 
erhålla den Helige Andens gåva och hålla ut intill 
änden (se Joh. 3:3–5; 3 Nephi 27:16–20; Trosartik
larna 1:3–4). Profeten Moroni skrev om nåden vi får 
när vi kommer till Frälsaren och åtlyder hans lära:

”Ja, kom till Kristus och bli fullkomnade i honom 
och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår 
från all ogudaktighet och älskar Gud av all er 
förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans 
nåd tillräcklig för er så att ni genom hans nåd kan 
bli fullkomliga i Kristus, och om ni genom Guds 
nåd blir fullkomliga i Kristus kan ni på intet sätt 
förneka Guds makt.

Och vidare: Om ni genom Guds nåd blir fullkom
liga i Kristus och inte förnekar hans makt, då blir 
ni heliggjorda i Kristus genom Guds nåd, genom 
utgjutelsen av Kristi blod, vilken ingår i Faderns 
förbund till era synders förlåtelse, så att ni kan bli 
heliga och obefläckade” (Moroni 10:32–33).

Att erhålla nåden genom hela livet

Förutom att du behöver nåden för din slutliga 
frälsnings skull, behöver du denna stärkande kraft 
varje dag i livet. Då du kommer närmare din him
melske Fader i flit, ödmjukhet och saktmod, lyfter 
och stärker han dig genom sin nåd (se Ords. 3:34; 
1 Petr. 5:5; L&F 88:78; 106:7–8). Förtröstan på hans 
nåd gör det möjligt för dig att gå framåt och tillväxa 
i rättfärdighet. Jesus själv ”mottog inte fullheten 
från början, utan fortsatte från nåd till nåd tills han 
mottog en fullhet” (L&F 93:13). Nåden gör att du 
kan hjälpa till att bygga Guds rike, ett tjänande som 
du inte kan utföra enbart av egen kraft eller förmåga 
(se Joh. 15:5; Fil. 4:13; Hebr. 12:28; Jakob 4:6–7).
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför behöver jag förlåta andra?
För att vi ska kunna få förlåtelse för våra synder måste vi förlåta andra. När vi 
förlåter andra kan vi bemästra ilskan, bitterheten och hämndbegäret. Förlåtelse 
kan läka andliga sår och skänka den frid och kärlek som bara Gud kan ge.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen kan hjälpa de unga männen att se vilka välsignelser de får när de 
förlåter andra?

Matt. 5:44; L&F 64:9 11 (vi har befallts 
att förlåta alla)

Matt. 6:14–15; 18:21–35 eller videon 
”Förlåta 70 gånger 7” (vi måste förlåta 
andra innan vi kan bli förlåtna)

Luk. 23:34 (Jesus Kristus förlät dem 
som korsfäste honom)

Kevin R. Duncan, ”Förlåtelsens 
helande salva”, Liahona, maj 2016, 
s. 33–35

Gordon B. Hinckley, ”Förlåtelse”, 
Liahona, nov. 2005, s. 81–84

Dieter F. Uchtdorf, ”De barmhärtiga 
skall få barmhärtighet”, Liahona, maj 
2012, s. 70, 75 76

Video: ”Förlåtelse: Min börda lättades”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad har du lärt dig av att 
förlåta andra? Har du känt 
frid och kärlek på grund 
av att du förlät någon?

Vilka upplevelser har de 
unga männen haft där de 
behövde förlåta andra? 
Vad behöver de lära sig 
om att förlåta sig själva? 
Hur kan du hjälpa de unga 
männen att lära sig förlåta 
så att de kan känna frid?

Obs: Om de unga män
nen undrar hur de ska 
tillämpa förlåtelse i fråga 
om övergrepp ber du dem 
att rådgöra med biskopen 
eller grenspresidenten.
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Vad kommer de unga männen 
ihåg från förra lektionen? Vad blev 
de ombedda att göra? Vilka upplev
elser fick de när de tillämpade det de 
lärde sig?

• Be de unga männen att tänka på ett 
tillfälle när de behövde förlåta någon. 
Be dem att berätta om sina upplevel
ser, om de känner sig trygga i detta. 
Vad blev resultatet? Hur hade saker 
och ting varit annorlunda i dag om de 
inte hade förlåtit personen?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vikten av att 
förlåta andra. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Dela in kvorumet i grupper och 
be varje grupp att läsa valda delar av 
talen som nämns i det här förslaget 
eller ett annat tal som du har valt. 
Be de unga männen att markera det 
som gör intryck på dem. Be dem att 
berätta vad de markerat och förklara 
varför det betyder mycket för dem.

• Läs tillsammans liknelsen om den 
obarmhärtige tjänaren i Matteusevan
geliet 18:23–35 (eller visa videon ”För
låt 70 gånger 7”), och hjälp de unga 
männen att räkna ut och jämföra tjän
arens och hans medtjänares skulder. 
Vad lär liknelsen de unga männen 
om förlåtelse? Be de unga männen 
att hitta och återge andra skriftställen 
som undervisar om vikten av att vi 
förlåter andra (som skriftställena som 
nämns i det här förslaget).

• Be de unga männen jämföra 
exempel på personer i skrifterna 
som förlät andra. Ni kan gå igenom 
exemplen som visades av Josef i 
Egypten (se 1 Mos. 45:1–7), Nephi och 
hans bröder (se 1 Nephi 7:21), Jesus 
Kristus på korset (se Luk. 23:34) och 
andra. Varför är det särskilt viktigt 
att förlåta familjemedlemmar? Visa 
en av videorna som nämns i det här 
förslaget och be de unga männen 
berätta om sina intryck av videon. 
Vilka andra exempel på förlåtelse kan 
de berätta om?

• Be de unga männen att hitta något 
i skrifterna som Frälsaren lärde om 
att förlåta andra och berätta om det 
de hittar för kvorumet (se till exempel 
Matt. 5:44; 6:14–15; 18:22–23). Be dem 
att berätta om när de har känt friden 
som kommer av att förlåta andra.

Undervisningstips

”Lärare som föreläser 
det mesta av tiden eller 
besvarar varje fråga 
själv har en tendens att 
avskräcka eleverna från att 
delta” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
exempel och en mentor för 
sina lärjungar. Han lärde 
dem att be genom att be 
med dem. Han lärde dem 
att älska och tjäna genom 
att älska och tjäna dem. 
Han lärde dem att förlåta 
andra genom att förlåta 
dem. Hur kan du vara ett 
föredöme i de principer 
du lär ut?

• Skriv följande frågor på olika 
papperslappar och ge en var till kvo
rummedlemmarna: Varför behöver 
vi förlåta alla, även oss själva? Varför 
är det bara Herren som kan avgöra 
om en person bör bli förlåten eller 

inte? Varför är det en så allvarlig 
synd att inte förlåta? Be varje ung 
man att begrunda sin fråga när han 
läser Läran och förbunden 64:9–11. Be 
sedan de unga männen att berätta om 
sina tankar och insikter.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vikten av att de förlåter 
andra? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• uppmuntra kvorumets medlemmar 
att tänka på någon som de behöver för
låta och bestämma sig för att göra det

• be kvorummedlemmarna att berätta 
om det de har lärt sig för sina familjer.
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är uppståndelsen?
Tack vare Jesu Kristi försoning kommer alla människor att uppstå. Kroppen 
och anden kommer att återförenas i ett fullkomligt och odödligt tillstånd. En 
insikt i och ett vittnesbörd om uppståndelsen kan skänka oss hopp och per
spektiv under livets ljusa och mörka stunder.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen och andra resurser skulle du använda för att undervisa de unga 
männen om uppståndelsen? Vad manas du till att använda?

Luk. 24 (Jesu Kristi uppståndelse)

1 Kor. 15 (eftersom Frälsaren över
vann döden kommer vi alla att 
uppstå)

Alma 11:41–45 (när vi uppstår förenas 
anden och kroppen och vi blir dömda)

Alma 40–41 (Alma förklarar upp
ståndelsen för sin son Corianton)

Paul V. Johnson, ”Döden skall inte 
finnas mer”, Liahona, maj 2016, 
s. 121–123

Thomas S. Monson, ”Han har upp
stått!”, Liahona, maj 2010, s. 87–90

Thomas S. Monson, ”Mrs Patton – 
Berättelsen fortsätter”, Liahona, nov. 
2007, s. 21–24

D. Todd Christofferson, ”Jesu Kristi 
uppståndelse”, Liahona, maj 2014, 
s. 111–114

Video: ”Han har uppstått”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad känner du till om 
uppståndelsen? Vilka 
insikter har vi fått om 
uppståndelsen tack vare 
nutida skrifter?

Vad känner de unga 
männen till om uppstånd
elsen? Hur kan en ökad 
insikt om uppståndelsen 
påverka deras syn på sina 
fysiska kroppar?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att slå upp ett 
skriftställe som de lärde sig om under 
förra veckans lektion. Uppmuntra 
några att läsa skriftstället, berätta vad 
de lärde sig och vad de gör för att leva 
efter den lärdomen.

• Fråga de unga männen vad de 
firar under påsken. Vilka är några av 
påskens symboler? Vad lär dessa sym
boler dem om uppståndelsen?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå läran om upp
ståndelsen. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Be de unga männen att läsa 
berättelserna i president Thomas S. 
Monsons tal ”Han har uppstått!” och 
äldste Paul V. Johnsons tal ”Döden 
skall inte finnas mer”. Be dem sam
manfatta berättelserna med egna 
ord och delge vad berättelserna lär 
dem om uppståndelsen. Vilka andra 
intryck får de av berättelserna? 

• Välj ut några verser i Första 
 Korintierbrevet 15 som handlar 
om uppståndelsen. Be de unga 
männen att läsa verserna, i mindre 
grupper eller själva, och skriva ett 
sammandrag om det som de lär sig 
om uppståndelsen (verserna 1–8 kan 
till exempel sammanfattas som ”det 
finns vittnen till uppståndelsen”). 
Varför tror de unga männen att det är 
viktigt att de förstår dessa sanningar 
om uppståndelsen?

• Be de unga männen att föreställa 
sig att en vän som inte är medlem i 
kyrkan förlorade en närstående. Be 
hälften av de unga männen att läsa 
Alma 40 och resten att läsa Alma 41. 
Be dem att lista det som dessa kapitel 
lär om uppståndelsen och som de kan 
berätta om för sin vän. Be dem sedan 
läsa upp sina listor för klassen.

• Gör tillsammans en lista över 
personer i skrifterna som var vittnen 
till Frälsarens uppståndelse. Be de 
unga männen gå igenom äldste 
D. Todd Christoffersons tal ”Jesu 
Kristi uppståndelse” för att hitta 
fler exempel. Uppmuntra dem att 
hitta berättelserna om dessa vittnen i 
skrifterna (några hänvisningar finns 
i äldste Christoffersons tal). Vad kan 
vi lära oss om Frälsaren och hans 
försoning av dessa vittnen? Vittna om 

Undervisningstips

”När du varierar 
inlärningsaktiviteterna, har 
eleverna en benägenhet att 
förstå evangelieprinciperna 
bättre och minnas mer. En 
noggrant utvald metod 
kan förtydliga en princip, 
göra den mer intressant 
och mer minnesvärd” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 89).
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Frälsarens uppståndelse och be några 
av kvorumets medlemmar att bära 
sina vittnesbörd.

• Dela ut flera av böckerna i serien 
Kyrkans presidenters lärdomar (eller 
kopiera utvalda kapitel) och be de 
unga männen hitta ställen där sista 
dagars heliga profeter har undervisat 

om uppståndelsen. Be dem att berätta 
för klassen om det de hittar.

• Be de unga männen att hitta 
psalm er som handlar om uppståndel
sen (ämnesregistret i slutet av psalm
boken kan vara till hjälp). Sjung några 
tillsammans. Slå upp skriftställena 
som anges under psalmerna och sam
tala om det de lär ut.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Har deras insikt om uppståndel
sen ökat? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om uppståndelsen • be kvorummedlemmarna att lära 
sig mer om uppståndelsen under sina 
personliga skriftstudier och sedan 
berätta för kvorumet om det de lär sig.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus använde 
skrifterna för att undervisa 
om sitt uppdrag. Han lärde 
sina lärjungar att själva 
tänka på skrifterna och att 
använda dem för att hitta 
svar på sina egna frågor. 
Hur kan du hjälpa de unga 
männen att vända sig till 
skrifterna för att förstå 
Guds plan och välsign
elserna som väntar dem?
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan Frälsaren hjälpa mig 
under mina prövningar?
Som en del av sitt försoningsoffer tog Frälsaren på sig våra smärtor och sjuk
domar. Eftersom han har upplevt våra prövningar så vet han hur han kan hjälpa 
oss. När vi utövar tro på Jesus Kristus stärker han oss och lättar våra bördor.

Förbered dig andligen

Förbered dig genom att under bön studera följande resurser, samt andra som har hjälpt 
dig att vända dig till Frälsaren när det har varit svårt.

Matt. 11:28–30; Fil. 4:13; 1 Nephi 17:3; 
Helaman 5:12; L&F 19:23; 68:6 (Jesus 
Kristus kan skänka oss styrka och 
lätta på våra bördor)

Mosiah 23:12–16; 24:8–17 (Herren 
stärker Almas folk och hjälper dem att 
bära sina bördor)

Jes. 53:3–5; Alma 7:11–13 (Jesus 
Kristus förstår vårt lidande eftersom 
han själv har känt det)

W. Christopher Waddell, ”Ett mönster 
för frid”, Liahona, maj 2016, s. 90–93

Neill F. Marriott, ”Överlämna hjärtat 
åt Gud”, Liahona, nov. 2015, s. 30–32

Dallin H. Oaks, ”Styrkta genom Jesu 
Kristi försoning”, Liahona, nov. 2015, 
s. 61–64

”Motgångar”, Stå fast i din tro, 
s. 102–105

Videor: ”Gud lyfter oss”; ”Berg att 
bestiga”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
ansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på prövningarna du 
har gått igenom. Hur har 
försoningen stärkt dig?

Tänk på de unga männen 
i kvorumet. Vilka pröv
ningar står de inför? Vilka 
personliga upplevelser, 
skriftställen och citat vill 
du dela med dem? Vilka 
upplevelser har de unga 
männen haft som de kan 
berätta om för varandra?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj från de här idéerna eller skapa en egen genomgång av läran som togs upp under 
förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att samtala om 
några saker de lärde sig under förra 
veckans lektion. Ge dem tid till att 
berätta om hur det gick när de för
sökte att tillämpa det de lärde sig.

• Ge varje kvorummedlem ett pap
persark och be honom att skriva ner 

en prövning han har. Be de unga 
männen att begrunda hur Jesus 
Kristus kan stärka dem under dessa 
prövningar. Uppmuntra dem att 
skriva ner tankar och intryck de får 
om hur de kan övervinna denna 
prövning medan de lär sig om 
 försoningens lära.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå hur försoningen 
kan hjälpa dem under deras prövningar. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller 
flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om försoningen (se ”Förstå läran”, s. 
18, 42 eller 66).

• Dela in kvorumet i grupper. Be 
varje grupp att läsa ett eller flera 
av skriftställena som listas i det här 
förslaget och sammanfatta det de läste 
för kvorumet. Be de unga männen att 
skriva ner hur det som de lär sig ur 
skriftställena kan hjälpa dem att över
vinna sina prövningar. Uppmuntra 
dem att berätta vad de skrev, om de 
känner sig trygga i detta. Du kan 
också berätta om egna upplevelser.

• Läs tillsammans Mosiah 24:8–17. Be 
de unga männen att berätta vad de lär 
sig av Almas och hans folks upplev
elser. Med biskopens godkännande 
kan du be några av deras pappor att 
komma till klassen och berätta om 

hur Frälsaren har stärkt dem under 
deras prövningar.

• Visa videon ”Gud lyfter oss”. Hur 
skulle de unga männen svara på frågan 
som äldste Robert D. Hales ställde i 
början av videon? Vad gjorde Brittany 
för att hitta styrkan hon behövde för 
att övervinna sin prövning? Be de unga 
männen att begrunda och skriva ner 
hur de kan följa Brittanys exempel 
under sina egna prövningar.

• Be ungdomarna lista några trage
dier som har skett i världen eller 
som någon de känner har mött (för 
exempel på tragedier, se de första sju 
styckena i äldste Quentin L. Cooks 
tal ”Personlig frid: Rättfärdighetens 
lön”). Hur kan de hjälpa en vän som 
går igenom en personlig prövning? 
Ge ett avsnitt av äldste Cooks tal till 
varje ungdom och be dem berätta 
om insikter de får av det som de kan 
använda för att hjälpa en sådan vän.

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] genast enga
gera dem som verkar tappa 
intresset och uppmärksam
heten” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 72).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Den här lektionen inne
håller många mäktiga 
skriftställen som under
visar om hur Frälsaren 
kan stärka oss under våra 
prövningar. När de unga 
männen studerar och sam
talar om skriftställena så 
vittnar den Helige Anden 
om att de är sanna.

• Be de unga männen läsa eller titta 
på berättelsen om hur syster Neill F. 
Marriott hanterade sin dotters bort
gång (i talet ”Överlämna hjärtat åt 
Gud”). Be dem att begrunda följande 
fråga medan de läser eller ser på 
talet: Hur hjälpte försoningen syster 
Marriott när hon prövades? Be dem 
att berätta om sina tankar. Be de unga 
männen att tänka på en prövning de 
har just nu. Hur kan de hämta styrka 
från försoningen? 

• Be de unga männen lista några 
av de tragedier och svårigheter som 

drabbar människor. Gå som klass ige
nom antingen äldste Dallin H. Oaks 
tal ”Styrkta genom Jesu Kristi förson
ing” eller biskop W. Christopher 
 Waddells tal ”Ett mönster för 
frid” och titta efter insikter om hur 
Frälsaren kan hjälpa oss under svåra 
tider. Låt de unga männen rollspela 
att de hjälper en vän som upplever 
några av svårigheterna som de list
ade. Be dem att berätta om insikter 
från talen när de rollspelar. Du kan 
också visa videon ”Berg att bestiga” 
och be dem berätta om sina insikter.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur försoningen 
kan hjälpa dem i deras prövningar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om denna lära?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om en gång när Frälsaren 
hjälpte honom igenom en prövning 
och uppmana kvorummedlemmarna 
att också söka Frälsarens hjälp under 
deras prövningar

• leda ett samtal om hur kvorum
medlemmarna kan använda det de 
lärde sig i dag för att uppmuntra 
någon som behöver Frälsarens hjälp.
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Utvalt material

Utdrag ur Neill F. Marriott, ”Överlämna hjärtat åt 
Gud”, Liahona, nov. 2015, s. 31

Min man, mina barn och jag [valde] det här som 
familjens motto: ”Allt kommer att bli bra.” Men hur 
kan vi säga så till varandra när stora svårigheter 
kommer och det inte finns några svar?

När vår härliga, värdiga, 21 åriga dotter Georgia 
låg svårt skadad på sjukhuset efter en cykelolycka, 
sa vi i familjen till varandra: ”Allt kommer att bli 
bra.” När jag omedelbart flög från vår mission i 
Brasilien till Indianapolis i Indiana, USA för att vara 
hos henne, höll jag fast vid familjens motto. Men vår 
underbara dotter gick vidare till andevärlden bara 
några timmar innan mitt plan landade. Hur kunde 
vi, när denna chockvåg av sorg drabbade vår familj, 
fortfarande se på varandra och säga: ”Allt kommer 
att bli bra”?

Efter Georgias död var det mycket smärtsamt. Vi 
hade det svårt och än i dag har vi stunder av stor 
sorg, men vi håller fast vid vetskapen om att ingen 

någonsin dör egentligen. Trots vår djupa smärta när 
Georgias fysiska kropp slutade fungera trodde vi på 
att hon genast skulle fortsätta leva som ande, och 
vi tror på att vi kommer att vara tillsammans med 
henne för evigt om vi håller våra tempelförbund. 
Tron på vår Återlösare och hans uppståndelse, tron 
på hans prästadömes kraft och tron på eviga beseg
lingar gjorde att vi kunde hålla fast vid vårt motto 
med övertygelse. …

Vår familjs motto är inte ”Allt blir bra nu.” Det 
handlar om vårt hopp om det eviga resultatet – inte 
nödvändigtvis om hur det blir just nu. I skrift
erna står det: ”Sök flitigt, be alltid och ha tro, och 
allt skall samverka till ert bästa” [L&F 90:24]. Det 
betyder inte att allt är bra, men för de ödmjuka och 
trofasta samverkar allt, både positivt och negativt, till 
vårt bästa och i Herrens tid. Vi väntar på honom, 
ibland som Job i sitt lidande, med vetskap om att 
Gud ”sargar och … förbinder, han slår och hans 
händer helar” [Job 5:18]. Ett ödmjukt hjärta accept
erar prövningen och väntan på att stunden ska 
komma när det blir botat och helt.
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Jag [har] sänt ut mitt evangeliums fullhet genom min tjänare Josephs hand” (L&F 35:17).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa de unga männen förstå det stora avfallet och 
hur Jesus Kristus återställde sin kyrka och fullheten i sitt evangelium genom profeten 
Joseph Smith. Under den här enheten kan de unga männen lära sig om nyckelhändel
ser under återställelsen och upptäcka att de är relevanta i deras egna liv.

Aronska prästadömsbärare har en prästadömsplikt att berätta om evangeliet och 
inbjuda alla att komma till Kristus. Upplevelserna de får under den här enheten kan 
hjälpa dem att förkunna återställelsens budskap på ett tydligt och kraftfullt sätt, både 
nu som aronska prästadömsbärare och i framtiden som heltidsmissionärer.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag under 
Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av söndagens 
kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag inbjuda alla att komma till Kristus? (Plikt mot Gud)
Varför var återställelsen nödvändig?
Hur återställdes prästadömet?
Vilken roll hade Joseph Smith under återställelsen?
Varför är den första synen viktig?
Varför behöver vi Mormons bok?

April: Avfallet och återställelsen
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Inbjuda alla att komma till Kristus”, sidorna 28–29, 
52–53, 76–77

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur kan jag inbjuda alla 
att komma till Kristus?
Samma dag som den återställda kyrkan upprättades gav Herren alla aronska 
prästadömsbärare plikten att inbjuda alla att komma till Kristus (se L&F 20:59). 
När aronska prästadömsbärare utför denna plikt ger de vår himmelske Faders 
barn möjlighet att ta del av välsignelserna som det återställda evangeliet för 
med sig. De stärker också sina egna vittnesbörd och förbereder sig själva på att 
tjäna som missionärer hela livet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vilka intryck får du under dina 
studier?

Plikt mot Gud (2010), s. 22–23, 52 53, 
76 77

1 Tim. 4:12 (var ett föredöme för de 
troende)

Alma 17:2–3 (Mosiahs söner för
beredde sig för att dela med sig av 
evangeliet)

Moroni 10:32–33 (Moroni inbjuder 
alla att komma till Kristus)

L&F 4 (egenskaper som dugliggör oss 
för att tjäna Herren)

L&F 20:46–59 (aronska prästadöms
bärare har plikten att inbjuda alla att 
komma till Kristus)

L&F 42:6 (predika evangeliet med 
Andens kraft)

M. Russell Ballard, ”Följa upp”, 
 Liahona, maj 2014, s. 78–80

Richard G. Scott, ”Jag har gett er ett 
exempel”, Liahona, maj 2014, s. 32–35

”Vad är min uppgift som missionär?”, 
Predika mitt evangelium, s. 1–15

Film: ”Inbjud alla att komma till 
Kristus”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

När har du frågat andra 
om de vill lära sig mer om 
evangeliet? Hur har andra 
hjälpt dig att komma till 
Kristus?

Många unga män vet inte 
att de som aronska prästa
dömsbärare har en plikt att 
inbjuda alla att komma till 
Kristus. Vad kan du göra 
för att hjälpa dem förstå och 
utföra den heliga plikten? 
Vad kan uppmuntra dem 
att berätta om evangeliet 
för släkt och vänner?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här förslagen eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om det 
de minns från förra veckans samtal. 
Varför minns de just det?

• Be de unga männen studera Läran 
och förbunden 20:59 och lyfta fram 

vilka av prästadömets plikter som 
nämns där. Be några unga män att 
berätta om när de har berättat om 
evangeliet för en familjemedlem, 
mindre aktiv vän eller en vän som inte 
tillhör kyrkan. Vad blev resultatet?

Lär tillsammans

Ändamålet med lektionen är att hjälpa varje ung man göra upp en plan för hur han ska 
utföra sin prästadömsplikt att berätta om Jesu Kristi återställa evangelium för någon. 
Ge de unga männen tid under kvorummötet att skriva ner sina planer i sina exemplar 
av Plikt mot Gud. Uppmuntra dem att berätta om sina planer för varandra och be 
dem under kommande kvorummöten att berätta hur det har gått för dem att inbjuda 
andra att komma till Kristus.

• Be de unga männen hitta skrift
ställen som innehåller begrepp som 
”kom till Kristus” eller ”kom till 
mig” (se Matt. 11:28; Moroni 10:32; 
L&F 20:59). Vad innebär det att 
”komma till Kristus”? Vad lär de sig 
av verserna som inspirerar dem att 
inbjuda andra att komma till Kristus? 
(se Plikt mot Gud, s. 28). Be de unga 
männen gå till avsnittet ”Tillämpa” 
i sina exemplar av häftet Plikt mot 
Gud (s. 29, 55 eller 77) och skriva ner 
sina planer för att inbjuda andra att 
komma till Kristus.

• Läs tillsammans Läran och för
bunden 20:53 och gör en lista över sätt 
som hemlärare kan ”vaka över kyrkan 
och att vara med och styrka dem”. 
Hur kan de unga männen bli bättre 
hemlärare? Du kan be äldstekvorumets 

president tala till kvorumet om hur 
man kan vara en bra hemlärare (se Plikt 
mot Gud, s. 52, 76). Be de unga männen 
att gå till avsnittet ”Tillämpa” i sina 
exemplar av häftet Plikt mot Gud (s. 53 
eller 77 och planera för hur de kan bli 
bättre hemlärare.

• Visa en bild på Ammon och be 
kvorumet att kortfattat berätta om 
hur Ammon undervisade lamanit
erna (se Alma 17–19). Jämför den 
berättelsen med Coriantons upplev
else (se Alma 39:1–11). Hur påverkar 
vårt exempel vår förmåga att under
visa om evangeliet för andra? (se Plikt 
mot Gud, s. 28). Be de unga männen 
slå upp sidan 29 i sina exemplar av 
Plikt mot Gud och planera för hur 
de kan dela med sig av evangeliet 
genom att vara ett bra exempel.

Undervisningstips

”Lyssna uppriktigt på 
elevernas kommentarer. 
Ditt exempel kommer att 
uppmuntra dem att lyssna 
noga på varandra. Om du 
inte förstår någons inlägg, 
så säg till. Du kan säga: 
’Jag är inte säker på att jag 
förstår. Kan du förklara 
det en gång till?’ eller ’Kan 
du ge mig ett exempel på 
vad du menar?’” (Under
visning: Den högsta kallel
sen, s. 64).
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• Skriv följande på tavlan: ”Att ge 
en uppmaning utan att följa upp är som 
att _______.” Be de unga männen gå 
igenom äldste M. Russell Ballards 
tal ”Följa upp” och söka efter ett 
citat som avslutar meningen. Vilka 
andra jämförelser kan kvorumets 
medlemmar använda för att avsluta 
meningen? Vad mer hittar de i det här 
talet som kan hjälpa dem förstå vikten 
av att följa upp när de inbjuda andra 
att komma till Kristus?

• Visa filmen ”Inbjud alla att komma 
till Kristus” och be kvorumets med
lemmar att vara uppmärksamma på 
vad de aronska prästadömsbärarna 
i filmen gjorde för att deras kvorum 
skulle växa. Samtala om vad de kan 
göra för att deras kvorum ska uppleva 
något liknande. Ge varje ung man en 
del av äldste Richard G. Scotts tal ”Jag 
har gett er ett exempel”. Be kvorumets 
medlemmar hitta principer eller råd i 
talet som kan hjälpa dem att inbjuda 
andra att komma till Kristus. Upp
muntra dem att berätta vad de hittar.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de sin prästadömsplikt att 
inbjuda alla att komma till Kristus? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen skriva ner 
handlingsplaner i delen ”Tillämpa” i 
sina exemplar av Plikt mot Gud (s. 29, 
53 eller 77)

• rådgöra med kvorumet om hur 
de kan uppmuntra mindre aktiva 
medlemmar att delta i kvorumet och 
komma tillbaka till kyrkan.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad andra att 
vittna om sanningarna 
de lärde sig så att Anden 
kunde röra vid deras hjär
tan. ”Vem säger ni att jag 
är?”, frågade han. Petrus 
blev stärkt i sitt vittnes
börd när han svarade: ”Du 
är Messias, den levande 
Gudens Son” (Matt. 
16:15–16). Hur kan de 
unga männens vittnesbörd 
stärkas av att de berättar 
för andra om evangeliet?

Ungdomsaktiviteter 
med samma tema

Planera en veckoträffs
aktivitet som kan hjälpa 
de unga männen tillämpa 
det de lärde sig under 
lektionen.
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför var återställelsen 
nödvändig?
Under sin jordiska verksamhet använde Jesus Kristus sin prästadömsmyndig
het för att upprätta sin kyrka. Den leddes av profeter och apostlar som lärde ut 
sann lära och tog emot uppenbarelser som sedan skrevs ner som helig skrift. 
När apostlarna dog togs prästadömets myndighet bort från jorden, uppenbar
else upphörde och viktiga lärdomar förlorades eller förvrängdes. Jesu Kristi 
kyrka återupprättades genom profeten Joseph Smith.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen förstå varför en återställelse var nödvändig?

Ef. 4:11–14; Trosartiklarna 1:6 (kyrkan 
har i dag samma organisation som 
kyrkan på Frälsarens tid)

Jes. 29:13–14; Amos 8:11–12; 2 Tess. 
2:3; 1 Nephi 13:24–29 (kyrkan gick 
förlorad på grund av avfall)

L&F 1:17–23, 30 (Jesus Kristus åter
ställde sin kyrka genom Joseph Smith)

Joseph Smith – Historien 1:6–20 
(Joseph Smiths första syn)

D. Todd Christofferson, ”Varför kyr
kan?”, Liahona, nov. 2015, s. 108–111

Robert D. Hales, ”Förberedelser 
för återställelsen och Kristi andra 
ankomst: ’Min hand skall vara över 
dig’”, Liahona, nov. 2005, s. 88–92

”Avfall”, Stå fast i din tro, s. 11–12

”Återställelse, evangeliets”, Stå fast i 
din tro, s. 175–178

Predika mitt evangelium, s. 35–38, 45

Video: ”Ett sökande efter sanningen”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilka följder av avfallet har 
du sett i världen? Hur har 
återställelsen av evangeliet 
välsignat dig?

Vad känner de unga män
nen till om avfallet och 
återställelsen? Hur kan 
deras insikt i avfallet och 
återställelsen hjälpa dem?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här förslagen eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en ung man att berätta om hur 
något han lärde sig förra veckan 
påverkade det han gjorde hemma, på 
skolan eller bland vänner.

• Använd ett föremål för att under
visa de unga männen om behovet av 

återställelsen (som något som är sön
der och inte kan repareras utan måste 
ersättas). Fråga de unga männen vilka 
andra föremål de kan använda sig av 
för att undervisa andra om behovet 
av återställelse.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför evangeliet 
behövde återställas. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen att gå  igenom 
äldste D. Todd Christoffersons tal 
”Varför kyrkan?”, och leta efter 
insikter om återställelsen och kyr
kans roll i de sista dagarna. Du kan 
också i förväg be flera unga män att 
komma förberedda att berätta varför 
de är tacksamma för den återställda 
kyrkan. Med biskopens godkännande 
kan du bjuda in en nydöpt medlem 
till klassen som kan dela med sig av 
hans eller hennes vittnesbörd om kyr
kan och det återställda evangeliet.

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om avfallet och återställelsen (se ”För
stå läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Visa videon ”Ett sökande efter 
sanningen” och be de unga männen 
berätta vad Wilford Woodruff tyckte 
skulle finnas i den sanna kyrkan. 
Varför är det viktigt att ha dem? Hur 

har återställelsen av dem välsignat 
de unga männen? Be dem att berätta 
om andra saker i Wilford Woodruffs 
sökande efter sanningen som gjorde 
intryck på dem.

• Dela kvorumet i två delar och be 
en grupp att undervisa kvorumet 
om hur Jesus Kristus upprättade 
sin kyrka och hur den gick förlor ad 
under avfallet. Be den andra 
gruppen att undervisa om återställ
elsen. Ge dem tid att förbereda sig 
genom att studera Predika mitt evan
gelium (s. 35–38, 45–46), Stå fast i din 
tro (s. 11–12, 175–178) och skrifterna 
som listas i det här förslaget. Du kan 
vilja ge dem uppdraget några dagar 
innan kvorummötet.

• Tilldela varje ung man ett skrift
ställe om avfallet eller återställelsen 
(som de som listas i det här förslaget). 
Be de unga männen rita en bild som 
representerar det som de lär sig ur 
skriftstället och sedan berätta om det 

Undervisningstips

”Du kan visa att du 
lyssnar genom att se 
intresserad ut. Du kan titta 
på talaren istället för på 
lektionsmaterialet eller på 
annat i rummet. Du kan 
uppmuntra talaren att 
avsluta sina tankar utan 
avbrott. Du kan låta bli 
att komma med råd eller 
synpunkter alltför tidigt i 
diskussionen” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen 
[2000], s. 66).
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för kvorumet. Samtala som kvorum 
om välsignelserna vi har fått tack vare 
att evangeliet återställdes.

• Ge varje ung man namnet på en av 
personerna som nämns i äldste Robert 
D. Hales tal ”Förberedelser för åter
ställelsen och Kristi andra ankomst: 

’Min hand skall vara över dig’” (till 
exempel William Tyndale, Johann 
Gutenberg och Martin Luther). Be 
de unga männen läsa eller se på 
talet och ta reda på vad deras person 
gjorde för att förbereda världen för 
 återställelsen. Be dem att berätta vad 
de hittar.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför evangeliet 
behövde återställas? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta varför återställelsen var 
nödvändig och varför han tycker att 
den var viktig

• be andra kvorummedlemmar 
berätta vad de lärde sig.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han lärde människorna 
att själva tänka på skrift
erna och att använda dem 
för att finna svar på sina 
egna frågor. Hur kan du 
hjälpa de unga männen 
att söka efter svar på sina 
frågor i skrifterna?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Avfall”, Stå fast i din tro, s. 11–12

När personer eller grupper vänder sig bort från 
evangeliets principer, befinner de sig i ett tillstånd 
av avfall.

Perioder av allmänt avfall har inträffat under 
världens historia. Efter perioder av rättfärdighet har 
människor ofta vänt sig till ogudaktighet. Ett exem
pel är det stora avfallet, som inträffade efter det att 
Frälsaren upprättat sin kyrka. Efter Frälsarens och 
hans apostlars död förvrängde människor evangeli
ets principer och gjorde otillåtna förändringar i kyr
kans organisation och prästadömets förrättningar. 
På grund av denna vitt spridda ogudaktighet tog 
Herren bort prästadömets myndighet från jorden.

Under det stora avfallet stod människan utan 
gudomlig ledning från levande profeter. Många 
kyrkor grundades, men dessa hade inte prästadöm
ets makt till att leda folket till den sanna kunskapen 
om Gud Fadern och Jesus Kristus. Delar av de 
heliga skrifterna förvanskades eller gick förlorade, 
och ingen hade myndighet att förläna den Helige 
Andens gåva eller utföra andra prästadömsförrätt
ningar. Detta avfall varade ända tills vår himmelske 
Fader och hans älskade Son uppenbarade sig för 
Joseph Smith år 1820 och inledde återställelsen av 
evangeliets fullhet.

Vi lever nu i en tid när Jesu Kristi evangelium har 
återställts. Men till skillnad från kyrkan i gångna 
tider kommer Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga inte att gå under genom ett allmänt avfall. 
Skrifterna lär oss att kyrkan aldrig mer ska förstöras 
(se L&F 138:44, se även Dan. 2:44).

Utdrag ur ”Återställelse, evangeliets”, Stå fast i din tro, 
s. 175–176

När Jesus Kristus var på jorden upprättade han sin 
kyrka bland sina efterföljare. Efter hans korsfästelse 
och apostlarnas död, togs evangeliets fullhet bort från 
jorden på grund av det vitt spridda avfallet. Många 
män och kvinnor sökte evangeliets sanning under det 
stora avfallets århundraden, men de kunde inte finna 
den. Många predikade uppriktigt om Frälsaren och 
hans läror, men ingen hade vare sig hela sanningen 
eller prästadömets myndighet från Gud.

Det stora avfallet var en tid av andligt mörker, men 
vi lever nu i en tid när vi kan få del av ”ljuset som 
strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet” (2 
Kor. 4:4; se även L&F 45:28). Evangeliets fullhet har 
återställts och Jesu Kristi sanna kyrka finns åter på 
jorden. Ingen annan organisation kan jämföras med 
den. Den är inte resultatet av en reformation, där 
välmenande män och kvinnor gör allt i sin makt att 
åstadkomma förändringar. Den är den återställda 
kyrkan, upprättad av Jesus Kristus. Den är vår him
melske Faders och hans älskade Sons verk.

Som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga kan du få välsignelser som varit borta från 
jorden under nära 2000 år. Genom dop och konfirma
tion kan du få förlåtelse för dina synder och få ha den 
Helige Anden som ständig följeslagare. Du kan leva 
efter evangeliet i dess helhet och enkelhet. Du kan 
få insikt om Gudomens natur, Jesu Kristi försoning, 
avsikten med jordelivet, om att livet efter döden är 
en realitet. Du har förmånen att ledas av levande pro
feter som lär Guds vilja i dag. Templets förrättningar 
ger dig ledning och frid, de förbereder dig för evigt 
liv, beseglar dig till familjen för evigt och ger fräls
ande förrättningar för dina avlidna förfäder.
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur återställdes prästadömet?
Prästadömet återställdes till Joseph Smith genom handpåläggning av dem som 
hade det i forna dagar. Johannes Döparen återställde aronska prästadömet i 
maj 1829 och strax därefter återställde Petrus, Jakob och Johannes, tre av Fräls
arens första apostlar, melkisedekska prästadömet. Den 3 april 1836 återställde 
Mose, Elia och Elias fler prästadömsnycklar.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspirerar dig om prästa
dömets återställelse?

Hebr. 5:4; Trosartiklarna 1:5 (En man 
måste kallas av Gud för att få prästa
dömet)

L&F 1:20 (Evangeliet återställdes så 
att var och en skulle kunna tala i Her
rens namn)

L&F 2 (Elia ska uppenbara prästa
dömet, fädernas löften inplanteras i 
barnens hjärtan)

L&F 13; Joseph Smith — Historien 
1:68–72 (Johannes Döparen återställde 
aronska prästadömet)

L&F 27:12–13 (Petrus, Jakob och 
Johannes återställde melkisedekska 
prästadömet)

L&F 110 (Mose, Elia och Elias åter
ställde ytterligare prästadömsnycklar)

David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
Liahona, maj 2012, s. 48–51 (se också 
filmen ”Prästadömets myndighet 
och kraft”)

Jeffrey R. Holland, ”Vårt mest fram
trädande kännetecken”, Liahona, maj 
2005, s. 43–45

Film: ”Prästadömets återställelse”

Film: ”Äldste Perry om prästadömet, 
del 4: Återställelsen visar varför myn
digheten är viktig”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har du fått ett vitt
nesbörd om prästadömets 
återställelse? Hur har det 
vittnesbördet förändrat 
ditt sätt att tjäna som 
prästa dömsbärare?

Vad känner de unga män
nen till om prästadömets 
återställelse? Vilka upplev
elser har de haft som har 
stärkt deras vittnesbörd om 
prästadömets myndighet?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be några av de unga männen skriva 
ner en mening på tavlan som sam
manfattar en viktig sanning de lärde 
sig om förra veckan.

• Du kan visa kvorumet din linje 
av prästadömsmyndighet och för
klara vad det är för något (eller be en 
ung man visa sin). Vad kan auktor
itetslinjen lära de unga männen om 

prästadömets återställelse? (Bärare 
av melkisedekska prästadömet kan 
be om en kopia av sin auktoritetslinje 
genom att skicka ett mejl till lineo
fauthority@ldschurch.org.) Tänk om 
du skulle lära dig mer om personerna 
i din auktoritetslinje. Vad kan du då 
lära dig som kan inspirera dig att 
hedra prästadömets kraft?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå  prästadömets 
återställelse. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
 fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och under
visa om prästadömets återställelse (se 
”Förstå läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Visa bilder på händelser under 
prästadömets återställelse (se Evange
liebilder, nr 93–95) eller titta på filmen 
”Prästadömets återställelse”. Be de 
unga männen identifiera nyckeldel
tagare i händelserna (som Joseph 
Smith, Johannes Döparen, Elia och så 
vidare). Läs skriftställen om händel
serna (som de som listas i det här 
förslaget) och fråga de unga männen 
om de undrar över något. Be varje 
ung man berätta om ett sätt som präs
tadömet har välsignat honom på.

• Ge de unga männen frågorna som 
äldste L. Tom Perry besvarar i ”Äldste 
Perry om prästadömet, del 4: Åter
ställelsen visar varför myndigheten är 
viktig”. Be de unga männen skriva ner 
svar på frågorna innan de ser filmen. 
Visa dem sedan filmen och be dem att 
berätta vad mer de lärde sig av äldste 
Perrys svar. Be dem berätta hur det 
kändes när de fick prästadömet.

• Ge de unga männen olika delar av 
äldste Jeffrey R. Hollands tal ”Vårt 
mest framträdande kännetecken”. Be 
de unga männen studera sina avsnitt 
och söka efter svar på frågorna: ”Hur 
förlänas prästadömet?” och ” Varför 
ges prästadömet på det sättet?” 
Under samtalet som följer ber du de 
unga männen läsa Hebreerbrevet 5:4 
och Trosartiklarna 1:5. Varför är det 
viktigt att aronska prästadömsbärare 
känner till prästadömets återställelse?

Undervisningstips

”Om flera personer vill 
kommentera ett ämne, 
kanske du kan säga: ’Vi 
vill först höra dina kom
mentarer och sedan dina.’ 
Då håller de som du 
undervisar sig lugna, för 
de vet att de kommer att 
få tillfälle att säga något” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen [2000], s. 69).
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• Visa filmen ”Prästadömets myn
dighet och kraft” och samtala i 
kvorumet om frågorna som äldste 
David A.  Bednars pappa ställde 
(eller be de unga männen läsa om 

händelsen i talet ”Himlens krafter”). 
Hur bör vi vara annorlunda än andra 
män i världen på grund av att vi bär 
prästadömet?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de prästadömets återställ
else bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om sina känslor inför 
återställelsen av prästadömet eller be 
andra att göra det

• be kvorumets medlemmar att göra 
en översikt över hur de kan undervisa 
andra om prästadömets återställelse 
(se Plikt mot Gud, s. 18, 42 eller 66).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren såg sina lär
jungars potential och fann 
unika sätt att hjälpa dem 
lära sig mer och växa – 
sådana sätt som skulle 
hjälpa dem bäst. Du har en 
unik möjlighet att hjälpa 
varje ung man att få ett 
vittnesbörd om prästa
dömets återställelse. Det 
vittnesbördet kan välsigna 
honom, hans familj och 
andra för alltid.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
 Liahona, maj 2012, s. 48–51

Jag fostrades i ett hem med en trofast mor och en 
underbar far. Min mors förfäder var pionjärer som 
offrade allt för Guds kyrka och rike. Min far var inte 
medlem i kyrkan och hade som ung man önskat bli 
katolsk präst . . .

Som pojke frågade jag min pappa många gånger i 
veckan när han skulle döpas. Han svarade kärleks
fullt men bestämt varje gång jag tjatade på honom: 
”David, jag tänker inte gå med i kyrkan för din, din 
mors eller någon annans skull. Jag blir medlem när 
jag vet att det är det rätta.”

Jag tror jag var i tidig tonårsålder när följande sam
tal utspann sig mellan min far och mig. Vi hade just 
återvänt från Söndagsskolans möten tillsammans, 
och jag frågade min far när han skulle döpas. Han 
log och sade: ”Det är du som alltid frågar mig om 
när jag ska döpas. I dag har jag en fråga till dig.” Jag 
drog snabbt slutsatsen att nu hade vi gjort framsteg!

Pappa fortsatte: ”David, din kyrka lär att prästa
dömet togs bort från jorden förr i tiden och 
har återställts genom himmelska budbärare till 
 profeten Joseph Smith, eller hur?” Jag svarade att 
han hade rätt. Då sade han: ”Här är min fråga. 
Varje vecka på prästadömsmötet hör jag biskopen 
och de andra prästadömsledarna påminna, tigga 
och be att männen ska göra sin hemundervisning 

och utföra sina prästadömsplikter. Om din kyrka 
verkligen har Guds återställda prästadöme, varför 
är då så många av männen i din kyrka lika dåliga 
på att göra sin religiösa plikt som männen i min 
kyrka?” Mitt unga sinne blev helt tomt. Jag hade 
inget svar till min pappa.

Jag anser att min far gjorde fel i att döma kyrkans 
anspråk på gudomlig myndighet efter de mäns 
svaghet som han träffade i min församling. Men 
underförstått i hans fråga till mig fanns den korrekta 
åsikten att män som bär Guds heliga prästadöme 
borde vara annorlunda än andra män. Män som 
bär prästadömet är inte i sig bättre än andra män, 
men de borde handla annorlunda. Män som bär 
prästadömet borde inte bara ta emot prästadöm
ets myndighet utan också bli värdiga och trofasta 
förmedlare av Guds kraft. ”Var rena, ni som bär 
Herrens kärl” (L&F 38:42).

Jag har aldrig glömt den lärdom om prästadömets 
myndighet och kraft som jag lärde av min far, en bra 
människa med annan tro än vi, som förväntade sig 
mer av män som påstår sig bära Guds prästadöme. 
Det samtalet en söndagseftermiddag med min 
pappa för många år sedan skapade i mig en önskan 
att vara en ”bra pojke”. Jag ville inte vara ett dåligt 
exempel och en stötesten för min far medan han 
lärde sig om det återställda evangeliet. Jag ville bara 
vara en bra pojke. Herren behöver att alla vi som bär 
hans myndighet är ärbara, dygdiga och bra pojkar, 
alltid och överallt.
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilken roll hade Joseph Smith 
under återställelsen?
Efter århundraden av avfall återställde Herren sin kyrka och evangeliets full
het genom profeten Joseph Smith. Återställelsen började med Josephs första 
syn, då vår himmelske Fader och Jesus Kristus visade sig för honom. Det 
var genom profeten Joseph som Herren förde fram Mormons bok och andra 
skrifter, återställde prästadömets myndighet och upprättade sin kyrka.

Förbered dig andligen

När du studerar följande skriftställen och resurser under bön, vad inspireras du att 
berätta för de unga männen?

2 Nephi 3:3–25 (forntida profeter 
förutsade Joseph Smith mission som 
profet och siare)

L&F 35:17–18 (Herren återställde 
evangeliets fullhet genom profeten 
Joseph Smith)

L&F 76:22–24 (Joseph Smiths vittnes
börd om Jesus Kristus)

L&F 135:3 (Herren gav oss ytterligare 
skrifter genom profeten Joseph Smith)

Joseph Smith – Historien 1:11–25 
(Gud Fadern och Jesus Kristus visade 
sig för Joseph Smith)

Neil L. Andersen, ”Tro är ingen till
fällighet, det är ett val”, Liahona, nov. 
2015, s. 65–68

Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, 
Liahona, nov. 2014, s. 28–31

Lawrence E. Corbridge, ”Profeten 
Joseph Smith”, Liahona, maj 2014, 
s. 103–105

”Joseph Smith”, Stå fast i din tro, 
s. 83–84

Video: ”Joseph Smith: Återställelsens 
profet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har ditt liv påverkats 
av Joseph Smiths liv och 
mission? Hur fick du ditt 
vittnesbörd om Joseph 
Smith?

Har de unga männen ett 
vittnesbörd om profeten 
Joseph Smith? Hur kan du 
hjälpa dem att stärka det?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en ung man att rita en bild på 
tavlan som symboliserar det som 
kvorumet lärde sig förra veckan och 
be de andra unga männen att gissa 
vad det är.

• I förväg, kanske två eller tre veckor 
innan kvorummötet, ber du de 
unga männen att anta äldste Neil L. 
Andersens utmaning: ”Se till att få ett 
personligt vittnesbörd om profeten 
Joseph Smith. Låt din röst hjälpa till 
att uppfylla Moronis profetiska ord 

att man skulle tala gott om profeten.” 
Uppmuntra de unga männen att följa 
äldste Andersens råd att dela skrift
ställen i Mormons bok med familj 
och vänner, ”och berätta att Joseph 
var ett redskap i Guds hand”, och 
läsa profet ens vittnesbörd (se ”Joseph 
Smith”, Liahona, nov. 2014, s. 30). I 
början av kvorumets möte ber du 
dem läsa upp skriftställena de valde 
och berätta om intrycken de fick när 
de läste Joseph Smiths vittnesbörd.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå Joseph Smiths 
roll i återställelsen. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Be kvorummedlemmarna föreställa 
sig att en vän med en annan tro frågar: 
”Varför tycker er kyrka att Joseph 
Smith är så viktig?” Be dem söka efter 
möjliga svar på frågan i videon ”Joseph 
Smith: Återställelsens profet” eller i 
äldste Lawrence E. Corbridges tal ”Pro
feten Joseph Smith”. Du kan också läsa 
delen ”Uppriktiga frågor” i äldste Neil 
L. Andersens tal ”Tro är ingen tillfällig
het, det är ett val” för att hjälpa dem att 
lära sig hur de kan bemöta kritik mot 
Joseph Smith.

• Be kvorumets medlemmar lista det 
som Herren gav oss genom Joseph 

Smith. Om de behöver få idéer till 
listan, be dem läsa Läran och för
bunden 135:3 och sidorna 89–90 i Stå 
fast i din tro. Hur är våra liv annor
lunda tack vare allt Herren gjorde 
genom Joseph Smith?

• Be de unga männen läsa Joseph 
Smith — Historien 1:7–20 och vara 
uppmärksamma på sanningar som 
Joseph Smith lärde sig under den 
första synen. Vad lärde sig Joseph 
om vår himmelske Fader och Jesus 
Kristus, om sig själv och om mot
ståndaren? Varför är det viktigt att vi i 
dag förstår de sanningarna?

Undervisningstips

”Frågor som skrivits på 
tavlan före lektionen 
hjälper eleverna att börja 
tänka på ämnet redan 
innan lektionen börjar” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 93).
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• Visa videon ”Joseph Smith: Återställ
elsens profet” och be de unga männen 
berätta om något de lärde sig eller 
något om profeten Joseph Smith som 

gjorde intryck på dem. Du kanske vill 
berätta om hur du fick ditt vittnesbörd 
om att Joseph Smith var en profet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de Joseph Smiths roll i 
evangeliets återställelse? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om varför han tror att Joseph 
Smith är viktig och be andra kvorum
medlemmar att göra samma sak

• samtala med kvorumet om deras 
prästadömsplikt att undervisa andra 
om Joseph Smiths mission.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd andra att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. I all sin undervis
ning fokuserade han på att 
hjälpa sina efterföljare att 
av allt sitt hjärta leva efter 
evangeliet. Hur kan du 
hjälpa de unga männen se 
hur deras vittnesbörd om 
Joseph Smith kan åter
speglas i deras dagliga liv?
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Utvalt material

”Joseph Smith”, Stå fast i din tro, s. 83–84

På våren 1820 sökte den fjortonårige Joseph Smith 
efter Jesu Kristi sanna kyrka, när han läste ett stycke 
i Bibeln: ”Om någon av er brister i visdom skall han 
be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebrå
elser, och han skall få den” (Jak. 1:5, se även Joseph 
Smith – Historien 1:11–12). Med enkel och fast tro 
följde den unge Joseph det rådet. Han gick ensam 
till en skogsdunge, där han bad för att få veta vilken 
kyrka han borde tillhöra. Som svar på hans bön 
visa de sig Gud Fadern och Jesus Kristus för honom. 
De sade honom bland annat att han inte skulle 
ansluta sig till någon av de kyrkor som då fanns (se 
Joseph Smith – Historien 1:13–20).

Då Joseph Smith visade sig värdig, gavs han 
gudomligt uppdrag som Guds profet. Genom 
honom utförde Herren ett stort och förunderligt 
verk som innefattade att frambringa Mormons bok, 

återställa prästadömet, uppenbara dyrbara evange
liesanningar, organisera Jesu Kristi sanna kyrka och 
påbörja tempelarbetet. Den 27 juni 1844 dödades 
Joseph och hans bror Hyrum i ett angrepp av en 
beväpnad pöbelhop. De beseglade sitt vittnesbörd 
med sitt blod.

För att ditt vittnesbörd om det återställda evange
liet ska vara fullständigt, måste det innefatta ett 
vittnesbörd om Joseph Smiths gudomliga mission. 
För att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
ska vara sann måste också den första synen och de 
andra uppenbarelser som Herren gav till profeten 
Joseph vara äkta. President John Taylor, kyrkans 
tredje president, skrev: ”Joseph Smith, Herrens 
profet och siare, har med undantag endast av Jesus 
gjort mer för människornas frälsning i den här 
världen än någon annan människa som någonsin 
levt i den” (L&F 135:3).
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är den första 
synen viktig?
Våren 1820 visade Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus sig för profeten 
Joseph Smith. Den synen, som påbörjade återställelsen av evangeliet, är den 
viktigaste händelsen sedan Jesu Kristi uppståndelse. Joseph Smiths ödmjuka 
bön ledde till att sanningar i evangeliet, prästadömets myndighet och frälsande 
förrättningar återställdes. ”Denna enda uppenbarelse besvarar alla … frågor 
om Gud och hans gudomliga personlighet. … Hans intresse för mänskligheten 
genom auktoritet delegerad till människan är uppenbart. Verkets framtid är 
säkrad. Dessa och andra härliga sanningar är klargjorda genom denna härliga 
första syn” (Kyrkans presidenters lärdomar: David O. McKay [2003], s. 95).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande och andra skriftställen och resurser när du förbereder dig. 
Vad tror du är mest betydelsefullt för de unga männen som du undervisar?

Joseph Smith — Historien 1:11–19, 
24–25

Film: ”Återställelsen”

Dieter F. Uchtdorf, ”Den första synens 
frukter”, Liahona, maj 2005, s. 36–38

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur fick du ett vittnesbörd 
om att Joseph Smith såg 
Gud Fadern och hans Son 
Jesus Kristus? Hur har ditt 
vittnesbörd välsignat ditt 
liv? Vad betyder den första 
synen för dig?

Hur kan de unga männens 
vittnesbörd stärkas av att 
de studerar första synen? 
Hur kan du hjälpa de unga 
männen att förstå hur 
viktig den händelsen är?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här förslagen eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Ge varje kvorummedlem tillfälle 
att nämna något han minns från förra 
veckans lektion.

• Sjung tillsammans psalmen ”O, hur 
skön var morgonstunden” (Psalmer, 

nr 14). Be de unga männen berätta om 
sina känslor om Joseph Smith och att 
han såg och talade med Gud Fadern 
och Jesus Kristus.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar lära sig om Joseph Smiths 
första syn. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen skriva ner 
några av välsignelserna de har fått 
tack vare den första synen. Be dem 
söka efter andra välsignelser som den 
första synen förde med sig när de 
läser de sista tio styckena i president 
Dieter F. Uchtdorfs tal ”Den första 
synens frukter”. Be dem att berätta 
vad de hittar och hur viktig de känner 
att den första synen var.

• Läs tillsammans om Joseph Smiths 
första syn i Joseph Smith — Histo
rien 1:7–20. Be de unga männen söka 
efter sanningar som vi lär oss av 
Josephs upplevelse (till exempel att 
Fadern och Sonen verkligen finns, 
att de är två olika personer, att Satan 
och hans kraft är verklig men att 
Guds kraft är större, att Gud hör och 

besvarar böner, att uppenbarelser 
fortfarande ges). Be en ung man 
skriva upp sanningarna på tavlan. 
Hur skiljer sig sanningarna från det 
som andra religioner tror på? Hur 
skulle våra liv vara annorlunda om 
vi inte kände till dem?

• Be de unga männen att för sig 
själva läsa och begrunda Joseph 
Smiths första syn och hans vittnes
börd i Joseph Smith — Historien 
1:11–19, 24–25 (eller visa filmen 
”Återställelsen”). Be dem fundera 
över varför första synen är en viktig 
del av världshistorien. Varför är den 
viktig för oss personligen? Bär ditt 
vittnesbörd om vikten av den första 
synen och be de unga männen berätta 
om sina tankar och vittnesbörd.

Undervisningstips

”Fråga dem du undervisar 
vad de skulle säga om 
någon vill veta vad de lärt 
sig av lektionen” (Under
visning: Den högsta kallelsen 
[2000], s. 94).
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• Be de unga männen gå igenom 
berättelser i skrifterna om när Gud 
Fadern och Jesus Kristus visade sig 
för personer på jorden (till exempel 
Matt. 3:13–17; Apg 7:54–60; 3 Nephi 
11:3–10). Du kan också visa bilder på 
händelserna (se Evangeliebilder, nr 35, 
63 och 82). Be dem sammanfatta varje 

berättelse. Be dem sedan läsa Joseph 
Smith — Historien 1:17 (se Evangelie
bilder, nr 90). Hur liknar Joseph Smiths 
första syn de andra berättelserna? 
Hur är den annorlunda? Be de unga 
männen berätta varför de tycker att 
den första synen är viktig.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de Joseph Smiths första 
syn bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta varför han tycker att den 
första synen är viktig

• be kvorumets medlemmar att 
berätta för en vän eller familjemedlem 
om det de lärde sig i dag.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad sina efter
följare att vittna för andra 
om att hans lära var sann. 
När de gjorde det så rörde 
Anden vid deras hjärtan. 
Hur kan du uppmuntra 
de unga männen att bära 
vittnesbörd för varandra?
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför behöver vi Mormons bok?
Mormons bok skrevs för vår tid. Den vittnar om Jesus Kristus, innehåller 
evangeliets fullhet och återställer sanningar som förlorades på grund av avfall. 
Joseph Smith lärde att Mormons bok är ”vår religions slutsten samt att en män
niska kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon 
annan bok” (inledningen till Mormons bok).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Hur kan du hjälpa de unga män
nen att känna Mormons boks kraft?

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12 (Mormons 
bok återställer dyrbara sanningar och 
vederlägga falska läror)

2 Nephi 25:23, 26; 33:10–11 ( Mormons 
boks författare vittnar om Jesus Kristus)

2 Nephi 29:7–11 (Mormons bok visar 
att Gud talar till sina barn och att de 
finns bland många nationer)

L&F 20:8–16; 42:12 (Mormons bok 
innehåller Jesu Kristi evangeliums 
fullhet)

Mormons bok, titelbladet och 
 inledning

Kevin W. Pearson, ”Stanna vid 
trädet”, Liahona, maj 2015, s. 114–116

Jeffrey R. Holland, ”Trygghet åt 
själen”, Liahona, nov. 2009, s. 88–90

Tad R. Callister, ”Mormons bok – en 
bok från Gud”, Liahona, nov. 2011, 
s. 74–76

Video: ”Presentation av Mormons bok” 

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på upplevelser du 
har haft när du har stud
erat Mormons bok. Varför 
är Mormons bok viktig 
för dig?

Hur påverkar Mormons 
bok de unga männens liv? 
Vad kan de unga männen 
göra för att stärka sina 
vittnesbörd om Mormons 
bok? Hur kan Mormons 
bok hjälpa dem att klara 
av dagens utmaningar?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här förslagen eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be flera unga män berätta om det 
som gjorde störst intryck på dem 
under förra veckans lektion.

• Bygg eller rita en valvbåge till
sammans (se Predika mitt evangelium, 
s. 103). Be de unga männen förklara 
varför Joseph Smith sade att  Mormons 
bok är slutstenen i vår religion (se 
inledningen till Mormons bok).

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vikten av 
 Mormons bok. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be kvorummedlemmarna att 
utforska äldste Jeffrey R. Hollands tal 
”Trygghet åt själen” eller äldste Kevin 
W. Pearsons tal ”Stanna vid trädet”, 
och leta efter insikter om Mormons 
bok och varför den är så viktig. Du 
kan be de unga männen att återge 
några citat från talen eller favorit
skriftställen i Mormons bok. Du kan 
också uppmuntra dem att skriva ned 
och dela med sig av sina vittnesbörd 
om Mormons bok.

• Be varje ung man att läsa ett av 
skriftställena som listas i det här för
slaget eller titelbladet till Mormons 
bok och söka efter svar på frågan 
”Varför behöver vi Mormons bok?”. 
Be de unga männen skriva upp sina 
svar på tavlan. Be dem att välja ett 
av svaren på tavlan som de vill lära 
sig mer om och berätta för kvorumet 
om sitt val.

• Be de unga männen fundera över 
vilka frågor deras vänner skulle 
ställa om Mormons bok. Hur skulle 
de svara på dem? Hur kan äldste 
Tad R. Callisters tal ”Mormons 
bok – en bok från Gud” hjälpa dem 
att svara på frågorna? Be kvorum
medlemmarna att göra ett rollspel 
om hur de skulle be en vän att läsa 
Mormons bok. Hur skulle de förklara 
vad  Mormons bok är och varför vi 
behöver den? Vilka verser i Mormons 
bok skulle de lyfta fram? Hur skulle 
de förklara att Mormons bok är ännu 
ett Jesu Kristi testamente? Du kan 
be de unga männen slå upp sina 
exemplar av Plikt mot Gud på sidan 
29, 53, eller 77 och skriva ner namnet 
på någon som de kan fråga om de 
vill läsa Mormons bok.

• Be varje ung man att hitta ett skrift
ställe i Mormons bok som han tycker 
är viktigt eller som har påverkat hans 
liv. Dela in kvorumet i små grupper 

Undervisningstips

”När en person läser 
högt, bör du uppmuntra 
de andra att följa med i 
sina skrifter. Inbjud dem 
att lyssna och leta efter 
speciella principer eller 
begrepp. Ge dem tid att 
slå upp varje skriftställe 
innan det läses. Om ett 
skriftställe innehåller 
ovanliga eller svåra ord 
eller uttryck, förklara då 
dessa innan du läser det. 
Om någon i gruppen har 
lässvårigheter kan du be 
frivilliga läsa, i stället för 
att låta dem turas om” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen [2000], s. 56).
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med två eller tre personer och be varje 
ung man att läsa upp sitt valda skrift
ställe, berätta om varför han tycker 
att det är viktigt och om eventuella 
upplevelser han har haft i samband 
med skriftstället. Be några unga män 
att berätta om det för resten av kvo
rumet. Vad kan upplevelserna lära oss 
om vikten av Mormons bok?

• Visa videon ”Presentation av 
 Mormons bok” och be kvorummed
lemmarna att skriva ner svar på 
frågan ”Varför behöver vi Mormons 
bok?” medan de tittar på den. Låt 
dem berätta vad de skrev ner. Hur 
skulle deras liv var annorlunda om de 
inte hade Mormons bok?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför Mormons bok 
är viktig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be några unga män att bära sina 
vittnesbörd om varför vi behöver 
Mormons bok och förklara hur de 
lärde sig att den var sann

• dela ut exemplar av Mormons 
bok, om så är möjligt, och be varje 
kvorum medlem att skriva sitt vitt
nesbörd på insidan av pärmen och ge 
boken till någon.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd andra 
att handla i tro för att lära 
sig evangeliets sanningar. 
Han lärde: ”Bed och ni 
skall få” (Joh. 16:24). Hur 
kan du uppmuntra de 
unga männen att följa det 
mönstret när de vill få eller 
stärka sina vittnesbörd om 
Mormons bok? (se Moroni 
10:3–5).
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Utvalt material

Utdrag ur Tad R. Callister, ”Mormons bok – en bok från 
Gud”, Liahona, nov. 2011, s. 74–76

Men 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 kom
mer 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 åstad
komma denna enighet instiftade Herren en gudom
lig 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 avgör
ande? 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 tolk
ningar representerar en kyrka.

Men vad händer i stället om det på papperet finns 
en andra punkt som symboliserar Mormons bok? 
Hur många raka linjer skulle man kunna dra mellan 
dessa två referenspunkter – Bibeln och Mormons 
bok? Endast en. Endast en tolkning av Kristi lär
domar 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”. Vissa människor vet till 
exempel inte om dopet är nödvändigt för frälsning 
eller inte, trots att Frälsaren sade till Nikodemus: 
”Den som inte blir född av vatten och Ande kan 
inte komma in i Guds rike” (Joh. 3:5). Mormons bok 
eliminerar emellertid alla tvivel om den saken: ”Och 
han befaller alla människor att de måste omvända 
sig och låta döpa sig i hans namn . . . Annars kan de 
inte bli frälsta i Guds rike” (2 Nephi 9:23).

Det förekommer olika former av dop i världen idag 
trots att vi i Bibeln kan läsa om hur Frälsaren, vårt 
stora föredöme, döptes: ”[Han] steg . . . genast upp 
ur vattnet” (Matt. 3:16). Skulle han ha kunnat stiga 
upp ur vattnet om han inte först hade stigit ned i 
vattnet? Om det råder någon oenighet om detta så 
råder Mormons bok bot på den med detta rätt
framma uttalande angående läran om det riktiga 
sättet att döpa: ”Och sedan skall ni sänka ned dem i 
vattnet” (3 Nephi 11:26).
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Vi tror allt vad Gud har uppenbarat och allt vad han nu uppenbarar, och vi tror att han ännu 
kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike” (Trosartiklarna 1:9).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa varje ung man att lära sig känna igen  Herrens 
röst när han talar till honom genom skrifterna, levande profeter och apostlar och 
personlig uppenbarelse genom den Helige Anden till hans hjärta och sinne. Skrifterna 
innehåller budet för prästadömsbärare att ”ge noga akt på det eviga livets ord” och 
”leva av varje ord som utgår från Guds mun” (L&F 84:43 44). Under den här enheten 
kan du hjälpa medlemmarna i ditt kvorum att lyda det här rådet genom att väcka en 
kärlek till Guds ord hos dem.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av sön
dagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Varför är det viktigt att studera skrifterna? (Plikt mot Gud)
Varför är det viktigt att lyssna till och följa de levande profeterna?
Hur får jag personlig uppenbarelse?
Hur kan jag göra mina böner mer meningsfulla?
Hur kan jag stärka mitt vittnesbörd?
Vad har president Monson undervisat aronska prästadömsbärare om?
Hur kan en patriarkalisk välsignelse hjälpa mig?

Maj: Profeter och uppenbarelse
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Be och studera skrifterna”, sidorna 14–15, 38–39, 
62–63

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Varför är det viktigt att 
studera skrifterna?
Skrifterna innehåller Guds ord. Nutida profeter råder oss att studera skrifterna 
varje dag, både enskilt och med familjen. När vi studerar skrifterna hjälper det 
oss att lära känna vår himmelske Fader och Jesus Kristus, det ger oss kraft att 
stå emot frestelser och stärker oss i våra svårigheter.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen att förstå vikten av att studera skrifterna?

Jos. 1:8; Ps. 119:105; 2 Tim. 3:16–17; 1 
Nephi 15:24; 2 Nephi 32:3; Alma 17:2–
3; Helaman 3:29–30; L&F 18:33–36; 
21:4–6; 84:85 (välsignelser som kom
mer av att studera skrifterna)

Min plikt mot Gud (2010), s. 14–15, 
38–39, 62–63

Boyd K. Packer, ”Nyckeln till andligt 
beskydd”, Liahona, nov. 2013

Richard G. Scott, ”Kraften i skrift
erna”, Liahona, nov. 2011, s. 6–8

D. Todd Christofferson, ”Vi har väl
signats med skrifterna”, Liahona, maj 
2010, s. 32–35

”Skrifterna”, Stå fast i din tro, s. 134–138

Filmer: ”Utför din plikt mot 
Gud”,”Mormons bok: Budskap från 
himlen”,”Dagligt bröd: Mönster”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har dina skriftstudier 
välsignat dig i ditt liv? 
Vilka upplevelser kan du 
berätta om för de unga 
männen?

Vilka skriftställen tror du 
kan betyda mycket för de 
unga männen i kvorumet? 
Vad kan du göra för att 
hjälpa de unga männen 
göra sina skriftstudier mer 
meningsfulla och givande?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen tänka på en 
sak som kan representera det som 
de lärt sig och samtalade om under 
förra veckans lektion. Be dem för
klara vad saken har att göra med det 
de lärde sig.

• Be de unga männen berätta om 
ett favoritskriftställe parvis eller 
inför hela kvorumet. Uppmuntra 
dem också att berätta om en upplev
else som gjorde att det skriftstället 
betydde mycket för dem. Vad lär 
de unga männen sig om skrifternas 
betydelse av de upplevelserna?

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man att göra en plan för hur han 
ska skapa eller stärka en vana att studera skrifterna regelbundet. Ge de unga männen 
tid under kvorummötet att skriva ner sina planer i sina exemplar av Plikt mot Gud. 
Uppmuntra dem att berätta om sina planer för varandra och be dem under kommande 
kvorummöten berätta hur det har gått för dem att genomföra sina planer.

• Be de unga männen att öppna sina 
Plikt mot Gud på sidan 14 eller 38. Ge 
ett av skriftställena som listas på de 
sidorna till varje medlem i kvorumet 
(se också skriftställena som listas i det 
här förslaget). Be kvorummedlem
marna att söka efter och berätta om 
ord som beskriver hur vi bör studera 
skrifterna och välsignelserna som vi 
får när vi studerar skrifterna. Be dem 
göra upp planer för hur de kan skapa 
eller stärka en vana att studera skrift
erna regelbundet (se Plikt mot Gud, s. 
15, 39 eller 63).

• Be varje ung man att begrunda en 
av följande frågor: Vilken inverkan 
har skriftstudier på min förmåga 
att hålla buden? Vilken inverkan 
har skriftstudierna på min relation 
till min familj? Vilken inverkan har 
skriftstudierna på min relation till 

Gud? Be de unga männen att dela 
med sig av sina tankar med kvorum et 
(se Plikt mot Gud, s. 62). Be dem 
slå upp sidan 15, 39 eller 63 i sina 
exemplar av Min plikt mot Gud och 
skriva ner sina planer för hur de kan 
förbättra sina skriftstudier.

• Be kvorumets medlemmar att läsa 
delar av ett av talen som listas i det 
här förslaget. Be dem berätta vad de 
lär sig om skrifterna och välsignel
serna som kommer av att studera 
dem. När har de upplevt kraften 
som kommer från skriftstudier i sina 
egna liv?

• Låt de unga männen titta på en av 
filmerna som listas i det här förslaget 
eller läsa ”Vikten av dagliga skrift
studier” i Stå fast i din tro (s. 134–135). 
Be dem söka efter svar på frågan: 
”Varför är det viktigt att jag studerar 

Undervisningstips

”Anden måste vara när
varande för att ett evan
geliebudskap ska kunna 
överföras till deras hjärtan 
som du undervisar (se 2 
Nephi 33:1; L&F 42:14). 
Du bör därför använda 
metoder som ger rätta 
tonen åt lektionen och 
inbjuder Anden” (Under
visning: Den högsta kallel
sen, s. 91).
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skrifterna?” Be dem att berätta vad 
de hittar. Be några unga män beskriva 
hur de studerar skrifterna. Med 
biskopens godkännande kan du bjuda 
in en far eller annan medlem i försam
lingen och be dem berätta kortfattat 
hur han eller hon studerar skrifterna.

• Be de unga männen välja en av 
studieaktiviteterna på sidan 26–28 i 
Predika mitt evangelium och arbeta på 
den enskilt eller två och två.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt 
att studera skrifterna? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta för kvorumet om sina per
sonliga skriftstudieplaner

• förklara att under kvorummötena 
i några veckor så kommer 
kvorummedlemmarna att få tillfälle 
att läsa ett skriftställe som de har läst 
under veckan och förklara varför det 
betyder mycket för dem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han lärde människorna 
att själva tänka på skrift
erna och att använda dem 
för att finna svar på sina 
egna frågor. Hur kan du 
hjälpa de unga männen 
att söka efter svar på sina 
frågor i skrifterna?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Skrifterna”, Stå fast i din tro, s. 134–135

Vikten av dagliga skriftstudier

Skrifternas huvudsyfte är att vittna om Jesus Kristus 
samt hjälpa oss komma till honom och få evigt liv 
(se Joh. 5:39; 20:31; 1 Nephi 6:4; Mosiah 13:33–35). 
Profeten Mormon vittnade:

”Ja, vi ser att alla som vill kan hålla fast vid Guds 
ord, som är levande och kraftfullt och som skall slå 
sönder alla djävulens lister och snaror och ränker 
och leda Kristi efterföljare in på en trång och smal 
väg över eländets eviga avgrund som är beredd att 
uppsluka den ogudaktige –

och föra deras själar, ja, deras odödliga själar, till 
Guds högra sida i himmelriket för att sitta ned med 
Abraham och Isak och med Jakob och med alla 
våra heliga fäder, för att aldrig mer gå ut därifrån” 
( Helaman 3:29–30).

Nutida profeter råder oss att studera skrifterna varje 
dag, både enskilt och med familjen. De uppmunt
rar oss, som Nephi uppmuntrade sina bröder, att 
tillämpa skrifterna på oss själva och se hur dessa 
heliga forntida uppteckningar kan tillämpas i vårt 
liv i dag (se 1 Nephi 19:23–24). De uppmanar oss 
att ”forska i Skrifterna” (se Joh. 5:39) och ”mätta oss 
med Kristi ord” (se 2 Nephi 32:3).

Du kommer att få stor nytta av att följa detta råd. 
Dagliga, meningsfulla skriftstudier hjälper dig vara 
mottaglig för den Helige Andens viskningar. Det 
bygger upp din tro, förstärker dig mot frestelser och 
hjälper dig komma närmare din himmelske Fader 
och hans älskade Son.

Gör upp en plan för dina personliga skriftstudier. 
Du kan avsätta en viss tid varje dag för att studera 
skrifterna. Läs under den tiden omsorgsfullt och var 
uppmärksam på Andens maningar. Be din himmel
ske Fader hjälpa dig veta vad han vill att du ska lära 
dig och göra.

Fortsätt läsa skrifterna, särskilt Mormons bok, 
hela livet. Du kommer att återupptäcka skrifternas 
skatter gång på gång och finna nya innebörder och 
tillämpningar när du studerar dem under skilda 
faser av livet.

Om du är gift, så avsätt tid varje dag till skrift
läsning i familjen. Det kan vara besvärligt, men 
ger underbara eviga följder. Planera med Andens 
ledning skriftläsning som uppfyller er familjs behov. 
Var inte rädd för att läsa skrifterna för små barn. 
Orden i dessa heliga uppteckningar har kraft att 
beröra även de yngsta.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt att lyssna till 
och följa de levande profeterna?
Vi stöder medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvo
rum som profeter, siare och uppenbarare. Deras undervisning återger Herrens 
vilja. De ger oss undervisning, varningar och råd från Herren för vår tid. Vi 
välsignas med trygghet, frid och andlig styrka när vi lyssnar till och följer 
deras råd.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad känner du dig manad att 
dela med dig av till de unga männen?

Amos 3:7; L&F 1:4, 37–38; Mose 
6:26–38 (Herren talar till oss genom 
sina profeter)

L&F 21:1, 4–7 (Herren lovar stora väl
signelser till dem som följer profeten)

Ronald A. Rasband, ”Stå med kyrkans 
ledare”, Liahona, maj 2016, s. 46–49

David A. Bednar, ”Utvalda att bära 
vittne om mitt namn”, Liahona, nov. 
2015, s. 128–131

M. Russell Ballard, ”Stanna i båten 
och håll dig fast!” Liahona, nov. 2014, 
s. 89–92

Carol F. McConkie, ”Följ profeternas 
ord”, Liahona, nov. 2014, s. 77–79

Video: ”Väktare på tornet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilka råd har levande 
profeter gett som du har 
tillämpat i ditt liv? Hur har 
du välsignats för att du 
följt det rådet?

Varför är det viktigt att 
de unga männen i ditt 
kvorum har ett vittnesbörd 
om de levande profeterna? 
Hur kan du hjälpa dem 
inse vilken förmån det är 
att ha levande profeter 
som vägleder dem i dag?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Välj ett nyckelord från förra 
veckans lektion och be en av kvorum
medlemmarna att rita en bild av det 
medan de andra gissar vilket ord det 
är. Be kvorumet att förklara varför 
det ordet från förra veckans lektion 
var viktigt.

• Visa bilder på första president
skapet och de tolv apostlarnas 
kvorum (som de som finns i Liahonas 
konferensnummer). Bär ditt vittnes
börd om att alla dessa män är pro
feter, siare och uppenbarare. Vilka 
budskap kommer de unga männen 
ihåg att en medlem i första president
skapet eller de tolvs kvorum gav?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vikten av att 
följa de levande profeterna. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge varje ung man ett av skrift
ställena som listas i det här förslaget 
och be honom att söka efter anled
ningar till att vi behöver en profet och 
välsignelser som kommer av att man 
följer profeten. Be honom berätta om 
sina tankar.

• Läs den del i äldste Ballards tal där 
han jämför den levande profeten med 
en färdledare för forsränning, och 
lista sätt som en sådan färdledare lik
nar en profet. Be kvorumets medlem
mar att tänka på och berätta om andra 
liknelser som de kan använda för att 
undervisa andra om varför det är vik
tigt att följa profeter och apostlar.

• Läs för klassen följande uttal
ande från syster Carol F. McConkies 

tal ”Följ profeternas ord”: ”Enligt 
världens standard kan det vara 
impopulärt, politiskt inkorrekt eller 
socialt oacceptabelt att följa profeten. 
Men att följa profeten är alltid rätt” 
( Liahona, nov. 2014, s. 78). Vad säger 
sig vissa ha för anledning att inte 
följa profeten? Låt kvorumets med
lemmar gå igenom resten av syster 
McConkies tal och söka efter sådant 
de kan säga till någon som försöker 
få dem att inte följa profeten. Be dem 
berätta vad de hittar.

• Be kvorumets medlemmar före
ställa sig att en vän i en annan kyrka 
frågar dem: ”Varför har ni en profet?” 
”Hurdan är er profet?” eller ”Vad har 
profeten sagt till dig?” Hur skulle de 
unga männen svara?

Undervisningstips

Vi bör studera skrifterna, 
nutida profeters lärdomar 
och lektionsmaterialet 
omsorgsfullt för att för
vissa oss om att vi förstår 
läran innan vi undervisar 
om den” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 52).
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• Visa videon ”Väktare på 
tornet” eller läs tillsammans delar av 
äldste David A. Bednars tal ”Utvalda 
att bära vittne om mitt namn” eller 
äldste Ronald A. Rasbands tal ”Stå 
med kyrkans ledare”. Be de unga 

männen berätta vad de lärde sig om 
vikten av att följa profeten. Gå tillsam
mans med dem igenom rubrikerna på 
president Thomas S. Monsons senaste 
generalkonferenstal och samtala om 
vad profeten varnar oss för i dag.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt 
att lyssna till och följa de levande profeterna? Vilka känslor eller intryck fick de? Har 
de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om vad han tycker om 
möjligheten att känna till och följa de 
levande profeterna

• be kvorummedlemmar berätta om 
när de har följt profeten och hur det 
har påverkat deras liv.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor till 
dem han undervisade och 
gav dem tillfälle att ställa 
sina egna frågor. Vilka 
frågor kan du ställa som 
hjälper de unga männen 
att tänka och känna djupt 
om levande profeter? 
Hur kan du visa att du är 
intresserad av deras svar?

Ungdomsaktiviteter 
med samma tema

Planera en veckoträffs
aktivitet som kan hjälpa de 
unga männen tillämpa det 
de lärt sig under lektionen.
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Utvalt material

Utdrag ur M. Russell Ballard, ”Stanna i båten och håll 
dig fast!” Liahona, nov. 2014, s. 89

Nyligen tog en god vän med sig sin son på en tur 
nerför Coloradofloden genom Cataract Canyon 
i sydöstra Utah. Kanjonen är berömd för sin 23 
kilometer långa sträcka med forsar som kan vara 
mycket riskfyllda.

De hade förberett sig för äventyret genom att noga 
gå igenom innehållet på National Park Services 
webbplats, där det finns viktig information om per
sonlig förberedelse och vanliga, dolda faror.

Innan de gav sig iväg gick en erfaren färdledare 
igenom viktiga säkerhetsföreskrifter. Han betonade 
tre huvudregler som skulle skydda gruppen under 
forsränningen. ”Regel ett: Stanna i båten! Regel 
två: Bär alltid flytväst! Regel tre: Håll dig alltid 
fast med båda händerna!” Sedan sa han, med ännu 

större eftertryck: ”Kom framför allt ihåg regel ett: 
Stanna i båten!”

Det här äventyret påminner mig om vår jordiska 
färd. De flesta av oss upplever perioder i våra liv 
där vi uppskattar livets lugna vatten. Vid andra 
tider råkar vi ut för forsar som bildligt kan jäm
föras med forsarna på 23 kilometerssträckan 
genom Cataract Canyon, svårigheter som kan bestå 
i kroppslig eller psykisk ohälsa, förlusten av en 
nära anhörig, brustna drömmar och förhoppningar 
och, för några, en troskris när de ställs inför livets 
problem, frågor och tvivel.

Herren har i sin godhet ordnat med hjälp: en båt, 
viktig utrustning som flytvästar och erfarna färd
ledare som ger ledning samt säkerhetsföreskrifter 
för att hjälpa oss klara av att ta oss längs med livets 
flod till slutmålet.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur får jag personlig 
uppenbarelse?
Var och en av oss har rätt till personlig uppenbarelse till vägledning i livet. 
För att vi ska få personlig uppenbarelse måste vi förbereda oss genom att leva 
värdigt och studera och begrunda skrifterna. Om vi söker och ber uppenbarar 
Gud sin vilja för oss genom den Helige Anden.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspi
reras du att dela med dig av till de unga männen?

1 Kung. 19:9–12; Helaman 5:30; L&F 
6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (sätt som 
Anden talar till oss)

Joh. 14:26–27 (den Helige Anden kan 
hjälpa oss att komma ihåg saker och 
känna frid)

Ether 2–3; L&F 9:7–9 (personlig upp
enbarelse måste föregås av begrundan 
och studier)

Henry B. Eyring, ”Fortsatt uppenbar
else”, Liahona, nov. 2014, s. 70–73

Richard G. Scott, ”Hur man får upp
enbarelse och inspiration för sitt eget 
liv”, Liahona, maj 2012, s. 45–47

David A. Bednar, ”Uppenbarelsens 
ande”, Liahona, maj 2011, s. 87–90

”Lär dig känna igen Andens man
ingar”, Predika mitt evangelium, s. 96–97

”Uppenbarelse”, Stå fast i din tro, s. 
161–165

Videor: ”Ljusets mönster: Uppenbar
elsens ande”, ”Hör hans röst”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur vet du att du får per
sonlig uppenbarelse? Hur 
har ditt liv välsignats av 
att du lärt dig känna igen 
personlig uppenbarelse?

Varför är det viktigt att de 
unga männen förstår hur 
man får personlig uppen
barelse? Hur kan person
lig uppenbarelse hjälpa 
aronska prästadömsbär
are utföra sina prästa
dömsplikter? Hur tänker 
du hjälpa dem att lära 
sig känna igen personlig 
uppenbarelse?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Hur har förra veckans lektion 
påverkat de unga männens liv? Vad 
har de valt att göra annorlunda på 
grund av det de lärde sig? Vilka väl
signelser har de fått tack vare det de 
valde att göra?

• Skriv på tavlan: ”Jag vet att jag 
får personlig uppenbarelse när 
__________.” Fråga de unga männen 
hur de skulle avsluta meningen. Be 
dem begrunda meningen under lek
tionen och söka efter fler svar.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå hur man får 
personlig uppenbarelse. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Läs tillsammans de tre första 
styckena i president Henry B. 
Eyrings tal ”Fortsatt uppenbarelse”. 
Be de unga männen lista några situa
tioner där de eller någon de känner 
kan behöva personlig uppenbarelse. 
Be de unga männen att läsa eller 
titta på delar av president Eyrings 
tal och berätta vad de lär sig. Be dem 
begrunda vad de ska göra för att 
söka personlig uppenbarelse.

• Skriv upp skriftställena som listas 
i det här förslaget på tavlan. Ge ett av 
dem till varje ung man och be honom 
att lyfta fram vad det lär om hur den 
Helige Anden kommunicerar med 
oss. Låt de unga männen skriva ner 
det de hittar på tavlan bredvid skrift
stället. Be de unga männen berätta 
om när den Helige Anden har talat 
till dem på ett av dessa sätt. Har de 
själva sökt eller fått personlig upp
enbarelse om hur de ska utföra sina 
prästadömsplikter? Du kan också 
berätta om en egen upplevelse.

• Gör en kopia av uppställningen på 
sidorna 96–97 i Predika mitt evange
lium och ge en till varje ung man. 
Be de unga männen att gå igenom 
uppställningen och beskrivningarna 
på hur den Helige Anden kommuni
cerar med oss. Be dem skriva om ett 
tillfälle när de kände någon av käns
lorna, tankarna eller intrycken som 
beskrivs i uppställningen. Be några 
unga män läsa upp det de skrivit för 
resten av kvorumet.

• Be de unga männen att läsa av
snittet ”Uppenbarelsens mönster” i 
äldste David A. Bednars tal ”Uppen
barelsens ande” eller titta på videon 
”Ljusets mönster: Uppenbarelsens 
ande”. Be dem lyfta fram uttryck 
eller meningar som förklarar hur 
den Helige Anden kommunicerar 
med oss. Varför är det viktigt att 
 aronska prästadömsbärare förstår hur 
den Helige Anden kommunicerar? 
Hur kan han hjälpa oss fatta viktiga 
beslut? Be de unga männen skriva ner 

Undervisningstips

”Den kanske största 
frestelsen för en lärare 
som anstränger sig för att 
behålla klassens uppmärk
samhet, är att använda sig 
av sensationella berättel
ser. Det finns flera sådana 
med mycket tvivelaktigt 
ursprung som fortsätter 
att cirkulera i kyrkan … 
Dessa är inte undervis
ningshjälpmedel. Stabilitet 
och vittnesbörd byggs 
inte på berättelser som är 
sensationella” (Joseph F. 
McConkie, i Utbildning: 
Den högsta kallelsen, s. 53
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viktiga beslut de kommer att behöva 
fatta under de nästkommande åren. 
Bjud efter biskopens godkännande in 
bra exempel på prästadömsbärare i 
församlingen och be dem berätta hur 
de har sökt personlig uppenbarelse 
för att fatta liknande beslut.

• Visa videon ”Hör hans röst” och 
be de unga männen att vara upp
märksamma på saker ungdomarna i 
videon gjorde för att förbereda sig för 
att ta emot personlig uppenbarelse. 

Vilka andra sätt kan vi förbereda oss 
på? (se 3 Nephi 17:2–3; L&F 9:7–8). 
Uppmuntra kvorumets medlemmar 
att följa uppmaningen som ungdom
arna fick i videon och be dem berätta 
om sina upplevelser på ett kom
mande kvorummöte.

• Be de unga männen välja ett av 
studieförslagen på sidorna 100–102 
i Predika mitt evangelium och arbeta 
på det två och två, i mindre grupper 
eller enskilt.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de bättre hur de kan få 
personlig uppenbarelse? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om upplevelser han har 
haft när han sökt och fått personlig 
uppenbarelse

• uppmana kvorumets medlemmar att 
hitta sätt som de kan förbättra sitt tjän
ande som prästadömsbärare på genom 
att söka personlig uppenbarelse.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd dem som 
följde honom att handla 
i tro och att leva efter de 
sanningar han lärde. Han 
fokuserade på att hjälpa 
sina efterföljare att helhjär
tat leva efter evangeliet 
genom att ge dem kraft
fulla lärandeupplevelser. 
Hur kan du lära de unga 
männen att handla i tro 
och leva efter sanningarna 
de lär?

Ungdomsaktiviteter 
med samma tema

Planera en veckoträffsak
tivitet som kan hjälpa de 
unga männen tillämpa det 
de lärt sig under lektionen.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Uppenbarelsens ande”, 
Liahona, maj 2011, s. 87–90

Uppenbarelser kan överföras på olika sätt, till exem
pel genom drömmar, syner, samtal med himmelska 
budbärare och inspiration. Vissa uppenbarelser ges 
på ett omedelbart och intensivt sätt, andra märks på 
ett gradvis och mera subtilt sätt. De två upplevelser 
med ljus som jag beskrev hjälper oss bättre förstå de 
här två grundläggande mönstren för uppenbarelse.

Ljuset som tänds i ett mörkt rum är som att få ett 
budskap från Gud snabbt, fullständigt och på en 
gång. Många av oss har upplevt det här mönstret 
för uppenbarelse när vi fått svar på uppriktiga 
böner eller fått den ledning eller det beskydd vi 
behöver enligt Guds vilja och tidsplan. Det finns 
beskrivningar av sådana omedelbara och intensiva 
manifestationer i skrifterna, i kyrkans historia och 
i vårt eget liv. Ja, sådana mäktiga under inträffar 
faktiskt. Men det här mönstret för uppenbarelse är 
mer sällsynt än vanligt.

Den gradvisa ökningen av ljus som kommer från 
den uppgående solen är som när vi får budskap 
från Gud ”rad på rad, bud på bud” (2 Nephi 28:30). 
Oftast kommer uppenbarelsen i små steg allt 
eftersom och ges oss i förhållande till vår önskan, 
värdighet och förberedelse. Sådan kommunikation 
med vår himmelske Fader faller gradvis och milt 
”över [vår] själ som himlens dagg” (L&F 121:45). 

Det här mönstret för uppenbarelse är mer vanligt 
än sällsynt. Det visade sig i Nephis upplevelser när 
han prövade olika sätt innan han lyckades få tag i 
mässingsplåtarna från Laban (se 1 Nephi 3–4). Till 
sist leddes han av Anden till Jerusalem, ”utan att 
på förhand veta vad [han] skulle göra” (1 Nephi 
4:6). Nephi lärde sig inte på en gång hur han skulle 
bygga ett konstfärdigt skepp. I stället visade Her
ren honom ”tid efter annan på vad sätt [han] skulle 
bearbeta fartygsvirket” (1 Nephi 18:1).

Både kyrkans historia och våra egna liv är fyllda av 
exempel på Herrens mönster på hur man tar emot 
uppenbarelse ”rad på rad, bud på bud”. Evangeliets 
grundläggande sanningar överlämnades till exem
pel inte på en gång till profeten Joseph Smith i den 
heliga lunden. De här dyrbara skatterna uppenbar
ades allteftersom omständigheterna krävde det och 
när tiden var inne . . .

Vi som är medlemmar i kyrkan har en tendens 
att framhålla förunderliga och dramatiska and
liga manifestationer så mycket att vi kanske inte 
uppskattar eller till och med förbiser det vanliga 
mönstret varigenom den Helige Anden utför sitt 
verk. Det enkla sättet (se 1 Nephi 17:41) som små 
stegvisa andliga intryck kommer på och som med 
tiden ger det önskade svaret eller den ledning vi 
behöver, kan göra att vi riktar blicken ”bortom 
målet” (Jakobs bok 4:14).
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag göra mina 
böner mer meningsfulla?
Vår himmelske Fader älskar oss och vill att vi ska samtala med honom genom 
bönen. När vi ber bör vi tala om för vår himmelske Fader vad vi verkligen kän
ner. Vi bör inte upprepa meningslösa ord eller uttryck. Genom uppriktig och 
innerlig bön kan vi känna vår himmelske Faders närhet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande resurser när du förbereder dig. Vad vill du att de unga 
männen ska upptäcka i fråga om bönen?

Luk. 22:41–42; Helaman 10:5; L&F 
46:30–31 (vi bör söka Guds vilja när 
vi ber)

3 Nephi 14:7; L&F 9:7–8 (bönen bör 
följas av trofasta ansträngningar)

3 Nephi 17–19 (Jesus Kristus ber med 
nephiterna och undervisar dem om 
bönen)

Moroni 10:3–5 (be i tro, med ett upp
riktigt hjärta och ärligt uppsåt)

Handledning för skriftstudier, ”Bön”, 
s. 21–22

Henry B. Eyring, ”Prästadömet och 
personlig bön”, Liahona, maj 2015, s. 
84–87

David A. Bednar, ”Be i tro”, Liahona, 
maj 2008, s. 94–97

David A. Bednar, ”Be alltid”, Liahona, 
nov 2008, s. 41–44

Plikt mot Gud (2010), s. 38

”Bön”, Stå fast i din tro, s. 14–19

Video: ”Dagligt bröd: Erfarenhet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vilka meningsfulla erfar
enheter har du av bönen? 
Vad har de lärt dig om att 
samtala med din himmel
ske Fader? Vad har du 
gjort för att dina böner ska 
vara mer meningsfulla?

När har du hört de unga 
männen i ditt kvorum 
be? Hur kan du hjälpa 
dem göra sina böner mer 
meningsfulla? Hur kan en 
insikt i hur man kommuni
cerar med vår himmelske 
Fader hjälpa dem i dag och 
i framtiden?



124

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen rita en bild 
som föreställer något de lärde sig 
under förra veckans lektion och be 
dem visa sina bilder. Vad har de gjort 
för att tillämpa det de lärt sig? Har de 
några frågor eller ytterligare insikter 
om det som de lärt sig?

• Be de unga männen att lista sätt 
som vi kommunicerar med andra 
på. Vilka likheter har den kommu
nikationen med våra böner till vår 
himmelske Fader? Vilka olikheter har 
den? Vilka frågor har de unga män
nen om bönen?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå hur de kan göra sina 
böner mer meningsfulla. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Välj ut berättelser och korta citat 
från president Henry B. Eyrings tal 
”Prästadömet och personlig bön” 
som du känner skulle betyda mest för 
de unga männen i kvorumet. Skriv 
ner de här berättelserna eller citaten 
på pappersremsor. Låt de unga män
nen välja en av pappersremsorna, 
läsa texten för kvorumet och leda 
ett samtal om vad den undervisar 
om. Hur kan bön hjälpa dem i deras 
tjänande i prästadömet? Du kan 
berätta om när du i ditt tjänande i 
prästadömet fick hjälp genom bön, 
eller uppmuntra de unga männen att 
berätta om liknande upplevelser. 

• Be de unga männen hitta ett exem
pel på bön i skrifterna som inspirerar 
dem (om det behövs kan du föreslå 
att de läser skriftställena som listas 
i det här förslaget) eller visa videon 
”Dagligt bröd: Erfarenhet”. Be dem 
berätta om det de hittar och vad de lär 
sig om bönen av det exemplet.

• Be de unga männen att läsa skrift
ställen om bön (som de som listas i 
det här förslaget). Be dem skriva ner 
en princip som handlar om bönen och 
som skriftstället handlar om och ett 
exempel på den principen i sitt eget 
eller andras liv. Be dem berätta om det 
de skrivit för en annan kvorummed
lem. Vad lärde de unga männen sig av 
varandra som kan hjälpa dem att göra 
sina böner mer meningsfulla?

• Ge varje kvorummedlem en del 
av ett av äldste David A. Bednars tal 
som listas i det här förslaget. Be dem 
stryka under praktiska råd som äldste 
Bednar ger som hjälper oss att göra 
våra böner mer meningsfulla. Be de 
unga männen att berätta vad de hittar. 
Be dem sedan att föreställa sig att de 
lär någon annan att be. Vad skulle de 
lära dem och hur skulle de lära dem 
det? Du kan låta dem rollspela hur en 
undervisning kan gå till.

Undervisningstips

”När någon har svarat 
på en fråga eller framfört 
en tanke, uppmuntra då 
andra att antingen lägga 
till något eller uttrycka 
en annan åsikt. Ställer 
någon en fråga, så låt den 
gå vidare istället för att 
besvara den själv. Du kan 
till exempel säga: ’Är det 
någon som vill svara på 
den frågan?’” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 67).
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• Be varje ung man att studera en av 
principerna om bönen som tas upp i 
Stå fast i din tro, sidorna 14–19, eller 
avsnittet om bönen i Handledning 
för skriftstudier. Be honom under
visa kvorumet om det han lär sig. 
Uppmuntra de unga männen att dela 
med sig av exempel ur sina egna liv 
när de undervisar.

• Arbeta tillsammans med den första 
inlärningsaktiviteten på sidan 38 i 
Plikt mot Gud. Ge de unga männen tid 
under kvorummötet till att skriva ner 
eller justera sina planer för hur de ska 
skapa en vana att be regelbundet (se 
s. 15, 39 eller 63).

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan göra sina 
böner mer meningsfulla? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om sin plan för hur han ska 
skapa en vana att be regelbundet

• berätta om en upplevelse som lärde 
honom om bönens kraft.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände och bad 
för dem han undervisade. 
När vi lär känna och börjar 
älska dem vi undervisar så 
ber vi för dem vid namn 
och för specifika utman
ingar och möjligheter de 
står inför.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Be alltid”, Liahona, nov. 
2008, s. 41–44

Bönen är helt enkelt kommunikation till vår himmel
ske Fader från hans söner och döttrar på jorden. ”Så 
snart vi förstår det sanna förhållandet mellan oss och 
Gud (Gud är vår Fader och vi är hans barn), så blir 
bönen något naturligt och instinktivt för vår del (Bible 
Dictionary, ”Prayer”, s. 752). Vi är befallda att alltid be 
till Fadern i Sonens namn (se 3 Nephi 18:19–20). Vi har 
löftet att om vi ber uppriktigt om det som är rätt och 
gott och stämmer med Guds vilja, får vi välsignelser, 
beskydd och ledning (se 3 Nephi 18:20; L&F 19:38) . . .

Det kan finnas sådant i vår karaktär, i vårt upp
trädande eller som rör vår andliga tillväxt som vi 
behöver tala med vår himmelske Fader om i mor
gonbönen. Sedan vi tackat för de välsignelser vi fått 
ber vi om förstånd, ledning och hjälp för att göra det 
vi inte klarar med bara vår egen styrka. När vi ber 
kan vi till exempel:

• Tänka på tillfällen när vi talat ovänligt eller 
olämpligt till dem vi älskar mest.

• Erkänna att vi vet bättre, men att vi inte alltid 
handlar efter vår kunskap.

• Uttrycka ånger över våra svagheter och över 
att vi inte mer uppriktigt lagt av den naturliga 
människan.

• Besluta oss för att mera fullständigt forma vårt 
liv efter Frälsarens.

• Vädja om större styrka till att göra bättre ifrån 
oss och bli bättre.

En sådan bön är väsentlig i vår andliga förberedelse 
för vår dag.

Under dagens lopp har vi en bön i hjärtat om fort
satt hjälp och ledning – så som Alma lärde: ”Låt alla 
dina tankar riktas mot Herren” (Alma 37:36).

Vi märker just den dagen att det finns tillfällen när 
vi har en tendens att tala hårt, men inte gör det. Eller 
så känner vi oss nära att bli arga men blir det inte. 
Vi urskiljer himmelsk hjälp och styrka och erkänner 
ödmjukt svaren på våra böner. Och just i det ögon
blicket uppsänder vi en tyst bön av tacksamhet.

På kvällen knäböjer vi igen och talar med vår 
Fader. Vi går igenom dagens händelser och 
uttrycker vår tacksamhet av hjärtat för de välsign
elser och den hjälp vi fått. Vi omvänder oss och ser 
med Herrens andes hjälp vad vi kan göra för att bli 
bättre i morgon. På så sätt bygger aftonbönen på 
och blir en fortsättning av morgonbönen. Och vår 
aftonbön är också en förberedelse för en menings
full morgonbön.

Morgon och aftonböner – och alla böner däremel
lan – är inte orelaterade, åtskilda händelser. Snarare 
är de sammanlänkade varje dag och dag efter dag, 
vecka efter vecka och till och med år efter år. Det här 
är en del av att följa skrifternas uppmaning att alltid 
be (se Luk. 21:36; 3 Nephi 18:15, 18; L&F 31:12). 
Sådana meningsfulla böner hjälper oss uppnå de 
rikaste välsignelser som Gud har i beredskap åt sina 
trofasta barn.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag stärka 
mitt vittnesbörd?
Ett vittnesbörd är en andlig bekräftelse på sanningen som ges av den Helige 
Anden. Som medlemmar i kyrkan har vi en helig möjlighet och ett heligt 
ansvar att skaffa ett eget vittnesbörd. Om vi söker ett vittnesbörd genom stu
dier och bön och genom att leva efter evangeliet hjälper den Helige Anden oss 
att få personlig kunskap om att evangeliet är sant.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad hittar du som kommer att 
inspirera de unga männen att skaffa sig ett vittnesbörd?

Joh. 7:16–17 (om vi gör Herrens vilja 
får vi ett vittnesbörd)

1 Kor. 2:9–13; Alma 5:45–46; L&F 
8:2–3 (den Helige Anden vittnar om 
sanningen)

Jak. 1:5; 1 Nephi 10:17–19; 15:11; 3 
Nephi 18:20; Moroni 10:3–5 (vi kan 
inte få ett vittnesbörd utan att be om 
och söka efter det)

Mosiah 26:3; Alma 12:11 (saker som 
hindrar oss att få ett vittnesbörd)

L&F 9:7–9 (vi måste utforska det 
innan vi frågar)

Dieter F. Uchtdorf, ”Att få ett vittnes
börd om ljus och sanning”, Liahona, 
nov. 2014, s. 20–23

Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Liahona, 
maj 2013, s. 93–95

Quentin L. Cook, ”Har ni den känslan 
nu?”, Liahona, nov. 2012, s. 6–9

Craig C. Christensen, ”Jag vet själv 
att det är sant”, Liahona, nov. 2014, 
s. 50–52

”Vittnesbörd”, Stå fast i din tro, 
s. 170–172

Video: ”Att stå på vägen till Damas
kus och vänta”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur fick du ditt eget 
vittnesbörd? Hur har ditt 
vittnesbörd påverkat ditt 
liv som make, pappa, präs
tadömsledare och Kristi 
lärjunge?

Vad känner du till om vitt
nesbörden som de unga 
männen i ditt kvorum har? 
Hur kan starka vittnesbörd 
påverka deras liv i dag 
och i framtiden? Vad kan 
du göra för att uppmuntra 
kvorummedlemmarna att 
stärka sina vittnesbörd?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om 
när de tillämpade en princip från 
förra veckans lektion. Du kan berätta 
om något du gjorde för att få igång 
samtalet.

• Läs tillsammans äldste Craig C. 
Christensens jämförelse mellan ett 

vittnesbörd och ett redwoodträd i hans 
tal ”Jag vet själv att det är sant”. Ta om 
möjligt med en bild av ett redwood
träd och förklara att detta träd växer 
från ett frö som bara är några millime
ter långt. Be de unga männen berätta 
vad den här jämförelsen lär dem om 
hur de kan stärka sina vittnesbörd.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna lära sig hur de får egna 
vittnesbörd. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om bön och personlig uppenbarelse 
(se ”Förstå läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Be några av de unga männen att 
läsa 1 Nephi 10:17–19 och be de andra 
att läsa Alma 5:45–47. Vad gjorde 
Nephi och Alma för att få sina vitt
nesbörd? Vad mer kan de unga män
nen lära sig av deras exempel? Vilka 
andra exempel finns det i skrifterna? 
Be dem berätta om upplevelser de 
har haft som har stärkt deras vittnes
börd. Vad kan de göra för att få fler 
sådana upplevelser?

• Be varje ung man att studera en av 
huvuddelarna i president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”Att få ett vittnesbörd 

om ljus och sanning”. Be de unga 
männen att vara uppmärksamma på 
det som president Uchtdorf under
visar om att få ett vittnesbörd och be 
dem sedan berätta om det de hittar. 
Skriv på tavlan: ”Att få ett vittnesbörd 
är som att __________.” Be några 
unga män att komma fram till tavlan 
och berätta hur de skulle avsluta den 
meningen.

• Be varje ung man att läsa ett av 
skriftställena som listas i det här 
förslag et och hitta sätt att få eller 
stärka ett vittnesbörd eller saker som 
kan hindra oss från att få ett vittnes
börd. När de har nämnt några saker 
ber du dem att tänka på hur de kan 
hjälpa andra medlemmar i kvorumet 
att stärka sina vittnesbörd. Hur kan 
de hjälpa familjemedlemmar eller 
skolkompisar?

Undervisningstips

”Ofta innehåller en lektion 
mer material än du kan 
undervisa om på den tid 
du fått att förfoga över. I 
sådana fall bör du välja 
ut det material som är till 
störst hjälp för dem du 
undervisar” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 98).
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• Be varje ung man att lista saker 
som kan försvaga hans vittnesbörd 
och sätt han kan hålla det starkt 
på när han läser nionde och tionde 
stycket i äldste Quentin L. Cooks 

tal ”Har ni den känslan nu?”. Be de 
unga männen berätta om exempel 
som de har sett som belyser något på 
deras lista.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan få ett 
eget vittnesbörd? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder avslutar mötet. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om vikten av 
att alla får ett personligt vittnesbörd 
om evangeliet

• be andra kvorummedlemmar bära 
sina vittnesbörd

• be kvorummedlemmarna att tänka 
på vad de kan göra för att stärka sina 
vittnesbörd.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad sina lär
jungar att vittna om 
sanningen och när de 
gjorde det vidrörde Anden 
deras hjärtan. Tänk på de 
unga männen i din klass 
och deras livserfarenheter. 
När du undervisar, sök 
efter tillfällen för de unga 
männen att bära sina 
vittnesbörd om evangeliets 
sanningar – både på ett 
formellt och informellt sätt.

Ungdomsaktiviteter 
med samma tema

Planera en veckoträffs
aktivitet som kan hjälpa de 
unga männen tillämpa det 
de lärt sig under lektionen.
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Utvalt material

Utdrag ur Craig C. Christensen, ”Jag vet själv att det är 
sant”, Liahona, nov. 2014, s. 51–52

En del människor talar om vittnesbördet som om 
det vore en strömbrytare – på eller av. Antingen har 
man ett vittnesbörd eller inte. I själva verket är vitt
nesbördet mer som ett träd som genomgår de olika 
stadierna av tillväxt och utveckling. Några av de 
högsta träden på jorden finns i Redwood  National 
Park i västra Förenta staterna. När man står vid 
foten av de här enorma träden känns det häpnads
väckande att vart och ett kommit från ett litet frö. 
Så är det med våra vittnesbörd. Även om det kan 
börja med en enda andlig upplevelse växer det och 
utvecklas med tiden, genom ständig näring och ofta 
förekommande andliga upplevelser.

Då är det inte förvånande att Alma, när han förklar
ade hur vi utvecklar ett vittnesbörd, talade om ett 
frö som växer upp till ett träd. ”Om ni ger plats”, sa 
han, ”så att ett frö kan sås i ert hjärta, se, om det är 
ett verkligt frö eller ett gott frö, och om ni inte kastar 
ut det genom er otro … se, då skall det börja svälla i 
ert bröst. Och när ni känner dessa svällningsrörelser 
skall ni börja säga inom er själva: Det måste så vara 
att detta är ett gott frö, eller att ordet är gott, ty det 
börjar utvidga min själ” [Alma 32:28].

Det är ofta så ett vittnesbörd börjar: med heliga, 
upplysande, övertygande känslor som visar oss att 
Guds ord är sanna. Men även om de här känslorna 
är underbara, är de bara början. Ditt arbete att få 
ditt vittnesbörd att växa är inte över – lika lite som 
arbetet med att få ett redwoodträd att växa är över 
när de första små skotten sticker upp ur jorden. Om 
vi ignorerar eller försummar de här första andliga 
maningarna, om vi inte ger dem näring genom att 
fortsätta studera skrifterna och be och söka fler 
upplevelser med Anden, kommer våra känslor att 
mattas av och våra vittnesbörd försvagas.

Som Alma uttryckte det: ”Om ni försummar trädet 
och inte ser till att det får näring, se, då kan det inte 
slå rot. Och när solens hetta kommer och bränner det 
vissnar det bort, eftersom det inte har någon rot, och 
ni rycker upp det och kastar bort det” [Alma 32:38]

I de flesta fall växer våra vittnesbörd på samma sätt 
som träd: gradvis, nästan omärkligt, som resultat av 
vår ständiga omsorg och våra flitiga ansträngningar. 
”Men om ni vårdar ordet”, lovade Alma, ”ja, vårdar 
trädet när det börjar växa, genom er tro och med 
stor flit och med tålamod, och ser framåt mot dess 
frukt, skall det slå rot. Och se, det skall bli ett träd 
som skjuter upp till evigt liv” [Alma 32:41].
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad har president Monson 
undervisat aronska 
prästadömsbärare om?
En del av vår ed och vårt förbund som prästadömsbärare är att ta emot Her
rens tjänare, även den levande profeten, och leva av varje ord som utgår från 
Guds mun (se L&F 84:36, 44). President Thomas S. Monson har undervisat 
bärare av aronska prästadömet att vara villiga och värdiga att utföra sina 
plikter. Han uppmuntrar oss att stå för rättfärdiga principer, även om vi måste 
stå ensamma. Han vill att vi ska förstå hur man kan använda prästadömet för 
att välsigna och tjäna dem som finns omkring oss.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande nyliga tal av president Monson till prästadömsbärare:

”Ett heligt förtroende”, Liahona, maj 
2016, s. 85

”Prästadömet – en helig gåva”, 
 Liahona, maj 2015, s. 88–90

”Håll buden”, Liahona, nov. 2015, 
s. 83–85

”Hemåt med säker ledning”, Liahona, 
nov. 2014. s. 67–69

”Var stark och frimodig”, Liahona, maj 
2014, s. 66–69

Videor: ”Missionsarbete: En prästa
dömsplikt”, ”Våga stå ensam”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad har du lärt dig 
när president Monson 
undervisat om tjänade i 
prästa dömet? Hur har du 
tillämpat hans undervis
ning och exempel?

Vet de unga männen i ditt 
kvorum vad president 
Monson har sagt till dem 
som prästadömsbärare 
under de senaste kon
ferenserna? Hur kan du 
hjälpa de unga männen 
se hur president Monsons 
budskap kan tillämpas i 
deras liv?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Dela in de unga männen i par. Be 
dem berätta för varandra om något de 
minns från förra veckans lektion.

• Gå tillsammans igenom avsnittet 
”Prästadömsplikter” i Plikt mot Gud 
och skriv upp plikterna på tavlan 

(se s. 22–23, 46–47 eller 70–71). Vad 
har president Monson lärt om dessa 
plikter? Låt de unga männen lägga till 
saker under lektionen som de finner 
att president Monson har sagt om 
deras prästadömsplikter.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att studera nyliga budskap 
till prästadömsbärare från president Thomas S. Monson. Välj med hjälp av Andens 
vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge varje ung man en kopia av ett 
av president Monsons senaste tal 
till prästadömsbärare (se talen som 
listas i det här förslaget). Be de unga 
männen att hitta en berättelse i talet, 
återge den för kvorumet med egna 
ord och berätta vad den lär oss om 
tjänande i prästadömet.

• Be de unga männen att läsa ett av 
president Monsons senaste tal och 
hitta ett uttalande som de vill komma 
ihåg. Ge varje ung man ett kort och 
låt honom skriva ner uttalandet på 
kortet. Be kvorummedlemmar att 
läsa upp sina uttalanden och förklara 
varför de valde just dem.

• Visa en av eller båda videorna 
som nämns i det här förslaget och ge 

varje ung man tid att skriva en kort 
sammanfattning av sina tankar och 
intryck. Be de unga männen berätta för 
varandra om det de skrivit. Hur kan vi 
bli bättre prästadömstjänare av att följa 
president Monsons råd i videorna?

• Be de unga männen att hitta 
skriftställen som president Monson 
använder för att undervisa om tjän
ande i prästadömet. Be dem berätta 
för varandra om det de lär sig av 
skriftställena. Uppmuntra dem att 
använda fotnoterna så att de kan 
hitta andra skriftställen som under
visar om prästadömet. Hur tänker de 
tillämpa det de hittade när de utför 
sina prästadömsplikter?

Undervisningstips

”Undvik att försöka 
undervisa om allt som 
kan sägas om ett visst 
ämne. De du undervisar 
har troligtvis redan en 
del kunskap om ämnet ... 
Kom ihåg att din lektion 
inte utgör enda tillfället för 
dem att lära om ämnet” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 98).
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• Be hälften av kvorumet att läsa ett 
av president Monsons tal och söka 
efter saker han ber  prästadömsbärare 
att göra. Be resten att söka efter 

välsignelserna han utlovar i samma 
tal. Be kvorummedlemmar berätta 
vad de hittat. Hur tänker de tillämpa 
hans råd i sitt tjänade i prästadömet?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de president Monsons 
budskap till dem? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han tycker om presi
dent Monson

• be andra kvorummedlemmar 
berätta om det de lärt sig

• be kvorummedlemmarna att göra 
upp eller förbättra sina planer under 
delen ”Prästadömsplikter” i Plikt mot 
Gud utifrån det de lärt sig i dag.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var  Frälsaren 
ett föredöme och vägvi
sare. Han lärde sina 
lärjungar att be genom att 
be med dem. Han lärde 
dem att älska och tjäna 
genom sitt sätt att älska 
och betjäna dem. Han 
lärde dem hur man under
visar om hans evangelium 
genom sitt sätt att under
visa om det. Hur kan du 
som prästadömsbärare 
vara ett föredöme och 
en vägvisare för de unga 
männen i ditt kvorum?

Ungdomsaktiviteter 
med samma tema

Planera en veckoträffs
aktivitet som kan hjälpa de 
unga männen tillämpa det 
de lärt sig under lektionen.
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Var stark och frimodig”, 
Liahona, maj 2014, s. 67

Medan jag tjänade i Förenta staternas flotta hörde jag 
talas om bragder, tapperhet och om män som visade 
mod. En berättelse som jag aldrig ska glömma hand
lade om det tystlåtna modet hos en artonårig sjöman 
– han var inte av vår tro – som inte var för stolt för att 
be. Av de 250 männen i kompaniet var han den ende 
som varje kväll knäböjde bredvid sin brits, ibland 
under översittares spydigheter och icke troendes 
skämt. Med böjt huvud bad han till Gud. Han vack
lade aldrig. Han tvekade aldrig. Han var modig.

Jag lyssnade för inte så länge sedan på berättelsen 
om en som inte tycktes ha det här inre modet. En 
vän berättade om ett andligt, trosstärkande sakra
mentsmöte som hon och hennes man varit på i sin 
församling. En ung man som var präst inom aron
ska prästadömet berörde allas hjärtan i hela försam
lingen när han talade om evangeliets sanningar och 
om glädjen i att hålla buden. Han bar ett glödande 
och berörande vittnesbörd där han stod i talarstolen 
och såg så prydlig ut i vit skjorta och slips.

Senare den dagen när den här kvinnan och hennes 
man körde ut från grannskapet, såg de samme unge 
man som varit en sådan inspiration bara några tim
mar tidigare. Men nu uppvisade han en helt annan 
bild där han gick nerför trottoaren klädd i sjabbiga 
kläder – rökande en cigarett. Min vän och hennes 
man kände sig inte bara mycket besvikna och ledsna, 
men också förvirrade av hur han så övertygande 
kunde tyckas vara en person på sakramentsmötet 
och sedan så snabbt tyckas bli en helt annan person.

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Hemåt med säker led
ning”, Liahona, nov. 2014, s. 68

Vi som bär prästadömet har satts på jorden i svåra 
tider. Vi lever i en komplicerad värld med kon
flikter överallt. Politiska intriger ödelägger nation
ers stabilitet, tyranner griper efter makt och vissa 
samhällsskikt tycks för alltid förtryckta, berövade 
sina möjligheter och överlämnade åt en känsla av 
misslyckande. Människors spetsfundigheter ringer i 
våra öron och synden omger oss.

Vi har ansvaret att vara värdiga alla de underbara 
välsignelser som vår Fader i himlen har i beredskap 
åt oss. Vart vi än går bär vi vårt prästadöme med 
oss. Står vi på heliga platser? Innan du utsätter dig 
själv och ditt prästadöme för fara genom att besöka 
platser eller delta i aktiviteter som inte är värdiga 
vare sig dig eller ditt prästadöme, stanna upp och 
tänk på följderna.

Vi som har ordinerats till Guds prästadöme kan 
göra skillnad. När vi bevarar vår personliga renhet 
och ärar prästadömet blir vi rättfärdiga föredömen 
som andra kan följa. Aposteln Paulus manade: 
”Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, 
i kärlek, tro och renhet” [1 Tim. 4:12]. Han skrev 
också att Kristi efterföljare skulle ”lysa som stjärnor 
i världen” [Fil. 2:15]. Genom att vara föredömen i 
rättfärdighet kan vi hjälpa till att lysa upp en allt 
mörkare värld.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan en patriarkalisk 
välsignelse hjälpa mig?
En patriarkalisk välsignelse är en personlig uppenbarelse om våra liv. Den hjäl
per oss förstå våra möjligheter och välsignelserna vi kan få om vi är trofasta. 
Den kan innehålla löften, uppmaningar och varningar som kan vägleda oss i 
livet. Den hjälper oss också veta att vår himmelske Fader känner och bryr sig 
om oss personligen.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad tror du 
kan hjälpa de unga männen som du undervisar mest?

Alma 16:16–17; 3 Nephi 17:2–3 (vi bör 
förbereda våra hjärtan för att ta emot 
instruktioner från Herren)

3 Nephi 20:25–27 (Israels hus väl
signar familjerna på jorden)

L&F 82:10; 130:20–21 (välsignelser ges 
utifrån vår lydnad)

Henry B. Eyring, ”Hjälp dem sikta 
högt”, Liahona, nov. 2012, s. 60–62, 67

Boyd K. Packer, ”Råd till de unga”, 
Liahona, nov. 2011, s. 16–19

Carlos A. Godoy, ”Herren har en plan 
för oss!” Liahona, nov. 2014, s. 96–98

”Om patriarkaliska välsignelser”, 
Liahona, mars 2004, s. 18–21

”Patriarkaliska välsignelser”, Stå fast 
i din tro, s. 116–118

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
i samråd om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsplikter (ur 
skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummed
lem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Om du har fått din patri
arkaliska välsignelse, hur 
har den väglett dig i livet? 
Hur har den hjälpt dig 
under motgångar? Hur har 
den inspirerat dig?

Hur kan en patriarkalisk 
välsignelse vägleda de 
unga männen du under
visar? Varför är det viktigt 
för dem att känna till sin 
släktlinje i Israels hus? 
Hur kan du hjälpa dem att 
förbereda sig för att få en 
patriarkalisk välsignelse?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Visa en sak eller en bild för att 
påminna de unga männen om förra 
veckans lektion. Vilka upplevelser 
fick de när de tillämpade det de lärt 
sig? Fråga dem om de undrar över 
eller vill kommentera något som har 
att göra med lektionstemat.

• Skriv på tavlan: ”Hur kan en patri
arkalisk välsignelse hjälpa mig?” Be 
de unga männen att svara på frågan. 
Hänvisa till frågan under lektionens 
gång. Under samtalet kan du återge 
äldste Carlos A. Godoys berättelse om 
hur hans patriarkaliska välsignelse 
hjälpte honom att fatta viktiga beslut i 
livet (se ”Herren har en plan för oss!” 
Liahona, nov. 2014, s. 96–98). 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om patriark
aliska välsignelser. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be en eller flera unga män berätta 
hur det gick till när de fick sin 
patriark aliska välsignelse (eller 
berätta om din egen upplevelse). Hur 
har deras patriarkaliska välsignelse 
hjälpt dem? (Påminn kvorumet om att 
innehållet i en patriarkalisk välsign
else är heligt och inte bör delas med 
andra.) Klipp en kopia av artikeln 
”Om patriarkaliska välsignelser” i 
bitar, en för varje fråga och svar. Be 
en kvorummedlem att välja en bit 
och berätta om frågan och svaret för 
kvorumet. Vilka andra frågor har de 
unga männen?

• Med biskopens godkännande 
kan du be stavspatriarken tala till 
kvorum et om patriarkaliska välsign
elser. Uppmuntra de unga männen att 
ställa eventuella frågor som de har.

• Be de unga männen att skriva ner 
frågorna de har om patriarkaliska väl
signelser. Sök tillsammans efter svar i 
Stå fast i din tro, sidorna 116–118.

• Läs tillsammans president Boyd 
K. Packers kommentarer om hans 
patriarkaliska välsignelse i ”Råd till 
de unga” eller president Henry B. 
Eyrings berättelse om hur han fick sin 
välsignelse i ”Hjälp dem sikta högt”. 
Be de unga männen att se hur patriark
aliska välsignelser kan hjälpa dem och 
berätta för varandra om det de hittar.

• Be de unga männen läsa skrift
ställena som listas i det här förslaget 
och berätta vad de tycker att varje 
skriftställe lär dem om patriarkaliska 
välsignelser.

Undervisningstips

”När en person ställer 
en fråga, tänk då på att 
uppmuntra andra att 
svara i stället för att själv 
besvara frågan. Du kan till 
exempel säga: ’Det var en 
intressant fråga. Vad tror 
ni andra?’ eller ’Kan någon 
hjälpa mig att svara på 
frågan?’” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 64).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren känner de unga 
männen i ditt kvorum och 
han vet vilka de kan bli. 
Han har ett arbete för var 
och en av dem att utföra 
och han vill hjälpa dem 
att utföra det arbetet. Hur 
kan du undervisa de unga 
männen om hur mycket 
Frälsaren älskar dem när 
du talar om patriarkaliska 
välsignelser?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Har deras insikt om patriarkaliska 
välsignelser ökat? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorummedlemmarna som inte 
har fått sin patriarkaliska välsignelse 
att göra vissa saker för att förbereda 
sig för det

• be kvorummedlemmarna som har 
fått sin patriarkaliska välsignelse att 
studera den regelbundet.
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Utvalt material

Utdrag ur ”Om patriarkaliska välsignelser”, Liahona, 
mars 2004, s. 18–21

Vad är en patriarkalisk välsignelse?

En patriarkalisk välsignelse har två huvudsyften. 
För det första inspireras patriarken att tillkännage 
din släktlinje – vilken av Israels stammar du tillhör. 
För det andra uttalar patriarken, ledd av profe
tians ande, välsignelser och kan också ge löften, 
varning ar eller uppmaningar som gäller just dig. 
Din patriarkaliska välsignelse kan påpeka sådant 
som du har förmåga att uppnå och välsignelser som 
du kan få om du utövar tro och lever rättfärdigt.

Varför är släktlinjen viktig?

Varje medlem av kyrkan tillhör en av Israels tolv 
stammar. De som inte är bokstavliga avkomlingar 
”adopteras” in i Israels hus genom dopet. Känne
dom om din släktlinje kan leda dig i livet, eftersom 
anknytningen till en av de tolv stammarna medför 
de välsignelser och de uppdrag som gäller just den 
stammen. De välsignelser Jakob gav sina söner 
(varje stams huvudman) återfinns i Första Mose
boken 49 . . .

Vem kan få en patriarkalisk välsignelse?

Alla värdiga medlemmar i kyrkan har rätt till och 
bör få en patriarkalisk välsignelse, oavsett hur länge 
de varit medlemmar.

Hur gammal måste jag vara för att få en välsignelse?

Det finns ingen bestämd ålder. Du ska vara gammal 
nog att kunna förstå välsignelsens heliga natur.

Hur ges välsignelsen?

Patriarken lägger händerna på ditt huvud och ger 
välsignelsen genom inspiration. Den är uppenbarad 
ledning till dig. Välsignelsen skrivs sedan ut så att 
du kan ha ett exemplar att studera under hela livet. 
Kyrkan förvarar också en kopia av din välsignelse, 
ifall din egen skulle förkomma.

Hur får jag en patriarkalisk välsignelse?

Avtala tid för intervju med din biskop. Han avgör 
om du är redo och värdig och ger dig en rekommen
dation, eller hjälper dig förbereda dig att få en. Efter 
att ha fått din rekommendation, kan du kontakta 
patriarken för att avtala tid med honom. Fråga 
biskopen eller patriarken vem som kan följa dig till 
välsignelsen, till exempel dina föräldrar. Och ta med 
rekommendationen till mötet med patriarken.

Hur vet jag om jag är redo?

Önskan att få en patriarkalisk välsignelse bör 
komma från en önskan hos dig att lära känna 
och efterleva Guds vilja. Nyfikenhet eller andras 
påtryckningar är inte rätt orsak att skaffa en välsign
else. Biskopen hjälper dig avgöra om du är redo för 
välsignelsen.

Hur kan jag förbereda mig?

Du bör göra allt du kan för att komma närmare 
Herren. Bön, fasta, skriftstudier, meditation och 
omvändelse är till hjälp. Bekymmer om världsliga 
saker bör lämnas utanför vid detta heliga tillfälle . . .

När uppfylls löftena i min välsignelse?

Ibland avslöjar en patriarkalisk välsignelse saker 
från föruttillvaron. Men oftast är den en ledning för 
ditt nutida och framtida liv. Eftersom välsignelserna 
är eviga till sin natur, kan de innefatta sådant som 
rör livet efter jordelivet.
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Guds rikes nycklar anförtros människan på jorden” (L&F 65:2).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa varje ung man att ”lära sin plikt och med all 
flit verka i det ämbete vartill han är utsedd” (L&F 107:99). Med den här enheten kan 
du hjälpa medlemmarna i ditt kvorum att förstå hur de kan välsigna sin himmelske 
Faders barn genom att de värdigt utövar prästadömet.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av sön
dagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur påverkar värdigheten prästadömets kraft? (Plikt mot Gud)
Vad är prästadömet?
Vad menas med prästadömsnycklar?
Vilka är mina plikter som bärare av aronska prästadömet?
Varför bör jag gå ut som missionär?
Vad innebär det att stödja mina ledare i kyrkan?

Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Lev värdigt”, sidorna 16–17, 40–41, 64–65

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

”Prästadömsplikter”, sidorna 22–29, 46–53, 70–77

Juni: Prästadömet och 
prästadömsnycklar
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur påverkar värdigheten 
prästadömets kraft?
Prästadömets myndighet kommer genom ordination, men prästadömets kraft 
kräver personlig rättfärdighet, trofasthet, lydnad och flit. Vi tar emot prästa
dömets myndighet genom handpåläggning, men har ingen prästadömskraft 
om vi är olydiga, ovärdiga eller ovilliga att tjäna.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspi
reras du att dela med dig av till de unga männen?

L&F 38:42 (vi har befallts att vara 
enade)

L&F 121:34–46 (prästadömets kraft 
är beroende av rättfärdighetens 
principer)

Russell M. Nelson, ”Betala priset för 
prästadömets kraft”, Liahona, maj 
2016, s. 66–69

Neil L. Andersen, ”Prästadömets 
kraft”, Liahona, nov. 2013

David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
Liahona, maj 2012, s. 48–51

”Lev värdigt”, Plikt mot Gud (2010), 
s. 16–17 (diakoner), s. 40–41 (lärare), 
s. 64–65 (präster)

Filmer: ”Helga er”,”Prästadömets 
kraft och prästadömets myndighet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Vad är skillnaden mellan 
prästadömets myndighet 
och prästadömets kraft? 
Varför är värdighet ett 
krav för att man ska få 
prästadömets kraft?

Hur kan du hjälpa aronska 
prästadömsbärare förstå 
sambandet mellan värd
ighet och prästadömets 
kraft? Vilka frestelser möter 
de unga männen som kan 
göra att prästadömets kraft 
försvagas hos dem?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be flera unga män under veckan att 
förbereda sig för att under kvorumets 
möte berätta om upplevelser som har 
med förra veckans lektion att göra.

• Be en ung man att släcka lamporna 
i klassrummet. Hur användbar är en 

glödlampa om man inte har ström? 
Vad har det att göra med prästadöms
bärare? Läs Läran och förbunden 
121:36–37 tillsammans och be de unga 
männen att samtala om hur rättfärd
ighet påverkar prästadömets kraft.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man förstå hur deras värdighet 
påverkar kraften i deras prästadöme. Under lektionen bör kvorumets medlemmar skriva 
ner planer i sitt exemplar av Plikt mot Gud om hur de ska studera och följa normerna 
i Vägledning för de unga. Be de unga männen i förväg att ta med sig sina egna 
exemplar av Plikt mot Gud till kyrkan. Under kommande kvorummöten ber du dem 
att berätta om upplevelserna de får när de genomför sina planer.

• För att hjälpa de unga männen 
förstå mer om priset för prästadömets 
kraft kan du ta med olika föremål och 
be de unga männen gissa hur mycket 
varje föremål är värt. Varför är vissa 
saker mer värda än andra? Vilka saker 
är värda mest i vårt liv och vilket 
pris behöver vi ”betala” för dem? 
Sedan kan du be de unga männen 
läsa president Russell M. Nelsons tal 
”Betala priset för prästadömets kraft” 
och söka efter det pris han säger att 
vi måste betala för att utöva prästa
dömet. Vad är han rädd för, nät det 
gäller prästadömsbärarna? Vad ber 
han oss vara villiga att göra? 

• Be de unga männen läsa Läran 
och förbunden 38:42; 121:34–46 
och svara på följande frågor: Hur 
påverkar synden prästadömets kraft? 
Vilka principer styr användandet av 
prästadömet? Föreslå att de unga 

männen samtalar med prästadöms
bärare de känner som är bra exempel 
på principerna som styr användandet 
av prästadömet (se Plikt mot Gud). Be 
dem slå upp delen ”Tillämpa” i sitt 
exemplar av Plikt mot Gud (s. 17, 41 
eller 65) och planera för hur de kan 
bli bättre på att vara värdiga prästa
dömet genom att studera och följa 
normerna i Vägledning för de unga.

• Be en kvorummedlem återge 
berättelsen om hur Josef stod emot 
Potifars hustru (se 1 Mos. 39, 41) och 
en annan berättelsen om hur David 
föll för frestelsen (se 2 Sam. 11–12). 
Samtala tillsammans om vad berätt
elserna lär om sambandet mellan 
prästadömets kraft och personlig 
värdighet. Hur välsignades Josef 
för sin trofasthet? Vad kunde David 
ha gjort för att undvika sin tragedi? 
(se Plikt mot Gud, s. 64). Be de unga 

Undervisningstips

”När du undervisar från 
skrifterna hjälper det ofta 
att låta eleverna leta efter 
eller lyssna efter något sär
skilt” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 55).
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männen gå till avsnittet ”Tillämpa” i 
sina exemplar av häftet Plikt mot Gud 
(s. 17, 41 eller 65) och skriva ner sina 
planer för att bli bättre på att vara 
värdiga prästadömet.

• Skriv ”Hur påverkar värdighet 
prästadömets kraft?” på tavlan och 
be kvorumets medlemmar svara 
på frågan. Be dem begrunda frågan 
medan de läser de sju styckena i 
äldste Neil L. Andersens tal ”Prästa
dömets kraft” som börjar med ”Vi 
vet att prästadömets kraft”. Vad mer 
har de unga männen att säga om hur 

personlig värdighet påverkar präs
tadömets kraft? Vad kan begränsa 
prästadömets kraft hos oss? Vad kan 
vi göra för att få tillgång till större 
kraft i prästadömet?

• Be de unga männen att gå igenom 
äldste David A. Bednars tal ”Himlens 
krafter” eller titta på filmen ”Prästa
dömets kraft och prästadömets 
myndighet” efter uttalanden som 
undervisar dem om värdighet och 
prästadömets kraft. Be dem därefter 
berätta för kvorumet vad de har funnit.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur värdighet påverkar 
prästadömets kraft? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan berätta för kvorumet 
om sina planer för att studera och tillämpa normerna i Vägledning för de unga. Han 
kan också förklara att under nästkommande veckor kommer kvorummedlemmar att få 
tillfälle att berätta hur deras planer hjälper dem att leva värdiga att utöva prästadömet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade 
genom ord och hand
ling och ber oss att följa 
honom. När du försöker 
följa Jesu Kristi exempel 
och leva värdigt prästa
dömet som du bär kan du 
undervisa med kraft och 
myndighet.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
 Liahona, maj 2012, s. 48–51

Prästadömet är Guds myndighet, delegerad till 
människor på jorden, att handla i allt för människor
nas frälsning (se Spencer W. Kimball, ”The Example 
of Abraham”, Ensign, juni 1975, s. 3). Prästadömet är 
det medel varigenom Herren handlar genom män
niskor för att frälsa själar. Ett av Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heligas kännetecken, både förr och nu, 
är Herrens myndighet. Det kan inte finnas någon 
sann kyrka utan gudomlig myndighet.

Vanliga män ges prästadömets myndighet. Värdig
het och villighet – inte erfarenhet, expertkunskap 
eller utbildning – kvalificerar en man för ordination 
inom prästadömet.

Mönstret för att ta emot prästadömets myndig
het beskrivs i femte trosartikeln: ”Vi tror att en 
man för att predika evangeliet och betjäna i dess 
förordningar måste kallas av Gud genom profe
tia och genom handpåläggning av dem som har 
myndighet.” Så en pojke eller en man tar emot 
prästadömets myndighet och ordineras till ett 
visst ämbete av en som redan bär prästadömet och 
som auktoriserats av en ledare med vederbörande 
prästadömsnycklar.

En prästadömsbärare förväntas utöva sin heliga 
myndighet enligt Guds heliga sinne, vilja och avsikt. 
Ingenting i prästadömet är självcentrerat. Prästa
dömet används alltid för att tjäna, välsigna och 
stärka andra . . .

När vi gör vårt bästa för att uppfylla vårt prästa
dömes plikter välsignas vi med prästadömets kraft. 
Prästadömets kraft är Guds kraft som verkar genom 
män och pojkar som vi och kräver personlig rätt
färdighet, trofasthet, lydnad och hängivenhet. En 
pojke eller en man kan ta emot prästadömets myn
dighet genom händers påläggning, men har inte 
prästadömets kraft om han är olydig, ovärdig eller 
ovillig att tjäna.

”Prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbind
else med himlens krafter, och . . . himlens krafter 
[kan] inte . . . kontrolleras eller användas utom 
genom rättfärdighetens principer.

Att de kan förlänas oss är sant, men när vi försöker 
skyla våra synder eller tillfredsställa vårt högmod, 
vår fåfängliga ärelystnad, eller utöva kontroll eller 
herravälde eller tvång över människobarnens själar 
genom någon grad av orättfärdighet, se, då drar 
sig himlarna tillbaka, Herrens Ande sörjer, och när 
den dragit sig tillbaka, är det slut med den mannens 
prästadöme eller myndighet” (L&F 121:36–37, kur
sivering tillagd).

Bröder, att en pojke eller man tar emot prästadömets 
myndighet men försummar att göra det som behövs 
för att bli värdig prästadömets kraft är oacceptabelt 
inför Herren. Unga som gamla prästadömsbärare 
behöver både myndighet och kraft – den nödvänd
iga tillåtelsen och den andliga förmågan att repre
sentera Gud i frälsningsarbetet.
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Utvalt material

Utdrag ur Neil L. Andersen, ”Prästadömets kraft”, 
 Liahona, nov. 2013

Vi vet att prästadömets kraft är beroende av tro, den 
Helige Anden och andliga gåvor. Skrifterna råder 
oss: ”Förneka [inte] Guds gåvor, ty de är många. … 
Och det finns olika sätt varpå dessa gåvor ges, men 
det är samme Gud som verkar i … alla” [Moroni 
10:8].

Värdighet

Vi vet att värdigheten är avgörande för att prästa
dömets förrättningar ska kunna utföras och mot
tas. Syster Linda K. Burton, generalpresident för 
Hjälpföreningen, har sagt: ”Rättfärdighet är nyckeln 
… till att bjuda in prästadömets kraft i våra liv” 
[Linda K. Burton, ”Priesthood: ’A Sacred Trust to 
Be Used for the Benefit of Men, Women, and Child
ren’” (Brigham Young University Women’s Confe
rence address, 3 maj 2013).

Tänk till exempel på den invasion av pornografi 
som sveper över världen. Herrens norm för 

värdighet tillåter inte pornografi bland dem som 
utför prästadömets förrättningar. Frälsaren sade:

”Omvänd er från era … hemliga avskyvärdheter” 
[3 Nephi 30:2].

”Ögat är kroppens ljus … är ditt öga sjukt, ligger 
hela din kropp i mörker” [Matt. 6:22–23].

”Var och en som med begär ser på en kvinna har 
redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt 
hjärta” [Matt. 5:28; se också Alma 39:9].

Att ovärdigt välsigna och dela ut sakramentet, 
välsigna de sjuka eller delta i andra prästadöms
förrättningar är, som äldste David A. Bednar sade, 
att missbruka Guds namn [se David A. Bednar, 
Act in Doctrine (2012), s. 53]. Om någon är ovärdig 
bör han dra sig undan från att utföra prästadöms
förrättningar och i en anda av bön kontakta sin 
biskop som ett första steg i att omvända sig och 
återgå till buden.
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är prästadömet?
Prästadömet är vår himmelske Faders eviga kraft och myndighet. Genom 
prästadömet skapade Gud himlarna och jorden och råder över dem. Genom 
sin kraft återlöser och upphöjer han sina barn. Han ger värdiga prästadömsbär
are myndighet att utföra frälsningens förrättningar. Alla vår himmelske Faders 
barn kan göra sig värdiga att ta emot dessa förrättningar och få tillgång till 
prästadömets kraft och välsignelser.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspi
reras du att dela med dig av till kvorumet?

Matt. 3:1–6; 28:19; Joh. 15:16 (prästa
dömsbärare predikar om evangeliet)

Apg 3:1–8; Jak. 5:14–15 (prästadöms
bärare ger välsignelser för att hela de 
sjuka och lidande)

Hebr. 5:4 (prästadömsbärare kallas 
av Gud)

3 Nephi 11:12; 18:1–5; L&F 107:20 (präs
tadömsbärare betjänar i förrättningar)

L&F 20:38–67 (prästadömsbärares 
plikter)

L&F 65:2; 124:123 (prästadömsbärare 
hjälper till att leda kyrkan)

L&F 121:34–46 (prästadömets kraft 
och myndighet verkar endast genom 
rättfärdighetens principer)

Thomas S. Monson, ”Prästadömet: En 
helig gåva”, Ensign eller Liahona, maj 
2015, s. 88–90

Dieter F. Uchtdorf, ”Glädje i prästa
dömet”, Liahona, nov. 2012, s. 57–60

M. Russell Ballard, ”Detta är mitt verk 
och min härlighet”, Liahona, maj 2013, 
s. 18–21

”Prästadömet”, Stå fast i din tro, 
s. 121–125

Videor: ”Prästadömets välsignelser 
är tillgängliga för alla”; ”Guds kraft”; 
”Prästadömets välsignelser”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och häftet Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har prästadömet 
välsignat ditt liv? Vilka 
meningsfulla upplevelser 
har du haft som har med 
prästadömet att göra och 
som du kan berätta om för 
de unga männen?

Vad kan du göra innan 
kvorummötet för att ta 
reda på vad varje ung man 
känner till om prästa
dömet? När har de använt 
prästadömet? Hur kan det 
påverka det du bestämmer 
dig för att undervisa om?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en ung man förbereda sig för att 
berätta vad han lärde sig under förra 
veckans lektion. Uppmuntra honom 
att berätta om sina känslor och bära 
vittnesbörd.

• Be de unga männen göra ett rollspel 
utifrån att en vän med en annan tro 

frågar: ”Vad är prästadömet?” Hur 
skulle de beskriva prästadömet? Vilka 
upplevelser kan de berätta om? Läs 
stycket i början av det här förslaget för 
dem eller visa dem videon ”Prästa
dömets välsignelser är tillgängliga för 
alla” och fråga dem vilka fler sann
ingar om prästadömet de lärde sig om.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå prästadömet. Välj 
med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Dela upp kvorumet i grupper och 
ge varje grupp i uppdrag att läsa en 
av berättelserna i president Thomas S. 
Monsons tal ”Prästadömet: En helig 
gåva”. Be varje grupp att samman
fatta berättelsen för kvorumet och 
berätta vad president Monson lärde 
sig om prästadömet från sina upplev
elser. Vilka upplevelser har de unga 
männen haft som har stärkt deras vitt
nesbörd om prästadömet?

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om prästadömet och prästadöms
nycklar (se ”Förstå läran”, s. 18, 42 
eller 66).

• Dela in kvorumet i små grupper. 
Tilldela varje grupp ett eller flera 
av skriftställena som listas i det 
här förslaget och be dem att söka 
efter prästadömsbärarnas plikter 
i skriftställena. Be dem gå igenom 

Evangeliebilder för att hitta bilder på 
personer som utför prästadömsplikter 
och be dem förklara hur andra väl
signas genom det arbetet. Be de unga 
männen berätta om när de har utfört 
sina prästadömsplikter och beskriva 
hur deras tjänande påverkar andra.

• Skriv ”Vilka välsignelser har du 
fått tack vare prästadömet?” på 
tavlan. Be de unga männen begrunda 
frågan och sedan svara på frågan. 
Visa en av videorna som listas i det 
här förslaget eller läs tillsammans de 
första nio styckena i äldste M. Russell 
Ballards tal ”Detta är mitt verk och 
min härlighet”. Be de unga männen 
söka efter svar på frågor som ”Vad 
är prästadömet” och ”Hur välsignar 
prästadömet oss?”. Be de unga män
nen att skriva ner berättelser om hur 
prästadömet har välsignat deras liv 
i sina exemplar av häftet Min släkt. 
De kan be sina föräldrar eller andra 
familjemedlemmar om hjälp.

Undervisningstips

”Vittna närhelst Anden 
manar dig att göra det, 
inte bara i slutet av varje 
lektion. Ge möjlighet till 
dem du undervisar att 
bära vittnesbörd” (Under
visning: Den högsta kallel
sen, s. 45).
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• Be de unga männen hitta exempel 
i skrifterna på personer som välsign
ades av prästadömet (om de behöver 
idéer kan de gå till skriftställena som 
listas i det här förslaget). Be dem att 
berätta om exemplen som de hittar 
och egna upplevelser när de har 
sett prästadömets kraft verka. Läs 

tillsammans de fyra första styckena i 
den sista delen av president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”Glädje i prästadömet”. 
Vad anser president Uchtdorf om 
prästadömet? Be de unga männen 
berätta vad det innebär för dem att 
bära prästadömet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Har deras insikt om prästadömet 
ökat? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer 
om den här läran?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om sina känslor inför präs
tadömet och vad det betyder i hans liv

• uppmana kvorummedlemmarna 
att berätta för en familjemedlem eller 
en vän om det de lärde och kände om 
prästadömet under dagens klass.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar, förberedde 
dem och gav dem  viktiga 
ansvar att undervisa, 
välsigna och tjäna andra. 
Hur kan du hjälpa de unga 
männen att hänge sig åt 
prästadömets lära så att 
tjänandet blir till en natur
lig del av deras liv?
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Utdrag ur ”Prästadömet”, Stå fast i din tro, s. 121–125

Prästadömskvorum

Ett prästadömskvorum är en organiserad grupp brö
der som har samma ämbete inom prästadömet. De 
främsta syftena med ett kvorum är att tjäna andra, 
stärka enigheten och broderskapet samt undervisa 
varandra om lärdomar, principer och plikter.

Sådana kvorum finns på alla nivåer av kyrkans 
organisation. Kyrkans president och hans två 

rådgivare utgör första presidentskapets kvorum. 
De tolv apostlarna utgör också ett kvorum. Sjuttio, 
både generalauktoriteter och områdesauktoriteter, 
är organiserade i kvorum. Varje stavspresident 
 presiderar över ett kvorum av högpräster, bestående 
av samtliga högpräster i staven. Varje församling 
har normalt kvorum av äldster, präster, lärare och 
diakoner. Högprästerna inom varje församling är 
också organiserade i högprästgrupper.
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad menas med 
prästadömsnycklar?
Prästadömsnycklar är den myndighet som vår himmelske Fader har gett 
prästadömsledare att styra användandet av hans prästadöme på jorden. Jesus 
Kristus håller prästadömets alla nycklar. ”Denna tidsutdelnings nycklar”, som 
behövs för att vi ska kunna leda kyrkan, förlänades profeten Joseph Smith 
(se L&F 110:16). I dag innehar medlemmarna i första presidentskapet och de 
tolv apostlarnas kvorum dessa nycklar. Prästadömets nycklar ges också till 
president skapet för de sjuttios kvorum; presidenter för tempel, missioner, 
stavar och distrikt; biskopar; grenspresidenter och kvorumpresidenter – även 
kvorumpresidenter inom aronska prästadömet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa de unga männen 
förstå prästadömsnycklarna?

Matt. 16:18–19 (Petrus får löftet om 
nycklarna till Guds rike)

Mosiah 25:19 (Mosiah ger Alma tillåt
else att upprätta kyrkan)

L&F 65:2 (evangeliet kan inte spridas 
utan prästadömsnycklar)

L&F 124:123, 142–143 (presidenten 
bär prästadömsnycklarna för att leda 
verkets arbete)

L&F 132:7 (kyrkans president är den 
enda personen på jorden som har rätt 
att använda alla prästadömsnycklarna)

Gary E. Stevenson, “Var är prästa
dömets nycklar och myndighet?” 
Liahona, maj 2016, s. 29–32

Dallin H. Oaks, ”Prästadömets nyck
lar och myndighet”, Liahona, maj 2014, 
s. 49–52

”Prästadömets nycklar”, Stå fast i din 
tro, s. 123–124

Filmer: ”Lär din plikt”; ”Återställel
sen av prästadömets nycklar”; ”Präs
tadömet: En möjlighet att tjäna”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på prästadömsled
arna i ditt liv. Varför är det 
viktigt att du stöder dem 
som bär på prästadöms
nycklarna? Vilka upplev
elser av att stödja kyrkans 
ledare kan du berätta om 
för de unga männen?

Vad kan du göra för att 
hjälpa de unga männen 
förstå vikten av prästa
dömsnycklarna i kyrkan? 
Hur kan du hjälpa kvo
rumpresidenten använda 
sina prästadömsnycklar 
för att välsigna kvorum
medlemmarna i deras liv?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be två unga män berätta något de 
minns från förra veckans lektion och 
hur det har påverkat deras handlingar 
under veckan.

Be de unga männen samtala om följ
ande scenario: Om ni var på semester 
och inte kunde komma till kyrkan, 
kunde du administrera sakramen

tet för din familj? Be dem att under 
samtalet begrunda och svara på frågor 
som följande: Vad är prästadöms
nycklar? Vilka bär prästadömsnycklar 
i kyrkan? Uppmuntra dem att söka 
efter svar medan de läser ”Prästadöm
ets nycklar” på sidorna 123–124 i Stå 
fast i din tro eller titta på filmen ”Åter
ställelsen av prästadömets nycklar”.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå prästadöms
nycklarna. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Be kvorumpresidenten förbereda 
sig för kvorummötet genom att gå 
igenom filmen ”Prästadömet: En 
möjlighet att tjäna”. Be honom att 
berätta under kvorummötet det han 
lärde sig om vad det innebär att bära 
prästadömets nycklar. Han kan göra 
det som en del av sin plan i Plikt mot 
Gud för att lära sig och undervisa om 
prästadömet och prästadömsnycklar 
(se ”Förstå läran”, s. 18, 42 eller 66).

• I sitt tal ”Var är prästadömets 
nycklar och myndighet?” förklarar 
äldste Gary E, Stevenson prästadöm
ets nycklar genom att jämföra dem 
med bilnycklar. När de unga männen 
läser den här liknelsen, hjälper du 
dem söka efter vad i liknelsen som 
föreställer prästadömet, prästadöm
ets nycklar och prästadömsledare 
som bär nycklar. På vilka sätt säger 

äldste Stevenson att ungdomar 
kan ”hitta nycklarna”? Hur kan vi 
följa hans råd? Be de unga männen 
komma på egna liknelser som de kan 
använda för att förklara vad prästa
dömsnycklar är.

• Skriv följande skriftställehänvis
ningar på tavlan: Matt. 16:18–19; 
L&F 124:123, 142–43; L&F 132:7. Be 
kvorummedlemmarna att läsa varje 
skriftställe och skriftligen samman
fatta det de lär sig om prästadöms
nycklar av verserna med en mening 
per skriftställe. Be varje ung man läsa 
upp en av sina sammanfattningar 
och be de andra unga männen lista ut 
vilket skriftställe han sammanfattar. 
Fråga kvorummedlemmarna varför 
det är viktigt för dem att prästadöms
nycklarna finns på jorden i dag.

Undervisningstips

”Ställ frågor som kräver 
att eleverna hittar svaren i 
skrifterna och nutida pro
feters lärdomar” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 62).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kallade och 
avskilde ledare som skulle 
vägleda och styra hans 
kyrka (se Matt. 10:1–5). Hur 
kan du hjälpa kvorumets 
medlemmar känna tack
samhet för dem som kallats 
att tjäna och hjälpa dem?

• Visa filmen ”Lär din plikt”. Vad 
ber broder Gibson kvorumpresident
skapet att göra? Vad ber han kvorum
ets medlemmar och rådgivande att 
göra? Vad ska vi göra för att göra det 
han ber oss om? Du kan låta kvo
rumpresidenten leda samtalet.

• Be varje kvorummedlem läsa del 
III i äldste Dallin H. Oaks tal ”Prästa
dömets nycklar och myndighet” och 
skriva ett kort stycke där han med 
egna ord sammanfattar det han lärde 
sig om prästadömets nycklar. Ge de 
unga männen tid att läsa upp det de 
skrev och ställa eventuella frågor de 
har om prästadömets nycklar.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de prästadömsnycklarna 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han tycker om ansvaret 
att bära prästadömets nycklar

• be kvorumets medlemmar berätta 
för sina familjer vad de lärt sig i dag.
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Utvalt material

Utdrag ur Dallin H. Oaks, ”Prästadömets nycklar och 
myndighet”, Liahona, maj 2014, s. 49–50

I ett tal under en kvinnokonferens sa Hjälpförening
ens generalpresident Linda K. Burton: ”Vi hoppas 
kunna ingjuta i var och en av oss en större önskan 
att förstå prästadömet bättre” [Linda K. Burton, 
”Priesthood: ‘A Sacred Trust to Be Used for the 
Benefit of Men, Women, and Children’” (tal vid 
kvinnokonferens på Brigham Young University, 3 
maj 2013), s. 1; ce.byu.edu/cw/womensconference/
transcripts. php]. Detta behov gäller oss alla och 
jag ska ta upp det genom att tala om prästadömets 
nycklar och myndighet. … 

Den förståelse vi söker börjar med att förstå präs
tadömets nycklar. ”’Prästadömets nycklar är den 
myndighet som Gud har gett prästadöms[bärare] 
att leda, övervaka och styra användandet av hans 
prästadöme på jorden’ [Handbok 2: Kyrkans förvalt
ning [2010], 2.1.1]. Varje handling eller förrättning 
som utförs i kyrkan görs under direkt eller indi
rekt bemyndigande av den som innehar nycklarna 
för det uppdraget. Som äldste Russell M. Ballard 
förklarade: ”De som innehar prästadömsnycklar … 
gör det bokstavligen möjligt för alla som tjänar eller 
arbetar troget under deras ledning att utöva prästa
dömets auktoritet och få tillgång till prästadömets 
kraft” [”Män och kvinnor i Herrens tjänst”, Liahona, 
apr. 2014, s. 48; se även Döttrar i mitt rike: Hjälpför
eningens historia och verksamhet (2011), s. 138.]

När det gäller ordningen för hur prästadömets 
myndighet utövas kan prästadömets nycklar både 
utvidga och begränsa. De utvidgar genom att göra 
prästadömets myndighet och välsignelser tillgäng
liga för alla Guds barn. De begränsar genom att 
styra vem som får prästadömets myndighet, vem 
som ska inneha dess ämbeten och hur dess rätt
igheter och krafter förlänas. En person som bär präs
tadömet kan till exempel inte förläna sitt ämbete 
eller sin myndighet till någon annan utan fullmakt 
av en som innehar nycklarna. Utan den fullmakten 
är ordinationen ogiltig. Det här förklarar varför 
en prästadömsbärare – oavsett ämbete – inte kan 
ordinera en egen familjemedlem eller administrera 
sakramentet i sitt eget hem utan tillåtelse av den 
som innehar vederbörande nycklar.

Med undantag för det heliga arbete som systrarna 
utför i templet under tempelpresidentens nycklar, 
vilket jag ska beskriva senare, kan endast den som 
innehar ett prästadömsämbete utföra en prästa
dömsförrättning. Och alla godkända prästadöms
förrättningar upptecknas i kyrkans uppteckningar.

Slutligen innehas alla prästadömets nycklar av 
Herren Jesus Kristus, vars prästadöme det är. Han 
är den som bestämmer vilka nycklar som delegeras 
till dödliga och hur dessa nycklar ska användas. Vi 
är vana vid att tänka att alla prästadömets nycklar 
förlänades till Joseph Smith i templet i Kirtland, men 
skriften slår fast att allt som gavs där var ”denna 
tidsutdelnings nycklar” [L&F 110:16]. Under en 
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generalkonferens för många år sedan påminde pre
sident Spencer W. Kimball oss om att det finns andra 
prästadömsnycklar som inte har givits till människan 
på jorden, däribland skapelsens och uppståndelsens 
nycklar.

Den gudomliga naturen i de begränsningar som 
satts på utövandet av prästadömets nycklar klargör 
en viktig skillnad mellan beslut som gäller kyrkans 
administration och beslut som rör prästadömet. 
Första presidentskapet och första presidentskap
ets och de tolvs kvorums råd, som presiderar över 
kyrkan, är bemyndigade att fatta beslut som rör 
kyrkans riktlinjer och föreskrifter – som var kyrkans 
byggnader ska byggas och åldern på missionärer. 
Men även om dessa presiderande auktoriteter inne
har och utövar alla de nycklar som är delegerade 
till människan i den här tidsutdelningen, är de inte 
fria att ändra det gudomligt fastställda mönstret att 
endast män innehar ämbeten inom prästadömet.
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka är mina plikter som bärare 
av aronska prästadömet?
Herren har sagt att varje man som har ordinerats till prästadömet ska ”lära sin 
plikt och [verka] med all flit” (L&F 107:99). Som bärare av aronska prästadömet 
utför vi prästadömsförrättningar, tjänar andra och inbjuder alla att komma till 
Kristus.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan du använda för att 
hjälpa de unga männen förstå sina plikter?

L&F 20:46–59; 84:111 (aronska präs
tadömsbärare betjänar i förrättningar 
och inbjuder alla att komma till 
Kristus)

L&F 84:33–34; 107:99 (aronska präs
tadömsbärare bör lära sig sina plikter 
och vara trofasta i att utföra dem)

L&F 107:68 (aronska prästadöms
bärare tjänar andra när de hjälper 
biskopen att betjäna i timliga ting)

Henry B. Eyring, ”Eviga familjer”, 
Liahona, maj 2016, s. 81 84

Henry B. Eyring, ”Du är inte ensam i 
verket”, Liahona, nov. 2015, s. 80–83

Henry B. Eyring, ”Prästadömsbära
ren”, Liahona, maj 2014, s. 62–65

Plikt mot Gud (2010), s. 22–23, 46 47, 
70–71

Videor: ”Utför din plikt mot Gud”; 
”Tro på prästadömet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på hur det kändes 
när du tog emot aron
ska prästadömet. Vad 
betydde det för dig att ha 
den myndigheten? Hur 
påverkades dina tankar 
och handlingar av att du 
bar prästadömet?

De flesta aronska prästa
dömsbärarna känner till 
sin plikt att administrera 
sakramentet men är kan
ske inte medvetna om sin 
plikt att tjäna andra och 
inbjuda andra att komma 
till Kristus. Vad kan du 
göra för att hjälpa de unga 
männen känna till och 
utföra alla sina prästa
dömsplikter?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
det de minns från förra veckans lek
tion. Vilka frågor har de fortfarande? 
Hur levde de efter det de lärde sig 
under veckan som var?

• Skriv prästadömsplikternas tre 
kategorier från Plikt mot Gudpå tavlan: 
”Utföra prästadömsförrättningar”, 

”Tjäna andra” och ”Inbjuda alla att 
komma till Kristus”. Be de unga 
männen att skriva upp så många av 
sina prästadömsplikter som de kan 
under varje kategori. Hänvisa till 
listan under lektionens gång och lägg 
till fler poster allt eftersom de unga 
männen upptäcker andra plikter.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå sina plikter som 
aronska prästadömsbärare. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen att på ett 
papper skriva ner en upplevelse de 
haft när de fått hjälp av sin himmelske 
Fader. Sätt papperen i en behållare och 
be de unga männen att välja ett papper 
och läsa upp det för klassen. Du kan 
också lägga berättelser från president 
Henry B. Eyrings tal ”Du är inte ensam 
i verket” i behållaren. Vad lär de här 
berättelserna och upplevelserna de 
unga männen om hur Herren hjälper 
dem i deras tjänande i prästadömet? 

• En del kvorummedlemmar kanske 
arbetar på planerna under avsnittet 
”Prästadömsplikter” i Plikt mot Gud 
(se Plikt mot Gud, s. 22–29, 46–53, 
70–77). Be en eller flera att berätta hur 
det går.

• Be de unga männen att läsa om 
sina prästadömsplikter i L&F 20:46–
59 och Plikt mot Gud (s. 22–23, 46–47 
eller 70–71). Be dem ta reda på olika 

prästadömsplikter och lista dem på 
tavlan. Fråga de unga männen vilka 
plikter de lärde sig om och som de 
inte visste att de hade. Vad kan de 
göra för att utföra de plikterna?

• Be de unga männen att söka i 
skrifterna efter exempel på personer 
som utförde sina prästadömsplikter 
(till exempel i Matt. 3:1–6, 13–17; 
Jakob 1:18–19; Alma 15:16–18; 3 Nephi 
18:1–5). Be dem berätta om exemplen 
de hittar och säga vilken kategori från 
Plikt mot Gud som varje exempel faller 
under (”utföra prästadömsförrätt
ningar”, ”tjäna andra” eller ”inbjuda 
alla att komma till Kristus”). Hur 
välsignades personerna i skrifterna av 
sitt tjänande i prästadömet?

• Be de unga männen läsa delar 
president Henry B. Eyrings tal ”Eviga 
familjer” eller ”Prästadömsbäraren” 
(eller se videon ”Tro på prästadömet”) 

Undervisningstips

”När du under bön förbe
reder dig för att undervisa 
… kan [du] bli manad att 
betona vissa principer. Du 
kan få insikt om hur du 
bäst ska kunna presentera 
vissa begrepp. Du kan 
hitta åskådningsexempel 
och inspirerande berätt
elser i vardagslivet … Du 
kan känna dig manad att 
be en viss person hjälpa 
dig med lektionen. Du kan 
bli påmind om en person
lig händelse som du kan 
återge” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 47–48).
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och berätta om det som inspirerar 
dem att utföra sina prästadöms
plikter i eller utanför sina familjer. 
Be de unga männen att skriva ner 
en upplevelse de haft när de utövat 

sitt prästadöme eller lärde sig av en 
annan prästadömsbärares exempel. 
Hur har de unga männen och deras 
familjer välsignats av att de unga 
männen bär prästadömet?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de sina prästadömsplikter 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Medlemmen av kvorumpresidentskapet som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen att göra upp 
planer i delen ”Prästadömsplikter” 
i sitt exemplar av Plikt mot Gud och 
berätta för varandra vad de planerar 
att göra

• uppmana kvorummedlemmarna 
att berätta något som de lärde sig 
om sina prästadömsplikter för en 
familjemedlem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
föredöme och en mentor för 
sina lärjungar. Han lärde 
dem att be genom att be 
med dem. Han lärde dem 
att älska och tjäna genom 
sitt sätt att älska och betjäna 
dem. Han lärde dem hur 
man undervisar om hans 
evangelium genom sitt sätt 
att undervisa om det. Hjälp 
de unga männen utföra 
sina plikter genom att 
undervisa om evangeliet på 
Frälsarens sätt.
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför bör jag gå ut 
som missionär?
President Thomas S. Monson har sagt: ”Varje värdig och duglig ung man bör 
förbereda sig att verka som missionär. Missionsarbetet är en prästadömsplikt – 
en plikt som Herren förväntar sig av oss som har fått så mycket. Unga män, jag 
uppmanar er att förbereda er för att gå ut som missionärer” (”Vi möts tillsam
mans igen”, Liahona, nov. 2010, s. 6.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kommer att inspirera de 
unga männen att förbereda sig för att gå ut som missionär?

Matt. 28:19–20; L&F 50:13–14; 88:81 
(det är vår plikt att berätta om evan
geliet)

L&F 4 (egenskaper som dugliggör oss 
för att tjäna Herren)

L&F 18:9–16 (själarna är mycket vär
defulla i Guds ögon)

Neil L. Andersen, ”Förbered världen 
för Herrens andra ankomst”, Liahona, 
maj 2011, s. 49–52; se också videon 
”Din tid att gå på mission”

W. Christopher Waddell, ”En grund 
för livet”, Liahona, nov. 2011, s. 50–52

Video: ”Missionsarbete: En prästa
dömsplikt”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet leder kvorummötet. Han leder de unga männen 
när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadöms
plikter (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan 
kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en 
dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Tänk på glädjen som du 
eller någon du känner 
upplevde som heltidsmis
sionär. Vilka välsignelser 
har du fått tack vare mis
sionsarbete?

När har de unga männen 
berättat om evangeliet för 
andra? Vad kan du göra för 
att hjälpa aronska prästa
dömsbärare öka sin önskan 
att verka som missionär?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att i omkring en 
minut lista allt han minns från förra 
veckans lektion. Be de unga männen 
att läsa upp sin lista.

• Dela in de unga männen i grupper 
och be dem ta fram olika svar på 
frågan: ”Varför bör jag verka som 
heltidsmissionär?” Be en av de unga 
männen från varje grupp att skriva 
några av deras svar på tavlan.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå varför de bör gå ut 
som missionärer. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen att läsa Läran 
och förbunden 18:9–16 för sig själva 
och söka efter svar på frågan: ”Varför 
har Herren förpliktat prästadömsbär
are att dela med sig av evangeliet?” Be 
några av dem att berätta om sina svar 
för kvorumet. Varför är själarna mycket 
värdefulla i Guds ögon? Be de unga 
männen att berätta för kvorumet om 
när de har delat med sig av evangeliet.

• Visa videon ”Missionsarbete: En 
prästadömsplikt”. Be flera unga män 
att berätta vad de känner inför presi
dent Monsons ord. Uppmuntra de 
unga männen att skriva ner varför de 
vill verka som heltidsmissionärer och 
be dem att sätta upp det de skrivit på 
en plats där det kommer att påminna 
dem om deras önskan att verka.

• Läs tillsammans ett eller flera av 
skriftställena som listas i det här 
förslaget och fråga sedan de unga 
männen hur världen skulle se annor
lunda ut om alla kände till och levde 
efter evangeliet. Vilka problem eller 

utmaningar i världen i dag för
svinner när vi lever efter evangeliet? 
Hur är ditt liv annorlunda tack vare 
evangeliet?

• Visa videon ”Din tid att gå på 
mission” (eller läs tillsammans Sid 
Goings upplevelse i äldste Neil L. 
Andersens tal ”Förbered världen 
för Herrens andra ankomst”). Be 
kvorum ets medlemmar att lista saker 
som kan hindra unga män från att gå 
ut som missionär. Hjälp dem att upp
väga den listan genom att samtala om 
de stora välsignelserna som kommer 
av att man verkar som missionär.

• Skriv upp frågan från titeln på den 
här sammanfattningen på tavlan. 
Uppmana kvorummedlemmarna 
att söka svar på den här frågan 
medan de läser Läran och förbunden 
 4:2–4, eller följande uttalande av pre
sident Russell M. Nelson: ”Beslutet 
att verka som missionär formar den 
andliga framtiden för missionären, 
hans eller hennes maka och deras 

Undervisningstips

”En duktig lärare tänker 
inte: ’Vad ska jag göra i 
klassen i dag?’ Han frågar 
sig i stället: ’Vad ska mina 
elever göra i klassen i 
dag?’ Han frågar inte: ’Vad 
ska jag undervisa om i 
dag?’ utan snarare: ’Hur 
ska jag hjälpa mina elever 
att förstå vad de behöver 
lära sig?’” (Virginia H. 
Pearce, i Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 61).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd sina lär
jungar att handla i tro och 
att leva efter de sanningar 
han lärde. Han fann till
fällen för dem att inhämta 
lärdom genom upplevelser 
(se Luk. 5:1–11). Vad kan 
de unga männen göra nu 
som föder en önskan inom 
dem att verka som heltids
missionär?

efterkommande i framtida genera
tioner. En önskan att tjäna är ett natur
ligt resultat av omvändelse, värdighet 
och förberedelse” (”Fråga missionär
erna! De kan hjälpa er!” Liahona, nov. 

2012, s. 18). Med biskopens tillåtelse 
kan du be en hemkommen missionär 
berätta för kvorumet hur hans mis
sion har berikat hans liv.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför de bör verka 
som heltidsmissionärer? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han gör nu för att 
förbereda sig för att verka som 
heltidsmissionär

• fråga kvorumet om de vill ha som 
mål att lära sig Läran och förbunden 
kapitel 4 utantill under de kom
mande månaderna

• be kvorummedlemmarna utföra en 
av aktiviteterna för att förbereda sig 
för att verka som heltidsmissionär som 
finns i häftet Plikt mot Gud (s. 86–87).
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Utvalt material

Utdrag ur Neil L. Andersen, ”Förbered världen för Her
rens andra ankomst”, Liahona, maj 2011, s. 49–52

De som är intresserade av rugby vet att Nya 
Zeelands ”All Blacks”, ett namn de fått på grund 
av sina svarta matchdräkter, är det mest berömda 
rugbylaget någonsin [se stats.allblacks.com]. Att bli 
utvald att spela med i ”All Blacks” i Nya Zeeland 
kan jämföras med att spela i ett Superbowllag i ame
rikansk fotboll eller ett slutspelslag i fotbollsVM.

1961, när Sidney Going var 18 år gammal och bar 
aronska prästadömet, var han på god väg att bli rug
bystjärna i Nya Zeeland. Tack vare hans enastående 
förmågor trodde många att han året därpå skulle bli 
vald att spela för rugbylandslaget ”All Blacks”.

När Sid fyllde nitton bestämde han sig, mitt under 
det kritiska skedet i sin uppåtgående rugbykarriär, 
för att avstå från rugbyn för att gå ut som missionär. 
En del sade att han inte var klok. Andra sade att han 
var tokig [se Bob Howitt, Super Sid: The Story of a 
Great All Black (1978), s. 27]. De hävdade att han kan
ske aldrig skulle få samma chans inom rugbyn igen.

För Sid handlade det inte om vad han lämnade 
bakom sig, utan om möjligheten och ansvaret som 
låg framför honom. Han hade en prästadömsplikt 
att ge två år av sitt liv till att förkunna att Herren 
Jesus Kristus och hans återställda evangelium verk
ligen finns. Ingenting – inte ens en chans att få spela 
i landslaget med all den ära det skulle medföra – 
skulle hindra honom från att uppfylla den plikten 
[telefonsamtal med president Maxwell Horsford, 
Kaikohe stav på Nya Zeeland, mars 2011].

Han kallades av Guds profet att verka i Kanadamis
sionen Väst. För fyrtioåtta år sedan den här måna
den lämnade nittonårige äldste Sidney Going Nya 
Zeeland för att verka som missionär för Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Sid berättade för mig om en upplevelse han hade 
på sin mission. Det var kväll och han och hans 
kamrat skulle just gå hem till sin lägenhet. De 
bestämde sig för att besöka en till familj. Fadern lät 
dem komma in. Äldste Going och hans kamrat vitt
nade om Frälsaren. Familjen tog emot en Mormons 
bok. Fadern läste hela natten. En och en halv vecka 
senare hade han läst hela Mormons bok, Läran och 
förbunden och Den kostbara pärlan. Några veckor 
senare döptes familjen [telefonsamtal med äldste 
Sidney Going, mars 2011].

En mission i stället för en plats i Nya Zeelands land
slag All Blacks? Sid svarade: ”Välsignelsen av att 
[få föra in andra] i evangeliet överträffar allt [man] 
någonsin kan tänkas behöva offra” [epostmeddel
ande från äldste Sidney Going, mars 2011].

Ni kanske undrar vad som hände med Sid Going 
efter hans mission? Det viktigaste var: Ett evigt 
äktenskap med hans fästmö Colleen, fem under
bara barn och en generation barnbarn. Han har levt 
sitt liv med förtröstan på sin Fader i himlen, hållit 
buden och tjänat andra.

Och rugbyn då? Efter sin mission blev Sid Going en 
av de främsta halvbackarna i ”All Blacks” historia. 
Han spelade elva säsonger och var deras lagkap
ten i många år [se stats.allblacks.com/asp/profile.
asp?ABID=324].
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Hur bra var Sid Going? Han var så bra att träningar 
och tidsschemat för matcherna lades om eftersom 
han inte spelade på söndagar [telefonsamtal med 
president Maxwell Horsford, Kaikohe stav på Nya 
Zeeland, mars 2011]. Sid var så bra att Englands 
drottning prisade hans insatser i rugbyn [Sid Going 
förärades utmärkelsen M.B.E. (Member of the Order 
of the British Empire) 1978 för sina insatser inom rug
byn (se Howitt, Super Sid, s. 265)]. Han var så bra att 
det skrevs en bok om honom med titeln Super Sid.

Vad skulle hänt om Sid inte fått dessa hedersut
märkelser efter sin mission? Ett av de stora under
verken i denna kyrkas missionsarbete är att Sid 
Going och tusentals i likhet med honom inte har 
frågat sig: ”Vad får jag ut av min mission?” utan i 
stället frågat: ”Vad kan jag ge?”

Er mission blir ett heligt tillfälle för er att föra andra 
till Kristus och hjälpa till att förbereda Frälsarens 
andra ankomst.



163

JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad innebär det att stödja 
mina ledare i kyrkan?
Som medlemmar i kyrkan får vi möjlighet att visa vårt stöd för dem som 
Herren har kallat att tjäna. Vi räcker upp handen för att visa att vi stödjer 
kyrkans generalauktoriteter och var och en av ledarna i våra församlingar 
och stavar – inklusive aronska prästadömets kvorumpresidentskap. Att 
stödja ledare är mer än att bara räcka upp handen – det är att stå bakom 
dem, be för dem, ta emot uppdrag och kallelser som de ger, lyda deras råd 
och avstå från att kritisera dem.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera de unga män
nen att stödja sina ledare i kyrkan?

2 Mos. 17:8–12 (Aron och Hur stöder 
Moses händer)

L&F 21:1–6; 124:45–46 (de som hörsam
mar Herrens tjänares röst välsignas)

1 Nephi 18:9–14; L&F 84:23–25 (exem
pel på personer som förkastade sina 
ledare)

1 Kung. 17:8–16; 2 Kung. 5:8–14 
(exempel på personer som stödde 
sina ledare)

Henry B. Eyring, ”Kallad av Gud och 
understödd av folket”, Liahona, juni 
2012, s. 4–5

James E. Faust, ”Kallade och utkor
ade”, Liahona, nov. 2005, s. 53–55

Russell M. Nelson, ”Att stödja profet
erna”, Liahona, nov. 2014, s. 74–77

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvoru
mangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad gör du för att stödja 
kyrkans ledare? Hur har du 
välsignats av att göra det?

När har du sett aronska 
prästadömsbärare stödja 
kyrkans ledare – inklusive 
biskopen och deras kvo
rumpresidentskap? Vilka 
upplevelser kan de berätta 
om för varandra?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Fråga de unga männen vad de har 
gjort för att tillämpa det de lärde sig 
förra veckan. Har de några frågor 
eller ytterligare insikter om det som 
de lärt sig?

• Skriv lektionens rubrik på tavlan 
och be kvorumets medlemmar att 
tänka på andra ord som betyder 
samma sak som stödja. Be dem sedan 
skriva upp namnen på församlingens 
ledare på tavlan, inklusive kvorum
presidentskapet. Vad gör de unga 
männen för att stödja dessa personer?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vad det innebär 
att stödja kyrkans ledare. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Före kvorummötet ber du de unga 
männen att läsa president Russell M. 
Nelsons tal ”Att stödja profeterna” 
och vara förberedda att berätta något 
från talet som inspirerar dem att 
stödja president Thomas S. Monson. 

• Dela in kvorumet i grupper och ge 
varje grupp en del av president James 
E. Fausts tal ”Kallade och utkorade” 
eller Läran och förbunden 124:45–46. 
Be dem att söka efter välsignelserna 
som lovas till dem som stödjer sina 
ledare och varningar till dem som 
inte gör det. Be dem att berätta om 
det de hittar och att återge berättelser 
från talen som belyser välsignelserna 
eller varningarna.

• Be de unga männen att läsa 2 
Mosebok 17:8–12 och be en av dem 

sammanfatta berättelsen med egna 
ord. Vad har berättelsen att göra med 
att vi stödjer våra ledare i kyrkan? 
Hur är vi som Aron och Hur när vi 
stödjer vår kvorumpresident och 
andra ledare?

• Be några av de unga männen att 
hitta ett exempel på personer i skrift
erna som förkastade sina prästadöms
ledare, som Laman och Lemuel (se 1 
Nephi 18:9–14) eller Israels barn (se 
L&F 84:23–25). Be resten av de unga 
männen att hitta exempel på per
soner som följade en Herrens tjän
are, som änkan i Sarefat (se 1 Kung. 
17:8–16) eller Naaman (se 2 Kung. 
5:8–14). Be dem att återge sina berätt
elser och förklara vad de lär oss om 
konsekvenserna som följer av att man 
förkastar eller hedrar ledare i kyrkan.

Undervisningstips

”För att hjälpa eleverna 
förbereda sig på att 
besvara frågor, kanske 
du innan något läses eller 
framförs vill berätta för 
dem att du kommer att 
vilja höra deras åsikter … 
Du kan till exempel säga: 
’Lyssna när jag läser det 
här avsnittet, så att ni kan 
berätta vad ni tycker är 
mest intressant i det.’ Eller: 
’Se om ni kan förstå vad 
Herren säger oss om tro, 
när vi läser skriftstället’” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 69).
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• Be de unga männen läsa president 
Henry B. Eyrings artikel ”Kallad av 
Gud och understödd av folket” och 
söka efter exempel på hur vi kan 
stödja våra ledare i kyrkan. Ta med 
dig exemplar av kyrkans tidningar 
och be de unga männen hitta och dela 

med sig av bilder i tidningarna som 
representerar sätt att stödja ledare i 
kyrkan. Vad gör de unga männen för 
att stödja sina ledare, inklusive sitt 
kvorumpresidentskap? Vad kan de 
säga om de hör någon kritisera en av 
deras ledare?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att 
stödja kyrkans ledare? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder avslutar mötet. Han kan:

• uttrycka sina känslor inför led
arna som har kallats att presidera för 
närvarande

• leda ett kortfattat samtal om vad 
kvorummedlemmarna kan göra för 
att bättre stödja sina ledare i kyrkan.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar, förberedde dem 
och gav dem det viktiga 
ansvaret att undervisa 
och tjäna andra. På så sätt 
hjälpte han del att bli mer 
omvända till hans evan
gelium. Hur kan du följa 
Frälsarens exempel som 
rådgivande för aronska 
prästadömsbärare?
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Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Kallad av Gud och under
stödd av folket”, Liahona, juni 2012, s. 4–5

För många år sedan visade en artonårig elev mig 
vad det innebär att stödja Herrens tjänare. Jag 
känner mig fortfarande välsignad av hans ödmjuka 
exempel.

Han hade just påbörjat sitt första år på college. Han 
döptes mindre än ett år innan han lämnade hemmet 
för att påbörja sina studier vid ett stort universitet. 
Jag verkade där som hans biskop. …

Han frågade om han kunde få tala med mig på mitt 
kontor. Jag blev förvånad när han sade: ”Kan vi be 
tillsammans, och får jag vara den som ber?” …

Han inledde bönen med sitt vittnesbörd om att han 
visste att biskopen var kallad av Gud. Han bad Gud 
tala om för mig vad han skulle göra när det gällde 
en angelägenhet av stor andlig betydelse. Den unge 
mannen sade till Gud att han var övertygad om att 
biskopen redan kände till hans behov och skulle få 
det råd som han behövde höra.

Medan han talade kom de särskilda faror han skulle 
möta till mitt sinne. Rådet var enkelt men gavs tyd
ligt och klart: Be alltid, följ buden och var inte rädd.

Den unge mannen som hade varit medlem i ett år, 
undervisade genom exempel om vad Gud kan göra 
med en ledare när han har understötts av dem som 
han har kallats att leda genom deras tro och böner. 
Den unge mannen visade mig kraften i lagen om 
allmänt bifall i kyrkan (se L&F 26:2). Fastän Herren 
har kallat sina tjänare genom uppenbarelse kan de 
bara verka efter att ha blivit understödda av dem 
som de har kallats att tjäna.

Genom vår understödjande röst ger vi heliga löften. 
Vi lovar att be för Herrens tjänare, att han ska leda 

och stärka dem (se L&F 93:51). Vi förpliktar oss att 
se fram emot och förvänta oss att känna inspira
tionen från Gud i deras råd och närhelst de verkar i 
sitt ämbete (se L&F 1:38).

Det löftet behöver ofta förnyas i vårt hjärta. Din 
söndagsskolelärare försöker undervisa med Anden, 
men precis som du kan din lärare göra misstag 
framför klassen. Du å andra sidan kan bestämma 
dig för att lyssna och vara uppmärksam på de ögon
blick när du känner inspiration komma. Med tiden 
ser du färre misstag och fler bevis på att Gud hjälper 
läraren.

När vi höjer handen för att stödja en person så 
förpliktar vi oss att arbeta för det Herrens ändamål 
som personen har kallats att uppfylla. När våra barn 
var små kallades min hustru att undervisa de små 
barnen i vår församling. Jag höjde inte bara handen 
för att stödja henne, utan jag bad också för henne 
och bad sedan om tillåtelse att hjälpa henne. Det jag 
lärde mig om uppskattning för vad kvinnor gör och 
för Herrens kärlek till barn välsignar fortfarande 
min familj och mitt liv.

Jag talade nyligen med den unge mannen som 
stödde sin biskop för många år sedan. Jag fick veta 
att Herren och folket hade stöttat honom i kallelsen 
att verka som missionär, som stavspresident och 
som far. I slutet av vårt samtal sade han: ”Jag ber 
fortfarande för dig varje dag.”

Vi kan bestämma oss för att be dagligen för någon 
som kallats av Gud att tjäna oss. Vi kan tacka någon 
som har välsignat oss genom sitt tjänande. Vi kan 
erbjuda vår hjälp när någon vi har understött ber 
om frivilliga.1

De som uppehåller Herrens tjänare i hans rike blir 
understödda av hans enastående kraft. Vi behöver 
alla den välsignelsen.
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Gudaktighetens kraft [är] uppenbar i dess förordningar” (L&F 84:20).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa de unga männen förstå prästadömets förrätt
ningar och förbund. Det de upplever under lektionerna i den här enheten kan hjälpa 
dem uppskatta och ära förbunden de redan har ingått och se fram emot förrättningar 
de kommer att ta emot i framtiden, som ordination till melkisedekska prästadömet och 
templets förrättningar. Dessutom har aronska prästadömsbärare ett unikt behov av 
att förstå evangeliets förrättningar, eftersom de har kallats att utföra sakramentets och 
dopets förrättningar och att ordinera andra till ämbeten inom aronska prästadömet.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag göra så att sakramentet blir en mer meningsfull upplevelse för andra? (Plikt mot Gud)
Varför är förrättningar viktiga i mitt liv?
Varför är förbund viktiga i mitt liv?
Vilka förbund ingick jag vid dopet?
Hur kan jag ta emot den Helige Andens gåva?
Varför är templets förrättningar så viktiga?
Vad är prästadömets ed och förbund?
Vad betyder det att jag tar på mig Jesu Kristi namn?

Juli: Förrättningar och förbund
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Utföra prästadömsförrättningar”, sidorna 24–25, 
48–49, 72–73

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68



169

JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Plikt mot Gud

Hur kan jag göra så att 
sakramentet blir en mer 
meningsfull upplevelse för andra?
Frälsaren instiftade sakramentet som ett sätt för hans efterföljare att minnas 
honom och förnya sina förbund varje vecka. Sakramentet är en symbol för 
att Jesus Kristus offrade sitt kött och blod under försoningen för vår skull. 
På grund av detta är sakramentsmötet mycket heligt och bör vara en tid för 
vördnadsfull reflektion och mäktig andlig förnyelse. Som bärare av aronska 
prästadömet får vi möjlighet att hjälpa församlingen att få betydelsefulla and
liga upplevelser under sakramentet. Vår värdighet och vårt vittnesbörd kan till 
exempel påverka deras upplevelse.

Förbered dig andligen

Flera dagar innan kvorummötet ber du kvorumets medlemmar att förbereda en 
översikt som de kan använda för att undervisa varandra om sakramentet och 
be dem sedan ta med sig översikten till kvorummötet. (Kvorumets medlemmar 
kan göra detta som en del av sina planer i Plikt mot Gud för att lära sig och 
undervisa om förbund och förrättningar; se Plikt mot Gud, s. 18, 42 eller 66.)

När kvorumets medlemmar förbereder sina översikter kan de titta på filmen 
”Alltid minnas honom”. Be dem läsa Matteusevangeliet 26:26–28, tillsammans 
med JSÖ, Matteus 26:22, 24–25, och 3 Nephi 18:1–12, och söka efter varför 
Frälsaren instiftade sakramentet.

De kan tänka på följande frågor när de skapar sina översikter.

• Vad är avsikten med sakramentet? 
Vad symboliserar det?

• Hur kan vi alltid minnas Frälsaren?

• Varför tror du att det är viktigt att 
man tar sakramentet varje vecka?

• Hur kan vi bättre förbereda oss för 
att ta del av sakramentet?

• Hur representerar aronska prästa
dömsbärare Frälsaren när de delar ut 
sakramentet?

Uppmuntra kvorumets 
medlemmar att  förbereda 
sig andligen för den här 
lektionen genom att lära 
sig om sakramentet, 
fundera över vad sakra
mentet betyder för dem 
och planera för hur de kan 
undervisa andra om det de 
lär sig. Du gör detta på det 
effektivaste sättet om du 
ber dem om detta minst en 
vecka i förväg och sedan 
kontaktar kvorumets med
lemmar under veckan för 
att påminna dem.

Söndagsskolans för
slag ”Hur kan jag göra 
sakramentet mer men
ingsfullt för mig?” är 
en god förberedelse för 
den här lektionen. Du 
kan vilja samordna med 
söndagsskoleläraren för 
kvorumets medlemmar 
och planera att ha din lek
tion om sakramentet efter 
att de har lärt sig om det i 
söndagsskolan.



170

Leda ett kvorummöte

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i präst
ernas kvorum) leder kvorummötet. Det kan vara till hjälp att fylla i en dagord
ning för ett kvorummöte i förväg.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller kom på ett eget sätt att presentera veckans lektion:

Be kvorumets medlemmar att under mötets första minuter läsa sakraments
bönerna för sig själva (se LF 20:77, 79) tänka på orden i en sakramentspsalm 
som de gillar.

• Gå tillsammans kortfattat igenom 
principerna om kristuslik undervis
ning genom att gå igenom skriftställen 
som Läran och förbunden 11:21; 

12:8; 42:14. Uppmuntra kvorumets 
medlemmar att komma ihåg dessa 
principer när de berättar om vad de 
känner inför sakramentet i dag.

Lär tillsammans

Låt kvorumets medlemmar undervisa varandra om sakramentet (i mindre 
grupper eller tillsammans som kvorum) utifrån översikten de tog fram. När 
de har gjort det ber du dem samtala om hur det kändes när de bar sina vittnes
börd. Varför är det viktigt att berätta för andra om det vi lär oss?

Om några unga män inte har tagit fram en översikt ger du dem tid under 
kvorumets möte att göra det utifrån instruktionerna under ”Förbered dig and
ligen” ovan. Om möjligt ger du några av dem sedan tid att berätta för varandra 
om det de lär sig.

Inbjud till handling

Du kan använda följande idéer för att uppmuntra kvorumets medlemmar att 
berätta vad de har lärt sig:

Ge varje kvorummedlem tid till att komma på någon eller några som han kan 
berätta om sina insikter för och vittna om sakramentets lära för. Han kan till 
exempel undervisa sin familj, en mindre aktiv kvorummedlem, en klass i Unga 
kvinnor eller Primär eller familjerna han besöker som hemlärare. Be varje 
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kvorummedlem berätta för kvorumet vem han har valt. Du kan föreslå att kvo
rumets medlemmar, förutom att berätta detta för en annan person, också kan 
dela detta via sociala media.

• Ordna så att kvorumets medlem
mar får möjlighet att besöka några 
familjer i församlingen och undervisa 
dem om sakramentet. (En medlem 
i biskopsrådet eller församlingens 
missionsledare kan hjälpa dig välja ut 
medlemmar som har störst behållning 
av dessa besök, som nyomvända, 
familjer där inte alla är medlemmar 
eller familjer som inte kommer till 
sakramentsmötet regelbundet.) Dela 

med hjälp av kvorumpresidenten 
in kvorumets medlemmar i par och 
ge varje par i uppdrag att besöka en 
av dessa familjer. (Om möjligt bör 
ni planera in dessa besök så att de 
sker under kvorumets veckoträff. Se 
”Berätta om det vi lär oss” på webb
platsen Ungdomsaktiviteter.) Om det 
är svårt med resor kan kvorumets 
medlemmar få i uppdrag att under
visa sina egna familjer.

Be dem under ett framtida kvorummöte att berätta hur det gick.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar och gav dem till
fällen att tjäna och under
visa andra. Hur kan de 
unga männen i ditt kvorum 
välsignas när de under
visar varandra om det de 
lär sig om sakramentet?
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är förrättningar 
viktiga i mitt liv?
En förrättning är en helig, formell handling som har en andlig innebörd. För
rättningar utförs genom prästadömets myndighet och under ledning av dem 
som innehar prästadömets nycklar. Förrättningar hjälper oss att komma ihåg 
vilka vi är och påminner oss om vår plikt mot Gud. De hjälper oss att komma 
till Kristus och få evigt liv.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen som kan hjälpa dem förstå hur viktiga förrättningarna är?

Matt. 3:13–17 (Jesus Kristus blir döpt)

Apg. 19:1–6 (Paulus döper om per
soner som inte hade döpts på rätt sätt)

3 Nephi 11:21–26 (Jesus Kristus ger 
fullmakt att döpa och undervisar om 
rätt tillvägagångssätt)

Moroni 8:10–12 (Mormon undervisar 
om dopet)

L&F 84:19–21 (gudaktighetens kraft är 
uppenbar i prästadömets förordningar)

Trosartiklarna 1:3–5 (förrättningar är 
nödvändiga för frälsning)

David A. Bednar, ”Att alltid behålla 
våra synders förlåtelse”, Liahona, maj 
2016, s. 59–62

Gary E. Stevenson, ”Dina fyra 
minuter”, Liahona, maj 2014, s. 84–86

”Prästadömets förrättningar och väl
signelser”, Handbok 2: Kyrkans förvalt
ning (2010), 20.1

”Förrättningar”, Stå fast i din tro, s. 54

Video: ”Tro på prästadömets kraft”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka av evangeliets 
förrättningar har du tagit 
emot? Hur har de förrätt
ningarna välsignat ditt liv? 
Varför är de viktiga för 
dig?

Vilka förrättningar har 
de unga männen tagit 
emot? Vilka förrättningar 
förbereder de sig för att ta 
emot? Varför behöver de 
förstå hur viktiga evange
liets förrättningar är?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Visa ungdomarna en bild eller ett 
föremål som har att göra med före
gående veckas lektion och be dem 
förklara sambandet. Hur tillämpade 
de det de lärde sig?

• Be de unga männen skriva upp så 
många av evangeliets förrättningar 
som de kan komma på. Hjälp dem 
sedan att lyfta fram vilka förrätt
ningar i listan som är nödvändiga för 

upphöjelse.Varför gav vår himmelske 
Fader oss de förrättningarna? Hur 
skulle de unga männen svara om 
någon säger att förrättningar inte är 
nödvändiga? (Om de unga männen 
behöver förslag kan de gå till ”För
rättningar” i Stå fast i din tro eller 
avsnittet ”Den Helige Anden och 
prästadömets förrättningar” i äld
ste David A. Bednars tal ”Att alltid 
behålla våra synders förlåtelse”.)

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför förrätt
ningar är viktiga. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• I äldste David A. Bednars tal ”Att 
alltid behålla våra synders förlåtelse” 
beskriver avsnittet med titeln ”Att 
få och behålla syndernas förlåtelse 
genom förrättningar” välsignelserna 
med förrättningarna dop, handpå
läggning för den Helige Andens gåva 
och sakramentet. För att hjälpa de 
unga männen lära sig hur de här för
rättningarna kan hjälpa oss kan du be 
varje ung man att välja en förrättning 
och lista allt han lär sig om den i det 
här avsnittet. Be sedan de unga män
nen att undervisa resten av kvorumet 
om vad de lärde sig på ett kreativt sätt 
– kanske genom att använda bilder 
eller leka en lek.

• Be en gästtalare eller en ung man 
som har åstadkommit något betyd
ande att berätta vad kraven för 

bedriften var och hur han uppfyllde 
dem. (Han kanske fick en scout
utmärkelse, en utmärkelse för en 
akademisk bedrift eller provspelade 
och fick en roll i en pjäs.) Be sedan 
de unga männen att läsa stycket som 
börjar med ”På samma sätt” i äldste 
Gary E. Stevensons tal ”Dina fyra 
minuter”. Hur är förrättningarna 
som kraven som gästtalaren eller 
den unge mannen berättade om? 
Ni kan också läsa resten av äldste 
 Stevensons tal och se vad mer han lär 
om förrättningar.

• Låt de unga männen titta på 
videon ”Tro på prästadömets kraft.” 
Be dem lista förrättningarna som 
nämns på tavlan och välsignelserna 
vi får när vi deltar i respektive 
förrättning. Be ungdomarna berätta 

Undervisningstips

”Se till, medan du 
förbered er dig på att 
undervisa, att du varierar 
undervisningsmetoderna 
från lektion till lektion. 
Detta kan innebära att du 
under en lektion använder 
något så enkelt som en 
färgglad affisch eller 
väggplansch och under en 
annan skriver upp en rad 
frågor på tavlan” (Under
visning: Den högsta kallel
sen, s. 89).
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om när de har tagit emot eller varit 
med under en av förrättningarna 
(eller andra förrättningar, som en fars 
välsignelse eller en välsignelse av 
sjuka). Hur välsignades eller stärktes 
de av de upplevelserna?

• Gå tillsammans igenom listan 
över de fyra kraven för att man ska 
få utföra förrättningar i avsnitt 20.1 
i Handbok 2. Be de unga männen att 
läsa 3 Nephi 11:21–26 och berätta 
hur de kraven uppfylls i Frälsarens 
beskrivning av dopet. Hur uppfyller 
deras administration av sakramentet 
de fyra kraven? Vad händer om en 
förrättning utförs utan att kraven 
uppfylls? Fråga de unga männen 
varför det är viktigt för dem att känna 
till kraven när de förbereder sig för att 
undervisa andra om förrättningar.

• Be de unga männen föreställa sig 
att de undervisar en person med en 
annan tro om dopet och att han eller 
hon säger: ”Jag har redan döpt mig i 
min kyrka.” Hur skulle de unga män
nen på ett lyhört sätt hjälpa personen 

förstå varför han eller hon behöver bli 
döpt igen? Vilka skriftställen skulle 
de använda eller vilka upplevelser 
skulle de berätta om? Du kan föreslå 
att de tittar på kraven i avsnitt 20.1 i 
Handbok 2; Matteus 3:13–17; Apostla
gärningarna 19:1–6; 3 Nephi 11:21–26; 
Moroni 8:10–12. Om möjligt inbjuder 
du heltidsmissionärerna till lektionen 
och ber dem berätta för kvorumet om 
hur de förklarar för sina undersök
are hur viktiga förrättningar är (få 
biskopens godkännande först).

• Läs följande uttalande av president 
Spencer W. Kimball: ”Förrättningar 
tjänar som en påminnelse. Det är 
själva syftet med sakramentet, att 
hjälpa oss att inte glömma, att hjälpa 
oss att minnas” (Teachings of Spencer 
W. Kimball, sammanst. av Edward L. 
Kimball [1982], s. 112). Be de unga 
männen att lista evangeliets förrätt
ningar (som de som finns på s. 54 i Stå 
fast i din tro) och samtala om vad respek
tive förrättning hjälper oss att minnas.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför förrättningarna 
är viktiga? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur han ser på evangeli
ets förrättningar

• leda en kort dialog om hur de kan 
förbereda sig andligen för att officiera 
i heliga förrättningar.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände och bad 
för dem han undervis
ade (se Joh. 17). Hur kan 
du visa att du älskar och 
stöder de unga männen i 
ditt kvorum?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Allmänna anvisningar”, Handbok 2: 
Kyrkans förvaltning (2010), 20.1

20.1 Allmänna anvisningar

En förrättning är en helig handling, till exempel 
dopet, som utförs med prästadömets myndighet. 
Förrättningarna dop, konfirmation, ordination till 
melkisedekska prästadömet (för män), tempelbe
gåvning och tempelbesegling krävs för upphöjelse 
för alla ansvariga personer. De kallas de frälsande 
förrättningarna. I varje frälsande förrättning sluter 
mottagaren förbund med Gud.

Utförandet av en frälsande förrättning kräver 
bemyndigande av en prästadömsledare som inne
har vederbörliga nycklar eller som verkar under 
ledning av någon som innehar dessa nycklar. Ett 
sådant bemyndigande krävs också för att namnge 
och välsigna ett barn, inviga en grav, ge en patriark
alisk välsignelse och förbereda, välsigna och dela ut 
sakramentet. Bärare av melkisedekska prästadömet 
kan inviga olja, smörja och välsigna sjuka, ge en fars 
välsignelser och ge andra välsignelser till tröst och 

ledning utan att först inhämta godkännande från en 
prästadömsledare.

Bröder som utför förrättningar och välsignelser 
bör förbereda sig genom att leva värdigt och söka 
den Helige Andens vägledning. De ska utföra varje 
förrättning på ett värdigt sätt och se till att den upp
fyller följande krav:

1. Den ska utföras i Jesu Kristi namn.

2. Den ska utföras med prästadömets myndighet.

3. Den ska utföras på föreskrivet sätt, till exempel 
med användande av vissa ord eller invigd olja.

4. Den ska ha bemyndigats av den presiderande 
ämbetsman som innehar vederbörliga nycklar 
(vanligtvis biskopen eller stavspresidenten), om 
detta krävs enligt anvisningarna i det här kapitlet.

En prästadömsledare som har tillsyn över en förrätt
ning eller välsignelse ser till att den som utför den 
har nödvändig prästadömsmyndighet, är värdig och 
känner till och följer föreskrivna tillvägagångssätt. 
Ledaren försöker också göra förrättningen eller väl
signelsen till en vördnadsfull och andlig upplevelse.
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är förbund 
viktiga i mitt liv?
Vi ingår förbund när vi tar emot förrättningar som dop, ordination till prästa
dömet och templets förrättningar. Ett förbund är en helig överenskommelse 
mellan Gud och hans barn. Gud anger särskilda villkor och lovar att välsigna 
oss när vi lyder villkoren. När vi ingår och håller förbund berättigar det oss att 
få välsignelserna som Gud lovade oss. När vi väljer att inte hålla förbunden 
kan vi inte få välsignelserna. Våra förbund vägleder oss i våra beslut och hjäl
per oss att stå emot frestelser.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Hur kan du hjälpa de unga män
nen att vilja ingå och hålla förbund?

2 Mos. 19:5; L&F 35:24; 90:24 (vi väl
signas när vi håller förbunden)

Mosiah 5; Alma 46:10–37 (exempel på 
personer i Mormons bok som ingår 
och håller förbund)

L&F 82:10 (Herren är bunden när vi 
lyder)

Russell M. Nelson, ”Förbund”, 
 Liahona, nov. 2011, s. 86–89

Jeffrey R. Holland, ”Håll förbunden: 
Ett budskap till den som ska gå ut 
som missionär”, Liahona, jan. 2012, 
s. 48–51

D. Todd Christofferson, ”Kraften i 
förbund”, Liahona, maj 2009, s. 19–23

”Förbund”, Stå fast i din tro s. 51

Video: “Sträva Framåt”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har du blivit väl
signad av att ingå och 
hålla förbund? Har dina 
förbund någon gång väg
lett ett beslut du behövde 
fatta?

Hur kan du hjälpa de unga 
männen att bättre förstå 
förbunden som de har 
ingått och kommer att ingå 
i framtiden? Hur kan det 
hjälpa de unga männen 
att leva rättfärdigare om 
de förstår vad förbund är 
för något och varför de är 
viktiga?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att tänka på 
föregående lektion och turas om att 
sammanfatta det de lärde sig av lek
tionen med en mening. Hur tillämp
ade de det de lärde sig?

• Be en ung man komma fram. Visa 
vad ett förbund innebär genom att 
ge honom ett enkelt löfte mot att han 
utför något enkelt (du kan till exem
pel lova honom en liten belöning för 

att han läser upp en trosartikel ur 
minnet). Ge den unge mannen tillfälle 
att göra sin del av avtalet om han så 
vill och uppfyll i så fall löftet. Hjälp 
de unga männen att förklara vad för
bund innebär (se det tredje stycket 
i president Russell M. Nelsons tal 
”Förbund”) och be dem förklara hur 
det här exemplet liknar och skiljer sig 
från de förbund vi sluter med Gud.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför vi ingår 
förbund. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han 
kan göra det som en del av sin plan 
i Plikt mot Gud för att lära sig och 
undervisa om förbund och förrätt
ningar (se ”Förstå läran”, s. 18, 42 
eller 66).

• Be de unga männen föreställa sig 
att de försöker hjälpa en vän som har 
en annan tro att förstå vad förbund 
innebär. Be dem studera ”Förbund” i 
Stå fast i din tro eller skriftställena som 
listas i det här förslaget och förbereda 
sätt som de kan förklara vad förbund 
innebär för sin vän. Be dem att prova 
på sin plan genom att undervisa 
varandra. Be dem att inte glömma 
att berätta varför de själva tycker att 
förbund är viktiga.

• Be de unga männen att enskilt 
studera Mosiah 5 och markera ord 
eller begrepp om att ingå och hålla 
förbund som gör intryck på dem. 
Be dem att skriva det de hittar på 
tavlan. Skriv ”Jag tycker att det är 
viktigt att hålla mina förbund därför 
att ________” på tavlan. Be varje ung 
man att avsluta meningen.

• Visa en bild på hur kapten Moroni 
reser frihetsbaneret (se Evangeliebilder, 
nr 79). Be de unga männen att lyfta 
fram detaljer i bilden och kortfattat 
berätta om dem (se Alma 46:10–37). 
Vilka förbund ingick nephiterna (se 
v. 20–22)? Varför valde de att ingå de 
förbunden trots farorna de stod inför? 
Hur påverkades stridens utgång av 
förbunden? Be de unga männen att 
lista förbunden som de har ingått. 
Hur hjälper de förbunden oss att 
övervinna svårigheter och frestelser?

Undervisningstips

”Du kan visa att du lyssnar 
genom att se intresserad 
ut. Du kan titta på talaren 
istället för på lektionsmate
rialet eller på annat i rum
met. Du kan uppmuntra 
talaren att avsluta sina 
tankar utan avbrott. Du 
kan låta bli att komma med 
råd eller synpunkter alltför 
tidigt i diskussionen” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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• Läs, titta på eller lyssna till berätt
elsen i början av äldste D. Todd 
Christoffersons tal ”Kraften i 
 förbund”. Hur hjälpte Pamelas för
bund henne att hantera sin tragedi? 
Be varje ung man att läsa en av de 
resterande delarna av talet och söka 
efter svar på frågan: ”Hur kan mina 
förbund stärka och skydda mig?” Be 
de unga männen att berätta vad de 
hittar. Be dem att samtala om speci
fika situationer de kan ställas inför 
under den kommande veckan där 
de kan hämta styrka eller skydd från 
sina förbund.

• Skriv orden ”Förbund” och ”Mis
sionsarbete” på tavlan. Be de unga 
männen att läsa en del vardera av 
äldste Jeffrey R. Hollands artikel 
”Håll förbunden: Ett budskap till 
den som ska gå ut som missionär”. 
Be dem att vara uppmärksamma 
på förhållandet mellan förbund och 
missionsarbete. Be de unga männen 
berätta för varandra om det de lär 
sig av äldste Hollands budskap. Hur 
påverkar hans råd det de kommer att 
göra för att förbereda sig för att verka 
som heltidsmissionärer?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad förbund inne
bär bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad det betyder för honom 
att ingå ett förbund

• uppmuntra andra kvorummedlem
mar att berätta om sina intryck av det 
de har lärt sig för en familjemedlem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd sina 
lärjungar att utöva tro och 
handla efter sanningarna 
han lärde (se Luk. 18:18–
25). Hur kan du hjälpa de 
unga männen att känna en 
önskan att delta i förrätt
ningar och förbund och 
ära sina förbund genom 
rättfärdiga handlingar?
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Utvalt material

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”Kraften i förbund”, 
Liahona, maj 2009, s. 19–23

Den 15 augusti 2007 drabbades Peru av en kraftig 
jordbävning som nästan ödelade kuststäderna Pisco 
och Chincha. Liksom många andra av kyrkans 
ledare och medlemmar satte Wenceslao Conde, pre
sident för Balconcitos gren i Chincha, genast igång 
med att hjälpa dem vars hem hade drabbats.

Fyra dagar efter jordbävningen befann sig äldste 
Marcus B. Nash i de sjuttios kvorum i Chincha för 
att hjälpa till med samordningen av kyrkans hjälpin
satser där, och han mötte president Conde. Medan 
de talade om förödelsen som inträffat och vad som 
gjordes för att hjälpa offren, närmade sig president 
Condes hustru Pamela, bärande ett av sina små 
barn. Äldste Nash frågade syster Conde hur det 
stod till med hennes barn. Med ett leende svarade 
hon att alla genom Guds godhet var i säkerhet och 
mådde bra. Han frågade om Condes bostad.

”Den är borta”, svarade hon enkelt.

”Och era saker då?” frågade han.

”Allt begravdes under spillrorna av vårt hem”, svar
ade syster Conde.

”Ändå”, påpekade äldste Nash, ”ler du medan vi 
talar”.

”Ja”, sade hon, ”jag har bett och jag har fått frid. 
Vi har allt vi behöver. Vi har varandra, vi har våra 
barn, vi är beseglade i templet, vi har denna under
bara kyrka och vi har Herren. Vi kan bygga igen 
med Herrens hjälp.”

 ”Förbund”, Stå fast i din tro, s. 51

Ett förbund är en helig överenskommelse mellan 
Gud och en människa eller en grupp av människor. 
Gud ställer upp vissa villkor, och han lovar att 
välsigna oss när vi uppfyller dessa villkor. När vi 
väljer att inte hålla ett förbund kan vi inte få välsign
elserna, och i vissa fall lider vi ett straff som följd av 
vår olydnad.

Alla prästadömets frälsande förrättningar är 
knutna till förbund. Du ingick till exempel ett 
förbund när du döptes, och du förnyar det för
bundet varje gång du tar del av sakramentet (se 
Mosiah 18:8–10; L&F 20:37, 77, 79). Om du har 
mottagit melkisedekska prästadömet har du inträtt 
i prästadömets ed och förbund (se L&F 84:33–44). 
Tempelbegåvningen och beseglingens förrättning 
innefattar också heliga förbund.

Kom alltid ihåg och hedra de förbund du sluter med 
Herren. Då behöver du inte få befallning i allt du 
gör (se L&F 58:26–28). Du inspireras av den Helige 
Anden, och ett Kristuslikt beteende blir en del av 
din natur. Som Herren lovat, ”skall du få uppenbar
else på uppenbarelse, kunskap på kunskap, så att du 
kan lära känna hemligheterna och de fridgivande 
tingen – det som ger glädje, det som ger evigt liv” 
(L&F 42:61). Ditt största hopp bör vara att få njuta 
den glädje som kommer genom hans gudomliga 
ledning, din största fruktan bör vara att gå miste om 
dessa välsignelser.

Ytterligare hänvisningar: Jeremia 31:31–34; Mosiah 
5; Moroni 10:33; L&F 82:10; 97:8; 98:13–15
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka förbund ingick 
jag vid dopet?
När vi döptes ingick vi ett förbund med Gud. Vi lovade att ta på oss Jesu Kristi 
namn, hålla hans bud och tjäna honom till änden. Vår himmelske Fader lovade 
att förlåta oss för våra synder och att ge oss den Helige Andens gåva under 
konfirmationens förrättning. Vi förnyar det förbundet varje gång vi tar del av 
sakramentet.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan hjälpa de unga männen att komma ihåg och 
hålla sina dopförbund?

Joh. 3:5; 2 Nephi 31:4–13, 17 (dopet är 
nödvändigt för evig frälsning)

Mosiah 18:8–10; L&F 20:37 (vad vi tar 
på oss att göra när vi döps)

Hugo Montoya, ”Prövade och frest
ade – men hjälpta”, Liahona, nov. 2015, 
s. 53–55

Robert D. Hales, ”Dopförbundet: Att 
vara i riket och tillhöra riket”, Liahona, 
jan. 2001, s. 6–9

Carole M. Stephens, ”Vi har stor 
anledning att glädjas”, Liahona, nov. 
2013, s. 115–117

”Ditt dopförbund”, ”Utlovade väl
signelser av dopet”, Stå fast i din tro, 
s. 21–23

Video: ”Samma lagtröja”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad minns du från ditt 
dop? Hur har ditt liv 
påverkats av dina dopför
bund?

Hur kan du hjälpa de 
unga männen att bättre 
förstå sina dopförbund? 
Hur kan du hjälpa dem 
stärka sin beslutsamhet att 
hålla de förbunden?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje kvorummedlem avsluta 
följande mening: Jag tycker att det 
jag lärde mig under förra lektionen 
är viktigt därför att ________. Hur 
tillämpade de det de lärde sig?

• Visa en bild på ett dop (till exempel 
Evangeliebilder, nr 103–4). Berätta om 

när du döptes, bland annat om hur det 
kändes. Be de unga männen berätta 
om när de deltog i ett dop eller såg 
någon bli döpt. Be dem lista för
bunden på tavlan som de ingick när 
de döptes. Be dem att lägga till saker 
i listan allt eftersom de lär sig mer om 
sina dopförbund under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå förbunden de 
ingick vid dopet. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen läsa Mosiah 
18:8–10. Vad lär de sig om hur vi lovar 
att bemöta andra när vi har döpts? 
För att hjälpa de unga männen att lära 
sig hur vi kan bära varandras bördor, 
dela in dem i grupper och låt varje 
grupp studera en del av äldste Hugo 
Montoyas tal ”Prövade och frest
ade – men hjälpta”. Låt varje grupp 
berätta för klassen om det de lärde 
sig. Grupperna kan göra en plansch 
över det de lärde sig, berätta om egna 
upplevelser om det är lämpligt, eller 
återge berättelser ur skrifterna som 
undervisar om samma princip.

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och under
visa om förbund och förrättningar (se 
”Förstå läran”, s. 18, 42 eller 66).

• Be de unga männen slå upp skrift
ställena som listas i det här förslaget. 

Be dem att markera löftena vi ger när 
vi döper oss och skriva upp det de 
hittar på tavlan. Hur kan vi hålla löf
tena? Be de unga männen berätta om 
personer som håller löftena som listas 
på tavlan (även personer i skrifterna). 
Hur har de unga männen välsignats 
av att hålla de löftena?

• Be de unga männen läsa ”Ditt dop
förbund” i Stå fast i din tro och lyfta 
fram vilka löfte vi ger när vi döps. 
Låt de unga männen titta på videon 
”Samma lagtröja” eller läsa berättel
sen i början av Carole M. Stephens 
tal ”Vi har stor anledning att gläd
jas”. Be dem vara uppmärksamma på 
hur personer i berättels erna hedrade 
sina dopförbund. Ge kvorummed
lemmarna tid att berätta vad de har 
lärt sig. Be kvorumpresidenten leda 
ett samtal om hur de kan bli bättre 
på att hålla sina  dopförbund i allting 
och överallt.

Undervisningstips

”Framstående lärare tar 
inte åt sig äran för hur 
deras elever lär sig och 
utvecklas. Likt trädgårds
mästare som planterar och 
tar väl hand om sin odling, 
strävar de efter att skapa 
bästa möjliga inlärnings
förhållanden. Sedan tackar 
de Gud när de ser fram
stegen hos dem som de 
undervisar” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 62).
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• Visa en bild på Frälsarens dop (se 
Evangeliebilder, nr 35) och be en kvo
rummedlem läsa 2 Nephi 31:4–10. Be 
de unga männen berätta om exempel i 
skrifterna som visar hur Jesus Kristus 
höll sitt förbund med Fadern (de kan 
få idéer från Evangeliebilder, nr 36–48). 
Be dem att berätta om när de har för
sökt följa Frälsarens exempel.

• Be de unga männen att läsa tre 
stycken i äldste Robert D. Hales tal 
”Dopförbundet: Att vara i riket och 
tillhöra riket”, från och med ”Vid dopet 
ingår vi ett förbund med vår himmel
ske Fader”. Be dem att vara uppmärk
samma på förbund vi ingår när vi döps 
och be dem att skriva upp det de hittar 
på tavlan. Hur bör våra liv förändras 
på grund av att vi är döpta? Hur har 
det förändrat de unga männens liv?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de sina dopförbund 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur han känner att det 
är lättare att ära prästadömet när han 
håller sina dopförbund

• be kvorumets medlemmar att över
väga om det finns något de behöver 
sluta göra eller behöver börja göra för 
att mera trofast hålla sina dopförbund.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom att 
tillbringa tid i ensamhet, i 
bön och fasta. I enskildhet 
sökte han sin himmelske 
Faders vägledning (se 
3 Nephi 19:19–23). Hur 
kommer du att följa Fräls
arens exempel i dina förbe
redelser för att undervisa 
de unga männen?
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Utvalt material

”Dopet”, Stå fast i din tro, s. 21–22

När du döptes ingick du ett förbund med Gud. Du 
lovade ta på dig Jesu Kristi namn, hålla hans bud 
och tjäna honom till slutet (se Mosiah 18:8–10; L&F 
20:37). Du förnyar detta förbund varje gång du tar 
del av sakramentet (se L&F 20:77, 79).

Att ta på sig Jesu Kristi namn. När man tar på sig 
Jesu Kristi namn, ser man sig som hans. Man sätter 
honom och hans verk främst i livet. Man vill det 
som han vill i stället för det man själv vill eller det 
världen lär en att vilja.

I Mormons bok förklarar kung Benjamin varför det 
är viktigt att ta på sig Frälsarens namn:

”Det finns inget annat namn givet varigenom 
frälsning kommer. Därför vill jag att ni skall ta på er 
Kristi namn, alla ni som har ingått i förbundet med 
Gud om att ni skall vara lydiga till er levnads slut.

Och det skall ske att den som gör detta skall bli 
funnen vid Guds högra sida, ty han känner det 
namn varmed han kallas, ty han skall kallas vid 
Kristi namn.

Och det skall nu ske att den som inte tar på sig 
Kristi namn måste kallas vid något annat namn. 
Därför finner han sig vara på Guds vänstra sida” 
(Mosiah 5:8–10).

Att hålla buden. Ditt dopförbund är ett beslut att 
komma in i Guds rike, skilja dig från världen och 
stå som vittne om Gud ”alltid och i allting och 
överallt” (Mosiah 18:9). Din strävan att stå som 
vittne om Gud innefattar allt du gör och säger. 
Sträva alltid efter att komma ihåg och hålla Her
rens bud. Håll tankar, ord och handlingar rena. 
När du söker underhållning i form av film, teve, 
internet, musik, böcker och tidningar bör du vara 
noga med att se, lyssna på och läsa endast sådant 
som är upplyftande. Klä dig lämpligt. Välj vänner 
som uppmuntrar dig att nå dina eviga mål. Håll 
dig borta från omoral, pornografi, hasardspel, 
tobak, alkohol och illegala droger. Håll dig värdig 
att komma in i templet.

Att tjäna Herren. Befallningen att avskilja sig från det 
världsliga innebär inte att avskärma sig från andra. 
En del av dopförbundet är att tjäna Herren, och man 
tjänar honom bäst när man tjänar sin nästa. När 
profeten Alma undervisade om dopförbundet, sade 
han att vi bör vara ”villiga att bära varandras bördor 
så att de kan bli lätta” och ”villiga att sörja med dem 
som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av 
tröst” (Mosiah 18:8–9). Visa alla människor vänlig
het och respekt och följ Jesu föredöme i ditt sätt att 
behandla andra.
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Utvalt material

Utdrag ur Carole M. Stephens, ”Vi har stor anledning 
att glädjas”, Liahona, nov. 2013

När min svärfar gick bort samlades vår familj för att 
hälsa på andra som kommit för att ta farväl av den 
bortgångne. Under kvällens lopp då vi samtalade 
med släkt och vänner såg jag ofta att vår  tioårige 
dotterson Porter stod nära min svärmor – sin 
 farmor. Ibland stod han bakom henne och vakade 
över henne. En gång såg jag hur han tog henne 
under armen. Jag såg hur han klappade henne på 
handen, gav henne små kramar och stod bredvid 
henne.

Flera dagar senare såg jag det fortfarande framför 
mig. Jag kände mig manad att skicka Porter ett litet 
brev för att berätta vad jag sett. Jag mejlade honom 
och berättade vad jag sett och känt. Jag påminde 
Porter om förbunden han ingick när han döptes och 
citerade Almas ord i Mosiahs 18:e kapitel:

”Eftersom ni nu önskar komma in i Guds fålla och 
kallas hans folk och är villiga att bära varandras 
bördor så att de kan bli lätta,

ja, och är villiga att sörja med dem som sörjer, ja, 
och trösta dem som står i behov av tröst och stå som 
vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där 
ni må befinna er, ända intill döden … så att ni kan få 
evigt liv …

Om detta är ert hjärtas önskan, vad har ni då 
emot att döpas i Herrens namn som ett bevis inför 

honom på att ni har slutit förbund med honom 
om att ni skall tjäna honom och hålla hans bud, så 
att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er?” 
[Mosiah 18:8–10].

Jag förklarade för Porter att Alma lärde att de som 
vill döpas behöver vara villiga att tjäna Herren 
genom att tjäna andra – hela livet! Jag sade: ”Jag vet 
inte om du tänkte på det, men du höll dina för
bund när du visade kärlek och omsorg om farmor. 
Vi håller våra förbund varje dag när vi är vänliga, 
visar kärlek och tar hand om varandra. Jag ville 
bara berätta för dig att jag är stolt över dig för att 
du håller dina förbund! När du håller förbunden 
du ingick när du döptes så förbereder du dig för att 
ordineras till prästadömet. Det ytterligare förbundet 
ger dig fler möjligheter att välsigna och tjäna andra 
och hjälper dig förbereda dig för förbunden som 
du kommer att ingå i templet. Tack för att du är ett 
sådant bra föredöme för mig! Tack för att du visade 
mig hur det ser ut när man håller sina förbund!”

Porter svarade: ”Mormor, tack för ditt brev. När jag 
stod där och kramade om farmor visste jag inte att 
jag höll förbund, men det kändes varmt i hjärtat, 
verkligen bra. Jag vet att det var den Helige Anden 
jag kände i hjärtat.”

Jag kände mig också varm i hjärtat när jag insåg att 
Porter hade förstått sambandet mellan att hålla för
bunden och löftet ”att [vi] alltid kan ha hans Ande 
hos [oss]” [L&F 22:77] – ett löfte som kan infrias 
genom att vi tar emot den Helige Andens gåva.
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag ta emot den 
Helige Andens gåva?
När vi har döpts får vi ta emot konfirmationens förrättning. Under förrätt
ningen blir vi ombedda att ”ta emot den Helige Anden”. Det betyder att den 
Helige Anden kan vara vår ständige följeslagare om vi vill att han ska vara det 
och vi bjuder in honom till våra liv och trofast lyder buden.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller tal kan hjälpa de unga männen förstå hur den Helige Andens 
gåva kan hjälpa och välsigna dem under deras liv?

Apg. 8:14–17; L&F 33:15; Trosartik
larna 1:4 (den Helige Andens gåva 
förlänas genom handpåläggning)

1 Nephi 2:9–20 (Nephis exempel på 
hur man kan vara mottaglig för den 
Helige Anden)

1 Nephi 15:1–11 (när vi bryter mot 
buden hindrar det oss från att ta emot 
den Helige Anden)

1 Nephi 16:14–29; 18:8–22; Alma 37:38–
46 (vad vi kan lära oss av Liahona)

L&F 20:77 (när vi tar del av 
sakrament et förnyar vi våra förbund 
och kan alltid ha Anden hos oss)

L&F 121:45–46 (den Helige Anden är 
vår ständige ledsagare när vi är dygd
iga och kärleksfulla)

Henry B. Eyring, ”Den Helige Anden 
som din ledsagare”, Liahona, nov. 
2015, s. 104–107

David A. Bednar, ”Ta emot den Helige 
Anden”, Liahona, nov. 2010, s. 94–97

”Den Helige Andens gåva”, Stå fast i 
din tro, s. 69

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har den Helige 
Andens gåva tröstat eller 
hjälpt dig? När kände du 
dig nära Anden? Vilka 
upplevelser kan du berätta 
om för de unga männen?

Har de unga männen upp
levt den Helige Andens 
gåva? Förstår de vad 
de behöver göra för att 
vara värdiga den Helige 
Andens sällskap?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
när de tillämpade en princip under 
veckan som var från förra veckans 
lektion.

• Be de unga männen att tänka på 
när de senast såg någon konfirmeras 

som medlem i kyrkan. Vilka ord 
användes under förrättningen? Vad 
innebär det att ”ta emot den Helige 
Anden”? Be de unga männen att 
fortsätta att tänka på frågan under 
lektionens gång.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå hur man tar emot 
den Helige Anden. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be ungdomarna att söka i president 
Henry B. Eyrings tal ”Den Helige 
Anden som din ledsagare” efter uttal
anden som hjälper dem förstå hur 
de oftare kan ha den Helige Andens 
sällskap. Uppmuntra dem att tänka 
på varför vi behöver ha den Helige 
Andens sällskap och hur vi bör svara 
på dess maningar. Hur påverkar det 
som de unga männen ser, tänker och 
gör deras förmåga att känna Anden? 
Be dem begrunda vad de behöver 
ändra på i sina liv. Ge dem tillfälle 
att dela med sig av sina tankar om de 
känner sig trygga i detta.

• Be de unga männen att enskilt läsa 
1 Nephi 2:9–19 och 1 Nephi 15:1–11. 
Be hälften av kvorumet att vara 
uppmärksamma på och samtala om 
vad Nephi gjorde för att ta emot den 
Helige Anden. Be den andra hälften 
att vara uppmärksamma på och 
samtala om vad Laman och Lemuel 
gjorde som hindrade dem från att ta 
emot den Helige Anden. Be dem att 

skriva det de hittade på tavlan. Vad 
kan de unga männen lära sig av de 
exemplen som kan hjälpa dem att ta 
emot den Helige Anden i sina liv?

• Se till att varje ung man har ett 
exemplar av Vägledning för de unga. 
Be varje ung man att välja ett av 
avsnitten i Vägledning för de unga, läsa 
det och markera det som de behöver 
göra och inte göra för att ta emot den 
Helige Anden. Be dem att berätta 
vad de lär sig om den Helige Anden 
utifrån det de läser. Hur kommer det 
att hjälpa dem att ta emot den Helige 
Anden i sina liv?

• Läs tillsammans de sista tre styck
ena i avsnittet ”Den Helige Andens 
gåva” i äldste David A. Bednars tal 
”Ta emot den Helige Anden”. Be en 
kvorummedlem att sammanfatta 
äldste Bednars huvudbudskap. Be 
varje ung man att läsa ett av de tre 
följande avsnitten i talet och söka 
efter svar på frågor av följande slag: 

Undervisningstips

”Den Helige Anden kan 
mana en eller flera av dem 
du undervisar att bidra 
med insikter som andra 
behöver höra. Var öppen 
för maningar du får att 
vända dig till särskilda 
personer. Du kan till och 
med känna dig manad att 
be någon som inte erbjudit 
sig frivilligt att uttrycka 
sina åsikter” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 63).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren lovade sina forna 
apostlar: ”Jag skall inte 
lämna er faderslösa” (Joh. 
14:18). Den Helige Anden 
kan undervisa, väg
leda och trösta dig i ditt 
ämbete. Vad kan du göra 
för att öka hans inflytande 
i ditt liv?

Hur kvalificerar vi oss för att ha den 
Helige Andens sällskap? Vad kan 
hindra oss från att ta emot den Helige 
Anden? Be dem att berätta vad de 
hittar och vad de tänker göra för att 
följa äldste Bednars råd.

• Visa en bild på Lehi och Liahona 
(se Evangeliebilder, nr 68) och be de 
unga männen berätta vad de kän
ner till om Liahona. Be hälften av 

kvorumet läsa 1 Nephi 16:14–29 och 
den andra hälften 1 Nephi 18:8–22. 
Be dem söka svaren på följande fråga: 
”Hur kan Liahona jämföras med den 
Helige Anden?” Be dem att delge sina 
tankar. Vad lär sig de unga männen 
av Lehis familjs upplevelser som kan 
hjälpa dem själva att ta emot den 
Helige Anden? Läs Alma 37:38–46 när 
ni samtalar om det.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att 
ta emot den Helige Anden? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorumets medlemmar att läsa 
Läran och förbunden 121:45–46 under 
sina personliga studier och sedan 
berätta under ett kommande kvorum
möte om det de lärde sig av de vers
erna om att ta emot den Helige Anden

• uppmana kvorumets medlemmar 
att komma på en sak som de ska göra 
den här veckan för att bli mer värdiga 
den Helige Andens sällskap.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Ta emot den Helige 
Anden”, Liahona, nov. 2010, s. 95

Förrättningen att konfirmera en ny medlem i kyrkan 
och ge den Helige Andens gåva är både enkel och 
djup. Värdiga bärare av melkisedekska  prästadömet 
lägger sina händer på en persons huvud och 
nämner honom eller henne vid namn. Sedan, med 
det heliga prästadömets myndighet och i Frälsarens 
namn konfirmeras personen som medlem i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och följande 
viktiga ord uttalas: ”Ta emot den Helige Anden.”

Förrättningens enkelhet kan göra att vi förbiser 
dess betydelse. Dessa fem ord – ”ta emot den 
Helige Anden” – är inte ett passivt uttalande utan 
ett åläggande från prästadömet – en bemyndigad 
uppmaning att vi ska verka av oss själva och utan 
att påverkas av annat (se 2 Ne. 2:26). Den Helige 

Anden börjar inte verka i vårt liv bara för att händer 
läggs på vårt huvud och dessa fem viktiga ord sägs. 
När vi tar emot förrättningen accepterar var och en 
av oss ett heligt och fortgående ansvar att önska, 
att söka, att arbeta för och leva på ett sådant sätt att 
vi verkligen ”tar emot den Helige Anden” och dess 
medföljande andliga gåvor. ”Ty vad gagnar det en 
människa om någon skänker henne en gåva och hon 
inte tar emot gåvan? Se, hon gläds inte över det som 
ges henne, inte heller gläds hon över den som är 
gåvans givare” (L&F 88:33).

Vad bör vi göra för att den här bemyndigade 
uppmaningen att söka den tredje medlemmen i 
gudomens sällskap ska bli en fortgående realitet? 
Låt mig föreslå att vi behöver 1) uppriktigt önska 
att ta emot den Helige Anden, 2) på lämpligt sätt 
bjuda den Helige Anden in i vårt liv och 3) trofast 
lyda Guds bud.
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är templets 
förrättningar så viktiga?
Templets förrättningar leder till de största välsignelserna som vår himmelske 
Fader kan ge sina barn. De förrättningarna förbereder oss för att leva för alltid 
med vår himmelske Fader och våra familjer efter det här livet. De välsignar 
oss med andlig kraft och vägledning under jordelivet. I templet kan vi också ta 
emot viktiga förrättningar till förmån för förfäder som dog utan att få tillfälle 
att själva ta emot de förrättningarna.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad kan 
inspirera de unga männen att uppfylla kraven för och delta i templets förrättningar?

L&F 84:19–22 (gudaktighetens kraft 
är uppenbar i prästadömets förord
ningar)

L&F 131:1–4 (det nya och eviga äkten
skapsförbundet)

Kent F. Richards, ”Gudaktighetens 
kraft”, Liahona, maj 2016, s. 118–120

President Thomas S. Monson, ”Temp
lets välsignelser”, Liahona, maj 2015, 
s. 91–93

Quentin L. Cook, ”Rötter och grenar”, 
Liahona, maj 2014, s. 44–48

”Tempel”, Stå fast i din tro, s. 146–149

Video: ”Templet är en ledstjärna” 
”Sam Hepworths förberedelse för 
missionen”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har templets för
rättningar väglett och 
välsignat ditt liv? Hur har 
du kommit närmare din 
himmelske Fader genom 
att delta i de förrättning
arna?

Vilka upplevelser har 
kvorumets medlemmar 
haft med templets förrätt
ningar? Hur kan de hjälpa 
varandra lära sig om och 
få ett vittnesbörd om 
templets förrättningar?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Ta med dig ett föremål eller en 
bild till klassen och fråga vad det har 
att göra med föregående lektion. Gå 
tillsammans igenom läran som lärdes 
ut förra veckan.

• Be en ung man att hålla upp en 
bild på templet och förklara varför 
han tycker att templets förrättningar 
är viktiga.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför templets 
förrättningar är viktiga. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga kvinnorna att avsluta 
följande mening och delge klassen 
sina svar: ”När jag besöker templet 
__________.” Vilka andra svar hit
tar de i punktlistan i äldste Kent F. 
Richards tal ”Gudaktighetens kraft”? 
De kan också söka i talet efter svar 
på frågan ”Varför är templets för
rättningar så viktiga?” Be de unga 
männen berätta om en upplevelse de 
haft nyligen när de besökte templet. 
Vilka välsignelser har de fått av att 
besöka templet? Som en del av den 
här aktiviteten kan du visa ”Sam 
Hepworths förberedelse för mis
sionen” and och samtala om välsign
elserna som ungdomarna i videon 
fick tack vare tempeltjänsten.

• Be de unga männen söka efter 
välsignelser som kommer av 
gudsdyrkan i templet i president 
Thomas S.  Monsons tal ”Templets 
välsignelser”. Hur har de välsignats 
av att besöka templet och delta i 
templets förrättningar? Du kan också 

berätta hur templets förrättningar 
har välsignat dig.

• Visa en bild på ett gift par fram
för ett tempel (se Evangeliebilder, 
nr 120). Be kvorumet läsa Läran 
och förbunden 131:1–4 och söka 
efter välsignelserna som lovas dem 
som ingår det nya och eviga äkten
skapsförbundet. Vilka välsignelser 
undanhålls dem som inte ingår det 
förbundet? Hur skiljer sig Herrens 
syn på äktenskapet från världens 
sätt? Vittna för de unga männen om 
välsignelserna som de och deras 
framtida familjer kan få när de tar 
emot templets förrättningar.

• Visa videon ”Templet är en led
stjärna” och fråga de unga männen 
varför de tror att familjen Mou Tham 
var villiga att uppoffra så mycket för 
att komma till templet. Vilka upp
offringar har de gjort eller sett andra 
göra för att besöka templet och ta del 
av dess välsignelser?

Undervisningstips

”Då vi samlas för att lära 
oss evangeliets lärdomar 
bör det vara i en anda av 
vördnad. … Vanvördnad 
passar motståndarens 
avsikter genom att det 
sätter de känsliga kanal
erna för uppenbarelse till 
både sinnet och anden ur 
funktion” (Boyd K. Packer, 
i Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 82).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade ofta 
i templet. Han har också 
lärt oss genom nutida 
profeter att templets 
förrättningar leder oss till 
de största välsignelserna 
som försoningen kan ge 
oss. När du förstår varför 
templets förrättningar är 
viktiga kan du på ett mer 
verksamt sätt uppmuntra 
de unga männen att själva 
förbereda sig på att ta emot 
templets förrättningar.

• Dela kvorumet i två grupper och be 
den första gruppen föreställa sig att 
de är avlidna släktingar till den andra 
gruppen. Be dem föreställa sig att de 
dog utan att ha blivit döpta, men att 
de har tagit emot evangeliet i ande
världen. Be var och en att skriva ett 
meddelande till sina levande efter
kommande och ge det till en av de 

unga männen i den andra gruppen. 
Be kvorumets medlemmar att läsa 
upp meddelandena. Skriv rubriken 
på lektionen på tavlan och be de unga 
männen att begrunda frågan medan 
de läser tredje och fjärde stycket i 
avsnittet ”Släkthistorisk teknik” i äld
ste Quentin L. Cooks tal ”Rötter och 
grenar”. Be dem delge sina tankar. 

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför templets 
förrättningar är viktiga? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• leda planeringen av en resa till 
templet för att utföra dop för de 
döda, om möjligt med egna familj
enamn. Han kan också be kvorumets 
medlemmar att använda sig av det 
de lärde sig i dag för att uppmuntra 

andra kvorummedlemmar att förbe
reda sig för att komma till templet 
tillsammans med dem

• be kvorumets medlemmar berätta 
vad de känner att de bör göra på 
grund av det de lärde sig i dag.
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Utvalt material

Utdrag ur Quentin L. Cook, ”Rötter och grenar”, 
 Liahona, maj 2014, s. 46–47

Tempeltjänst och släkthistoriskt arbete handlar inte 
bara om oss. Tänk på dem på andra sidan slöjan 
som väntar på de frälsande förrättningar som kan 
befria dem från andefängelsets fångenskap. Fängelse 
definieras som ”ett tillstånd av frihetsberövande 
eller fångenskap” [Merriam Webster’s Collegiate Dic
tionary, 11:e uppl. (2003), ”prison”]. De som befinner 
sig i fångenskap kanske ställer William Saroyans 
fråga: ”Vad händer nu?”

En trofast syster berättade om en speciell and
lig upplevelse i templet i Salt Lake City. I 

konfirmationsrummet, efter att en ställföreträdande 
konfirmation uttalats, hörde hon: ”Och fången ska 
släppas fri!” Hon fick en stark känsla av hur ange
lägna de är som väntar på att dop och konfirmation 
ska utföras för dem. När hon kom hem sökte hon i 
skrifterna efter de ord hon hade hört. Hon hittade 
Joseph Smiths förkunnelse i kapitel 128 i Läran och 
förbunden: ”Låt era hjärtan glädjas och vara mycket 
glada. Låt jorden brista ut i sång. Låt de döda sjunga 
hymner av evigt lov till Immanuel, Konungen, som 
innan jorden var till föreskrev det som skulle göra 
det möjligt för oss att återlösa dem ur deras fäng
else, ty fångarna skall släppas fria” [L&F 128:22].
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är prästadömets 
ed och förbund?
Vi tar emot det heliga prästadömet genom en ”ed och förbund”. Det betyder 
att Herren lovar oss att vi får ha prästadömets kraft och välsignelser om vi 
lovar att ära våra kall, trofast hålla buden och leva efter varje ord som utgår 
från Guds mun.

Förbered dig andligen

När du studerar skrifterna och andra resurser om prästadömsförbund, sök då efter sådant 
som kan hjälpa de unga männen att ära sina kallelser och ansvar som prästadömsbärare.

L&F 84:33–44 (män uppnår evigt liv 
genom prästadömets ed och förbund)

L&F 121:34–40 (varför många är 
kallade men få är utvalda)

L&F 121:41–46 (prästadömet får bara 
användas i rättfärdighet)

Henry B. Eyring, ”Tro och prästa
dömets ed och förbund”, Liahona, 
maj 2008, s. 61–64

Anthony D. Perkins, ”Ta er tillvara”, 
Liahona, nov. 2012, s. 54–56

”Förberedelser för att ta emot melki
sedekska prästadömet”, Min plikt mot 
Gud (2010), s. 84–87

Film: ”Helga er”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Tänk på tillfällen då du 
ärade ditt kall som prästa
dömsbärare. Vilka välsign
elser fick du när du gjorde 
det? Vad motiverar dig att 
ära din kallelse?

Vad kan hindra de unga 
männen från att hålla för
bundet som de ingick när 
de tog emot prästadömet? 
När har du sett att de unga 
männen har ärat eller 
använt sitt prästadöme?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att rita en bild 
som visar något som han lärde sig 
under förra veckans lektion och visa 
den för kvorumet. Hur tillämpade de 
det de lärde sig?

• Ta med dig en ordlista till kvorum
mötet och be de unga männen att slå 

upp definitionen av ed och förbund. Be 
en av dem att kortfattat sammanfatta 
definitionerna på tavlan. Varför tror 
de unga männen att just de orden 
beskriver hur man tar emot prästa
dömet? (se L&F 84:40–41).

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå prästadömets ed 
och förbund. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som funge
rar bäst för ditt kvorum:

• Några av dina kvorummedlemmar 
kan ha utfört projektet om förbere
delser för att ta emot melkisedekska 
prästadömet i Plikt mot Gud (se s. 
84–86). Om så är fallet ber du dem 
att undervisa de andra kvorummed
lemmarna om det de lärde sig om 
prästadömet.

• Skriv ”Prästadömets ed och 
förbund” på tavlan. Skriv ”Mannen 
lovar” och ”Gud lovar” under det. 
Förklara att mannen ingår ett förbund 
med Gud när han tar emot prästa
dömet. Be kvorumets medlemmar att 
läsa Läran och förbunden 84:33–44 
och markera vad de som tar emot 
prästadömet lovar och vad Gud lovar 
i gengäld. Be dem skriva upp vad 
de fann på tavlan under respektive 
rubrik. Berätta om egna upplevelser 
som kan hjälpa kvorummedlemmarna 
förstå vilka välsignelser som kommer 
när vi ärar vårt prästadöme.

• Visa filmen ”Helga er” och be de 
unga männen att berätta vad de lärde 
sig om vikten av att trofast ära prästa
dömet. Med biskopens godkännande 
ber du några systrar (till exempel 
några av de unga männens mammor) 
att delta i kvorumets möte och berätta 
för de unga männen om hur trofasta 
prästadömsbärare har påverkat deras 
liv och familjer.

• Ge ett exemplar av president Henry 
B. Eyrings tal ”Tro och prästadömets 
ed och förbund” till varje ung man 
och be kvorumet att lyfta fram alla 
välsignelser som president Eyring 
säger att prästadömsbärare får när de 
i tro ärar sina kallelser. Be kvorum
medlemmar att berätta vad de hittar. 
Av välsignelserna som president 
Eyring nämner, vilken skulle de helst 
vilja få och varför?

Undervisningstips

”Behandla felaktiga svar 
med respekt och artig
het. Förvissa dig om att 
personen i fråga fortfa
rande känner sig trygg 
att delta. Du kan välja att 
själv ta ansvaret genom att 
till exempel säga: ’Jag är 
ledsen. Jag tror inte att jag 
uttryckte mig så tydligt. 
Jag försöker en gång till’ ” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 69).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Under sin jordiska verk
samhet inbjöd Frälsaren 
sina lärjungar att handla 
i tro och att leva efter de 
sanningar han lärde. I all 
sin undervisning fokus
erade han på att hjälpa 
sina efterföljare att av allt 
sitt hjärta leva efter evan
geliet. Hur kan du hjälpa 
de unga männen att förstå 
och följa prästadömets ed 
och förbund av hela sitt 
hjärta?

• Återge för de unga männen av
snittet ”Prästadömets ed och för
bund” i äldste Anthony D. Perkins 
tal ”Ta er tillvara”. Be en av de unga 
männen att rita den ”himmelska 
vägen” som äldste Perkins beskriver 

på tavlan. Be sedan varje ung man 
att lägga till en varningsskylt för en 
andlig fara som prästadömsbärare bör 
undvika längs vägen. Vad kan vi som 
prästadömsbärare göra för att undgå 
de farorna?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de prästadömets ed och 
förbund bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta för kvorumet om vad han 
tänker göra för att ära sitt kall och 
sina ansvar i prästadömet och be 
kvorumets medlemmar att göra upp 
egna planer

• uppmana kvorummedlemmarna 
att vara uppmärksamma på hur deras 
himmelske Fader välsignar dem när 
de utför sina prästadömsplikter.
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Tro och prästadömets ed 
och förbund”, Liahona, maj 2008, s. 61–64

Låt mig beskriva några av välsignelserna ni får av 
att gå framåt i tro.

För det första, själva det faktum att ni har erbjudits 
denna ed och detta förbund är ett bevis på att Gud 
har utvalt er, i vetskap om er styrka och förmåga. 
Han har känt er sedan ni var tillsammans med 
honom i andevärlden. Med sin förkunskap om er 
styrka har han låtit er att finna Jesu Kristi sanna 
kyrka och erbjudas prästadömet. Ni kan känna 
självförtroende eftersom ni har bevis på att han litar 
på er förmåga.

För det andra: När ni försöker hålla era förbund har 
Frälsaren lovat att själv hjälpa er. Han har sagt att 
när ni går framåt och ärar prästadömet: ”[Där] skall 
även jag vara, ty jag skall gå framför ert ansikte. Jag 
skall vara på er högra sida och på er vänstra, och 
min Ande skall vara i era hjärtan och mina änglar 
runtomkring er för att upprätthålla er” [L&F 84:88]. 

Ni kan precis som jag ibland behöva få ny tillför
sikt om att ni är starka nog att klara av era ansvar 
i samband med detta heliga prästadöme. Herren 
förutsåg ert behov av förnyad tillförsikt. Han sade: 
”Ty de som är trofasta och får dessa båda prästa
dömen varom jag talat, och som ärar sin kallelse, 

blir heliggjorda genom Anden till sina kroppars 
förnyelse” [L&F 84:33] . . .

Ni har också fått löfte om att ni ska få styrka att bära 
vittnesbörd och att ni då ska renas och förberedas 
för det eviga liv ni blivit lovade . . .

Det finns ännu en underbar välsignelse som kan 
uppmuntra er när ni håller era prästadömsförbund. 
När ni verkar i prästadömet förbereds ni för att leva 
i en evig familj. Det kommer att förändra era käns
lor inför att vara en make, far, son eller bror. Denna 
förändring i ert hjärta kommer allteftersom er tro 
stärks och ni börjar förstå att löftet om evigt liv 
genom melkisedekska prästadömet är verkligt . . .

Jag har personligen sett hur trofast arbete inom 
prästadömet på detta sätt har förändrat vårt hjärta 
och våra känslor. Varje ung man som lyssnar på 
mina ord idag kan veta med visshet att när han 
hedrar sitt prästadöme så skyddas han mot frestel
sen att begå de sexuella synder som är så vanliga i 
vår värld. Det kommer att vara möjligt för bäraren 
av aronska prästadömet som lyssnar på mig ikväll, 
medan hans tro ökar på det eviga livets sanna 
belöning som kommer genom det eviga prästa
dömet, att ha förmågan att se Guds döttrars sanna 
värde och i löftet om en avkomma en anledning till 
att vara ren och hålla sig ren.



197

JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad betyder det att jag tar 
på mig Jesu Kristi namn?
När vi döps, ingår vi förbund att ta på oss Jesu Kristi namn. Vi förnyar det för
bundet när vi tar del av sakramentet (se L&F 20:77). Vi följer förbundet genom 
att sätta Herren främst i våra liv, genom att försöka tänka och handla som han 
skulle ha gjort och genom att ”stå som vittnen om Gud alltid och i allting och 
överallt” (Mosiah 18:9).

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller resurser kan hjälpa de unga männen förstå förbundet de har 
ingått att ta på sig Kristi namn?

Mosiah 5 (varför det är viktigt att vi 
tar på oss Kristi namn)

3 Nephi 27:27 (vi bör sträva efter att 
bli som Jesus Kristus)

L&F 20:37, 77 (att ta på sig Kristi 
namn är en del av dopförbundet och 
sakramentets förrättning)

Robert D. Hales, ”Var en mera kristen 
kristen”, Liahona, nov. 2012, s. 90–92

Mervyn B. Arnold, ”Vad har du gjort 
med mitt namn?”, Liahona, nov. 2010, 
s. 105–107

Film: ”Våga stå ensam”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad innebär det för dig att 
ta på sig Jesu Kristi namn? 
Vad ska du göra för att 
hålla det förbundet?

Vilka utmaningar och 
välsignelser får de unga 
männen när de tar på sig 
Kristi namn? Hur kan du 
hjälpa de unga männen att 
sätta Gud främst i sitt liv?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
en upplevelse nyligen som påminde 
dem om något eller förstärkte något 
de lärt sig under ett kvorummöte eller 
en annan klass i kyrkan.

• Be en av kvorumets medlemmar 
läsa upp sakramentsbönen för brödet 
ur minnet (eller läsa L&F 20:77). Vad 
tror de att det innebär att ”ta på sig 
[Jesu Kristi] namn”?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå vad det innebär 
att ta på sig Jesu Kristi namn. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Visa filmen ”Våga stå ensam”. Vil
ket huvudbudskap tror de unga män
nen att president Monson ger i filmen? 
Hur visar ungdomarna i filmen att de 
har tagit på sig Frälsarens namn? Ge 
de unga männen möjlighet att berätta 
om egna liknande upplevelser.

• Återge följande uttalande av pre
sident Henry B. Eyring: ”Vi [lovar] 
att ta på oss hans namn. Det betyder 
att vi måste se oss själva som hans. 
Vi sätter honom främst i vårt liv. Vi 
vill det som han vill i stället för det vi 
vill eller det världen lär oss att vilja” 
(”På det vi må vara ett”, Nordstjärnan, 
juli 1998, s. 69). Dela kvorumet i tre 
grupper och låt varje grupp samtala 
om en av följande frågor: Vad inne
bär det att se oss själva som hans? 
Hur sätter vi Frälsaren främst i våra 
liv? Vad menas med att vilja det som 
Frälsaren vill? Be en person från varje 
grupp att berätta för resten av kvo
rumet om gruppens samtal.

• Be de unga männen läsa Mosiah 
5 och söka efter svar på frågor som 
”vad innebär det att ta på sig Kristi 
namn? och ”varför är det viktigt att 
vi tar på oss Kristi namn?”. Be dem 
berätta för varandra om det de hittar 
och lista specifika saker de kan göra 
för att visa att de har tagit på sig 
Frälsarens namn.

• Fråga de unga männen om de vet 
varför deras föräldrar valde just deras 
namn. Hur påverkar deras namn 
vilka de är och hur de försöker leva 
sina liv? Be några av de unga män
nen att läsa Helaman 5:6–8 och be de 
andra att läsa de första tre styckena 
i äldste Mervyn B. Arnolds tal ”Vad 
har du gjort med mitt namn?”. Be 
dem att sammanfatta det de läser för 
 varandra. Hur inspirerades Nephi, 
Lehi och George Albert Smith att leva 
rättfärdigt av sina namn? Hur inspi
reras vi av vårt förbund att ta på oss 
Jesu Kristi namn? Läs tillsammans 
de sista två styckena i talet och be 
de unga männen att samtala om hur 

Undervisningstips

”Be eleverna upprepa 
grundtankar med egna ord. 
Detta hjälper dig att på ett 
tidigt stadium i lektionen 
veta om de förstår vissa 
ord eller begrepp. Om 
de inte förstår kan du ge 
förklaringar som kommer 
att göra resten av lektionen 
mycket meningsfullare för 
dem (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 73).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände dem han 
undervisade och han visste 
vilka de skulle bli. När de 
hade det svårt förlorade 
han inte hoppet om dem 
utan fortsatte att älska och 
betjäna dem. Hur kan du 
visa din kärlek och ditt 
stöd till de unga männen 
som du undervisar?

de tänker tillämpa äldste Arnolds 
uppmaning.

• Läs följande uttalande av äldste 
Robert D. Hales: ”Att vara kristen 
innebär att ta på sig Kristi namn.” 
Ge de unga männen olika delar av 

äldste Hales tal ”Var en mera kristen 
kristen”. Be varje ung man att läsa 
sin del och söka efter svar på frågan: 
”Vad innebär det att vara kristen?” Be 
honom berätta om det han hittar och 
ge exempel på personer han känner 
och som han anser är sanna kristna.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att ta 
på sig Jesu Kristi namn? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om vad han tycker att det 
innebär att ta på sig Frälsarens namn

• be de andra kvorummedlemmarna 
att fundera på om de behöver ändra 
på något i sina liv utifrån det de lärde 
sig i dag.
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Utvalt material

Utdrag ur Robert D. Hales, ”Var en mera kristen 
kristen”, Liahona, nov. 2012, s. 90–92

Jag vittnar om att genom hans oändliga kärlek och 
nåd kan vi bli mera kristna kristna. Tänk på följande 
kristuslika egenskaper. Vad gör vi för att stärka dem 
inom oss?

Kristen kärlek. Frälsaren värdesatte alla. Han var 
vänlig och hade medkänsla med alla, han lämnade 
de nittionio för att finna den enskilde [se Matt. 
18:12–14], ty för honom är ”till och med alla hårstrån 
på [vårt] huvud . . . räknade” [Luk. 12:7].

Kristen tro. Trots frestelser, prövningar och förfölj
elser litade Frälsaren på vår himmelske Fader och 
valde att vara trofast och lydig mot hans bud.

Kristen uppoffring. Under hela sitt liv gav Frälsaren 
av sin tid och sin energi, och till slut gav han sig 
själv genom försoningen så att alla Guds barn skulle 
kunna uppstå och få möjlighet att ärva evigt liv.

Kristen omsorg. Liksom den barmhärtige samariten 
räckte Frälsaren alltid ut handen för att rädda, älska 
och vårda människorna omkring sig, oavsett deras 
kultur, trosbekännelse eller omständigheter.

Kristet tjänande. Oavsett om Frälsaren hämtade vat
ten ur en källa, lagade en måltid av fisk eller tvättade 
dammiga fötter tillbringade han dagarna med att 
tjäna andra – han lyfte de trötta och stärkte de svaga.

Kristet tålamod. I sin egen sorg och under sitt eget 
lidande väntade Frälsaren på sin Fader. Han har 
tålamod med oss och väntar på att vi ska finna oss 
själva och komma hem till honom.

Kristen frid. Under hela sitt tjänande på jorden 
betonade han förståelse och bidrog till frid. Särskilt 
bland sina lärjungar lärde han att kristna inte ska 
strida mot andra kristna, oavsett skiljaktigheter.

Kristen förlåtelse. Han lärde oss att be för dem som 
förföljer oss. Han visade vägen genom att be att de 
som korsfäste honom skulle bli förlåtna.

Kristen omvändelse. Liksom Petrus och Andreas 
känner många igen evangeliets sanning så snart de 
hör den. De blir genast omvända. För andra kan det 
ta längre tid. I en uppenbarelse som gavs genom 
Joseph Smith lärde Frälsaren: ”Det som är av Gud är 
ljus, och den som tar emot ljus och förblir i Gud får 
mer ljus, och detta ljus växer sig klarare och klarare 
fram till den fullkomliga dagen” [L&F 50:24], den 
fullkomliga dagen för vår omvändelse. Jesus Kristus 
är ”världens ljus och Återlösare, sanningens Ande” 
[L&F 93:9].

Kristen uthållighet intill änden. Under hela sitt liv 
slutade Frälsaren aldrig att göra sin Faders vilja 
utan fortsatte i rättfärdighet, godhet, barmhärtighet 
och sanning tills hans jordiska liv var slut.
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och … familjen har en central roll i 
Skaparens plan för sina barns eviga välfärd” (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, 
Liahona, nov. 2010, s. 129).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa aronska prästadömsbärare att förstå hur viktig 
familjen är i deras liv och i vår himmelske Faders plan för sina barn. Sanningarna de 
upptäcker i den här enheten kan hjälpa dem försvara äktenskapet och familjen mot 
motståndarens attacker och illusioner. De här sanningarna kan också hjälpa dem att 
stärka sina familjer i dag och förbereda dem för att uppfostra rättfärdiga familjer som 
en rättfärdig make och far i Sion.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av sön
dagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag stärka min familj? (Plikt mot Gud)
Varför är kyskheten viktig?
Varför är tempelvigseln viktig?
Varför är familjen viktig?
Varför är det viktigt att följa kyrkans normer om dejting?
Hur kan jag förbereda mig i dag för att bli en rättfärdig make och far?
Hur kompletterar mannens och kvinnans roller i familjen varandra?

Augusti: Äktenskap och familj
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webbplatsen 
Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. Många 
av förslagens inlärningsaktiviteter kan också med 
fördel användas under veckoträffarna. Samordna med 
kvorum presidentskapen för att välja och planera lämp
liga aktiviteter som förstärker det som de unga männen 
lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Tjäna andra”, sidorna 26–27, 50–51, 74–75

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

”Familjen och Vänner”, sidorna 79–83
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur kan jag stärka min familj?
”Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det byggs på Herrens 
Jesu Kristi lärdomar. Framgångsrika … familjer skapas och bevaras genom 
principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek, medkänsla, arbete 
och sund rekreation” (”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Liahona, 
nov. 2010, s. 129). När vi hjälper våra föräldrar att nå de målen bidrar vi till att 
vår familj känner den glädje som vår himmelske Fader vill att vi ska känna.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen stärka sina familjer?

1 Nephi 8:12 (Lehi ville att hans familj 
skulle äta av frukten på livets träd)

1 Nephi 16:14–32 (Nephi stärker sin 
familj)

2 Nephi 25:26 (vi undervisar våra 
barn om Kristus)

Min plikt mot Gud (2010), s. 27, 51, 75, 82

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

Dieter F. Uchtdorf, ”Beröm till er 
som värnar om familjen”, Liahona, 
maj 2016, s. 77–80

Bonnie L. Oscarson, ”Försvarare 
av tillkännagivandet om familjen”, 
 Liahona, maj 2015, s. 14–17

M. Russell Ballard, ”Fäder och söner: 
En enastående relation”, Liahona, nov. 
2009, s. 47–50; se också videon ”Fäder 
och söner”

Videor: ”Klyftan mellan två bröder”, 
”Genom små medel”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka upplevelser har du 
haft tillsammans med 
din familj som gjorde dig 
lycklig? Vilka välsignelser 
har din familj fått när du 
har följt Frälsarens under
visning?

Vad känner du till om 
familjesituationen hos de 
unga männen du under
visar? Hur kan du hjälpa 
de unga männen förstå att 
familjen är lyckligare när 
de strävar efter att följa 
Frälsarens undervisning?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en medlem i kvorumpresident
skapet före klassen att välja en psalm 
som har med förra veckans lektion 
att göra. Be honom läsa några verser 
i psalmen och berätta för kvorumets 
medlemmar om sambandet mellan 
psalmen och förra veckans lektion.

• Be en kvorummedlem visa en bild 
på en familj i skrifterna och berätta 
om hur familjemedlemmarnas 
handlingar ledde till att familjen blev 
lycklig eller olycklig (de kan till exem
pel välja att samtala om Lehis, Jakobs 
eller Adams familjer).

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att uppmuntra varje ung man att utföra sin plikt 
som prästadömsbärare att stärka familjen. Under lektionen bör kvorumets medlem
mar göra upp planer i sitt exemplar av häftet Plikt mot Gud på hur de ska tjäna 
sina familjemedlemmar eller börja arbeta på ”Familjen och Vänner” projektet. Be 
de unga männen i förväg att ta med sig sina egna exemplar av Plikt mot Gud till 
kyrkan. Under kommande kvorummöten ber du dem berätta om upplevelserna de får 
när de genomför sina planer.

• I sitt tal ”Beröm till er som värnar 
om familjen” sa president Dieter F. 
Uchtdorf följande om familjer: ”Vi 
kanske delar samma genbank, men 
vi är olika. Vi har unika andar. … 
Vi [kan] välja att glädjas åt dessa 
olikheter.” Vilka unika egenskaper 
eller starka sidor har varje ung man? 
Hur kan varje ung man använda 
sina unika starka sidor till att väl
signa sin familj? Kvorumets med
lemmar kan också söka i delar av 
talet i små grupper och titta efter 
och samtala om sådant som fångar 
deras uppmärksamhet. Du kan också 
låta kvorumets medlemmar se på 
en av videorna som listas i det här 
förslag et och be dem vara uppmärk
samma på vad familjemedlemmarna 
gjorde för att förbättra sina rela
tioner. Hur kan de unga männen 

glädjas åt olikheterna i sina familjer? 
Vilka idéer kan de samtala om som 
kan stärka deras familjerelationer?

• I talet ”Försvarare av tillkänna
givandet om familjen” sa syster 
Bonnie L. Oscarson att ”vi kan alla – 
kvinnor, män, ungdomar och barn, 
ensamstående eller gifta – arbeta på 
att bygga upp hemmet. Vi bör göra 
våra hem till en plats för ordning, till
flykt, helighet och trygghet” (Liahona, 
maj 2015, s. 17). Vilka fler förslag ger 
syster Oscarson om hur medlemmar 
kan försvara och stärka sina familjer? 
Vad kan de unga männen göra för 
att deras hem ska bli ordningsamma, 
heliga och trygga?

• Du kan låta flera av kvorumets 
medlemmar undervisa delar av den 
här lektionen. De kan till exempel 

Planera i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid 
i slutet av kvorummötet 
till att göra upp planer i 
sina exemplar av Plikt mot 
Gud eller i nätversionen av 
Plikt mot Gud. Planerna är 
personliga, men kvorum
medlemmarna kan hjälpa 
varandra med idéer till 
planerna.
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berätta vad deras familjer gör för att 
främja lyckan eller så kan de utföra 
en av nedanstående aktiviteter. 
Några präster kan ha genomfört 
familjeaktiviteten i Plikt mot Gud 
(s. 80–82) och kan berätta om det.

• Be de unga männen skriva ner 
sådant som kan hindra en familj från 
att vara lyckligare. Ge varje ung man 
ett exemplar av ”Familjen: Ett till
kännagivande för världen” (se Plikt 
mot Gud, s. 107). Låt dem läsa sjunde 
stycket i några minuter och stryka 
under principer som leder till lycka i 
familjelivet. Be varje ung man läsa 1 
Nephi 16:14–32 och berätta om hur 
Lehis familj tillämpade de principerna. 

Be dem att berätta om egna upplevel
ser som lärde dem hur viktiga de här 
principerna är för familjen.

• Be de unga männen läsa ”Familj” i 
Vägledning för de unga och söka efter 
och berätta om vad de kan göra för 
att stärka sina familjer. Be varje ung 
man att slå upp sitt exemplar av Plikt 
mot Gud till delen ”Tjäna andra” (dia
koner, s. 27; lärare, s. 51; präster, s. 
75) och skriva ner vad han kan göra 
för att stärka sin familj genom att 
tjäna dem (se ”Min egen plan för att 
tjäna andra”). Be några av de unga 
männen att berätta om sina planer 
för kvorumet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de, som 
prästadöms bärare, kan stärka sina familjer? Vilka känslor eller intryck fick de? Har 
de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen skriva i sina 
exemplar av Plikt mot Gud vad de kan 
göra för att stärka sina relationer till 
sina familjemedlemmar (om de inte 
redan har gjort det, se s. 82)

• be kvorumets medlemmar berätta 
om hur de har hjälpt sina familjer att 
bli lyckligare

• bära sitt vittnesbörd om det viktiga 
ansvar som varje ung man har att 
hjälpa sin familj att bli lyckligare.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade sina 
lärjungar och bad för dem 
och tjänade dem alltid. 
Han fann möjligheter att 
vara tillsammans med dem 
och att uttrycka sin  kärlek. 
Han kände till deras 
intressen, förhoppningar 
och önskningar och vad 
som hände i deras liv. Be 
de unga männen att hitta 
sätt att uttrycka sin kärlek 
för sina familjemedlemmar 
och sätt att tjäna dem.
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Utvalt material

Utdrag ur Bonnie L. Oscarson, ”Försvarare av tillkänna
givandet om familjen”, Liahona, maj 2015, s. 15, 17

Vi behöver fatta beslut om något som ibland talas 
nedsättande om och upphöja det. Det handlar 
om arbetet i hemmet. Vi kan alla – kvinnor, män, 
ungdom ar och barn, ensamstående eller gifta – 
arbeta på att bygga upp hemmet. Vi bör göra våra 

hem till en plats för ordning, tillflykt, helighet och 
trygghet. Våra hem bör vara platser där vi kan 
känna Herrens Ande i rikt mått och där skrifterna 
och evangeliet studeras, undervisas och efterlevs. 
Vilken skillnad det skulle bli i världen om alla 
människor såg sig själva som skapare av rättfärdiga 
hem. Låt oss försvara hemmet som en plats som är 
näst efter templet i fråga om helighet.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är kyskheten viktig?
Kyskhet innebär att vara sexuellt ren i tanke, ord och handling. Sexuell intim
itet instiftades av Gud för att barn skulle kunna födas och för att vara ett 
uttryck för kärlek mellan man och hustru. Gud har befallt att sexuell intimitet 
ska hållas inom äktenskapet. När vi är sexuellt rena är vi värdiga den Helige 
Andens sällskap, vi skyddas från den känslomässiga och andliga skada som 
sexuell synd orsakar och är värdiga att bära Guds prästadöme.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande resurser. Hur kan du hjälpa de unga männen att förstå hur 
viktig kyskheten är?

1 Mos. 39:7–21 (Josef flydde från 
sexuell synd)

1 Nephi 10:21 (vi kan inte vistas hos 
Gud om vi inte är rena)

Alma 39:1–13 (sexuell synd är en 
avskyvärdhet)

Moroni 9:9 (kyskheten är kär och 
dyrbar)

L&F 46:33 (utöva dygd och helighet 
inför Herren)

Linda S. Reeves, ”Värdiga våra 
utlovade välsignelser”, Liahona, nov. 
2015, s. 9–11

Boyd K. Packer, ”Lycksalighets
planen”, Liahona, maj 2015, s. 26–28

David A. Bednar, ”Vi tror på att vara 
kyska”, Liahona, maj 2013, s. 41–44

Jeffrey R. Holland, ”Hjälpa dem som 
kämpar med dragning till personer 
av samma kön”, Liahona, okt. 2007, 
s. 40–43

”Klädsel och utseende”, ”Sexuell 
renhet”, Vägledning för de unga (2011), 
s. 6–8, 35–37

”Kyskhet”, Stå fast i din tro, s. 92–97

Videor: ”Jag väljer att vara ren”,”Äkta 
självförtroende”,”Kyskhet: Var går 
gränsen?”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas kvorum) 
leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorumangelägen
heter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot 
Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot Gud och ber en 
rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda 
sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Hur har du välsignats av 
att följa kyskhetslagen?

Vilka lärdomar kan på 
bästa sätt hjälpa de unga 
männen inse hur viktig 
kyskheten är? Vilka falska 
lärdomar möter de som 
bagatelliserar kyskheten?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en kvorummedlem före klassen 
att förbereda en två minuter lång 
sammanfattning av det han lärde sig 
under förra kvorummötet. Ge den 
unge mannen tillfälle att presentera 
den i början av lektionen.

• Be en ung man att hålla upp en 
bild på hur Josef står emot Potifars 
hustru (se Evangeliebilder, nr 11) och 
sammanfatta berättelsen med egna 
ord. Vilket blev slutresultatet av Josefs 
trofasthet? Vad kunde ha hänt om han 
hade brutit kyskhetslagen? Varför är 
det viktigt att hålla sig kysk?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå kyskhetslagen. Välj 
med Andens vägledning ut en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om kyskhetslagen (se ”Förstå läran”, 
s. 18, 42 eller 66).

• Be några av de unga männen att 
läsa skriftställen om kyskhet (som de 
som listas i det här förslaget), andra 
att läsa ”Sexuell renhet” i  Vägledning 
för de unga och be resten att läsa 
”Kyskhet” i Stå fast i din tro. Be dem 
söka efter svar på frågan ”varför 
är kyskhet viktigt för Herren?” och 
berätta vad de hittar. Hur skiljer sig 
principerna i de här skriftställena 
och resurserna från det som världen 
undervisar om kyskhet? Vad kan 
de unga männen lära sig av de här 
resurserna som kan hjälpa dem att se 
felen i världens synsätt?

• Visa videon “Kyskhet: Var går 
gränsen?” Efter videon ber du de 
unga männen förklara vad liknelserna 
(som vattenfallet, flygplanet och 
alligatorn) lär dem om kyskhetslagen. 
Vad lärde de sig mer av videon? Be 
dem att tänka på och berätta om 
andra liknelser som undervisar om 
hur viktig kyskheten är.

• Dela in kvorumet i grupper. Ge 
varje grupp var sitt avsnitt av presi
dent Boyd K. Packers tal ”Lycksalig
hetsplanen”, äldste David A. Bednars 
tal ”Vi tror på att vara kyska” eller 
syster Linda S. Reeves tal ”Värdiga 
våra utlovade välsignelser”. Låt varje 
grupp studera sin text och svara på 
frågan: ”Varför är det viktigt att vara 
sexuellt ren?” Be dem att läsa upp 
uttalanden eller berätta om sanningar 
som de tyckte var betydelsefulla eller 
viktiga. Hur kan de använda det de lär 
sig för att hjälpa sina vänner förstå var
för de tycker att kyskheten är viktig? 

Undervisningstips

”Frågor som skrivits på 
tavlan före lektionen 
hjälper eleverna att börja 
tänka på ämnet redan 
innan lektionen börjar” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 93).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var Frälsaren 
ett föredöme och vägvis
are. Han lärde sina lär
jungar att be genom att be 
med dem. Han lärde dem 
att älska och tjäna genom 
sitt sätt att älska och 
betjäna dem. Han lärde 
dem hur man undervisar 
om hans evangelium 
genom sitt sätt att under
visa om det. Hur kan 
du vara ett exempel på 
kyskhet och dygd för dina 
unga män?

• Be de unga männen att använda 
avsnittet ”Klädsel och utseende” i Väg
ledning för de unga för att hitta svar på 
frågor som: ”Vilka är Herrens normer 
om anständighet?” ”Varför är det vik
tigt för dig att följa de normerna?” och 
”Hur visar eller påverkar vår klädsel 
och vårt utseende vår inställning till 
kyskhetslagen?” Be dem att berätta om 
sina svar och fundera över vad de kan 
göra för att bättre följa de normerna.

• Fråga de unga männen hur de kan 
hjälpa en vän som kämpar med en 
dragning till personer av samma kön. 
Föreslå att de söker efter förslag i äld
ste Jeffrey R. Hollands artikel ”Hjälpa 
dem som kämpar med dragning till 
personer av samma kön”. Uppmuntra 
dem att skriva ett brev som kan hjälpa 
deras vän. Vad mer kan de lära sig av 
äldste Hollands artikel?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de kyskhetslagen 
bättre? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om varför han tycker att 
kyskhet är viktigt och vad han tänker 
göra för att hålla sig moraliskt ren

• uppmana andra kvorummedlem
mar att vara kyska i tanke, kommuni
kation och handlingar.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Vi tror på att vara kyska,” 
Liahona, maj 2013, s. 41–42

Mitt budskap handlar om en grundläggande fråga 
som är av stor andlig vikt: Varför är kyskhetslagen 
så viktig? Min bön är att den Helige Anden ska 
bekräfta sanningarna i principerna jag betonar i dag.

Faderns lycksalighetsplan 

Kyskhetens eviga betydelse kan endast förstås när 
det sätts i relation till vår himmelske Faders över
gripande lycksalighetsplan för sina barn. ”Alla 
människor – män och kvinnor – är skapade till Guds 
avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller 
dotter till himmelska föräldrar och har … gudom
liga egenskaper och förutsättningar” (”Familjen: Ett 
tillkännagivande för världen”, Liahona, nov. 2010, s. 
129). Alla män och kvinnor levde hos Gud som hans 
andebarn innan de kom till jorden som dödliga varel
ser. Faderns plan gör det möjligt för hans andesöner 
och andedöttrar att få fysiska kroppar, att uppleva 
dödligheten och att framåtskrida mot upphöjelse.

Den fysiska kroppens betydelse

Våra fysiska kroppar möjliggör en bredd, ett djup 
och en intensitet i upplevelsen som helt enkelt inte 
kunde uppnås i föruttillvaron. Alltså förstärks våra 
relationer till andra människor, vår förmåga att 
känna igen och handla efter sanningen samt vår för
måga att efterleva principerna och förordningarna 
i Jesu Kristi evangelium av våra fysiska kroppar. I 
jordelivets skola upplever vi ömhet, kärlek, vänlig
het, glädje, sorg, besvikelse, smärta och till och med 
de utmaningar som fysiska begränsningar medför, 
på sätt som förbereder oss för evigheten. Enkelt 
uttryckt finns det läxor vi måste lära oss och sådant 
som vi måste uppleva ”enligt köttet”, som skrifterna 
säger (1 Ne. 19:6; Alma 7:12–13).

Fortplantningsförmågan

Efter det att jorden skapats sattes Adam i Edens 
lustgård. Viktigt var emellertid att Gud sa att ”det 
inte är gott för mannen att vara ensam” (Mose 
3:18; se även 1 Mos. 2:18), och Eva blev Adams 
hustru och medhjälpare. Den unika kombinationen 
av andliga, fysiska, mentala och känslomässiga 
förmågor hos både män och kvinnor behövdes för 
att genomföra lycksalighetsplanen. ”Men i Herren 
är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller 
mannen utan kvinnan” (1 Kor. 11:11). Mannen och 
kvinnan är ämnade att lära av, stärka, välsigna och 
komplettera varandra.

Det sätt varpå människoliv skapas har bestämts 
av Gud. ”Det första bud som Gud gav Adam 
och Eva gällde deras möjlighet att som man och 
hustru bli föräldrar” (Liahona, nov. 2010, s. 129). 
Befallningen att föröka sig och uppfylla jorden 
gäller fortfarande. Således är äktenskapet mel
lan man och kvinna den godkända kanal genom 
vilken föruttillvarons andar inträder i dödligheten. 
Fullständig sexuell avhållsamhet före äktenskapet 
och fullständig trohet inom äktenskapet skyddar 
denna kanals heliga natur.

Fortplantningsförmågan är av stor andlig betydelse. 
Missbruk av denna kraft undergräver avsikterna 
med Faderns plan och med vår jordiska tillvaro. Vår 
himmelske Fader och hans älskade Son är skapare 
och har anförtrott var och en av oss en del av sin 
skaparkraft. Bestämda riktlinjer för hur förmå
gan att skapa liv rätt ska användas är nödvändiga 
beståndsdelar i Faderns plan. Hur vi känner för och 
använder denna himmelska kraft kommer i mångt 
och mycket att avgöra vår lycka i jordelivet och vår 
eviga bestämmelse.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är tempelvigseln viktig?
I vår himmelske Faders plan för vår lycka kan en man och en kvinna beseglas 
till varandra för tid och all evighet. De som beseglats i templet har det säkra 
löftet att deras äktenskap ska fortsätta för evigt, om de är trogna sina förbund. 
De vet att ingenting, inte ens döden, kan skilja dem åt för alltid.

Förbered dig andligen

När du studerar skriftställena och andra resurser om tempelvigsel, sök efter saker som 
kan hjälpa de unga männen känna hur viktigt det är att gifta sig i Herrens tempel.

L&F 49:16–17 (äktenskapet bidrar till 
att ändamålet med skapelsen uppfylls)

L&F 131:1–4; 132:15–21 (ett celestialt 
äktenskap krävs för upphöjelse)

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

L. Tom Perry, ”Varför äktenskapet 
och familjen betyder något – överallt i 
världen”, Liahona, maj 2015, s. 39–42

David A. Bednar, ”Äktenskapet är 
väsentligt för Guds eviga plan”, 
 Liahona, juni 2006, s. 50–55

Richard G. Scott, ”Äktenskapets 
eviga välsignelser”, Liahona, maj 
2011, s. 94–97

”Äktenskap”, Stå fast i din tro, 
s. 178–182

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Varför är tempeläkten
skapet viktigt för dig? 
Vilka välsignelser har den 
här förrättningen gett dig 
och din familj?

Vilka rättfärdiga exempel 
på tempelvigsel har de 
unga männen? Hur kan du 
bidra till att de ska känna 
en stor önskan att gifta sig 
i templet?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man tänka på en fråga 
som förra veckans lektion besvarade 
och be sedan varje ung man att ställa 
sin fråga till de andra medlemmarna 
i kvorumet. Avsätt några minuter till 
att svara på frågorna.

• Be de unga männen lista  viktiga 
beslut i livet. Be dem lyfta fram 

besluten som de tror kommer att 
ha störst påverkan på deras eviga 
bestämmelse och förklara varför de 
gjorde dessa val. Om möjligt kan du 
visa en bild på dig och din hustru 
när ni beseglades i templet. Berätta 
om dina känslor för din hustru och er 
tempelvigsels eviga betydelse.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför tempel
vigseln är viktig. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Ta med dig två eller tre saker (eller 
bilder på saker) med olika hållbar
het (till exempel en plastsked och 
en metallsked). Be de unga männen 
samtala om varför saken av hög 
hållbarhet är bättre än den av låg 
hållbarhet. Hur kan det tillämpas på 
äktenskapet? Be de unga männen 
läsa, se eller lyssna till delar av äldste 
L. Tom Perrys tal ”Varför äktenskapet 
och familjen betyder något – överallt 
i världen”. Fråga de unga männen 
varför de vill vigas i templet.

• Ge en kvorummedlem i uppgift 
att hålla en del av lektionen. Han kan 
göra det som en del av sin plan i Plikt 
mot Gud för att lära sig och undervisa 
om eviga familjer (se ”Förstå läran”, s. 
18, 42 eller 66).

• Äldste David A. Bednars tal 
”Äktenskapet är väsentligt för Guds 
eviga plan” beskriver två skäl till 

varför äktenskapet är väsentligt och 
tre vägledande principer om läran om 
evigt äktenskap. Ge varje kvorum
medlem i uppgift att läsa ett av skälen 
eller en av principerna och sedan 
undervisa någon annan i kvorumet 
om äktenskapet utifrån det han läste. 
Vilka upplevelser kan de berätta om 
som belyser vikten av det som äldste 
Bednar undervisar om?

• Läs tillsammans L&F 131:1–4 och 
”Det nya och eviga äktenskapsför
bundet” i Stå fast i din tro (s. 179–180) 
och sök efter svar på frågan: ”Varför 
är tempelvigseln viktig?” Om det 
behövs kan du förklara obekanta ord 
eller uttryck för de unga männen. Be 
kvorummedlemmarna lista saker som 
kan hindra unga män från att gifta sig 
i templet. Vad kan de göra i dag för 
att försäkra sig om att de kommer att 
gifta sig i templet?

Undervisningstips

”Berättelser kan väcka 
elevernas intresse. Vi kan 
ofta lära ut en princip 
mer effektivt när vi först 
återger en berättelse som 
illustrerar principen. Detta 
hjälper eleverna förstå hur 
principen kan tillämpas 
i vardagliga händelser” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 93).
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• Ge varje ung man en kopia av 
äldste Richard G. Scotts tal ”Äkten
skapets eviga välsignelser”. Hur ser 
äldste Scott på sin eviga livskamrat? 
Vad i hans relation till sin hustru gör 

intryck på de unga männen? Be dem 
att fundera över vad som krävs för 
att man ska ha en sådan relation som 
äldste och syster Scott har.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför tempelvigseln 
är viktig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om vikten av 
tempelvigsel och sin önskan att gifta 
sig i templet

• uppmana kvorumets medlemmar 
att bestämma sig för att gifta sig i 
templet en dag.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Under sin jordiska verk
samhet ställde Frälsaren 
frågor till sina lärjungar 
som fick dem att tänka och 
känna djupt. Han var upp
riktigt intresserad av deras 
svar och gladde sig över 
deras sätt att formulera 
sin tro. Vilka frågor kan 
du ställa som gör att de 
unga männen tänker och 
känner djupt om templets 
förrättningar och särskilt 
då tempelvigseln? Lyssna 
noga till deras svar och 
bemöt dem med vänlighet 
enligt Andens maningar.
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Utvalt material

Utdrag ur Richard G. Scott, ”Äktenskapets eviga väl
signelser”, Liahona, maj 2011, s. 94–97

Den 16 juli 1953 knäböjde min älskade Jeanene och 
jag som ungt par vid altaret i templet i Manti i Utah. 
President Lewis R. Anderson utövade den beseg
lande myndigheten och förklarade oss som man 
och hustru, gifta för tid och all evighet. Jag saknar 
förmåga att beskriva den frid och den trygghet som 
kommer av vissheten att jag, om jag fortsätter leva 
värdigt, kommer att kunna vara tillsammans med 
min älskade Jeanene och våra barn för evigt tack 
vare den heliga förrättning som utförts med rätt 
prästadömsmyndighet i ett Herrens hus.

Våra sju barn är bundna till oss genom templets 
heliga förrättningar. Min underbara hustru Jeanene 
och två av våra barn befinner sig bortom slöjan. Det 
ger alla kvarvarande familjemedlemmar en stark 
motivation att leva på ett sådant sätt att vi tillsam
mans kan få del av alla eviga välsignelser som 
utlovas i templet.

Två av de livsviktiga pelarna i vår himmelske 
Faders lycksalighetsplan är äktenskapet och 
familjen. Deras stora betydelse understryks av 

Satans ihärdiga försök att splittra familjen och 
underminera betydelsen av de tempelförrättningar 
som binder familjen samman för evigt. Beseglingen 
i templet får större innebörd efterhand som livet 
utvecklar sig. Den hjälper er att komma ännu när
mare varandra och finna större glädje och tillfreds
ställelse i jordelivet . . .

Förlåt att jag talar om min dyrbara hustru Jeanene, 
men vi är en evig familj. Hon var alltid glad och 
lycklig, och mycket av det kom av att hon tjänade 
andra. Även när hon var mycket sjuk brukade hon i 
morgonbönen be sin himmelske Fader att leda henne 
till någon hon kunde hjälpa. Denna uppriktiga 
vädjan besvarades gång på gång. Mångas bördor 
lätt ades, deras liv blev gladare. Hon välsignades 
ständigt för att hon var ett redskap i Herrens händer.

Jag vet vad det är att älska en himmelsk Faders 
dotter som med behag och hängivenhet levde i sin 
rättfärdiga kvinnlighets fulla glans. Jag är övertygad 
om att när jag en gång får träffa henne bortom slöjan 
kommer vi att inse att vi är ännu mer kära i varan
dra. Vi kommer att uppskatta varandra ännu mer på 
grund av den tid vi varit åtskilda av slöjan.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är familjen viktig?
Familjen är instiftad av Gud och har en central roll i hans plan för hans barns 
eviga bestämmelse. Den gudomliga planen gör det möjligt för personer att 
återvända till hans närhet och för familjer att förenas för evigt.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser och välj ut dem som kan hjälpa de 
unga männen förstå varför familjen är viktig.

Rom. 8:16–17; Hebr.12:9 (vi är vår 
himmelske Faders barn)

1 Mos. 2:18–24; L&F 131:1–4; 138:48 
(sanningar i evangeliet om familjen)

Mosiah 4:14–15; L&F 68:25, 27–29; 
93:40, 43, 48–50 (barnen lär sig om 
evangeliet av sina föräldrar)

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129 (se 
också Stå fast i din tro [2004], s. 35–37)

Carole M. Stephens, ”Familjen är från 
Gud”, Liahona, maj 2015, s. 11–13

D. Todd Christofferson, ”Varför gifta 
sig? Varför bilda familj?” Liahona, maj 
2015, 50–53

L. Tom Perry, ”Bli goda föräldrar”, 
Liahona, nov. 2012, s. 26–28

Videor: ”Familjer kan vara tillsam
mans för evigt”; ”Hemmet är en 
gudomlig institution”

Musik för ungdomstemat: ”Nothing 
Can Separate Us”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Varför tror du att familjen 
är en central del av vår 
himmelske Faders fräls
ningsplan? Hur lärde du 
dig att familjen är viktig?

Vilka budskap ger världen 
de unga männen som mot
säger det profeterna har 
sagt om hur viktig familjen 
är? Hur kan du hjälpa de 
unga männen förstå familj
ens eviga betydelse?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att parvis 
samtala om den viktigaste saken de 
lärde sig under förra veckans lektion 
och hur de tillämpade den kunskapen 
i sina liv.

• Före kvorummötet ber du de unga 
männen att ta med sig ett föremål som 

representerar en av de bästa sakerna 
de har gjort med familjen (som en 
familjetradition, semester eller annan 
aktivitet). Be varje ung man att visa 
sitt föremål och berätta varför hans 
familj är viktig för honom.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå varför familjen är 
viktig. Välj med Andens vägledning ut en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
ditt kvorum:

• Be de unga männen läsa äldste 
D. Todd Christoffersons tal ”Varför 
gifta sig? Varför bilda familj?” eller 
de sista åtta styckena i äldste L. Tom 
Perrys tal ”Bli goda föräldrar” och 
söka efter svar på frågan: ”Varför är 
familjen viktig?” Be kvorummedlem
marna att berätta vad de hittar. Vad 
kan de göra för att visa att de förstår 
hur viktig familjen är? Hur påverkar 
deras insikt om hur viktig familjen 
är sättet de behandlar sina familje
medlemmar på?

• Dela in kvorumet i fyra grupper. 
Låt varje grupp studera ett av avs
nitten i Carole M. Stephens tal 
”Familjen är från Gud” (varje avsnitt 
börjar med en sanning om familjen i 

fetstil). Be varje grupp förbereda sig 
på att undervisa de andra grupperna 
om det de lärde sig av sina avsnitt. 
Hur kan de undervisa om och vara 
exempel på de här sanningarna i sina 
familjer och i samhället?

• Visa en av videorna som listas 
i det här förslaget och be de unga 
männen att ta reda på varför vår 
himmelske Fader gav oss familjer. 
Fråga de unga männen hur de skulle 
svara om någon sa: ”Jag förstår inte 
varför man ska gifta sig” eller ”Jag 
tror inte att jag vill skaffa barn förrän 
jag blir äldre”. Vad skulle de säga till 
någon som inte har en bra familjesi
tuation i dag? (se ”Familj”, Vägled
ning för de unga, s. 14–15).

Undervisningstips

”Om flera personer vill 
kommentera ett ämne, 
kanske du kan säga: ’Vi 
vill först höra dina kom
mentarer och sedan dina.’ 
Då håller de som du 
undervisar sig lugna, för 
de vet att de kommer att 
få tillfälle att säga något” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 69).
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• Ge varje ung man ett av skriftställ
ena i det här förslaget. Be kvorumets 
medlemmar att gå igenom ”Familjen: 
Ett tillkännagivande för världen” och 
söka efter delar som har med deras 
skriftställe att göra. Be varje ung man 

läsa upp sitt skriftställe och delen av 
tillkännagivandet som det handlar 
om. Be de unga männen att berätta 
om en upplevelse de haft som visar 
varför familjen är viktig.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför familjen är 
viktig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om hur viktig 
familjen är i Guds plan

• be kvorummedlemmarna berätta 
om ”Familjen: Ett tillkännagivande 
för världen” för en familjemedlem 
eller vän.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad sina lär
jungar att vittna och när de 
gjorde det vidrörde Anden 
deras hjärtan. När du 
undervisar de unga män
nen om varför familjen är 
viktig, ge dem då tillfälle 
att bära sina vittnesbörd 
om hur viktig familjen är 
för Guds frälsningsplan.
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Utvalt material

Utdrag ur L. Tom Perry, ”Bli goda föräldrar”, Liahona, 
nov. 2012, s. 26–28

Vår stärkta familjekultur skyddar våra barn från 
”motståndarens frestelser och brinnande pilar” 
(1 Nephi 15:24) som finns i deras jämnårigas kultur, 
underhållningens och kändisarnas kulturer, kredit
ens och berättigandets kultur och internets och 
medias kulturer som ständigt bombarderar dem. 
Den kan hjälpa våra barn att leva ”i världen” utan 
att vara ”av världen” (Joh. 15:19).

President Joseph Fielding Smith lärde: ”Det är för
äldrarnas plikt att lära sina barn de frälsande prin
ciperna i Jesu Kristi evangelium, så att de vet varför 
de ska döpas och så att en önskan att fortsätta hålla 
Guds bud sedan de döpts ska inpräntas i deras hjär
tan, så att de kan komma tillbaka till hans närhet. 
Vill ni, mina goda bröder och systrar, ha kvar era 
familjer, era barn? Vill ni beseglas till era fäder och 
era mödrar som gått före er? I så fall måste ni börja 
er undervisning vid vaggan. Ni måste undervisa 
genom såväl föredöme som föreskrifter” [Joseph 
Fielding Smith, Conference Report, okt. 1948, s. 153]. 

Tillkännagivandet om familjen säger:

”Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska 
och vårda sig om varandra och sina barn. ’Barn är 
en Herrens gåva’ (Ps. 127:3). Föräldrar har ett heligt 
ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärd
ighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, 
att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds 
bud och vara laglydiga medborgare var än de bor . . .

Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin 
familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret 
att sörja för och beskydda sin familj. Moderns 
främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga 
ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa var
andra som likvärdiga makar” [”Familjen: Ett tillkän
nagivande för världen”, Liahona, nov. 2010, s 129].

Jag tror att det är enligt gudomlig plan som moderns 
roll betonar omvårdnaden och undervisningen av 
nästa generation. Men det är underbart att se män 
och hustrur som har uppnått ett riktigt partnerskap 
där deras inflytande vävs samman och de effektivt 
kommunicerar både om och med sina barn.

Ondskans våldsamma angrepp mot våra barn är 
mer utstuderade och skamlösa än någonsin tidigare. 
När vi bygger en starkare familjekultur skapar vi 
ett extra skyddslager för våra barn och fjärmar dem 
från världsliga inflytanden.

Gud välsigne er, ni goda mödrar och fäder i Sion. 
Han har anförtrott sina eviga barn i er vård. Som 
föräldrar är vi medarbetare med, ja, vi förenar oss 
med Gud, i att åstadkomma hans verk och här
lighet bland hans barn. Det är vår heliga plikt att 
göra vårt allra bästa. Det vittnar jag om i Jesu Kristi 
namn, amen.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt att följa 
kyrkans normer om dejting?
Nutida profeter har gett oss normer om dejting för att skydda oss från andlig 
fara och hjälpa oss att förbereda oss för att en dag hitta en värdig evig livskam
rat. De normerna är bland annat att inte dejta förrän man är 16 år, undvika att 
gå på många dejter med samma person och att bara dejta personer som har 
höga moraliska normer.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du att de unga männen 
behöver mest när de börjar umgås med unga kvinnor?

5 Mos. 7:3–4 (gift er inte utanför 
förbundet)

L&F 46:33 (utöva dygd och helighet 
inför Herren)

”Dejting”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 4–5

Gordon B Hinckley, ”Lev så att du 
är värdig den flicka du en gång ska 
gifta dig med”, Nordstjärnan, juli 
1998, s. 50–52

Video: ”Ett nytt år: Dejting”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka exempel har du sett 
som har lärt dig om vikten 
av att följa Herrens normer 
om dejting?

Vilka upplevelser och 
idéer formar de unga 
männens inställning till 
dejting? Vilka påtryck
ningar utsätts de för? Vad 
behöver de känna till för 
att fortsätta vara sanna 
mot Herrens normer?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man beskriva förra 
veckans lektion med ett ord. Fråga de 
unga männen om de vill berätta om 
något som de upplevt under veckan 
som hade med lektionen att göra.

• Be de unga männen att lista på 
tavlan det de känner till om kyrkans 
normer i fråga om dejter. Lägg till 
poster i listan allt eftersom de lär sig 
om normerna under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att lära sig om kyrkans 
normer om dejting. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be varje ung man att skriva en 
personlig lista över egenskaper han 
vill ha hos sin framtida fru. Be de 
unga männen att om så är lämpligt 
läsa upp sin lista för klassen. Be en 
av de unga männen att läsa följande 
uttalande av äldste Robert D. Hales: 
”Om du vill gifta dig med en sund, 
attraktiv, ärlig, glad, hårt arbetande, 
andlig person, var en sådan person” 
(”Att möta utmaningarna i dagens 
värld”, Liahona, nov. 2015, s. 46). När 
de unga männen går igenom listan 
de har gjort kan du fråga dem hur 
det skulle kännas om deras framtida 
fru hade en liknande lista om dem. 
Vad gör de nu för att bli en sådan 
person som deras framtida fru vill 
gifta sig med? Be de unga männen 
samtala om hur de kan utveckla 
de där egenskaperna nu, och hur 
egenskaperna påverkar personerna 
de dejtar.

• Låt de unga männen lyssna 
till eller läsa president Gordon B. 
 Hinckleys tal ”Lev så att du är värdig 

den flicka du en gång ska gifta dig 
med” och plocka ut ett favoritråd ur 
det. Vad lär president Hinckley om 
valen de unga männen gör när de 
dejtar? Be dem att skriva ner några 
egenskaper som de vill att deras 
framtida hustru ska ha och välja 
minst en egenskap i listan som de 
själva kan utveckla så att de kan bli 
en sådan livskamrat som de hoppas 
få en dag. Hur kan deras dejter i dag 
påverka vilken slags person de en 
dag kommer att gifta sig med?

• Visa delar av ”Ett nytt år: Dejt
ing” och pausa videon för att ge 
de unga männen tid att lyfta fram 
normer för dejting som personerna i 
videon nämner. Be de unga männen 
gå igenom ”Dejting” i Vägledning 
för de unga och lyfta fram fler nor
mer som inte togs upp i videon. Be 
dem att besvarar sådana frågor som 
följande: ”Vilka är kyrkans normer 
om dejting?” ”Varför tycker du att 
det är viktigt att följa de normerna?” 
och ”Varför dejtar man?” Be de unga 

Undervisningstips

”Fråga dem du undervisar 
vad de skulle säga om 
någon vill veta vad de lärt 
sig av lektionen” (Under
visning: Den högsta kallel
sen, s. 94).
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männen samtala om vad de kan göra 
om de känner sig pressade att göra 
något som bryter mot kyrkans normer 
om dejting. Du kan berätta om när du 
välsignades för att du följde kyrkans 
normer för dejting och fråga om 
någon annan vill berätta om liknande 
upplevelser. Be de unga männen 
berätta vad de kan göra för att följa de 
här normerna.

• Be kvorumets medlemmar gå 
igenom kapitlet ”Dejting” i Vägledning 
för de unga och skriva ner eventuella 
frågor de har om dejting. Be en panel 
av äldre unga män och unga kvinnor 
svara på deras frågor och samtala om 
normerna om dejting. Uppmuntra 
paneldeltagarna att berätta om när 
de följde normerna när de dejtade, 
som att de klädde sig passande, valde 
lämpliga aktiviteter och dejtade per
soner med höga normer.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vilka kyrkans normer 
om dejting är? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• uppmuntra kvorummedlemmarna 
att sätta upp mål att följa Herrens 
normer för dejting

• bär vittnesbörd om de välsignelser 
som kommer av att man följer Her
rens normer för dejting. 

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände dem han 
undervisade och han visste 
vilka de kunde bli. Han 
fann unika sätt att hjälpa 
dem lära och tillväxa – sätt 
som var avsedda för just 
dem. När de hade det 
svårt förlorade han inte 
hoppet om dem utan fort
satte att älska och betjäna 
dem. Be för att lära känna 
och älska de unga männen 
du undervisar så att du 
kan veta vad de behöver 
när du undervisar dem om 
att förbereda sig för och 
hitta en evig livskamrat.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förbereda 
mig i dag för att bli en 
rättfärdig make och far?
”Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rätt
färdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj” (”Familjen: 
Ett tillkännagivande för världen”, Liahona, nov 2010, s. 129). Vi kan förbereda 
oss för dessa ansvar genom att trofast utföra våra prästadömsplikter, lära oss 
hur man tar emot personliga uppenbarelser, älska och tjäna våra familjer i dag, 
skaffa en utbildning och lära oss att arbeta.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du är mest relevant för 
de unga männen som du undervisar?

Abraham 1:1–4, 18–19 (Abraham ser 
välsignelserna som han och hans 
efterkommande kan få på grund av 
att han bär prästadömet)

1 Nephi 2:1–3 (Lehi tar emot upp
enbarelse från Herren så att han kan 
skydda sin familj)

1 Nephi 16:14–32 (Nephi hjälper till 
och visar respekt för sin familj när de 
svälter i vildmarken)

L&F 42:22 (en man ska vara trogen 
sin hustru)

L&F 58:26–28; 107:99–100 (skrifterna 
beskriver hur viktigt det är att arbeta)

D. Todd Christofferson, ”Fäder”, 
 Liahona, maj 2016, s. 93–97

L. Whitney Clayton, ”Äktenskap: Se 
och lär”, Liahona, maj 2013, s. 83–85

Larry M. Gibson, ”Faderskap – Vår 
eviga bestämmelse”, Liahona, maj 
2015, s. 77–80

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

Videor: ”Fäder kan använda prästa
dömet till att välsigna sina familjer”; 
”Jordisk far, himmelsk Far”

Hur bidrog ditt tjänande 
inom prästadömet som 
ung man till att förbereda 
dig för att bli en rätt
färdig make och far? Vad 
mer har du gjort för att 
förbereda dig? Finns det 
något mer du önskar att 
du hade gjort?

Vilka upplevelser kan 
de unga männen få i 
dag som kan hjälpa dem 
förbereda sig för att bli 
rättfärdiga makar och 
fäder? Hur välsignas 
deras framtida familjer av 
deras förberedelser?
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Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta för 
en annan ung man om det de minns 
från förra veckans lektion.

• be kvorumets medlemmar läsa 
Abraham 1:1–2 och skriva sin egen 

version av verserna och där beskriva 
de slags makar och fäder de vill vara. 
Ge dem tillfälle att berätta vad de 
skrivit om de så vill. Uppmuntra dem 
att lägga till saker till sin beskrivning 
under lektionens gång.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå hur de kan bli rätt
färdiga makar och fäder. Välj med Andens vägledning ut en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen gå igenom 
äldste D. Todd Christoffersons tal 
”Fäder” och titta efter egenskaper 
hos rättfärdiga fäder. Be varje ung 
man tänka på ett tillfälle när hans 
far eller fadersgestalt exemplifier
ade en av egenskaperna som äldste 
 Christofferson tar upp. Du kan hjälpa 
de unga männen berätta om de här 
upplevelserna genom att låta dem rita 
bilder av upplevelserna de tänker på 
och visa bilderna för klassen. Du kan 

också skriva flera meningar från äld
ste Christoffersons tal på tavlan och 
lämna tomrum i stället för några av 
orden. Be de unga männen gissa vilka 
ord som hoppats över. Hur kan de 
unga männen följa råden som äldste 
Christofferson ger dem? (För för
slag, se ”Arbete och oberoende” och 
”Utbildning” i Vägledning för de unga.)

• Låt de unga männen läsa talet 
”Faderskap – Vår eviga bestäm
melse”, och börja med stycket som 

Undervisningstips

”Ställ frågor som kräver 
att eleverna hittar svaren 
i skrifterna och nutida 
profeters lärdomar” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 62).
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inleds med ”Och ni unga män” 
(Liahona, maj 2015, s. 79). Be de unga 
männen välja en av de prästadöms
plikter som broder Gibson nämner 
och låt dem rollspela hur de kan upp
fylla den plikten i hemmet. Hur kan 
uppfyllandet av aronska prästadöm
ets plikter förbereda dem på att bli 
fäder? Uppmuntra de unga männen 
att sätta upp ett eller två konkreta 
mål för att uppfylla sina prästadöms
plikter i hemmet.

• Låt de unga männen läsa sjunde 
stycket i ”Familjen: Ett tillkännagiv
ande för världen” (eller titta på videon 
”Fäder kan använda prästadömet till 
att välsigna sina familjer”) och vara 
uppmärksamma på vilka deras ansvar 
kommer att vara när de är makar 
och fäder. Dela kvorumet i mindre 
grupper och be varje grupp samtala 
om hur de kan förbereda sig i dag för 
ett av dessa ansvar. Be en person från 
varje grupp att berätta för resten av 
kvorumet om gruppens samtal.

• Läs tillsammans 1 Nephi 2:1–3. 
Där får Lehi uppenbarelsen om att fly 
från orättfärdigheten i Jerusalem. Vad 
kan de unga männen lära sig av Lehis 
exempel om att vara en rättfärdig far? 
Vad kan de göra i dag för att utveckla 
egenskaperna Lehi hade? Be de unga 
männen läsa 1 Nephi 16:14–32 och se 
hur Nephi behandlade sin familj. Hur 
kan det ha hjälpt Nephi förbereda sig 
för sin roll som make och far? Fråga de 
unga männen vad de gör i sina familjer 
i dag för att förbereda sig för att vara 
makar och fäder.

• Ge varje kvorummedlem i upp
drag att läsa en av fem principer som 
bygger starka äktenskap som äldste 
L. Whitney Clayton beskriver i sitt 
tal ”Äktenskap: Se och lär”. Vilka 
exempel på de principerna har de 
unga männen sett? Vad mer har de 
sett exempel på hos par som är nära 
varandra och som de vill ta efter? Vad 
tror de unga männen att de kan göra 
för att följa de principerna i dag?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan förbereda 
sig för sina framtida roller som makar och fäder? Vilka känslor eller intryck fick de? 
Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• föreslå att kvorumets medlemmar 
gör något för att stärka sina familjer

• berätta om mål han satt för att 
förbereda sig för att bli en rättfärdig 
make och far.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade, bad 
för och tjänade alltid sina 
lärjungar. Han kände till 
deras intressen, förhopp
ningar och vad som hände 
i deras liv. Vad känner du 
till om de unga männen du 
tjänar? Hur kan du hjälpa 
dem bli rättfärdiga makar 
och fäder i framtiden?
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Utvalt material

Utdrag ur Larry M. Gibson, ”Faderskap – Vår eviga 
bestämmelse”, Liahona, maj 2015, s. 79

Ni unga män, som jag älskar innerligt, ni vet att ni 
förbereder er för att ta emot melkisedekska prästa
dömet, ta emot heliga förrättningar i templet, 
fullgöra er plikt och skyldighet att verka som heltids
missionärer och sedan, utan att vänta alltför länge, 
gifta er i templet med en Guds dotter och bilda 
familj. Ni ska sedan leda er familj i andliga ting 
enligt den Helige Andens vägledning (se L&F 20:44; 
46:2; 107:12).

Jag har frågat många unga män runt om i världen: 
”Varför är du här?”

Hittills har ingen svarat: ”För att lära mig bli far, så 
att jag kan vara beredd och kvalificerad att ta emot 
allt som vår himmelske Fader har.”

Låt oss se på era plikter inom aronska prästadömet 
som beskrivs i kapitel 20 i Läran och förbunden. Var 
lyhörd för vad du känner när jag tillämpar de här 
plikterna på ditt tjänande inom familjen.

”Inbjuda alla [i din familj] att komma till Kristus” 
(v. 59).

”Alltid vaka över dem och … vara med och styrka 
dem” (v. 53).

”Predika, undervisa, förklara, förmana och döpa” 
medlemmar i din familj (v. 46).

”Förmana dem att be högt och i det fördolda samt 
att sköta alla familjeplikter” (v. 47).

”Se till att det inte finns någon ondska [i din familj], 
inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller 
lögner, förtal eller skvaller” (v. 54).

”Se till att din familj ofta kommer tillsammans” (v. 55).

Biträda din far i hans plikter som patriark. Stödja 
din mor med prästadömets kraft när det inte finns 
en far närvarande (se v. 52, 56).

När ni blir ombedda: ”Ordinera andra präster, lärare 
och diakoner” i er familj (v. 48).
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kompletterar mannens 
och kvinnans roller i 
familjen varandra?
Enligt den gudomliga planen gav vår himmelske Fader män och kvinnor olika 
ansvar som hjälper dem utföra sina kompletterande roller som man och hustru. 
”Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rätt
färdighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. Moderns 
främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och 
modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar” (”Familjen: Ett 
tillkännagivande för världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad känner du att du ska dela 
med dig till de unga männen?

L&F 121:41–43 (principer man måste 
följa för att utöva prästadömet på ett 
rättfärdigt sätt)

Mose 3:21–24; 5:1–4 (Adam och Eva 
arbetade tillsammans som likvärdiga 
makar)

Linda K. Burton, ”Vi klättrar uppåt till
sammans,” Liahona, maj 2015, s. 29–32

L. Tom Perry, ”Att finna varaktig frid 
och bygga eviga familjer”, Liahona, 
nov. 2014, s. 43–45

D. Todd Christofferson, ”Kvinnans 
moraliska styrka”, Liahona, nov. 2013, 
s. 29–32

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

Videor: ”Låt oss vara män”, ”Kvin
norna i vårt liv”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka exempel har du sett 
på mödrar och fäder som 
har kompletterat varan
dra i sina roller? Hur har 
kunskapen om dessa eviga 
roller påverkat din familj?

Hur kan du hjälpa de unga 
männen förstå sin gudom
liga roll som framtida 
fäder? Vad kan de göra nu 
för att förbereda sig för 
den rollen?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Visa ett föremål eller en bild för 
kvorumets medlemmar och fråga 
dem vad föremålet eller bilden har att 
göra med förra veckans lektion.

• Ta med dig två föremål som 
används tillsammans för att uppnå 
ett mål (som papper och penna eller 
hammare och spik). Be de unga 

männen förklara skillnaderna mel
lan föremålen och hur de används 
tillsammans. Förklara att män och 
kvinnor fick olika ansvar som komp
letterar varandra så att de skulle 
kunna verkställa Guds syften. Be de 
unga männen beskriva hur män och 
kvinnor kompletterar varandra.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen förstå mannens och kvinnans 
kompletterande roller i familjen. Välj med Andens vägledning ut en eller flera aktivi
teter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Skriv följande rubriker på tavlan: 
Faderns ansvar och Moderns ansvar. Be 
de unga männen lista de ansvar som 
Herren förväntar sig att fäder och 
mödrar uppfyller. För att hjälpa dem 
göra upp den här listan, ber du dem 
söka i sjunde stycket i ”Familjen: Ett 
tillkännagivande för världen” (se 
Plikt mot Gud, s. 107) och lämpliga 
delar av äldste L. Tom Perrys tal 
”Att finna varaktig frid och bygga 
eviga familjer” och äldste D. Todd 
 Christoffersons tal ”Kvinnans 
moraliska styrka”. Vad kan dessa 
källor lära dem om fäders och möd
rars gudomliga roller? Hur komp
letterar dessa roller varandra? Hur 
skiljer sig denna lära från det världen 
lär? Be de unga männen berätta om 
när de har sett sina föräldrar utföra 
sina kompletterande roller.

• Låt de unga männen läsa Mose 
5:1–12 och lista på tavlan allt som 
Adam och Eva gjorde tillsammans 
(se Evangeliebilder, nr 5 om ni vill ha 
en bild på det). Be de unga männen 
lägga till flera saker i listan om hur 
män och hustrur bör arbeta tillsam
mans som likvärdiga makar.

• Visa videon ”Kvinnorna i vårt 
liv” eller ”Låt oss vara män”. Vad lär 
videon de unga männen om hur en 
man kan välsigna sin hustru? Be de 
unga männen att tänka på vilken slags 
make de vill vara en dag. Vad kan de 
göra i dag för att bli en sådan person?

• Med biskopens godkännande kan 
du be ett gift par besöka kvorum
mötet. Läs tillsammans avsnittet 
”Lyfta och hjälpa i våra komplette
rande roller” i Linda K. Burtons tal 

Undervisningstips

”Den Helige Anden kan 
mana en eller flera av dem 
du undervisar att bidra 
med insikter som andra 
behöver höra. Var öppen 
för maningar du får att 
vända dig till vissa per
soner. Du kan till och med 
känna dig manad att be 
någon som inte erbjudit 
sig frivilligt att uttrycka 
sina åsikter” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 63).



228

”Vi klättrar uppåt tillsammans”. 
Vad lär de unga männen sig om hur 
män och kvinnor stödjer varandra 
i familjen? Be det besökande paret 
berätta hur de har hjälpt varandra 
fylla sina roller. Du kan berätta om 
hur äktenskapet har hjälpt dig eller 
medlemmar i din familj att bli bättre 
som person.

• Låt de unga männen lista egen
skaper som hjälper kvinnor att vara 
goda mödrar eller fostrare. Hur 
försöker Satan minska kvinnans 

inflytande? Vad kan de unga männen 
göra för att stödja och uppmuntra 
rättfärdiga kvinnors inflytande 
i världen? Hur kan rättfärdiga 
 kvinnors inflytande vägleda de unga 
männen när de förbereder sig för att 
bli makar och fäder? Under samtalet 
kan de unga männen läsa utvalda 
delar av äldste D. Todd Christoffer
sons tal ”Kvinnans moraliska styrka”. 
Se till exempel de första två styckena 
och de tre trenderna som försvagar 
kvinnans moraliska styrka.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de mannens och kvinnans 
kompletterande roller i familjen? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorumets medlemmar tacka 
mor och far för specifika sätt de har 
välsignats på för att deras föräldrar 
har uppfyllt sina gudomliga roller

• be de unga männen att hitta sätt att 
förbereda sig för sina framtida ansvar 
att presidera över, försörja och skydda 
sina familjer.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade, bad 
för och tjänade alltid sina 
lärjungar. Han kände till 
deras intressen, förhopp
ningar och vad som hände 
i deras liv. Vad känner du 
till om de unga männen du 
tjänar? Vad kan du göra 
i dag för att hjälpa dem 
att vara redo att presidera 
över, försörja och skydda 
sina framtida familjer?
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Utvalt material

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”Kvinnans moraliska 
styrka”, Liahona, nov. 2013

Sedan urminnes tider har samhället varit beroende 
av kvinnans moraliska styrka. Även om den inte är 
det enda positiva inflytandet i samhället, har den 
moraliska grundval som kvinnan skapat visat sig 
vara av största vikt för allas gemensamma bästa. 
Eftersom den varit så genomgripande är kvinnans 
moraliska styrka kanske ofta underskattad. Jag vill 
uttrycka tacksamhet för goda kvinnors inflytande, 

peka på några av de filosofier och trender som 
hotar kvinnans styrka och ställning, samt vädja till 
 kvinnor att odla sin inneboende moraliska styrka.

Kvinnor för med sig till världen särskilda dygder, 
en gudomlig gåva som gör dem rustade att ingjuta 
sådana egenskaper som tro, mod, empati och 
förädling i förhållanden och i kulturer. När Paulus 
prisade den ”uppriktiga tro” han fann i Timoteus, 
framhöll han att denna tro ”först fanns hos din mor
mor Lois och din mor Eunice” [2 Tim. 1:5].
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Betänk deras välsignade och lyckliga tillstånd som håller Guds bud” (se Mosiah 2:41).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa varje ung man lära sig om välsignelserna som 
kommer när man lyder vår himmelske Faders bud. När de unga männen lyder buden 
och ständigt omvänder sig så visar de sin kärlek till Herren och de håller sig själva 
fria från världsliga inflytanden.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag vara i världen men inte av världen? (Plikt mot Gud)
Hur påverkas jag och min omgivning av det jag säger?
Hur kan jag stå emot pornografi?
Varför fastar vi?
Varför har vi fått befallningen att helga sabbatsdagen?
Varför betalar vi tionde?
Varför är det viktigt att vara ärlig?

Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Lev värdigt”, sidorna 16–17, 40–41, 64–65

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

September: Buden





233

SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur kan jag vara i världen 
men inte av världen?
”Där kyrkans och samhällets normer en gång till större delen överensstämde 
finns det nu en klyfta mellan oss, och den växer sig djupare dag för dag” 
(Thomas S. Monson, ”Prästadömets kraft”, Liahona, maj 2011, s. 66). Herren vill 
att vi ska fortsätta följa hans normer och inte ta del av världens ondska. Sam
tidigt förväntar han sig att vi ska utöva ett gott inflytande på vår omgivning.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen som du undervisar mest?

”Lev värdigt”,Minplikt mot Gud 
(2010), diakoner, s. 16–17; lärare, 
s. 40–41; präster, s. 64–65

1 Mos. 39:1–20 (Josef i Egypten mot
sätter sig närmanden från Potifars 
hustru)

2 Kung. 6:14–17 (Elisas tjänare insåg 
att han inte var ensam)

Matt. 26:41; L&F 10:5 (vaka och be så 
att ni inte kommer i frestelse)

Joh. 15:19; 1 Nephi 8:24–28 (de som 
följer Kristus blir ofta hånade och 
hatade av världen)

1 Kor. 10:13 (vi kommer inte att frestas 
över vår förmåga)

L&F 3:6–8 (om vi litar på Gud mer än 
på människor skyddar han oss mot 
motståndaren)

L&F 62:1 (Herren känner våra svag
heter och vet hur han ska hjälpa oss 
när vi frestas)

L&F 87:8 (stå på heliga platser)

Dieter F. Uchtdorf, ”Var inte rädda. 
Tro endast”, Liahona, nov. 2015, 
s. 76–79; se även videon ”Gud gav 
dem kunskap”

M. Russell Ballard, ”Gud står vid rod
ret”, Liahona, nov. 2015, s. 24–27

Ulisses Soares, ”Ja, vi kan och ska 
vinna!”, Liahona, maj 2015, 70, 75–77

Thomas S. Monson, ”Våga stå ensam”, 
Liahona, nov. 2011, s. 60–62, 67

Video: ”Blomstra där du står”; ”Våga 
stå ensam”

Vilka normer finns det 
i världen som inte är i 
harmoni med kyrkans 
normer? Vilka välsignelser 
har du fått för att du har 
följt Herrens normer? Hur 
kan andra påverkas av 
att du håller fast vid dina 
normer?

Hur försöker världen 
påverka de unga män
nens åsikter om Herrens 
normer? Hur kan de 
unga männen fortsätta att 
försvara Herrens normer 
när samhällets normer 
fortsätter att försämras? 
Hur kan de unga männen 
utöva ett gott inflytande 
på sin omgivning?
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Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att skriva ner en 
mening som sammanfattar det han 
lärde sig under förra veckans lektion. 
Låt flera unga män läsa upp sina 
sammanfattningar.

• Visa en apelsin (eller en annan 
citrusfrukt) för kvorumets medlem
mar. Be dem att nämna några av 
normerna i Vägledning för de unga. 

När de nämner dem skriver du dem 
på apelsinen. Lägg apelsinen i en 
behållare med vatten (den kommer att 
flyta). Ta bort apelsinen från vattnet 
och skala den. Lägg tillbaka den i 
vattnet. Då sjunker den. Be de unga 
männen berätta vad det lär dem om 
att följa Herrens normer. Berätta om 
ett specifikt tillfälle när du välsigna
des av att du följde en av normerna.

Lär tillsammans

Ändamålet med lektionen är att hjälpa varje ung man förstå hur han kan vara i världen 
men inte av världen och hur det hjälper honom att leva så att han är värdig att utöva 
prästadömet. Under lektionen bör kvorumets medlemmar skriva ner planer i sina 
exemplar av Plikt mot Gud om hur de ska studera och följa normerna i Vägledning 
för de unga. Be de unga männen innan kvorummötet att ta med sig sina exemplar 
av Plikt mot Gud till kyrkan, tillsammans med ett exemplar av Vägledning för de 
unga. Under kommande kvorummöten ber du dem berätta om upplevelserna de får när 
de genomför sina planer.

• Be de unga männen att under den 
kommande veckan läsa Daniel 1–2 
eller se videon ”Gud gav dem kun
skap” och komma förberedda att 
berätta hur Gud välsignade Daniel 
för att han var trofast i en ondskefull 

miljö. Avsätt lektionstid för dem 
att berätta om det de lärde sig. Be 
ungdomarna att läsa avsnittet ”Är vi 
som Daniel?” i Dieter F. Uchtdorfs 
tal ”Var inte rädda. Tro endast”. Dela 
in kvorumet i grupper och be varje 

Planera i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid i 
slutet av kvorummötet till 
att göra upp planer i sina 
exemplar av Plikt mot Gud. 
Planerna är personliga, 
men kvorummedlem
marna kan hjälpa varandra 
med idéer till planerna.
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grupp att genom rollspel visa situa
tioner de kan ställas inför då de kan 
vara trofasta som Daniel.

• Be de unga männen läsa skrift
ställena som listas i det här förslaget 
(enskilt eller tillsammans) och samtala 
om vad de lär sig om att stå emot 
frestelser. Hur kan de leva efter Her
rens normer när världen frestar dem 
att inte göra det eller hånar dem för 
att de har höga normer? Hur kändes 
det när de följde Herrens normer och 
stod emot en frestelse? Vilka upplev
elser kan de berätta om?

• Talet ”Ja, vi kan och ska vinna!” av 
äldste Ulisses Soares ger flera positiva 
och negativa exempel på hur man kan 
bemöta världens negativa inflytan
den. Be varje ung man att gå igenom 
talen, hitta ett exempel som gör 
intryck på honom och sammanfatta 
berättelsen för kvorumet. Be varje ung 
man att återge vad hans berättelse 
lär oss om hur vi kan leva i världen 
och samtidigt övervinna frestelsen att 
vara i världen. 

• Be de unga männen att gå igenom 
innehållsförteckningen i Vägledning 

för de unga och välja en eller flera 
normer som de vill ta upp. Be varje 
ung man att under några minuter 
studera normen han valde och 
förbereda sig för att berätta om det 
han lärde sig. Be varje ung man att 
slå upp sitt exemplar av ”Plikt mot 
Gud” och skriva ner sin plan på att 
följa normen under ”Tillämpa” (s. 
17, 41 eller 65). Uppmuntra de unga 
männen att berätta om sina planer 
för varandra om så är lämpligt. Be de 
unga männen att förbereda sig på att 
under några veckor berätta om hur 
deras planer har hjälpt dem att vara ”i 
världen men inte av världen” (se Joh. 
15:19).

• Läs tillsammans Läran och för
bunden 87:8 och fråga de unga 
männen vad de tror att det betyder 
att stå på heliga platser.Be dem 
begrunda den frågan medan de läser 
delar av äldste M. Russell Ballards 
tal ”Gud står vid rodret” eller ser 
en av videorna som lektionen före
slår. Vad mer lär de sig om att stå på 
heliga platser? Fråga de unga männen 
hur de tror att de kan göra familjen, 
skolan och samhället till en mer helig 
plats. 

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför de, som präs
tadömsbärare, måste vara i världen men inte av världen? Vilka känslor eller intryck 
fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om vikten av att 
följa Herrens normer

• be de unga männen bestämma sig 
för att genomföra planerna de har 
gjort i delen ”Lev värdigt” i boken 
Plikt mot Gud.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom att 
tillbringa tid i ensamhet, 
i bön och fasta. I enskilda 
ögonblick sökte han sin 
himmelske Faders vägled
ning. När du förbereder dig 
för att undervisa de unga 
männen, be och sök din 
himmelske Faders vägled
ning för att få veta hur du 
kan hjälpa de unga männen 
förstå välsignelserna som 
kommer när man lever 
efter Herrens normer.
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Utvalt material

Utdrag ur Ulisses Soares, ”Ja, vi kan och ska vinna!” 
Liahona, maj 2015, s. 70, 75

Skrifterna innehåller oräkneliga exempel på männi
skor som har vunnit sina krig, även i mycket svåra 
situationer. En av dessa exempel är befälhavare 
Moroni i Mormons bok. Denne märklige unge man 
hade modet att försvara sanningen i en tid när det 
fanns många tvister och krig, som riskerade hela 
den nephitiska nationens överlevnad. Trots att 
Moroni klarade sina förpliktelser på ett lysande sätt, 
förblev han ödmjuk. Denna och andra egenskaper 
gjorde honom till ett kraftfullt redskap i Guds hand 
vid den tiden. Almas bok förklarar att om alla män 
hade varit som Moroni ”då skulle själva helvetets 
krafter ha skakats för evigt [och] djävulen skulle 
aldrig få makt över människobarnens hjärtan” 
[Alma 48:17]. Alla Moronis kännetecken hade sitt 
ursprung i hans stora tro på Gud och på Herren 
Jesus Kristus, samt hans fasta beslutsamhet att följa 
Guds och hans profeters röst.

Vi behöver alla bildligt talat förvandla oss till nutida 
överbefälhavare Moroni för att vinna kampen mot 
det onda. Jag känner en mycket trofast ung diakon 
som förvandlade sig till en nutida överbefälhavare 

Moroni. Eftersom han försökt följa de råd han fått 
av sina föräldrar och ledare i kyrkan har hans tro 
och beslutsamheten prövats varje dag, redan i ung
domen. Han berättar att han en dag överraskades av 
en mycket besvärlig och obekväm situation – hans 
vänner tittade på porrbilder på sina mobiler. I det 
ögonblicket måste den här unge mannen bestämma 
sig för vad som var viktigast, hans popularitet eller 
hans rättfärdighet. Under de få sekunder som följde 
fylldes han med mod och berättade för sina vänner 
att det de gjorde inte var rätt. Han sa dessutom 
till dem att de borde sluta med det, annars skulle 
de bli beroende. De flesta av hans klasskamrater 
förlöjligade hans råd. De sa att det var en del av 
livet och att det inte var något fel. Men det fanns en 
ibland dem som lyssnade till den unge mannen och 
bestämde sig för att sluta med det han höll på med.

Denne diakons exempel hade positiv inverkan på 
åtminstone en av hans klasskamrater. Han och hans 
vän fick säkert möta hån och förföljelse på grund 
av det beslutet. Å andra sidan hade de följt Almas 
förmaning till sitt folk när han sa: ”Gå ut från de 
ogudaktiga och skilj er från dem, och rör inte vid 
deras orena ting” [Alma 5:57].
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur påverkas jag och min 
omgivning av det jag säger?
Vårt sätt att kommunicera speglar vår insikt i vilka vi är som Guds barn. Våra 
ord kan antingen lyfta och uppmuntra andra eller såra och väcka anstöt hos 
dem. När vi använder ett upplyftande språk inbjuder vi Anden att vara hos oss.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen och tal kan hjälpa de unga männen att känna betydelsen av orden de 
använder för att kommunicera med varandra?

Ords. 15:1–4; 16:24; 1 Tim. 4:12; Jak. 
3:2–10; Alma 31:5; L&F 108:7 (våra ord 
kan ha stor effekt på andra)

Matt. 12:36; 15:11; Ef. 4:29–32; Mosiah 
4:30 (vi bör vara noga med orden vi 
använder)

Jeffrey R. Holland, ”Med änglars 
tunga”, Liahona, maj 2007, s. 16–18

W. Craig Zwick, ”Hur tänker du?”, 
Liahona, maj 2014, s. 41–43

”Språk”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 20–21

”Svordomar”, Stå fast i din tro, 
s. 142–143

Videor: ”No Cussing Club”; 
”Mobbning – sluta med det”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur speglar språket du 
använder din insikt i vem 
du är? Hur har du själv 
använt ord för att inspi
rera, undervisa, trösta och 
kommunicera? Hur har 
världens normer för lämp
ligt språk ändrats under 
din livstid?

Lyfter och uppmuntrar 
språket som de unga män
nen använder, eller sårar 
och förolämpar det andra? 
Hur kan de unga männen 
uppmuntra sin omgivning 
att använda ett språk som 
inbjuder Anden?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be flera unga män berätta vad 
som gjorde intryck på dem under 
 lektionen förra veckan.

• Skriv följande meningar på tavlan: 
Ord vi läser. Ord vi hör. Ord vi skriver. 
Ord vi talar. Be en ung man läsa Efe
sierbrevet 4:29–32 och förklara vad 

det har att göra med de fyra mening
arna på tavlan. Be de unga männen 
begrunda följande frågor: Vad tycker 
du om det slags språk som du läser, 
hör och använder? Hur kan ord 
inbjuda eller hindra vägledning från 
den Helige Anden? 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att förstå vikten av att använda 
ett vårdat språk. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Skriv på tavlan: ”Om en person 
kan tygla sin tunga kan han också 
tygla ________.” Be de unga männen 
slå upp Jakobs brev 3:2–10 och fylla 
i resten av meningen. Ge varje ung 
man i uppdrag att läsa en av liknel
serna som Jakob använder (hästens 
betsel, v. 2–3; skogsbrand, v. 5–6; gift, 
v. 7–8; källa, v. 10–11). Be varje ung 
man att förbereda sig förbereda sig 
för att undervisa resten av kvorumet 
om det som hans liknelse lär om att 
kontrollera det man säger. Be dem 
berätta om vad de kan göra för att 
kontrollera sitt språk.

• Be de unga männen några dagar i 
förväg att ta med sig ett inspirerande 
citat som de tycker om till kvorum
mötet. Be varje ung man läsa upp sitt 
citat och förklara vilken betydelse det 
har haft i hans liv. Be kvorumet hitta 
exempel i skrifterna som illustrerar 
det positiva inflytandet som våra 
ord kan ha på andra (till exempel 

befälhavare Moroni och frihetsbaneret 
[se Alma 46:11–22], Frälsaren och 
äktenskapsbryterskan [se Joh. 8:1–11] 
eller Abinadi och Alma [se Alma 
5:9–12]). Vad lär de exemplen de unga 
männen om vilken verkan deras ord 
har på andra?

• Ge varje ung man ett unikt skrift
ställe som listas i den första gruppen 
skriftställen i det här förslaget. Be 
honom att rita en bild eller en över
sikt som representerar budskapet i 
skriftstället. Låt honom visa sin bild 
och be de andra i kvorumet gissa vad 
den lär om att kommunicera med 
andra. Be de unga männen att berätta 
om upplevelser de haft som har med 
budskapet i skriftstället att göra.

• Ge varje ung man en del av äldste 
Jeffrey R. Hollands tal ”Med änglars 
tunga” och be honom stryka under 
huvudbudskapet i den delen (berätta 
inte för de unga männen vad talet 

Undervisningstips

”När du under bön förbe
reder dig för att undervisa 
… kan [du] bli manad att 
betona vissa principer. Du 
kan få insikt om hur du 
bäst ska kunna presentera 
vissa begrepp. Du kan 
hitta åskådningsexempel 
och inspirerande berätt
elser i vardagslivet … Du 
kan känna dig manad att 
be en viss person hjälpa 
dig med lektionen. Du kan 
bli påmind om en person
lig händelse som du kan 
återge” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 47–48).
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heter). Låt varje ung man lista det han 
strukit under på tavlan och förklara 
varför. Be kvorumets medlemmar 
gissa talets rubrik utifrån huvudbud
skapen de tog fram. Be några ung 
män berätta om när de sa någonting 
som lyfte en annan person eller när 
någon lyfte dem.

• Visa en av videorna som nämns 
i förslaget och be de unga männen 
berätta vad videon lärde dem. Be dem 
fundera över vad de kan göra för att 
hjälpa andra att kommunicera på ett 
sätt som inbjuder Herrens ande. Hur 
kan de till exempel hjälpa en vän som 
har som vana att använda ett dåligt 
språk? Eller hur kan de använda 

elektronisk kommunikation till att 
lyfta och uppmuntra andra? Be dem 
att söka efter svar medan de läser 
”Språk” i Vägledning för de unga. Be 
dem att berätta om sina idéer.

• Be de unga männen läsa 1 Nephi 
5:1–7 och berätta vad Sariahs och 
Lehis exempel kan lära dem om hur 
våra ord påverkar oss själva och 
andra. Be dem läsa äldste W. Craig 
Zwicks kommentarer om den hän
delsen i hans tal ”Hur tänker du?” 
Vad mer kan de unga männen lära 
sig av hans tal? Uppmuntra dem att 
beskriva hur de kan följa Lehis exem
pel i sitt förhållande till familjemed
lemmar och andra.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att 
man använder ett rent och upplyftande språk? Vilka känslor eller intryck fick de? Har 
de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om hur han kan 
lyfta och uppmuntra andra och 
inbjuda till den Helige Anden sällskap 
genom att använda ett lämpligt språk

• be de unga männen att bestämma 
sig för att använda ett språk som 
reflekterar deras heliga kallelse som 
aronska prästadömsbärare.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var Frälsaren 
vårt föredöme och vår 
vägvisare. Han lärde sina 
efterföljare att be genom 
att be med dem. Han lärde 
dem att älska och tjäna 
genom sitt sätt att älska 
och betjäna dem. Han lärde 
dem hur man undervisar 
om hans evangelium 
genom sitt sätt att under
visa. När du förbereder 
dig för att undervisa, tänk 
på hur Herren kommuni
cerade och hur vi kan 
kommunicera på ett sätt 
som lyfter och uppmuntrar 
andra och inbjuder till den 
Helige Andens sällskap.
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Utvalt material

”Språk”, Vägledning för de unga (2011), s. 20–21

Ditt sätt att kommunicera bör återspegla vem du är 
som en Guds son eller dotter. Ett rent och intelligent 
språk är bevis på ett skärpt och sunt sinne. Vårdat 
språk som bygger upp, uppmuntrar och berömmer 
andra inbjuder Anden att vara med dig. Våra ord, 
liksom våra handlingar, bör vara fyllda av tro, hopp 
och kärlek.

Välj vänner som använder ett vårdat språk. Hjälp 
andra att förbättra sitt språk genom ditt exempel. 
Var villig att artigt gå iväg eller byta ämne när män
niskor omkring dig använder ett dåligt språk.

Tala vänligt och positivt om andra. Förolämpa inte 
andra och tala inte nedlåtande till dem, inte ens på 
skämt. Undvik allt slags skvaller, och undvik att tala 
i vrede. När du frestas att säga hårda eller sårande 
ord, låt bli att säga dem.

Använd alltid Guds och Jesu Kristi namn med vörd
nad och respekt. Att missbruka deras namn är en 
synd. När du ber, tilltala din himmelske Fader med 
ett vördnadsfullt och respektfullt språk. Frälsaren 
använde ett sådant respektfullt språk i Herrens bön 
(se Matt. 6:9–12).

Använd inte svordomar eller vulgärt eller grovt språk 
eller gester, och skämta inte om omoraliska hand
lingar. Dessa saker är sårande för Gud och för andra.

Kom ihåg att de här språknormerna gäller för alla 
typer av kommunikation, även sms på en mobiltele
fon eller chattar på internet.

Om du har fått vanan att använda ett språk som 
inte stämmer överens med de här normerna, om du 
svär, retas, skvallrar eller tilltalar andra i vrede, kan 
du förändra det. Be om hjälp. Be din familj och dina 
vänner att stödja dig i din önskan att använda ett 
vårdat språk.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag stå emot pornografi?
”Pornografi, med dess vulgaritet och smuts, sveper fram över jorden som 
en fasansfull, uppslukande tidvattenvåg. Den är giftig. Varken se på eller läs 
den. Den förgör er om ni gör det. Den tar bort er självrespekt. Den berövar er 
känslan för det vackra i livet. Den drar ner er till ett träsk av onda tankar, och 
förmodligen till onda handlingar. Håll er borta från den. Sky den som om det 
vore en farlig sjukdom, för den är lika dödlig” (Gordon B. Hinckley, ”Några 
tankar om tempel, att behålla nyomvända och missionsarbete”, Nordstjärnan, 
jan. 1998, s. 56). När vi ”tar på oss hela Guds vapenrustning” (se Ef. 6:11–17) 
och litar till Herrens styrka skyddar vi oss när motståndaren attackerar dygden 
och håller våra tankar och handlingar rena.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Hur kan du hjälpa de unga män
nen att stå emot pornografi?

1 Mos. 39:7–21; Rom. 12:21; 2 Tim. 
2:22; Alma 39:9; Moroni 10:30; L&F 
27:15–18; 121:45–46 (vi måste vända 
oss bort ifrån sexuella frestelser på 
en gång och istället fylla våra sinnen 
med rena tankar)

Jes. 1:18; Helaman 12:23; L&F 
58:42–43 (vi kan få förlåtelse om vi 
omvänder oss)

Matt. 5:27–28; Rom. 6:12; Alma 39:9; 
L&F 42:23 (att se på en kvinna med 
begär är en synd med allvarliga 
konsekvenser)

1 Nephi 17:3; Mosiah 24:14; Alma 
26:12 (Gud stärker oss när vi försöker 
lyda buden)

Jeffrey R. Holland, ”Inget rum för 
min själs fiende”, Liahona, maj 2010, 
s. 44–46; se också videon ”Se upp 
med första steget”

Quentin L. Cook, ”Har ni den känslan 
nu?”, Liahona, nov. 2012, s. 6–9

Linda S. Reeves, ”Skydd mot por
nografi – ett hem med Kristus i 
centrum”, Liahona, maj 2014, s. 15–17

Pryd dina tankar med dygd (2006)

”Pornografi”, Stå fast i din tro, 
s. 118–119

“Underhållning och media”, Vägled
ning för de unga (2011), s. 11–13

Videor: ”Han vände inte bort blicken”

Vilka sunda och upplyft
ande saker fyller du ditt 
liv med som hjälper dig 
stå emot pornografi? Hur 
har det välsignat dig som 
prästadömsbärare, som 
make, som far att stå emot 
pornografi?

Hur utsätts dina unga män 
för pornografi? Hur kan 
det påverka deras kraft i 
prästadömet? Vilka sunda 
och upplyftande inflytan
den kan du föreslå som 
kan hjälpa dem stå emot 
pornografi?
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Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas kvorum) 
leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorumangelägen
heter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot 
Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot Gud och ber en 
rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda 
sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv ett uttryck från förra veckans 
lektion på tavlan och be en ung man 
att förklara vad det betyder för honom.

• Visa en vit tygbit (som en näs
duk eller en handske) och en liten 
behållare med lera. Samtala med de 
unga männen om vad som skulle 

hända om de doppade det vita tyget 
i leran. Vad skull påverkas, leran 
eller det vita tyget? Vilken effekt 
har pornografi på vårt sinne och vår 
ande? Samtala om citatet av presi
dent  Hinckley som finns i början av 
lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen lära sig hur de kan stå emot 
pornografi. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
ditt kvorum:

• Visa videon ”Han vände inte 
bort blicken” och säg till de unga 
männen att be dig pausa videon 
varje gång David kunde ha fattat ett 
annat beslut. Vad hände med kung 
David efter den här händelsen (se 
2 Sam. 11–12)? Hur påverkade det 
hans familj? Varför är det så farligt 
att titta på pornografi? Be de unga 
männen att läsa 1 Mosebok 39:7–21 
och se hur Josef agerade i en liknande 
situation. Jämför kortfattat resultatet 
av kung Davids och Josefs hand
lingar. Varför syndar man mot Gud 
när man tittar på pornografi? Vilka 

försiktighetsåtgärder har de unga 
männen använt sig av eller hört talats 
om att andra har använt för att und
vika pornografi? Vilka sunda aktivi
teter eller tankar kan de använda sig 
av för att ersätta olämpliga tankar?

• Fråga de unga männen varför de 
tror att pornografi är skadligt för 
själen. Läs tillsammans avsnittet om 
Pornografi i Stå fast i din tro. Stanna 
upp i slutet av varje stycke och sam
tala om varför det ni just har läst är 
viktigt. (Du kan till exempel samtala 
med de unga männen om var eller 

Undervisningstips

”Ditt största intresse bör 
vara att hjälpa andra att 
lära sig evangeliet, inte 
att göra ett beundrans
värt framförande. Detta 
innebär att ge eleverna 
möjlighet att undervisa 
varandra” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 64).
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när de kan stöta på pornografi. Vad 
kan de göra för att skydda sig mot 
pornografi? Föreslå att de planerar för 
vad de ska göra om de stöter på det 
av misstag.) Efter tredje stycket sam
talar ni om försoningens kraft och om 
biskopens eller grenspresidentens roll 
i omvändelseprocessen. Be de unga 
männen tala med biskopen om de har 
hållit på med pornografi.

• Be de unga männen tänka sig att 
de samtalar med sin framtida tolv
årige son om varför pornografi är 
så destruktivt och hur de kan und
vika den. Be hälften av kvorumet gå 
igenom äldste Jeffrey R. Hollands 
tal ”Inget rum för min själs fiende” 
och den andra hälften syster Linda S. 
Reeves tal ”Skydd mot pornografi – ett 
hem med Kristus i centrum”. Be dem 
söka efter information eller uttalanden 
som kan bidra till det här samtalet. (De 
kan också titta på av videorna i det här 
förslaget.) Be dem att berätta vad de 
hittar. Hur påverkar deras val angå
ende pornografi i dag deras framtida 
lycka som makar och fäder?

• Be de unga männen att tänka sig 
att de får tillfälle att berätta för en 

medlem i de tolv apostlarnas kvorum 
om utmaningarna som ungdomarna 
ställs inför när det gäller pornografi. 
Vad skulle de säga till honom? Ge 
varje ung man ett exemplar av de sex 
styckena i äldste Quentin L. Cooks 
tal ”Har ni den känslan nu?” som 
börjar med ”Sexuell omoral och orena 
tankar”. Be hälften av kvorumet att 
vara uppmärk samma på och berätta 
om det som äldste Cook lärde sig av en 
15 årig ung man och be resten att vara 
uppmärksamma på och berätta om 
råden som äldste Cook ger. Vad kan de 
unga männen göra för att deras hem 
ska vara ”en tillflykt” från pornografi?

• Be de unga männen tänka sig 
att de har en vän som kämpar med 
pornografi. Vad kan de säga för att 
hjälpa honom? Be varje ung man 
läsa ”Underhållning och media” 
i Vägledning för de unga eller delar av 
avsnittet ”Finn styrka till att överge 
synden” i häftet Pryd dina tankar med 
dygd. Vad i avsnittet kan de unga 
männen berätta om för sin vän? Vilka 
andra skriftställen kan hjälpa någon 
som kämpar med pornografi? (se till 
exempel skriftställena som listas i det 
här förslaget).

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man står emot 
pornografi? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han gör för att undvika 
att se på olämpliga saker

• uppmuntra de andra kvorummed
lemmarna att ta fram en personlig 
plan för hur de kan undvika och stå 
emot pornografi

• föreslå att kvorummedlemmarna 
träffar biskopen om de kämpar mot 
pornografi.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd sina efter
följare att handla i tro och 
att leva efter de sanningar 
han lärde. I all sin under
visning fokuserade han på 
att hjälpa sina efterföljare 
att av allt sitt hjärta leva 
efter evangeliet. Hur kan 
du hjälpa de unga männen 
att förstå sina förbund och 
följa dem helhjärtat?

MEDDELANDE TILL 
RÅDGIVANDE: Många 
unga män utsätts och 
påverkas av pornografi 
antingen av eget val eller 
via en familjemedlem eller 
vän. Samtala inte om upp
levelser eller bekännelser 
som har med pornografi 
att göra under kvorum
mötet. Du kan vilja berätta 
för föräldrarna att du 
kommer att undervisa den 
här lektionen och föreslå 
att de fortsätter samtalet i 
hemma. Om en ung man 
behöver hjälp föreslår du 
att han talar med sina för
äldrar eller biskopen eller 
grenspresidenten.
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Utvalt material

Utdrag ur Quentin L. Cook, ”Har ni den känslan nu?”, 
Liahona, nov. 2012, s. 6–9

Sexuell omoral och orena tankar bryter mot normen 
som Frälsaren gav oss [se Alma 39]. Vi fick varn
ingen i början av den här tidsutdelningen att sexuell 
omoral kunde bli vår största prövning [se Ezra Taft 
Benson, ”Att rena oss själva”, Nordstjärnan, juli 1986, 
s. 3). Sådant uppträdande, utan omvändelse, skapar 
en andlig torka och förlust av hängivenhet. Filmer, 
tv och internet visar ofta förnedrande budskap och 
bilder. President Dieter F. Uchtdorf och jag besökte 
nyligen en by i Amazonas djungel och såg att det 
fanns parabolantenner där, till och med på några av 
de enklaste hyddorna. Vi gladdes över all underbar 
information som denna avlägsna plats hade tillgång 
till. Vi insåg också att det knappt fanns någon plats 
på jorden som inte kunde påverkas av liderliga, 
omoraliska och upphetsande bilder. Det är en av 
anledningarna till varför pornografi har blivit en 
sådan plåga i dag.

Jag hade nyligen ett mycket upplysande samtal 
med en 15årig bärare av aronska prästadömet. 
Han hjälpte mig förstå hur lätt det är i denna tid av 
internet för ungdomar att nästan av misstag utsättas 
för orena och till och med pornografiska bilder. 
Han påpekade att de flesta principerna som kyrkan 
undervisar om stöds av samhället i stort i så måtto 
att de åtminstone till viss del säger att det kan ha 
förödande konsekvenser på hälsa och välbefinnande 
om man bryter mot dem. Han nämnde rökning, 
droger och alkohol bland ungdomar. Men han sade 
att det inte finns någon liknande protest eller ens 
betydande varning från samhällets sida i stort mot 
pornografi eller omoral.

Mina kära bröder och systrar, den unge mannens 
analys stämmer. Vilket är svaret? I många år har 
profeter och apostlar betonat vikten av att leva efter 
evangeliet i hemmet.

Föräldrar, det är länge sedan som regelbundet 
deltagande i kyrkans möten och program, även om 
sådant är viktigt, räckte för att uppfylla ert heliga 
ansvar att undervisa era barn om att leva moraliska 
och rättfärdiga liv och att vandra rättrådigt inför 
Herren. Med tanke på president Monsons tillkän
nagivande i morse är det ytterst viktigt att ni trofast 
uppnår detta i hem som är en tillflykt där vänlighet, 
förlåtelse, sanning och rättfärdighet råder. Föräldrar 
måste ha modet att filtrera eller ha kontroll över 
internet, tv, filmer och musik. Föräldrar måste ha 
modet att säga nej, att försvara sanningen och bära 
kraftfullt vittnesbörd. Era barn behöver veta att ni 
tror på Frälsaren, älskar er himmelske Fader och 
stödjer kyrkans ledare. Andlig mognad måste blom
stra i vårt hem. Mitt hopp är att ingen ska lämna 
den här konferensen utan att förstå att vår tids 
moralfrågor måste tas upp i familjen. Biskopar och 
ledare i prästadömet och biorganisationerna måste 
stödja familjen och se till att andliga principer lärs 
ut. Hem och besökslärare ska bistå, särskilt där det 
finns barn med ensamstående föräldrar.

Den unge mannen jag nämnde frågade upprik
tigt om apostlarna kände till hur tidigt i livet man 
behöver få undervisning och skydd mot pornografi 
och orena tankar. Han betonade att i vissa områden 
måste detta ske innan barnen lämnar Primär.

Ungdomar som har utsatts för omoraliska bilder i 
tidig ålder är rädda att de redan har diskvalificerat 
sig från att verka som missionär och ingå heliga 
förbund. Det kan göra att deras tro skadas svårt. Jag 
vill försäkra er ungdomar att det som Alma lärde 
stämmer. Genom att omvända er kan ni kvalifi
cera er för himlens välsignelser [se Alma 13:27–30; 
41:11–15]. Det är vad Frälsarens försoning handlar 
om. Tala med era föräldrar eller en rådgivande ni 
litar på och rådgör med er biskop.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför fastar vi?
Fasta är att frivilligt avstå från mat och dryck under en viss tid. Fasta tillsam
mans med innerlig bön kan hjälpa dig att förbereda dig och andra för att ta 
emot Guds välsignelser. Fasta är också att ge ett generöst fasteoffer för att 
hjälpa de behövande. Aronska prästadömsbärare kan bli ombedda att hjälpa 
biskopen samla in fasteoffer.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan hjälpa de unga männen förstå vad fastan 
innebär och vilka välsignelser den för med sig?

Est. 4:10–17; Matt. 4:1–11; L&F 59:12–
14 (fasta är en källa till andlig styrka)

Jes. 58:3–12; Matt. 6:16–18 (Herren 
beskriver hur en fasta ska se ut, vilket 
inkluderar fasteoffer)

Matt. 17:14–21 (Jesus berättar för sina 
lärjungar att man kan få större kraft 
att bota genom fasta och bön)

Mosiah 27:18–24; Alma 6:6 (fastan 
hjälper oss att välsigna andra)

Alma 5:45–46; 17:1–3, 9; Helaman 
3:35 (fastan hjälper oss att stärka våra 
vittnesbörd)

Henry B. Eyring, ”’Detta är den fasta 
jag vill ha’”, Liahona, maj 2015, s. 22–25

L. Tom Perry, ”Vad söker ni?”, 
 Liahona, maj 2005, s. 84–87

Dean M. Davies, ”Fastelagen: Ett per
sonligt ansvar att ta hand om fattiga 
och behövande”, Liahona, nov. 2014, 
s. 53–55

”Fasta och fasteoffer”, Stå fast i din tro, 
s. 38–41

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Varför har du fastat och 
vilka resultat såg du av 
din fasta? Vad gör du för 
att fastan ska vara men
ingsfull?

Varför är det viktigt att 
unga män förstår fastans 
princip? Vilket är det 
största hindret de unga 
männen möter när de för
söker njuta av fastans alla 
välsignelser?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att nämna ett 
skriftställe de minns från förra veck
ans kvorummöte.

• Be de unga männen föreställa sig 
att en vän som har en annan tro vill 

veta vad det innebär att fasta och 
varför de gör det. Hur kan de förklara 
fastans princip för en vän? Samtala 
om skillnaden mellan att fasta och att 
bara vara hungrig.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att förstå vad det innebär att fasta. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen läsa eller titta 
på president Henry B. Eyrings tal 
”Detta är den fasta jag vill ha” tillsam
mans. Du kan dela upp talet i mindre 
delar. När de läser eller tittar på varje 
del, be dem söka efter svar på frågor 
som ”Vad innebär det att fasta?”, 
”Varför fastar vi?” och ”Hur välsignas 
vi om vi fastar?” Be de unga männen 
berätta om hur fastan har välsignat 
dem och vad de tänker göra för att 
förbättra sin fasta.

• Lista tillsammans vanliga utman
ingar som de unga männen kan 
möta. Be de unga männen att läsa 
skriftställen som beskriver välsignel
serna som fastan för med sig, som de 
som listas i det här förslaget. Be dem 
på tavlan lista välsignelserna som 
kommer av att fasta på rätt sätt. Hur 
kan de välsignelserna hjälpa de unga 
männen att möta livets utmaningar? 
Hur kan de hjälpa dem i deras roller 
som prästadömsbärare? Bär vittnes
börd om välsignelserna som kommer 
när man fastar och ge de unga män
nen tillfälle att också göra det.

• Be de unga männen göra en upp
ställning med tre kolumner på ett 
pappersark och ge dem rubrikerna: 
”Vad bör vi göra?”, ”Vad bör vi inte 
göra?” och ”Vilka välsignelser lovar 
Gud oss?” Be dem att skriva ner sva
ren om fasta de hittar i Jesaja 58:3–12. 
(Om det behövs kan du förklara att 
fasteoffer är ett sätt vi kan ”dela [vårt] 
bröd åt den hungrige” och att unga 
män mycket gärna får betala fasteof
fer.) Uppmuntra dem att berätta om 
sina svar och välsignelserna de har 
fått när de har fastat på Herrens sätt.

• Om de unga männen i din för
samling hjälper biskopen att samla 
in fasteoffer (se Plikt mot Gud, s. 23) 
kan du be kvorumpresidenten leda 
ett samtal om hur de kan uppfylla 
sin plikt på ett sätt som är behagligt 
för Herren. Kvorumpresidenten kan 
till exempel samtala om vad faste
offer används till, vilken inställning 
kvorumets medlemmar bör ha när 
de utför sin plikt och vilka välsign
elser de kan få av att tjäna andra. 
Under samtalet kan ni gå igenom 

Undervisningstips

”Det kan … finnas till
fällen när du inte vet 
svaret på en fråga. Om så 
är fallet, säg då bara att du 
inte vet. Du kan säga att 
du ska försöka hitta svaret. 
Eller också kanske du vill 
be eleverna hitta svaret, 
och ge dem tid under en 
annan lektion att rapport
era vad de kommit fram 
till” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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råden biskop Dean M. Davies gav till 
bärare av aronska prästadömet i sitt 
tal ”Fastelagen: Ett personligt ansvar 
att ta hand om fattiga och behöv
ande” (se Liahona, nov. 2014, s. 55). 
Be en medlem i biskopsrådet förklara 

för kvorumet hur fasteoffer hjälper 
till att hjälpa de fattiga och behöv
ande. Du kan ordna så att kvorumets 
medlemmar får undervisa en klass 
i Primär om sin prästadömsplikt att 
samla in fasteoffer.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad det innebär att 
fasta? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer 
om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om när han har fastat

• be kvorumets medlemmar att 
tillämpa det de lärde sig i dag nästa 
gång de fastar

• föreslå att de unga männen betalar 
fasteoffer.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom att 
tillbringa tid i ensamhet, i 
bön och fasta. Vad kan du 
göra för att förbereda dig 
för att undervisa de unga 
männen om fasta?

MEDDELANDE TILL 
LÄRAREN: En del unga 
män kan ha hälsoproblem 
som hindrar dem från att 
fasta. Föreslå att det finns 
andra sätt man kan få 
välsignelserna som fastan 
för med sig på (de kan till 
exempel fortfarande ge ett 
frikostigt fasteoffer).
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför har vi fått befallningen 
att helga sabbatsdagen?
Herren har gett oss sabbatsdagen för vår skull och har befallt oss att helga den. 
När vi håller sabbatsdagen helig kommer vi närmare Herren och våra familjer. 
Det ger oss ett evigt perspektiv och andlig styrka. Sabbatsdagen ger oss också 
tillfälle att vila från vårt arbete och att dyrka Herren.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och andra resurser och välj ut dem som på 
bästa sätt kan undervisa de unga männen om sabbatsdagen.

1 Mos. 2:2 (första sabbatsdagen)

2 Mos. 20:8–11 (helga sabbatsdagen)

Mark. 2:27 (sabbaten är gjord för 
människan)

L&F 59:9–13 (när vi helgar sabbats
dagen hjälper det oss att hålla oss 
obefläckade av världen)

Russell M. Nelson, ”Sabbaten är en 
lust och en glädje”, Liahona, maj 2015, 
s. 129–132

Thomas S. Monson, ”Beslutets tre 
principer”, Liahona, nov. 2010, s. 67–70

Kevin S. Hamilton, ”Att ständigt hålla 
fast”, Liahona, nov. 2013

”Sabbaten”, Stå fast i din tro, 126–127

”Att helga sabbatsdagen”, Vägledning 
för de unga (2011), s. 30–31

Video: ”Han lärde sig medkänsla när 
han var ung”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka välsignelser har du 
fått för att du har helgat 
sabbatsdagen? Hur vet du 
vad som är lämpligt eller 
inte lämpligt på sabbats
dagen?

Varför är det viktigt att de 
unga männen förstår var
för vi har sabbatsdagen? 
Hur kan du bidra till att de 
känner en önskan att helga 
sabbatsdagen? Hur kan du 
hjälpa de unga männen att 
själva avgöra vilka aktivi
teter som är lämpliga på 
sabbatsdagen eller inte?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Visa de unga männen en bild eller 
ett föremål från förra veckans lektion 
och be dem förklara sambandet mel
lan bilden eller föremålet och det de 
lärde sig föregående vecka.

• Fråga de unga männen om en vän 
någonsin har frågat om de vill göra 

något på en söndag som inte lämpar 
sig för sabbatsdagen. Hur förklarade 
de varför vi helgar sabbatsdagen för 
sin vän? Återge stycket i början av 
förslag et för de unga männen så att de 
kan få fler idéer på hur de kan för
klara för andra varför sabbatsdagen är 
viktig.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att förstå varför vi har sabbats
dagen. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• Dela upp talet ”Sabbaten är en lust 
och en glädje” i tre eller fyra mindre 
delar. Be de unga männen att läsa del
arna, antingen i mindre grupper eller 
för sig själva. Vad lärde de sig om hur 
man kan göra sabbaten till en lust och 
en glädje? Hur kan de unga männen 
se till att det de gör på sabbaten leder 
till lust och glädje?

• Dela de unga männen i par. Be en 
ung man från varje par att läsa L&F 
59:9–15 och lista vad vi ombeds göra 
på sabbatsdagen. Be den andra unga 
mannen att läsa verserna 16–19 och 
se vilka välsignelser som utlovas när 
vi helgar sabbatsdagen. Be dem att 
berätta om det de hittar för varandra 
och samtala om varför det är viktigt 
att helga sabbatsdagen. Be kvorumet 
samtala om varför Herren gav oss 
sabbatsdagen. Be varje ung man att 
fundera över vad han kan göra för att 

se till att Herrens avsikter med sab
batsdagen genomförs i hans liv.

• Fråga de unga männen hur de 
avgör om en aktivitet är lämplig för 
en söndag eller inte. Be dem att slå 
upp Läran och förbunden 59:9–13 och 
i Vägledning för de unga (s. 30–31) efter 
principer som kan hjälpa dem och 
be dem att skriva upp det de hittar 
på tavlan. Be varje ung man fundera 
över vad han gör på söndagarna och 
själv avgöra om han följer de princip
erna eller inte. Uppmuntra de unga 
männen att sätta specifika mål om 
eventuella förändringar de känner att 
de bör göra för att helga sabbatsdagen 
bättre.

• Visa eller återge berättelsen om 
äldste Kevin S. Hamiltons far i de 
första två styckena i hans tal ”Att 
ständigt hålla fast”. Vad lär den här 
berättelsen de unga männen om att 
helga sabbatsdagen? Ge de unga 

Undervisningstips

”När du undervisar från 
skrifterna hjälper det ofta 
att låta eleverna leta efter 
eller lyssna efter något sär
skilt” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 55).
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männen kopior av stycket i äldste 
Hamiltons tal som börjar med orden 
”Vi har alla många val att göra”. Låt 
dem läsa stycket tillsammans i par 
för att ta fram en lista över ”bra”, 
”bättre” och ”bäst” söndagsaktiv
iteter. Ge dem möjlighet att läsa upp 
sina listor för klassen.

• Be de unga männen att vara 
uppmärksamma på lämpliga 

söndagsaktiviteter medan du läser 
”Sabbaten” i Stå fast i din tro. Hur 
skiljer sig världens uppfattning av 
söndagsaktiviteter från det som 
Herren vill att vi ska göra? Be dem 
att tänka på hur aktiviteter kan stärka 
eller försvaga andligheten under sab
batsdagen. Hur vet de om de helgar 
sabbatsdagen eller inte? När har de 
känt att det de gjorde innebar att de 
helgade sabbatsdagen?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför vi har sabbats
dagen? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om varför det 
är viktigt att helga sabbatsdagen och 
förklara hur hans liv är bättre när han 
gör det

• be kvorumets medlemmar att 
stärka sina familjer och sin omgivning 
genom att vara ett gott exempel på att 
helga sabbatsdagen.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd sina efter
följare att handla i tro och 
att leva efter de sanningar 
han lärde. Han fokuse
rade på att hjälpa sina 
efterföljare att av allt sitt 
hjärta leva efter evangeliet. 
Vittna om välsignelserna 
som kommer när man 
helgar sabbatsdagen och 
uppmana de unga männen 
att själva uppleva dem 
genom att utöva tro till att 
helga sabbatsdagen.
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Beslutets tre principer”, 
Liahona, nov. 2010, s. 67–70

Jag [vill] berätta om en person som tidigt i livet 
beslutade sig för de mål han ville uppnå. Jag talar 
om broder Clayton M. Christensen, medlem i 
kyrkan och professor i företagsadministration vid 
handelshögskolan vid Harvard University.

När broder Christensen var 16 år gammal beslöt 
han sig bland annat för att han inte skulle idrotta på 
söndagar. Några år senare gick han på Oxford Univ
ersity i England och spelade center i basketlaget. 
Det året vann de varenda match och gick vidare 
till den brittiska motsvarigheten till USA:s NCAA 
basketturnering.

De vann sina matcher ganska lätt i turneringen 
och var ett av fyra lag som gick vidare. Det var då 
som broder Christensen tittade på schemat och till 
sin förskräckelse såg att finalen skulle spelas på en 
söndag. Han och laget hade arbetat så hårt för att 
komma dit de var och han var center i startfemman. 
Han gick till sin tränare med sitt trångmål. Hans 
tränare visade ingen förståelse och sade till broder 
Christensen att han förväntade sig att han skulle 
spela i matchen.

Men innan de var i final måste de vinna semifin
alen. Olyckligtvis vred reservcentern axeln ur led, 
vilket ökade trycket på broder Christensen att spela 
i finalen. Han gick till hotellrummet. Han knäböjde. 

Han frågade sin himmelske Fader om det var okej, 
bara för den gången, om han spelade basket på en 
söndag. Han sade att innan han bett färdigt fick han 
svaret: ”Clayton, varför frågar du mig om det här? 
Du vet redan svaret.”

Han gick till sin tränare och sade att han var ledsen, 
men han kunde inte spela i finalen. Sedan gick han 
till sina söndagsmöten i den lokala församlingen 
medan hans lag spelade utan honom. Han bad 
ivrigt att de skulle vinna. Det gjorde de.

Det här avgörande och svåra beslutet fattades för 
mer än 30 år sedan. Broder Christensen har sagt 
att sedan dess har han betraktat det beslutet som 
ett av de viktigaste beslut han någonsin fattat. Det 
skulle ha varit mycket lätt att säga: ”Ja, som regel 
är det rätt att helga sabbatsdagen, men under mina 
särskilda och förmildrande omständigheter är det 
okej att bara den för här gången inte göra det.” 
Men han säger att hela hans liv har visat sig vara en 
ständig ström av förmildrande omständigheter, och 
hade han gått över gränsen just den gången skulle 
det ha varit så mycket lättare att gå över gränsen 
igen nästa gång när något kom upp som var kräv
ande och avgörande. Läxan han lärde sig är att det 
är lättare att hålla buden 100 procent av tiden än det 
är att hålla dem 98 procent av tiden [se Clayton M. 
Christensen, ”Decisions for Which I’ve Been Grate
ful” (Brigham Young University – Idaho devotional, 
8 juni 2004), www.byui.edu/presentations].
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Utvalt material

Utdrag ur Kevin S. Hamilton, ”Att ständigt hålla fast”, 
Liahona, nov. 2013

Min far minns vilken dag, till och med den exakta 
timmen, när hans familj – pappa, mamma och fyra 
barn – lämnade kyrkan. Många för att aldrig mer 
återvända i det här livet. Han var 13 år, diakon, 
och på den tiden gick familjer till söndagsskolan 
på förmiddagen och sedan till sakramentsmötet 
på eftermiddagen. En vacker vårdag efter att ha 
kommit hem från söndagsförmiddagens möten och 
familjen satt och åt lunch tillsammans, vände sig 
hans mamma till hans pappa med den enkla frågan: 
”Så, älskling, tycker du att vi ska gå på sakraments
mötet i eftermiddag eller ska vi ta med familjen på 
en biltur ut på landet?”

Tanken att det fanns ett alternativ till sakraments
mötet hade aldrig slagit min pappa, men han och 

hans tre tonåriga syskon tittade upp och lyssnade 
noga. Den söndagseftermiddagens biltur ut på 
landet var antagligen en trevlig familjeaktivitet, men 
det lilla beslutet blev början på en ny inriktning som 
med tiden ledde hans familj bort från kyrkan och 
dess trygghet, säkerhet och välsignelser, och vidare 
längs en annan väg. …

Vi har alla många val att göra i fråga om hur vi 
helgar sabbatsdagen. Det kommer alltid att finnas 
vissa ”bra” aktiviteter som kan och som bör upp
offras till förmån för det bättre valet att vara på 
kyrkans möten. Detta är faktiskt ett av de sätt 
som motståndaren använder för att bedra våra 
själar och varsamt leda oss bort [se 2 Nephi 28:21]. 
Han använder ”bra” aktiviteter som ersättare för 
”bättre” eller till och med ”de bästa” aktiviteter [se 
Dallin H. Oaks, ”Bra, bättre, bäst”, Liahona, nov. 
2007, s. 104–108].
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför betalar vi tionde?
Att betala tionde är en helig förmån. När vi betalar tionde visar vi tacksamhet 
för allt som Gud har gett oss och ger tillbaka en liten del av det som vi har fått 
till honom. Tiondet används för att bygga tempel och möteshus, översätta och 
publicera skrifterna, göra missions  och släktforskningsarbete, och på andra 
sätt bygga upp Guds rike på jorden.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan hjälpa de unga männen förstå varför vi 
betalar tionde?

Mal. 3:8–10 eller 3 Nephi 24:8–10; L&F 
64:23 (välsignelserna som utlovas till 
dem som betalar tionde)

L&F 119 (tiondelagen uppenbaras)

David A. Bednar, ”Himlens fönster”, 
Liahona, nov. 2013

Henry B. Eyring, ”Tiondets välsignel
ser”, Liahona, juni 2011, s. 4–5

Carl B. Pratt, ”Herrens rikaste välsign
elser”, Liahona, maj 2011, s. 101–103

”Tionde”, Stå fast i din tro, s. 153–154

”Tionde och offergåvor”, Vägledning 
för de unga (2011), s. 38–39

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Tänk på de andliga och 
timliga välsignelser du har 
fått av att betala tionde. 
Vilka upplevelser har du 
haft som du kan berätta 
om för de unga männen?

Varför är det viktigt för de 
unga männen att betala 
tionde? Hur kan du under
visa dem om vikten av att 
de följer tiondelagen?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv frågan i titeln för förra veck
ans lektion på tavlan och fråga om 
de unga männen kan svara på frågan 
utifrån det de lärde sig förra veckan.

• Skriv på tavlan: ”Varför betalar du 
tionde?” Be de unga männen föreställa 

sig att en vän som har en annan tro 
ställer den frågan till dem. Hur skulle 
de svara? Uppmuntra dem att berätta 
om en upplevelse de eller en familje
medlem hade när det gäller tionde.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att förstå tiondelagen. Välj med 
hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen gå igenom 
Malaki 3:8–10 och L&F 64:23 och 
nämna löften som getts till tionde
betalare. Be de unga männen att ta 
reda på vad Herren förväntar oss att 
ge i tionde genom att läsa L&F 119. 
Dela ut tiondetalonger och låt de 
unga männen förklara för varandra 
hur man använder dem. Berätta om 
hur du välsignats av att betala tionde.

• Rita tre kolumner på tavlan med 
följande rubriker: Välsignelser, Hur 
pengarna används och Attityd. Dela 
kvorumet i små grupper och ge varje 
grupp ett av ämnena och be dem 
att söka efter information om det i 
Vägledning för de unga: ”Tionde och 
offergåvor”. Be dem skriva ner det de 
hittar i respektive kolumn på tavlan. 

Be några av dem att bära sina vittnes
börd om tiondelagen.

• Läs, visa eller återge berättelsen om 
äldste Pratts morfar i ”Herrens rikaste 
välsignelser”. Dela ut exemplar av 
talet till de unga männen och be dem 
hitta en av sakerna som äldste Pratt 
lärde sig av sin morfar och berätta om 
den för kvorumet. Be de unga männen 
berätta om när de eller deras familj 
har välsignats av att betala tionde 
(eller berätta om en egen upplevelse).

• Dela kvorumet i två grupper. Be 
ena gruppen läsa president Henry B. 
Eyrings artikel ”Tiondets välsignel
ser” och den andra gruppen att läsa 
stycke 2–13 i äldste David A. Bednars 
tal ”Himlens fönster”. Be varje grupp 

Undervisningstips

”Behandla felaktiga svar 
med respekt och artighet. 
Förvissa dig om att per
sonen i fråga fortfarande 
känner sig trygg att delta” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 69).
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läsa talen, lista välsignelserna vi får 
när vi betalar tionde och sedan skriva 
välsignelserna på tavlan. Be de unga 
männen berätta om hur de och deras 

familjer har välsignats av att betala 
tionde. Fråga dem hur deras framtida 
äktenskap och familjer kommer att 
välsignas av att de följer tiondelagen.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför vi betalar 
tionde? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta varför han tycker det är 
viktigt att betala tionde

• uppmana kvorumets medlemmar 
att alltid betala tionde.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar, förberedde 
dem och gav dem vikt
iga ansvar att undervisa, 
välsigna och tjäna andra. 
Hur kan du visa att du 
litar på de unga männen 
och ge dem möjligheter att 
undervisa andra?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Himlens fönster”, 
 Liahona, nov. 2013

Syster Bednars mor är en trofast kvinna och en 
inspirerad hemmafru. Ända sedan början av sitt 
äktenskap har hon noggrant fört ekonomiska upp
teckningar för hushållet. I årtionden har hon sam
vetsgrant antecknat familjens inkomst och utgifter 
med hjälp av enkla räkenskapsböcker. Informa
tionen som hon samlat under årens lopp är omfatt
ande och upplysande.

När syster Bednar var ung använde hennes mamma 
uppgifterna i räkenskapsböckerna för att betona 
principer om att leva sparsamt och sköta hemmet på 
ett klokt sätt. En dag, när de tillsammans gick igenom 
olika utgiftskategorier, lade hennes mamma märke 
till ett intressant mönster. Kostnader för läkarbe
sök och mediciner för familjen var mycket lägre än 
vad man kunde ha förväntat sig. Hon drog sedan 
paralleller mellan den upptäckten och Jesu Kristi 
evangelium och förklarade en mäktig sanning för sin 
dotter: När vi lever efter tiondelagen får vi ofta vikt
iga men obemärkta välsignelser som inte alltid är vad 
vi förväntade oss och som vi lätt kan missa. Familjen 
hade inte fått någon plötslig eller tydlig ökning av 
familjens inkomst. Istället hade en kärleksfull him
melsk Fader gett dem enkla välsignelser på till synes 
ordinära sätt. Syster Bednar har alltid kommit ihåg 
denna viktiga lärdom från sin mor om hjälpen som 
kommer till oss genom himlens fönster, som Malaki 
lovade i Gamla testamentet (se Malaki 3:10).

Ofta när vi undervisar och vittnar om tionde 
betonar vi de omedelbara, dramatiska och lätt igen
kända timliga välsignelser som vi får. Och visst får 
vi sådana välsignelser. Men en del av de skiftande 
välsignelser vi får när vi håller detta bud är viktiga 
men obemärkta. Sådana välsignelser märker vi bara 
om vi är både andligt uppmärksamma och obser
vanta (se 1 Kor. 2:14).

Bilden av ”himlens fönster” som används av Malaki 
är mycket upplysande. Fönster låter det naturliga 
ljuset komma in i en byggnad. På samma sätt flödar 
andligt ljus och perspektiv ut genom himlens föns
ter och in i livet när vi håller tiondelagen.

En obemärkt men viktig välsignelse som vi får är till 
exempel tacksamhetens andliga gåva, som gör det 
möjligt för oss att uppskatta det vi har och där
för lägga band på begär efter sådant vi vill ha. En 
tacksam person är rik på förnöjsamhet. En otacksam 
person lider av det oändliga missnöjets fattigdom 
(se Luk. 12:15).

Vi kan behöva och be om hjälp att finna lämplig 
anställning. Trons ögon och öron (se Ether 12:19) 
behövs ändå för att känna igen den andliga gåvan 
av förstärkt urskiljning som kan göra det möjligt för 
oss att hitta arbetstillfällen som många andra kanske 
förbiser. Eller välsignelsen att ha större beslutsam
het att leta flitigare och längre än andra kan eller är 
villiga att göra. Vi kanske vill ha och förväntar oss 
ett erbjudande om anställning, men välsignelsen vi 
får genom himlens fönster kan bestå av en större 
förmåga att handla och ändra våra egna omstän
digheter istället för att vänta på att våra omständig
heter ska ändras av någon eller något.

Vi kanske har en lämplig önskan om och arbetar 
på att få en löneförhöjning i vår anställning för att 
kunna försörja oss bättre. Men trons ögon och öron 
krävs för att märka att vi fått en ökad andlig och 
timlig förmåga (se Luk. 2:52) att få lite att räcka 
längre, en skarpare förmåga att prioritera och för
enkla och en större förmåga att ta bättre hand om de 
materiella ägodelar vi redan har skaffat oss. Vi kan 
önska och förvänta oss högre lön, men välsignelsen 
som kommer till oss genom himlens fönster kan 
vara en större förmåga att ändra våra egna omstän
digheter istället för att vänta på att våra omständig
heter ska ändras av någon eller något.



257

SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt 
att vara ärlig?
Att vara ärlig betyder att man väljer att inte ljuga, stjäla, fuska eller vilseleda på 
något sätt. När vi är ärliga stärker vi vår karaktär och kan vara till stor hjälp för 
Gud och andra. Vi välsignas med sinnesfrid och självrespekt och Herren och 
andra litar på oss. 

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och andra resurser och välj ut dem som på 
bästa sätt kan undervisa de unga männen om ärlighet.

Ps. 101:7; Ords. 12:22; 2 Kor. 4:2; Ef. 
4:29; Alma 27:27; Trosartiklarna 1:13 
(vara ärliga och uppriktiga i allt)

Apg. 5:1–10 (vi kan inte ljuga för 
Herren)

2 Nephi 9:34; Alma 12:1–6 (oärlig
het är en synd som har allvarliga 
konsekvenser)

Joseph Smith — Historien 1:21–25 
(Joseph var ärlig trots förföljelser)

Thomas S. Monson, ”Förberedelse 
medför välsignelser”, Liahona, maj 
2010, s. 64–67

Robert C. Gay, ”Vad kan en människa 
ge i utbyte mot sin själ?”, Liahona, nov. 
2012, s. 34–36

Richard C. Edgley, ”Tre handdukar 
och en tidning för 25 cent”, Liahona, 
nov. 2006, s. 72–74

”Ärlighet och redbarhet”, Vägledning 
för de unga (2011), s. 19

”Ärlighet”, Stå fast i din tro s. 182–183

Film: ”Ärlighet: Det kan ni lita på”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad tror du menas med 
att vara ärlig i allt? Varför 
tycker du att det är viktigt 
att vara ärlig? Hur har 
du eller någon du känner 
påverkats av andras ärliga 
eller oärliga beslut?

När kommer de unga 
männens ärlighet att 
prövas? Hur kan du hjälpa 
dem förstå vilka välsign
elser de kan få av att alltid 
vara ärliga? Hur kan du 
hjälpa dem ha modet att 
fatta ärliga beslut?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om en 
upplevelse som har med förra veck
ans lektion att göra.

• Be de unga männen skriva ner 
situationer (anonymt) som de kan 
frestas att vara oärliga under (de kan 

bläddra bland normerna i Vägledning 
för de unga om de behöver idéer). 
Samla in det de skrev och läs upp 
flera av situationerna för kvorumet. 
Vad skulle de göra om det hände 
dem? Vilka konsekvenser skulle det få 
om de är ärliga respektive oärliga?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför det är vik
tigt att vara ärlig. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen att titta på 
”Ärlighet: Det kan ni lita på” eller läsa 
berättelsen om att köpa biobiljetter i 
äldste Robert C. Gays tal ”Vad kan en 
människa ge i utbyte mot sin själ?” Be 
dem skriva ner hur de kan förbereda 
sig i dag för att motstå frestelsen att 
vara oärliga innan situationen upp
står. Ge dem tillfälle att berätta om 
sina tankar för kvorumet.

• Läs tillsammans ”Ärlighet och 
redbarhet” i Vägledning för de unga. Be 
de unga männen lyfta fram välsign
elserna som ärlighet för med sig 
och skriv upp dem på tavlan. Hur 
påverkar ärlighet deras möjligheter 
att göra gott mot andra och Herren? 
Varför är ärlighet viktigt för dem som 
prästadömsbärare, son, bror, vän, 
ledare eller anställd?

• Läs Joseph Smith — Historien 
1:21–25 tillsammans och fråga de 
unga männen vad berättelsen lärde 

dem om ärlighet. Hur välsignas de 
av att Joseph stod för det han hade 
upplevt och gjorde det som vår 
himmelske Fader och Jesus Kristus 
bad honom att göra? När har de unga 
männen känt att det krävdes mod för 
att vara ärliga? Hur välsignades de av 
att vara ärliga?

• Rita en lodrät linje på mitten av 
tavlan. Skriv ”Om jag är ärlig …” på 
ena sidan och ”Om jag är oärlig …” 
på andra sidan. Be de unga män
nen att söka efter sätt att avsluta de 
meningarna medan de läser avsnittet 
”Ärlighet” i Stå fast i din tro och 
berättelsen om den oärliga eleven 
i president Thomas S. Monsons tal 
”Förberedelse medför välsignelser”. 
Vilka andra tankar kan de lägga till? 
Be de unga männen berätta om när 
de har upplevt detta. Fråga kvorumet 
hur en del personer rättfärdigar 
oärlighet. Hur förklarar de för andra 
varför de väljer att vara ärliga?

Undervisningstips

”Du kan hjälpa dem du 
undervisar att känna sig 
säkrare på sin förmåga att 
delta i en diskussion om 
du säger något positivt om 
varje uppriktig kommen
tar. Du kan till exempel 
säga: ’Tack för ditt svar. 
Det var mycket tanke
väckande’ … eller ’Det var 
ett bra exempel’ eller ’Jag 
uppskattar allt du sagt i 
dag’” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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• Tilldela varje ung man ett av skrift
ställena i den här lektionen. Be varje 
ung man skriva ner ett till fyra ord 
som representerar det som skriftstället 

lär om ärlighet. Be de unga männen 
läsa upp det de skrev och sedan 
uttrycka sina känslor om att vara ärlig 
och berätta om egna upplevelser.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att 
vara ärlig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om det han 
lärde sig under lektionen i dag

• uppmuntra varje ung man att vara 
ärlig i allt.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade 
genom exempel. Han lärde 
andra att be genom att be 
med dem. Han lärde dem 
att älska och tjäna genom 
sitt sätt att älska och 
betjäna dem. Han lärde 
dem hur man undervisar 
om hans evangelium 
genom sitt sätt att under
visa om det. De unga män
nen kommer att stärkas 
av att de ser att du lever 
ett ärligt liv genom det du 
säger när du undervisar 
och genom ditt exempel.
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Utvalt material

Utdrag ur Robert C. Gay, ”Vad kan en människa ge i 
utbyte mot sin själ?”, Liahona, nov. 2012, s. 34–36

Frälsaren ställde en gång följande fråga till sina 
lärjungar: Vad kan en människa ge i utbyte mot sin 
själ? [Matt. 16:26].

Det här är en fråga som min far lärde mig att 
noggrant begrunda för många år sedan. När jag 
växte upp, fick jag sysslor av mina föräldrar att 
göra i hushållet och de gav mig en fickpeng för det 
arbetet. Jag använde ofta dessa pengar, ungefär 3:50 
i veckan, för att gå på bio. På den tiden kostade en 
biobiljett 1:75 för en elvaåring. Så jag hade 1:75 kvar 
att använda på chokladkakor som kostade 35 öre 
styck. En film och fem chokladkakor! Det kunde ju 
bara inte bli bättre.

Allt var bra tills jag fyllde 12. När jag stod i kö 
en eftermiddag insåg jag att biljettpriset för en 
tolv åring var 2:45 så nu kunde bara jag köpa tre 
chokladkakor. Inte riktigt villig att göra den uppoff
ringen, resonerade jag som så att: ”Du ser inte äldre 
ut än du gjorde förra veckan.” Jag stegade fram och 
bad om en biljett för 1:75. Kassörskan märkte ingen
ting och jag köpte mina vanliga fem chokladkakor 
istället för tre.

Upprymd över min bedrift rusade jag senare hem 
för att berätta för min pappa om min stora vinst. 
Han sade inget medan jag i detalj beskrev hur det 
gått till. När jag pratat färdigt, såg han bara på mig 
och sade: ”Robert, säljer du din själ för 70 öre?” 
Hans ord skar rakt igenom mitt 12åriga hjärta. Det 
är en läxa jag aldrig glömt.



261

Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet’” (Joh. 14:6).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa de unga männen lära sig om och utveckla 
Kristuslika egenskaper. Jesus Kristus har befallt oss alla: ”Ni skall vara fullkomliga så 
som jag, eller er Fader som är i himlen, är fullkomlig” (3 Nephi 12:48). När de unga 
männen utvecklar Kristi egenskaper hjälper det dem att utföra sina plikter som bärare 
av hans heliga prästadöme. De behöver dessa egenskaper när de ställs inför utman
ingarna att leva under svåra tider och när de förbereder sig för att verka som heltids
missionärer och uppfostra rättfärdiga familjer i framtiden.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag tjäna andra? (Plikt mot Gud)
Hur kan jag bli mer kristuslik?
Hur kan jag utveckla kristuslik kärlek?
Hur kan jag lära mig att bli mer tålmodig?
Varför är det viktigt att vara tacksam?

Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Lev värdigt”, sidorna 16–17, 40–41, 64–65

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

Oktober: Bli mer kristuslik
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag tjäna andra?
Jesus Kristus är ett fullkomligt exempel på hur man kan älska och tjäna andra. 
Som prästadömsbärare är det vår plikt att tjäna andra. Vi kan tjäna andra i 
Frälsarens fotspår på många sätt, bland annat genom att utföra prästadöms
förrättningar, berätta för andra om evangeliet och utföra enkla vänliga hand
lingar i vardagen.

Förbered dig andligen

När du studerar skriftställena och andra resurser om tjänande, sök då efter sådant som 
kan hjälpa de unga männen att tjäna på ett kristuslikt sätt.

Matt. 25:31–46; Mosiah 2:17 (när vi 
tjänar andra tjänar vi också Gud)

Joh. 13:34–35 (vi ska älska andra så 
som Frälsaren älskar oss)

Jak. 1:27 (ren gudstjänst är att ta sig 
an föräldralösa och änkor)

1 Nephi 2:16–18; 3:1–7, 28–31; 4:1–2; 
17:7–19, 50–51; 18:1–4 (hur Nephi och 
Laman och Lemuel reagerade på sina 
uppgifter)

Mosiah 18:8–10 (vi ska vara villiga att 
trösta dem som står i behov av tröst)

Min plikt mot Gud (2010), s. 26, 50, 74

Henry B. Eyring, ”Förbind deras sår”, 
Liahona, nov. 2013, s. 58–61

”Tjänande”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 32–33

Filmer: ”Rädda dem som behöver vår 
hjälp”,”Daytons ben”,”Om vi glöm
mer oss själva”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Tänk på när du har tjänat 
andra. Vilka följder fick 
det? Vilka upplevelser kan 
du berätta om som kan 
hjälpa de unga männen 
förstå varför det är viktigt 
att tjäna?

När har du sett de unga 
männen tjäna andra? Vilka 
upplevelser kan de unga 
männen berätta om för var
andra? Varför är det viktigt 
att lära sig hur man tjänar 
på ett kristuslikt sätt?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv titeln på förra veckans lek
tion på tavlan och låt varje ung man 
snabbt skriva ner något han lärde sig 
av eller tillämpade efter lektionen.

• Be de unga männen berätta om när 
de har tjänat andra nyligen (be dem 
om möjligt att berätta om ett tjänande
projekt de utfört som kvorum eller 
enskilt som en del av deras planer i 
Plikt mot Gud). Hur påverkades de av 

att tjäna? Hur påverkades andra?Be 
dem unga männen att berätta om per
soner de känner som har räddats från 
fysiska svårigheter. Vad tycker man 
vanligtvis om personer som hjälper 
en? Titta på filmen ”Rädda dem som 
behöver vår hjälp” och be de unga 
männen samtala om det president 
Monson lärde dem om att tjäna andra 
på Frälsarens sätt.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man förstå hur han kan utföra 
sin prästadömsplikt att tjäna andra. Under lektionen bör kvorummedlemmarna 
göra planer i häftet Plikt mot Gud på hur de ska utföra den här plikten. Be de unga 
männen i förväg att ta med sig sina egna exemplar av Plikt mot Gud till kyrkan. 
Under kommande kvorummöten ber du dem att berätta om upplevelserna de får när de 
genomför sina planer.

• Dela ut följande skriftställen till 
de unga männen: Matt. 25:31–46; 
Joh. 13:34–35; Mosiah 2:17; Jak. 1:27; 
samt Mosiah 18:8–10. Be dem skriva 
ner det de lär sig om att tjäna andra i 
verserna (se Plikt mot Gud, s. 26). När 
de har berättat om vad de hittade i 
verserna ber du dem att berätta om 
när de själva har välsignats genom att 
tjäna andra.

• Be kvorumets medlemmar läsa 
följande skriftställen och jämföra 
attityden hos Nephi respektive 
Laman och Lemuel när de fick sina 
uppdrag: 1 Nephi 2:16–18; 3:1–7, 
28–31; 4:1–2; 17:7–19, 50–51; 18:1–4 
(du kan be dem skriva sina svar på 

tavlan). Be dem fundera över vilken 
attityd de hade när de senast fick 
tillfälle att tjäna andra. Be de unga 
männen slå upp sidan 50 i häftet 
Plikt mot Gud och använda de tomma 
raderna till att anteckna flera citat 
från sina studier som representerar 
den attityd vi borde ha när vi utför 
uppgifter i prästadömet.

• Visa den ena eller båda filmerna 
som nämns i det här förslaget och be 
de unga männen att vara uppmärk
samma på välsignelser som man får 
när man tjänar andra, bland andra 
kvorumets medlemmar. Be kvorum
ets medlemmar söka i sina exemplar 
av Plikt mot Gud efter sätt som de kan 

Planer i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid i 
slutet av kvorummötet till 
att göra upp planer i sina 
exemplar av Plikt mot Gud. 
Deras planer är personliga, 
men kvorummedlemmarna 
kan hjälpa varandra med 
idéer till planerna.
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tjäna andra på som bärare av aronska 
prästadömet (se s. 23 [diakoner], 47 
[lärare] eller 71 [präster]). Be de unga 
männen fundera över hur de kan 
stärka sitt kvorum genom tjänande.

• Visa en bild av Henry B. Eyring när 
han var ung. Läs om det president 

Eyring upplevde när han som präst 
besökte medlemmar tillsammans med 
sin biskop. Vad kan de unga männen 
lära sig om att tjäna andra av presi
dent Eyrings exempel? Vilka egna 
upplevelser kan de berätta om?

Gör följande när de unga männen har utfört en eller flera av ovanstående aktiviteter:

• Be kvorumets medlemmar slå 
upp avsnittet ”Tjäna andra” i sina 
exemplar av Plikt mot Gud (s. 26–27 
[diakoner], 50–51 [lärare] eller 74–75 
[präster]). Be varje kvorummedlem att 
skriva ner en personlig plan för hur 
han ska tjäna. Deras planer kan till 
exempel bestå av att de tänker följa 

äldste M. Russell Ballards råd att be 
varje dag om tillfällen att tjäna andra 
(se ”Verka med iver”, Liahona, nov. 
2012, s. 29–31). Be sedan kvorumpre
sidenten leda ett samtal om vad 
kvorumet kan göra för att tjäna andra 
och be de unga männen att skriva ner 
sina planer i sina häften.

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur han planerar att 
tjäna någon och uppmana de unga 
männen att genomföra sina planer

• förklara att kvorumets medlemmar 
kommer att få tillfälle under de kom
mande veckorna att berätta om när de 
har tjänat någon.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Under sin jordiska verk
samhet använde Jesus 
Kristus sin tid till att tjäna 
och hjälpa dem han mötte. 
Kristi sanna lärjung ar 
följer hans exempel. 
Frälsare sa: ”Om ni har 
kärlek till varandra, skall 
alla förstå att ni är mina 
lärjungar” (Joh. 13:35). 
När du undervisar de 
unga männen, sök då efter 
tillfällen att be dem berätta 
om när de har tjänat andra 
och vad som inspirerade 
dem att tjäna.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli mer kristuslik?
Jesus Kristus gav oss ett fullkomligt exempel och han har befallt oss att bli lika 
honom. Han personifierade karaktärsdrag som tro, hopp, kärlek,  tålamod, 
ödmjukhet, renhet, flit och lydnad. När vi lär oss av honom och försöker 
utveckla egenskaperna som han har, blir vi de prästadömsbärare som han och 
vår himmelske Fader vill att vi ska vara.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

Matt. 26:36–45; Luk. 7:11–15; 23:33–34; 
Joh. 13:4–10 (egenskaper som Fräls
aren visade exempel på under sitt 
jordeliv)

Mosiah 3:19 (vi kan bli en helig 
genom Jesu Kristi försoning)

3 Nephi 27:27 (vi har fått befallning 
att bli som Kristus)

Stephen W. Owen, ”De största ledarna 
är de största efterföljarna”, Liahona, 
maj 2016, s. 70–76

Richard J. Maynes, ”Glädjen i ett liv 
med Kristus i centrum”, Liahona, nov. 
2015, s. 27–30

M. Russell Ballard, ”Den bästa gene
rationen unga vuxna”, Liahona, maj 
2015, s. 67–70

President Thomas S. Monson, ”Tänk 
på var din fot går fram”, Liahona, nov. 
2014, s. 86–88

”Hur utvecklar jag kristuslika egen
skaper?”, Predika mitt evangelium, 
s. 115–127

Videor: ”Dagligt bröd: Förändring”, 
”Kristuslika egenskaper”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evan
gelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte 
när de träffas som presidentskap.

Kan du nämna några av 
Kristi egenskaper? Vilka av 
de egenskaperna behöver 
du allra mest utveckla? 
Vem har du mött eller känt 
som har de egenskaperna?

Vilka kristuslika egen
skaper ser du hos var och 
en av de unga männen 
som du undervisar? Vilka 
egenskaper behöver de 
utveckla nu för att bli mer 
trofasta prästadömsbärare?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje kvorummedlem hitta ett 
skriftställe om läran som togs upp 
under förra veckans lektion och läsa 
det för en annan kvorummedlem.

• Ge varje ung man ett exemplar av 
aktiviteten Egenskapsutveckling på 
sidan 127 i Predika mitt evangelium 

och ge dem några minuter till att 
utvärdera sig själva. Be varje ung man 
berätta vad han lärde sig av aktivi
teten. Be några unga män berätta om 
en kristuslik egenskap som de beund
rar hos en annan kvorummedlem 
eller hos en familjemedlem.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna lära sig om Jesu Kristi 
egenskaper. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för ditt kvorum:

• För att hjälpa de unga männen för
stå varför vi bör ha Kristus i centrum 
i våra liv kan du låta dem spela ett 
spel där man ska centrera föremål 
(som kasta ring eller bygga ett högt 
torn med klossar). Visa de första fyra 
minuterna av äldste Richard J. Maynes 
tal ”Glädjen i ett liv med Kristus i 
centrum”. Vad lär de sig av aktiviteten 
och talet om vikten av att leva med 
frälsaren i centrum? Be kvorummed
lemmarna att arbeta parvis och hitta 
en berättelse i talet som visar hur vi 
välsignas när vi har Kristus i centrum 
i våra liv. Vad tänker de göra för att 
i högre grad ha Frälsaren och hans 
undervisning i centrum i sina liv? 

• Ge de unga männen ett exemplar 
av de nio frågor som äldste Russel 
M. Ballard ställer till unga män i sitt 
tal ”Den bästa generationen unga 
vuxna” (eller spela upp den del av 
talet där äldste Ballard ställer de här 
frågorna). Inbjud dem att begrunda 

hur de skulle besvara frågorna och be 
dem tänka på någonting i deras liv 
som de kan förbättra. Vilka kristus
lika egenskaper kan de här frågorna 
hjälpa dem att utveckla?

• Se till att varje ung man har en 
kopia av kapitel 6 i Predika mitt evan
gelium. Be de unga männen att välja 
en av de kristuslika egenskaperna 
som beskrivs i kapitlet och som de 
vill förbättra hos sig själva. Be dem 
berätta varför just den egenskapen 
betyder mycket för dem. Ge dem tid 
under kvorummötet att lära sig om 
egenskapen de valt genom att följa 
förslagen under rubriken ”Utveckla 
kristuslika egenskaper” på sidorna 
123–124 i Predika mitt evangelium.

• Låt varje ung man välja en av 
stigarna som president Thomas S. 
Monson nämner i sitt tal ”Tänk på 
var din fot går fram”. Be dem sam
manfatta vad president Monson säger 

Undervisningstips

”Vittnesbörden är ofta 
mest kraftfulla när de är 
korta, koncisa och rakt på 
sak” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 43).
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om den vägen och skriva ett utkast 
till ett kort tal om hur Frälsaren var 
ett föredöme för oss på den stigen. 
Det kan bland annat bestå av ett 
skriftställe, en personlig upplevelse 
och hans vittnesbörd. Hjälp de unga 
männen att planera för att hålla talen 
under en inledning till veckoträffen, 
ett sakramentsmöte, ett kvorummöte 
eller i hemmet.

• Be de unga männen nämna sina 
prästadömsplikter som listas i häftet 
Plikt mot Gud (se sidorna 22–23 [dia
koner], 46–47 [lärare], 70–71 [präster]) 
och samtala om olika situationer som 
kan uppstå där de kan utföra dessa 
plikter (till exempel att vara hemlär
are i en familj som inte är mottag
liga för evangeliet eller att försvara 
Herrens normer). Hur kan Kristi 
egenskaper hjälpa de unga männen i 
sådana situationer? När har en annan 
kvorummedlem varit ett exempel på 

en av de här egenskaperna? De unga 
männen kan gå igenom Stephen W. 
Owens tal ”De största ledarna är de 
största efterföljarna” och samtala om 
exempel på prästadömsledarskap 
som de har sett. Hur är Kristus det 
bästa exemplet på ledarskap? Hur 
kan vi vara kristuslika ledare när vi 
utför våra plikter i prästadömet?

• Be kvorumets medlemmar att 
enskilt läsa ett av skriftställena som 
nämns i det här förslaget och markera 
ord och begrepp som beskriver några 
av Frälsarens egenskaper. Uppmuntra 
dem att lägga märke till dessa och 
andra egenskaper medan de tittar på 
videon ”Kristuslika egenskaper”. Ge 
dem tid att berätta om sina känslor 
för Frälsaren och hans egenskaper. 
Hur kan de själva utveckla de här 
egenskaperna? De kan också berätta 
om personer de känner som har dessa 
kristuslika egenskaper.

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli mer 
kristuslika? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära vittnesbörd om hur viktigt det 
är att han utvecklar kristuslika egen
skaper så att de kan hjälpa honom 
utföra sina plikter i prästadömet, både 
i dag och i framtiden

• föreslå att de unga männen sätter 
upp mål och tar fram planer för hur 
de ska utveckla en kristuslik egen
skap. Han kan uppmuntra dem att be 
sin himmelske Fader om hjälp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var Frälsaren 
vårt föredöme och vår 
vägvisare. Din strävan 
att bli mer lik honom och 
utveckla hans egenskaper 
hjälper dig att bli en bättre 
lärare. När du förbereder 
dig för att undervisa, tänk 
då på de kristuslika egen
skaper som du behöver ha 
för att kunna undervisa de 
unga männen.
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Utvalt material

Utdrag ur Richard J. Maynes, ”Glädjen i ett liv med 
Kristus i centrum”, Liahona, nov. 2015, s. 27–28

Äldste Taiichi Aoba i de sjuttios kvorum, som bor 
i en liten stad i bergen på Shikoku i Japan, ombads 
hålla en lektion under en ungdomskonferens. ”Stå 
på heliga platser” valdes som tema för konferensen. 
Efter att ha begrundat temat och vad han skulle 
undervisa om, bestämde sig äldste Aoba för att 
använda sitt yrke som undervisningsredskap. Han 
arbetar som keramiker.

Äldste Aoba berättade att det verkligen blev liv i 
hans klassrum med ungdomar när de såg på hur 
han nästan magiskt kunde förvandla formen på 
leran i sina händer till fat, skålar och bägare. Efter 
sin demonstration frågade han dem om någon av 
dem ville försöka. Alla räckte upp handen.

Äldste Aoba lät flera ungdomar komma fram och 
pröva på sitt nya intresse. De antog, efter att ha tittat 
på honom, att det skulle vara ganska lätt. Men ingen 
av dem lyckades med sina försök att ens göra en 
enkel skål. De utropade: ”Jag klarar inte det här!” 
”Varför är det så svårt?” ”Det här är så knepigt.” 
De här kommentarerna hördes medan leran flög 
omkring i salen.

Han frågade ungdomarna varför det var så svårt för 
dem att dreja. De kom med olika svar: ”Jag har inte 

gjort det förut”, ”jag har aldrig fått lära mig” eller 
”jag saknar talang”. Med tanke på resultatet var det 
de sa sant, men den viktigaste orsaken till att de inte 
lyckats var att leran inte varit centrerad på drej
skivan. Ungdomarna trodde att de hade satt leran 
mitt på skivan, men ur ett professionellt perspektiv 
låg den inte exakt i centrum. Han sa sedan till dem: 
”Låt oss försöka en gång till.”

Den här gången placerade äldste Aoba leran exakt 
i centrum av drejskivan och började sedan rotera 
skivan och gjorde ett hål mitt i leran. Flera av ung
domarna försökte igen. Den här gången började 
alla applådera när de sa: ”Wow, den skakar inte”, 
”jag kan ju det här” eller ”jag klarade det!” Själv
klart var formerna inte perfekta, men resultatet 
var helt annorlunda än efter det första försöket. 
Orsaken till att de lyckades var att leran var per
fekt centrerad på skivan.

Den värld vi lever i liknar keramikerns roterande 
drejskiva och farten på drejskivan ökar. Liksom 
leran på keramikerns drejskiva måste också vi vara 
centrerade. Vår kärna, vårt centrum i livet, måste 
vara Jesus Kristus och hans evangelium. Att leva 
med Kristus i centrum innebär att vi lär oss om 
Jesus Kristus och hans evangelium och sedan följer 
hans exempel och håller hans bud med precision.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag utveckla 
kristuslik kärlek?
Kristi rena kärlek, som kallas för kristuslik kärlek, är kärlek i dess högsta, 
ädlaste och starkaste form och den mest glädjande för själen (se 1 Nephi 11:23). 
Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på kärlek. ”Han gick omkring och 
gjorde gott” under sin jordiska verksamhet och visade medkänsla med de fat
tiga, betryckta och lidande (se Matt. 4:23; Apg 10:38). Om vi vill känna kristus
lik kärlek måste vi önska att ha den, be om den och följa Frälsarens exempel i 
tanke, ord och handling.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och andra resurser och välj ut dem som är 
mest tillämpliga på de unga männen.

1 Sam. 16:7 (Herren ser till hjärtat)

Luk. 10:30–37 (liknelsen om den 
barmhärtige samariten); se också 
bibelvideon ”Liknelsen om den barm
härtige samariten”

Luk. 23:33–34 (Jesus förlät de romer
ska soldaterna som korsfäste honom)

Joh. 15:9–13 (Kristus visade hur mycket 
han älskade oss genom att ge sitt liv)

1 Joh. 4:7–11, 18–21 (Gud är kärleken)

Moroni 7:45–48 (vi kan be om att 
fyllas med den kärlek som är Kristi 
rena kärlek)

Thomas S. Monson, ”Kärlek – kärnan i 
evangeliet”, Liahona, maj 2014, s. 91–94

Dieter F. Uchtdorf, ”De barmhärtiga 
skall få barmhärtighet”, Liahona, maj 
2012, s. 70, 75–77

Dallin H. Oaks, ”Att älska andra och 
leva med olikheter”, Liahona, nov. 
2014, s. 25–28

”Kristlig kärlek”, Stå fast i din tro, 
s. 86–88

Videor: ”Sprida Kristi ljus”, ”Låt 
oss vara män”, ”Daytons ben”, 
”Mobbning – sluta med det”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas kvorum) 
leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorumangelägen
heter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot 
Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot Gud och ber en 
rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda 
sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

När har andra visat dig 
kristuslik kärlek? Hur 
påverkade det dig? När 
har du känt kristuslik kär
lek? Hur kan du utveckla 
kristuslik kärlek till andra?

När får de unga männen 
tillfälle att visa kristuslik 
kärlek? Varför är det viktigt 
att de lär sig att älska andra 
så som Kristus gjorde?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen tänka på något 
som de tillämpade från förra veck
ans lektion och berätta om det för 
kvorum et eller en mindre grupp.

• Gör i ordning papperslappar med 
orden ”Jag har känt mig som mest 

älskad av någon när ___________.” 
Ge varje ung man en av papperslapp
arna innan kvorummötet börjar och 
be dem att fundera på hur de skulle 
avsluta meningen. Börja klassen med 
att be de unga männen berätta om 
sina tankar.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna lära sig hur de kan utveckla 
kristuslik kärlek. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Be en klassmedlem läsa Moroni 
7:45 för klassen. Be de andra unga 
männen följa med i sina skrifter 
och välja en egenskap där som de 
vill utveckla. Be var och en berätta 
vilken egenskap han valt och varför 
han valde den. Läs sedan verserna 
47–48 tillsammans och be de unga 
männen lyssna efter varför Moroni 
säger att vi behöver börja utveckla 
de här egenskaperna. Hur kan de här 
egenskaperna hjälpa dem tjäna bättre 
genom prästadömet?

• Be de unga männen läsa ett av 
följande skriftställen: Joh. 15:9–13; 
1 Joh. 4:7–11; 1 Joh. 4:18–21. Vad lär 
verserna dem om kristuslik kärlek? Be 
de unga männen att hitta berättelser 
i skrifterna som belyser Frälsarens 
kärlek och be dem återge berättel
serna för varandra. De kan också 
läsa och samtala om berättelserna 
i president Thomas S. Monsons tal 

”Kärlek – kärnan i evangeliet”. Be 
dem att berätta om när de eller någon 
de känner välsignades av att någon 
visade dem kristuslik kärlek.

• Be de unga männen läsa Lukas 
10:25–29 och hitta frågorna som den 
laglärde ställde till Frälsaren. Förklara 
att Frälsaren svarade på frågorna 
genom att berätta liknelsen om den 
barmhärtige samariten. Be några av 
de unga männen att föreställa per
sonerna i liknelsen och spela upp den 
medan ni läser berättelsen tillsam
mans (v. 30–35). Stanna upp ibland 
för att fråga den som föreställer 
leviten, prästen eller samariten varför 
de kan ha handlat som de gjorde och 
samtala om deras svar i kvorumet. 
Läs Frälsarens befallning till den lag
lärde i verserna 36–37 och be de unga 
männen berätta om liknande situa
tioner som de kan ställas inför.

Undervisningstips

”Att lyssna ger uttryck 
för kärlek. Det kräver 
ofta uppoffringar. När 
vi verkligen lyssnar på 
andra avstår vi ofta från 
att säga det vi tänkt, så att 
andra kan få uttrycka sig” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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• Läs, titta på eller lyssna tillsam
mans på avsnitt i president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”De barmhärtiga skall 
få barmhärtighet” eller äldste Dallin 
H. Oaks tal ”Att älska andra och leva 
med olikheter”. Be de unga männen 
söka efter råd som kan hjälpa dem 
att älska andra under svåra omstän
digheter. Be de unga männen att tyst 
tänka på någon de känner som de 
har negativa känslor för och fundera 
på hur de kan visa den personen 
kristuslik kärlek.

• Se en eller flera av videorna som 
nämns i det här förslaget. Vad lär 
videorna de unga männen om kristus
lik kärlek? Hur skiljer sig videornas 
budskap från det som världen lär 
om vad det betyder att vara en man? 
Be de unga männen berätta om när 
någon hjälpte dem känna Frälsarens 
kärlek. Vad lärde de sig om Jesus 
Kristus av den upplevelsen? Be de 
unga männen att tänka på någon de 
känner som behöver känna Herrens 
kärlek. Vad kan de göra för att hjälpa 
den personen?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan utveckla 
kristuslik kärlek? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur kristuslik kärlek 
påverkar tjänandet i prästadömet

• be de unga männen att agera efter 
känslorna de fick under kvorum
mötet som manade dem att utveckla 
kristuslik kärlek och förbättra sina 
relationer till andra.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade 
genom sitt föredöme. 
Han lärde sina lärjungar 
att be genom att be med 
dem. Han lärde dem hur 
man undervisar om hans 
evangelium genom sitt sätt 
att undervisa om det. Han 
lärde dem att älska och 
tjäna genom sitt sätt att 
älska och betjäna dem. Du 
är en bättre lärare om de 
unga männen känner din 
kristuslika kärlek till dem.
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Utvalt material

Utdrag ur Dieter F. Uchtdorf, ”De barmhärtiga skall få 
barmhärtighet”, Liahona, maj 2012, s. 70, 75–77

Slutsats

Det här ämnet, att döma andra, kan faktiskt sam
manfattas i en predikan som bara innehåller ett 
enda ord. När det gäller att hata, skvallra, ignorera, 
förlöjliga, vägra förlåta eller vilja någon illa – så 
tillämpa följande:

Sluta!

Så enkelt är det! Vi måste helt enkelt sluta döma 
andra och ersätta dömande tankar och känslor med 
ett hjärta fullt av kärlek till Gud och hans barn. Gud 
är vår Fader. Vi är hans barn. Vi är alla bröder och 
systrar. Jag vet inte exakt hur jag ska uttrycka det här 
med att inte döma andra med sådan vältalighet, känsla 
och övertalning att det fastnar. Jag kan citera skrift
erna, jag kan lägga ut läran och jag ska till och med 
citera en bildekal jag såg nyligen. Den satt bakpå en 
bil vars förare såg en smula råbarkad ut, men orden 
på dekalen gav en viktig lärdom. Där stod: ”Döm 
mig inte för att jag syndar annorlunda än du.”

Vi måste inse att vi alla är ofullkomliga – att vi är 
tiggare inför Gud. Har vi inte alla, en eller annan 
gång, ödmjukt nalkats nådens tron och vädjat om 
barmhärtighet? Har vi inte av all vår själ önskat 
barmhärtighet – att bli förlåtna för fel vi gjort och 
synder vi begått?

Vi är ju alla beroende av Guds barmhärtighet. Hur 
kan vi då förneka andra någon del av den nåd vi så 
förtvivlat gärna önskar för egen del? Mina älskade 
bröder och systrar, borde vi inte förlåta så som vi 
önskar bli förlåtna?

Guds kärlek

Är det här svårt att göra?

Ja, naturligtvis.

Att förlåta oss själva och andra är inte lätt. För de 
flesta av oss krävs faktiskt en stor förändring i vår 
inställning och sätt att tänka – ja, en hjärtats föränd
ring. Men jag har goda nyheter. Den här hjärtats 
”mäktiga förändring” [Mosiah 5:2] är precis vad 
Jesu Kristi evangelium är avsett att åstadkomma.

Hur kan det ske? Genom Guds kärlek.

När vårt hjärta fylls med Guds kärlek händer något 
gott och rent med oss. ”Vi håller hans bud. Och hans 
bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud beseg
rar världen” [1 Joh. 5:3–4].

Ju mer vi låter Guds kärlek styra vårt sinne och våra 
känslor – ju mer vi låter vår kärlek till vår himmel
ske Fader svälla i vårt hjärta – desto lättare är det att 
älska andra med Kristi rena kärlek. När vi öppnar 
hjärtat för Guds kärleks strålande gryning kommer 
hatets och fiendskapens mörker och kyla att till sist 
försvinna.

Som alltid är Kristus vårt föredöme. Genom sina lär
domar och sitt liv visade han oss vägen. Han förlät 
de ogudaktiga, de vulgära och dem som sökte skada 
honom och ville honom illa . . .

Kristi rena kärlek kan ta bort oviljans och vredens 
fjäll från våra ögon så att vi kan se andra så som vår 
himmelske Fader ser oss: som dödliga personer med 
skavanker och ofullkomligheter men med möjlig
heter och värde långt större än vi kan ana. Eftersom 
Gud älskar oss så högt, måste också vi älska och 
förlåta varandra.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära mig att 
bli mer tålmodig?
Tålamod är förmågan att utstå förseningar, svårigheter, motgångar eller 
lidande utan att bli arg, frustrerad eller nervös. Vi kan utveckla tålamod genom 
att försöka göra Guds vilja och acceptera hans tidsplan, att lita på att han kom
mer att uppfylla alla sina löften till oss. När vi lär oss att visa tålamod i det lilla 
förbereder vi oss inför att möta större prövningar med tålamod.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

Job 1; 19:25–26 (Jobs exempel)

Ps. 37:7–9; Luk. 21:19; Hebr. 10:35–36; 
Mosiah 23:21–22; Alma 26:27; L&F 
24:8 (de tålmodiga välsignas)

Rom. 5:3; Jak. 1:3 (lidandet ger tåla
mod)

Dieter F. Uchtdorf, ”Fortsätt i tåla
mod”, Liahona, maj 2010, s. 56–59; se 
också filmen ”Fortsätt i tålamod”

Robert C. Oaks, ”Tålamodets kraft”, 
Liahona, nov. 2006, s. 15–17

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka upplevelser har 
hjälpt dig förstå vad tåla
mod innebär (både större 
prövningar och mindre 
dramatiska upplevelser)? 
Vad har hjälpt dig att bli 
mer tålmodig? Hur har 
tålamod välsignat dig?

Vad påverkas de unga 
männen av i samhället 
i dag som kan leda till 
att de blir otåliga? Vad 
behöver de unga männen 
känna till om tålamodets 
egenskap? Hur kan det 
hjälpa dem i framtiden?



275

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att skriva en 
mening på tavlan som sammanfattar 
det han lärde sig under förra veckans 
lektion.

• Skriv titeln på den här lektionen 
på tavlan och läs stycket i början av 
lektionsförslaget. Be de unga männen 
berätta om när de kan behöva visa 

tålamod i sina liv (som i fråga om 
utbildning, äktenskap eller arbete). 
Visa flera föremål som represent
erar tillfällen i ditt liv som krävde att 
du visade tålamod (till exempel ett 
examensdiplom, en vigselring eller en 
missionärsbricka). Låt dem gissa sam
banden mellan föremålen och tålamod 
och berätta sedan om dina upplevelser.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför det är 
viktigt att vara tålmodig. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Skriv rubrikerna ”Tålamod” och 
”Otålighet” på tavlan. Ge varje ung 
man ett av skriftställena om tålamod 
som listas i det här förslaget. Låt de 
unga männen turas om att läsa upp 
sitt skriftställe, samtala om vad det 
lär dem och lista tålamodets välsign
elser eller otålighetens konsekvenser 
på tavlan. Vilka andra välsignelser 
eller konsekvenser kan de lägga till 
i listorna? Be varje ung man skriva 
ner en situation som kan kräva att 
de visar tålamod (uppmana dem att 
inte bara tänka på stora saker utan 
också på dagliga irritationsmoment 
eller mindre olägenheter). Säg till 
dem att byta papper med en annan 
ung man, skriva ett svar på hur man 
kan visa tålamod i en sådan situa
tion och sedan berätta för kvorumet 
om det de skrev.

• Återge berättelsen om en fars 
tålamod i äldste Robert C. Oaks tal 
”Tålamodets kraft” och be de unga 
männen återge andra berättelser om 
tålamod. Ge varje ung man ett kort 
avsnitt av talet som du tror kan hjälpa 
dem. Be dem läsa och sammanfatta 
avsnittet för kvorumet. Vad lär de sig 
av talet som inspirerar dem att lita 
på Herren och hans tidsplan? Varför 
kan vi känna oss otåliga? Hur kan vi 
övervinna denna tendens?

• Visa flera affischer från ungdoms
delen i Liahona för de unga männen. 
Dela kvorumet i mindre grupper 
och be dem att skapa sin egen affisch 
om tålamod. De kan börja genom att 
hitta ett skriftställe som handlar om 
tålamod (som de som nämns i det här 
förslaget) och tänka på ett kreativt 
sätt att återge det. Låt dem visa sina 
affischer för kvorumet och berätta vad 

Undervisningstips

”Du kan visa att du lyssnar 
genom att se intresserad 
ut. Du kan titta på talaren 
istället för på lektionsmate
rialet eller på annat i rum
met. Du kan uppmuntra 
talaren att avsluta sina 
tankar utan avbrott. Du 
kan låta bli att komma med 
råd eller synpunkter alltför 
tidigt i diskussionen” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor 
som fick andra att tänka 
och känna djupt. Han var 
uppriktigt intresserad av 
deras svar och gladde sig 
över deras sätt att formu
lera sin tro. Han gav dem 
tillfälle att ställa egna 
frågor och han lyssnade 
när de berättade om sina 
egna upplevelser. Vilka 
frågor kan du ställa som 
hjälper de unga männen 
att bli berörda på ett djupt 
plan? Hur kan du visa att 
du är intresserad av deras 
svar under lektionen?

tålamod betyder för dem. (Under ert 
samtal kan du läsa upp beskrivningen 
av tålamod som finns i början av i det 
här förslaget.)

• Visa filmen ”Fortsätt i tålamod” 
och be de unga männen samtala om 
vad de lär sig av experimentet med 
marshmallows. När känner de unga 
männen sig otåliga? Be varje ung man 
läsa ett avsnitt ur president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”Fortsätt i tålamod” och 
be honom sammanfatta det han lär sig 
för resten av kvorumet. Hur kan pre
sident Uchtdorfs råd hjälpa de unga 
männen att bli mer tålmodiga?

• Be en kvorummedlem återge 
berättelsen om Job (se Job 1). Varför 
tror de unga männen att Job kunde 
möta sina prövningar med så stort 

tålamod? Hur hjälpte hans tro på 
Frälsaren honom (se Job 19:25–26)? Be 
kvorumet föreslå sådant som de kan 
göra för att inte känna sig otåliga – 
både under större prövningar, som de 
som Job ställdes inför, och under små, 
vardagliga prövningar.

• Läs tillsammans styckena 9–17 i 
äldste Robert D. Hales tal ”Att vänta 
på Herren: Ske din vilja” och sök efter 
svar på frågan: ”Vad betyder det att 
vänta på Herren?” Du kan be de unga 
männen att fördjupa sina kunskaper 
genom att slå upp skriftställena som 
äldste Hales citerar och samtala 
om vad skriftställena lär dem om 
tålamod. Hur kan de unga männen 
använda äldste Hales ord eller skrift
ställena för att hjälpa någon som är på 
väg att ge upp hoppet?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att 
tålamod? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad tålamod betyder för 
honom och be kvorumets medlemmar 
visa större tålamod med sin familj 
under den kommande veckan

• föreslå att kvorumets medlemmar 
sätter upp ett skriftställe eller uttal
ande om tålamod (eller affischen de 
gjorde) där de ser den och påminns 
om att vara tålmodiga.
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Utvalt material

Utdrag ur Robert D. Hales, ”Att vänta på Herren: Ske 
din vilja”, Liahona, nov. 2011, s. 71–74

Vad betyder det då att vänta på Herren? I skrift
erna betyder att vänta att hoppas, att emotse och 
att ha förtröstan. Att hoppas och ha förtröstan på 
Herren kräver att vi har tro, tålamod, ödmjukhet, 
mildhet, uthållighet och att vi håller buden och 
håller ut till änden.

Att vänta på Herren innebär att vi planterar trons 
frö och ger det näring ”med stor flit och med tåla
mod” [Alma 32:41].

Det innebär att be som Frälsaren gjorde – till Gud, 
vår himmelske Fader – genom att säga: ”Komme 
ditt rike. må din vilja ske” [Matt. 6:10; Luk. 11:2]. 
Det är en bön vi uppsänder av hela vår själ i vår 
Frälsare Jesu Kristi namn.

Att vänta på Herren innebär att vi begrundar i våra 
hjärtan och ”tar emot den Helige Anden” så att vi 
kan få veta ”allt vad [vi] bör göra” [2 Nephi 32:5].

När vi följer Andens maningar upptäcker vi att 
”lidandet ger tålamod” [Rom. 5:3 och vi lär oss att 
”fortsätta i tålamod tills [vi] är fullkomliggjorda” 
[L&F 67:13].

Att vänta på Herren innebär att vi ”står fasta” 
[Alma 45:17] och ”strävar framåt” i tro ”med full
komligt klart hopp” [2 Nephi 31:20].

Det innebär att vi ”förtröstar endast på Kristi för
tjänster” [Moroni 6:4] och ”med hans nåds bistånd 
säger: Ske din vilja, o Herre, och inte vår” [L&F 
109:44].

När vi väntar på Herren är vi ”orubbliga i att hålla 
Guds bud” [Alma 1:25] med kunskap om att vi ”en 
dag ska få vila från alla [våra] lidanden” [Alma 34:41].

Och vi ”kastar . . . inte bort [vår] frimodighet” 
[Hebr. 10:35] utan ”alla [våra] lidanden skall sam
verka till [vårt] bästa” [L&F 98:3].
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt 
att vara tacksam?
Herren vill att vi ska visa tacksamhet i allt vi gör och säger. När vi är tack
samma känner vi större glädje och tillfredsställelse i livet. Då ser vi Herrens 
inflytande och välsignelser.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa de unga 
männen utveckla tacksamhet?

Luk. 17:11–19 (Jesus Kristus botade 
tio spetälska och en återvänder för att 
tacka honom)

Mosiah 2:20–24 (kung Benjamin 
undervisar oss om varför vi behöver 
tacka och prisa Herren)

L&F 59:7, 15–21 (vi bör tacka för 
allting)

Thomas S. Monson, ”Tacksamhetens 
gudomliga gåva”, Liahona, nov. 2010, 
s. 87–90

Dieter F. Uchtdorf, ”Tacksam under 
alla förhållanden”, Liahona, maj 2014, 
s. 70, 75–77

Russell M. Nelson, ”Gud vare tack!”, 
Liahona, maj 2012, s. 77–80; se också 
videon ”Tacka”

”Tacksamhet”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 18

”O store Gud”, Psalmer, nr 48; ”Räkna 
Guds gåvor”, Psalmer, nr 167

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad är du mest tacksam 
för? Hur har din tacksam
het gjort dig gladare?

Vad kan de unga männen 
göra för att utveckla sin 
tacksamhet? Hur kan tack
samhet välsigna dem i dag 
och i framtiden?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be en ung man att rita en bild på 
tavlan som påminner honom om 
något han lärde sig förra veckan.

• Ge varje ung man en bokstav och 
låt honom under en minut lista alla 
välsignelser han kan komma på 
som börjar på den bokstaven. Varför 

glömmer vi ibland bort de till synes 
mindre välsignelserna som Herren 
gett oss? Be en kvorummedlem läsa 
Läran och förbunden 46:32 eller 
59:21. Hur kan vi visa större tack
samhet för ”vilka välsignelser [vi] än 
välsignas med”? 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför det är 
viktigt att vara tacksam. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen läsa 
Lukasevangeliet 17:11–19 och berätta 
varför de tror att nio av de tio spet
älska inte tackade Frälsaren. Vad 
hindrar oss från att uttrycka vår 
tacksamhet? Be de unga männen att 
tänka på en välsignelse de har fått 
och som de inte har tackat tillräckligt 
för. Varför är det viktigt att uttrycka 
tacksamhet? Vad tänker de göra för 
att visa tacksamhet?

• Återge eller läs berättelsen om 
fiskarna i äldste Russell M. Nelsons 
tal ”Gud vare tack!”. Fråga de unga 
männen om de har hjälpt någon (som 
skötaren i berättelsen) utan att någon 
har tackat dem för det. Dela upp 
resten av talet efter underrubrikerna 
och be varje ung man att läsa en del. 
Be de unga männen att skriva ner 
något de lär sig om tacksamhet och 
ett skriftställe som handlar om det de 
lärt sig (föreslå att de använder sig av 
Handledning för skriftstudier). Ge de 

unga männen möjlighet att läsa upp 
det de skrev ner och berätta om ett 
tillfälle när de kände sig tacksamma 
för en av Guds gåvor.

• Läs eller återge berättelsen om 
 Gordon Greens familj i president 
Thomas S. Monsons tal ”Tacksam
hetens gudomliga gåva”. Be de unga 
männen att vara uppmärksamma på 
saker som gjorde att familjen kände 
tacksamhet. Varför ändrades familjens 
attityd under berättelsens gång? Be 
de unga männen att begrunda frågor 
som: ”Har jag någonsin varit otack
sam?” ”Har jag fått välsignelser som 
jag inte lägger märke till?” ”Varför är 
det bra om jag känner tacksamhet?” 
Be några av dem att berätta om sina 
tankar.

• Ge varje kvorummedlem i uppdrag 
att studera ett avsnitt av president 
Dieter F. Uchtdorfs tal ”Tacksam 
under alla förhållanden” utan att 

Undervisningstips

”En duktig lärare tänker 
inte: ’Vad ska jag göra i 
klassen i dag?’ Han frågar 
sig i stället: ’Vad ska mina 
elever göra i klassen i 
dag?’ Han frågar inte: ’Vad 
ska jag undervisa om i 
dag?’ utan snarare: ’Hur 
ska jag hjälpa mina elever 
att förstå vad de behöver 
lära sig?’”, (Virginia H. 
Pearce, i Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 61).
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd andra att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. Han fann tillfällen 
för dem att inhämta lärdom 
genom kraftfulla upplevel
ser. Vad kan du göra för att 
hjälpa de unga männen att 
se den kraft som kommer 
av tacksamhet?

ge dem underrubrikerna för deras 
avsnitt. Be dem skriva sina egna 
underrubriker – ord som de tycker 
sammanfattar det som de har stud
erat. Be dem läsa upp sina under
rubriker och berätta vad de lärde av 
president Uchtdorfs råd om tacksam
het. Vad kan de göra för att utveckla 
en sådan tacksam attityd som presi
dent Uchtdorf beskriver?

• Läs tillsammans skriftställen och 
sjung psalmer som handlar om lov
prisning eller tacksamhet, som de som 
listas i det här förslaget. Be de unga 
männen att vara uppmärksamma på 
formuleringar som beskriver sådant 
som de också känner tacksamhet eller 
vill prisa Gud för. Be dem läsa upp 
formuleringarna de valde, förklara 
varför de valde just dem och uttrycka 
sin tacksamhet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att 
vara tacksam? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om något han är tacksam 
för och uppmana de unga männen 
att tacka sin himmelske Fader för 
något som de inte har tackat honom 
för tidigare

• uppmuntra de unga männen att 
skriva ner några saker varje dag som 
de är tacksamma för.
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Tacksamhetens gudom
liga gåva”, Liahona, nov. 2010, s. 87–90

Gordon berättar att han växte upp på en gård i 
Kanada, där han och hans syskon måste skynda sig 
hem från skolan medan de andra barnen spelade 
boll och gick och badade. Deras far hade emel
lertid förmågan att hjälpa dem förstå att deras 
arbete betydde något. Det gällde särskilt efter 
skördetidennär familjen firade tacksägelsedagen, 
för den dagen gav deras far dem en stor gåva. Han 
inventerade allt de hade.

På tacksägelsedagens morgon brukade han ta med 
dem till källaren med dess tunnor med äpplen, 
lådor med betor, morötter packade i sand och berg 
av potatis i säckar liksom ärtor, majs, bönor, frukt
gelé, jordgubbssylt och annan konserverad frukt 
som fyllde deras hyllor. Han lät barnen noga räkna 
allt. Så gick de ut i ladan och räknade ut hur många 
ton hö där fanns och hur många skäppor säd i silon. 
De räknade sina kor, grisar, höns, kalkoner och gäss. 
Deras far sade att han ville se hur de klarade sig, 
men de visste att han ville få dem att inse, just den 
festdagen, hur rikt Gud hade välsignat dem och lett 
mot deras hårda arbete. Och sedan, när de satte sig 
ner till en festmåltid, var välsignelserna påtagliga.

Men Gordon skrev att den tacksägelsedag han 
mindes med störst tacksamhet var året de inte verk
ade ha någonting att vara tacksamma för.

Året började bra. De hade hö kvar, gott om säd, fyra 
griskullar . . .

Just när deras gröda kom upp ur jorden började det 
regna. När vattnet till sist drog sig undan fanns inte 

en planta kvar någonstans. De sådde igen, men mer 
regn krossade plantorna. Deras potatis ruttnade i 
gyttjan. De sålde några kor och alla grisarna och 
andra djur de tänkt behålla. De fick mycket dåligt 
betalt för dem, eftersom alla andra tvangs göra 
samma sak. Allt de skördade det året var en täppa 
med betor som på något sätt klarat vädret.

Sedan var det tacksägelsedag igen. Deras mor sade: 
”Vi kanske ska hoppa över den i år. Vi har inte ens 
en gås kvar.”

Men på tacksägelsedagens morgon kom Gordons 
far hem med en hare och bad sin hustru laga till 
den. Motvilligt började hon arbeta och sade att det 
skulle ta lång tid att laga till den där sega gamla 
haren. När den till sist stod på bordet med några av 
betorna som överlevt vägrade barnen äta. Gordons 
mor grät, och då gjorde hans far något märkligt. 
Han gick upp på vinden, tog ner en lykta, ställde 
den tillbaks på bordet och tände den. Han sade 
åt barnen att släcka det elektriska ljuset. När bara 
lyktan sken igen kunde de knappt tro att det varit så 
mörkt tidigare. De undrade hur de hade sett något 
alls utan det starka ljus som elektriciteten gav.

Maten välsignades och alla åt. När middagen var 
över satt alla tysta. Gordon skrev:

”I det svaga ljuset från den gamla lyktan såg vi alla 
klart igen . . .

Det var en underbar måltid. Haren smakade som kal
kon och betorna var de mildaste vi någonsin ätit . . .

Vårt hem . . . i all sin fattigdom, var så rikt för oss” 
[Från H. Gordon Green, ”The Thanksgiving I Don’t 
Forget”, Reader’s Digest, nov. 1956, s. 69–71].





283

Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Inom dem finns kraften varigenom de kan handla av sig själva” (L&F 58:28).

Förslagen i den här enheten kan hjälpa bärare av aronska prästadömet förstå vikten 
av att bli andligt och timligt oberoende. De är unga, men de här unga männen har fått 
handlingsfrihetens gåva och de lär sig att sätta sin egen kurs och hitta svar på sina 
egna problem i Jesu Kristi evangelium. Ju mer oberoende de blir, desto större frihet 
får de. Då är de bättre förberedda att ära sina kallelser i prästadömet, stärka sina 
familjer och utföra sina framtida roller som makar och fäder.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Varför är det viktigt att skaffa en utbildning och utveckla färdigheter? (Plikt mot Gud)
Vad menas med att vara oberoende?
Hur vet jag om jag håller på att bli omvänd?
Varför är arbete en viktig princip i evangeliet?
Varför vill Herren att jag ska hålla mig frisk?
Vilket är Herrens sätt att sörja för de fattiga och behövande?
Hur hittar jag lösningar på mina utmaningar och problem?

Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

”Utbildning”, sidorna 55–59

November: Andligt och 
timligt oberoendse
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Varför är det viktigt att 
skaffa en utbildning och 
utveckla färdigheter?
Utbildning är en viktig del av vår himmelske Faders plan för att hjälpa oss att 
bli mer lika honom. Utbildning leder till insikter och färdigheter som hjälper 
oss utveckla oberoende, försörja våra framtida familjer och bidra på ett större 
sätt i kyrkan och samhället.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa de unga männen att 
förstå vikten av utbildning?

2 Nephi 9:29 (att vara lärd är bra om 
man hörsammar Guds råd)

L&F 88:76–80 (vi ska lära oss och 
undervisa om både andliga och tim
liga saker)

L&F 88:118 (lär genom studier och 
genom tro)

L&F 90:15 (vi ska bekanta oss med 
goda böcker, språk, tungomål och folk)

L&F 130:18–19 (den grad av intelli
gens vi uppnår i detta liv kommer att 
följa med oss i uppståndelsen)

D. Todd Christofferson, ”Bröder, vi 
har ett arbete att utföra”, Liahona, nov. 
2012, s. 47–50

”Utbildning”, Plikt mot Gud, s. 55–59

”Utbildning”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 9–10

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har din utbildning 
hjälpt dig att förbereda dig 
för livet? Vilken kunskap, 
utbildning eller färdighet 
har hjälpt dig och din 
familj allra mest? Vad vill 
du fortfarande lära dig?

Vilken inställning har de 
unga männen till utbild
ning och inlärning? Hur 
kan en utbildning välsigna 
dem i dag och i deras fram
tida ansvar?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller gör en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om när 
de har tillämpat det de lärt sig under 
tidigare lektioner (de kan till exempel 
berätta om vad de har gjort för att 
utföra planerna de skrivit ner i sina 
exemplar av Plikt mot Gud).

• Be de unga männen att föreställa 
sig att en vän berättar för dem att 
han tänker hoppa av skolan. Hur 

kan de unga männen uppmuntra 
vännen att fortsätta utbilda sig? Låt 
eleverna skriva upp svaren på ett 
papper. Samla in pappren och läs 
svaren för klassen och samtala om 
dem. I slutet av klassen ger du de 
unga männen möjlighet att lägga till 
saker till sina svar utifrån det de lärt 
sig under lektionen.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa de unga männen ta fram planer för utbild
ning eller färdigheter som förbereder dem för att försörja deras framtida familjer. Under 
lektionen bör kvorumets medlemmar börja planera ett projekt i delen ”Utbildning” i 
sina exemplar av häftet Plikt mot Gud. Be de unga männen i förväg att ta med sig 
sina egna exemplar av Plikt mot Gud till kyrkan. Under kommande kvorummöten ber 
du dem att berätta om upplevelserna de får när de arbetar på sina projekt.

• Be de unga männen gå igenom 
L&F 88:77–80, 118 och ”Utbildning” 
i Vägledning för de unga. Be dem lyfta 
fram a) vad Herren vill att de ska lära 
sig, b) varför han vill att de ska lära 
sig det och c) hur han vill att de ska 
lära sig det (se Plikt mot Gud, s. 55). 
Be de unga männen slå upp sidorna 
56–58 i Plikt mot Gud och skapa ett 
projekt som kan hjälpa dem tillämpa 
det de har lärt sig om att skaffa sig 
en utbildning. Planera aktiviteter för 
veckoträffarna tillsammans som kan 
hjälpa de unga männen förstå vikten 
av att skaffa sig en utbildning.

• Ge varje kvorummedlem i upp
gift att läsa ett av skriftställena som 
listas i det här förslaget och söka efter 
vad skriftstället lär om att skaffa sig 

kunskap och utbildning. Be varje ung 
man berätta vad han lärt sig för en 
annan kvorummedlem. Be varje ung 
man lista vilken karriär han vill ha på 
tavlan. Vad lärde de sig av skriftställ
ena som kan hjälpa dem förbereda sig 
för sina karriärer?

• Läs tillsammans ”Familjen: Ett 
tillkännagivande för världen” och sök 
efter ord och uttryck som beskriver 
makars och fäders roller (tillkänna
givandet finns på sidan 107 i Plikt 
mot Gud). Be dem skriva svaren på 
följande frågor på tavlan: a) Vilket 
samband finns det mellan att skaffa 
sig en utbildning och kunna upp
fylla era roller som makar och fäder? 
b) Hur påverkas era planer för era 
yrken av er insikt i dessa roller? c) 

Planera i Plikt mot Gud

Ge de unga männen tid i 
slutet av kvorummötet till 
att göra upp planer i sina 
exemplar av Plikt mot Gud. 
Deras planer är personliga, 
men kvorummedlemmarna 
kan hjälpa varandra med 
idéer till planerna.
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Vad kan ni göra nu för att förbereda 
er för era yrken? Be de unga männen 
slå upp sidorna 56–58 i Plikt mot Gud 
och skapa ett projekt som kan hjälpa 
dem ta reda på vilka yrken de vill ha 
i framtiden. Planera aktiviteter för 
veckoträffarna tillsammans som kan 
hjälpa de unga männen lära sig mer 
om olika yrken.

• Med biskopens godkännande kan 
du be några av kvorummedlemmar
nas fäder berätta om hur de skaffade 
sig en utbildning eller lärde sig ett 

hantverk så att de kunde försörja 
sina familjer. Vilka uppoffringar 
behövde de göra? Vad gjorde de för 
att lyckas med sina mål? Vad kunde 
de ha gjort bättre?

• Be varje ung man att läsa styckena 
6–8 i äldste D. Todd Christoffersons tal 
”Bröder, vi har ett arbete att utföra”. 
Be de unga männen att berätta för 
kvorumet vad de lärde sig om vikten 
av utbildning. Hur påverkas deras 
framtida möjligheter av besluten de 
fattar om utbildning i dag?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de varför utbildning är viktig? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer 
om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen lista vad de 
kan göra för att få bättre resultat i 
skolan och börja göra dessa saker 
under veckan som kommer

• uppmana de unga männen att 
börja spara pengar till sin mission 
och utbildning

• be kvorumets medlemmar att 
studera skriftställena om utbildning 
som listas i det här förslaget under 
sina personliga skriftstudier och 
berätta vad de lär sig under ett fram
tida kvorummöte.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände dem 
han undervisade. Han 
använde unika sätt för att 
hjälpa dem att lära sig mer 
och växa. Vilka unika sätt 
kan du hitta för att hjälpa 
varje ung man förstå 
vikten av utbildning?
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad menas med att 
vara oberoende?
När vi är oberoende använder vi de välsignelser och förmågor som Gud har gett 
oss för att ta hand om oss själva och våra familjer och hitta lösningar på våra 
egna problem. När vi är oberoende har vi också större möjligheter att tjäna och ta 
hand om andra. Herren vill att vi ska vara både andligt och timligt oberoende.

Förbered dig andligen

När du studerar de här skriftställena och andra resurser, sök då Andens vägledning så 
att du kan veta hur du bör undervisa de unga männen om vikten av att bli oberoende.

Matt. 25:1–13 (liknelsen om de tio 
jungfrurna)

Luk. 2:52 (Jesus växte till i vishet, i 
ålder och välbehag inför Gud och 
människor)

1 Tim. 5:8 (en man ska ta hand om 
sina närmaste)

L&F 83:2, 4 (kvinnor har anspråk på 
sina män; barn har anspråk på sina 
föräldrar)

Henry B. Eyring, ”Andlig förbere
delse: Börja tidigt och var ihärdig”, 
Liahona, nov. 2005, s. 37–40

Robert D. Hales, ”Så blir vi spar
samma familjeförsörjare timligt och 
andligt”, Liahona, maj 2009, s. 7–10; 
se också videon ”Att bli förståndiga 
familjeförsörjare”

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

”Att bli självförsörjande”, Stå fast i din 
tro, s. 172–173

”Oberoende”, Handbok 2: Kyrkans 
förvaltning (2010), 6.1.1

Robert D. Hales, ”Att möta utman
ingarna i dagens värld”, Liahona, nov. 
2015, s. 44–47

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad innebär oberoende 
för dig? Hur har ditt obe
roende välsignat dig och 
din familj?

Varför behöver de unga 
männen lära sig om obe
roende? Vilka inflytanden 
kan hindra dem från att 
bli mer oberoende? Hur 
kan oberoende hjälpa dem 
klara av prövningar? Hur 
kan det välsigna deras 
framtida familjer?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta, under
visa och vittna om upplevelserna de 
hade när de tillämpade det de lärt sig 
under förra veckans lektion.

• Skriv ”oberoende” på tavlan och 
be de unga männen beskriva vad det 
innebär att vara oberoende. Ge dem 
tid till att tänka efter och svara. Läs 

tillsammans ”Att bli självförsörjande” 
på sidorna 172–173 i Stå fast i din tro. 
Skulle de beskriva ordet oberoende 
på ett annat sätt utifrån det de läste? 
Fråga de unga männen vad de kan 
göra nu för att förbereda sig för att bli 
oberoende när de har flyttat hemifrån 
och när de blir makar och fäder.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om oberoende. 
Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
ditt kvorum:

• Dela de unga männen i grupper 
och ge varje grupp en av oberoen
dets aspekter: utbildning, ekonomi, 
relationer och andlig styrka. Be 
varje grupp gå igenom den del av 
äldste Robert D. Hales tal ”Att möta 
utmaningarna i dagens värld” som 
handlar om deras ämne. Be de unga 
männen att berätta om vad de lärde 
sig och om något som de tänker göra 
för att bli mer oberoende inom ett av 
dessa områden.

• Skriv följande ämnen om obero
ende på olika papperslappar: Hälsa, 
Utbildning, Arbete, Hemförråd, Ekonomi 
och Andlig styrka. Låt varje ung man 
välja ett ämne han är intresserad 
av och be dem läsa om ämnet i ett 
utdrag av del 6.1.1 i Handbok 2 (s. 
34). Låt varje ung man kortfattat 
undervisa klassen om det han lärt 
sig om ämnet, hur det hör ihop med 
oberoende och vad han kan göra i 

dag för att förbereda sig på att vara 
oberoende i det området. Hur kan 
det som de unga männen gör under 
ungdomsåren välsigna deras familjer 
när de blir makar och fäder?

• Före kvorummötet ber du en eller 
flera kvorummedlemmar att förbe
reda sig för att undervisa om hur kap
ten Moroni förberedde sin armé för 
att möta lamaniterna i strid (se Alma 
46–49). De kan bland annat lyfta 
fram fysiska förberedelser (se Alma 
43:18–21, 37–39; 48:8–9) och andliga 
förberedelser (se Alma 46:11–21, 48:7, 
11–13). Hur påverkade deras förbe
redelser nephiternas möjlighet att 
försvara sina liv, sin frihet och sina 
familjer? Vad kan det exemplet lära 
de unga männen om oberoende? Vad 
kan de unga männen göra i dag för att 
förbereda sig för utmaningar de kan 
stå inför en dag?

Undervisningstips

”Framstående lärare tar 
inte åt sig äran för hur 
deras elever lär sig och 
utvecklas. Likt trädgårds
mästare som planterar och 
tar väl hand om sin odling, 
strävar de efter att skapa 
bästa möjliga inlärnings
förhållanden. Sedan tackar 
de Gud när de ser fram
stegen hos dem som de 
undervisar” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 62).
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• Skriv ordet ”Beroende” på vänstra 
sidan av tavlan och ordet ”Obero
ende” på högra sidan. Be de unga 
männen att förklara vad orden 
betyder (om de behöver hjälp kan de 
slå upp sidorna 172–174 i Stå fast i din 
tro). Be dem lista hur de är beroende 
på andra och hur de är oberoende. 
Varför vill Herren att vi ska bli obe
roende? Visa videon ”Att bli för
ståndiga familjeförsörjare” (eller be 
de unga männen läsa om den berätt
elsen i äldste Robert D. Hales tal ”Så 
blir vi sparsamma familjeförsörjare 
timligt och andligt”). Be de unga 
männen identifiera vad äldste Hales 
lär oss om att bli oberoende och lista 
deras svar på tavlan. Fråga de unga 
männen vilka vanor och mönster 
de behöver skapa nu för att kunna 
försörja sina framtida familjer. Vilka 
beteenden behöver de undvika? Du 
kan be dem läsa tredje stycket i äldste 
Hales tal under ert samtal.

• Dela de unga männen i par eller 
små grupper. Ge varje grupp ett 
skriftställe om oberoende, som de som 
listas i det här förslaget. Be de unga 
männen läsa sina skriftställen och 
sedan skapa en affisch som handlar 
om oberoende. Du kan visa exempel 
på affischer från ungdomsdelen i 
Liahona. Ge de unga männen möjlighet 
att visa sina affischer för kvorumet.

• Fråga de unga männen vad de och 
deras familjer kan göra för att förbe
reda sig för naturkatastrofer (som en 
svår storm eller en översvämning). 
Läs tillsammans de första tre styckena 
i president Henry B. Eyrings tal ”And
lig förberedelse: Börja tidigt och var 
ihärdig”. Vilka ”andliga katastrofer” 
eller prövningar kan vi ställas inför? 
Vad kan vi göra för att förbereda oss 
andligen för dessa prövningar? Ge 
varje ung man en del av resten av pre
sident Eyrings tal och be dem att söka 
efter svar på dessa frågor. Be dem att 
berätta vad de hittar.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Har de tillräckligt stor förståelse för vad oberoende innebär så att de kan förklara det för 
någon annan? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• vittna för kvorumet om hur viktigt 
det är att bli oberoende och vad han 
känner sig manad att göra tack vare 
lektionens budskap

• uppmana de unga männen i 
kvorum et att handla efter maningarna 
de fick under kvorummötet om att bli 
mer oberoende. 

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar, förberedde 
dem och gav dem vikt
iga ansvar att undervisa, 
välsigna och tjäna andra. 
Hans avsikt var att hjälpa 
dem bli omvända och växa 
genom att tjäna andra 
människor. Hjälp de unga 
männen förstå att deras 
lydnad och tjänande hjäl
per dem bli oberoende.
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Utvalt material

”Välfärd”, Stå fast i din tro s. 172–174

Ansvaret för ditt sociala, känslomässiga, andliga, 
fysiska och ekonomiska välbefinnande vilar främst 
på dig själv, därnäst på din familj och i tredje hand 
på kyrkan. Med inspiration från Herren och genom 
ditt eget arbete bör du förse dig själv och din familj 
med det ni behöver, andligt och timligt.

Du kan ta hand om dig själv och din familj bättre 
när du är oberoende. Då är du beredd att uthärda 
svårigheter utan att bli beroende av andra.

Du kan bli oberoende genom att (1) ta tillvara möj
ligheter till utbildning, (2) tillämpa sunda principer 
för näringsintag och hygien, (3) utbilda dig för och 
skaffa dig lämpligt arbete, (4) lägga upp förråd av 

mat och kläder i den utsträckning som lagen tillåter, 
(5) handha dina resurser på ett bra sätt, vilket inne
fattar att betala tionde och offergåvor och undvika 
skulder, samt (6) utveckla andlig, känslomässig och 
social styrka.

För att kunna bli oberoende måste du vara villig att 
arbeta. Herren har befallt oss att arbeta (se 1 Mos. 
3:19; L&F 42:42). Hederligt arbete skapar glädje, 
självkänsla och välstånd.

Om du tillfälligt skulle vara oförmögen att skaffa 
livets nödtorft genom eget arbete eller med stöd av 
din familj, kan kyrkan hjälpa dig. I dessa situationer 
kan kyrkan förmedla förnödenheter för att hjälpa 
dig och din familj bli oberoende igen.
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur vet jag om jag håller 
på att bli omvänd?
Omvändelse är en livslång process att bli mer kristuslik genom Jesu Kristi 
försoning. Det innebär att vi inte bara förändrar vårt beteende utan också våra 
önskningar, attityder och vår innersta natur. Det är en så omfattande föränd
ring att Herren kallar det att födas på nytt och en mäktig förändring i hjärtat 
(se Mosiah 27:25; Alma 5:14). Vi förstår att vi blir omvända till Herren när vi 
inte längre vill synda, när vi fylls av kärlek och söker efter tillfällen att berätta 
om evangeliet för andra.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå sin egen 
omvändelse till Herren?

Enos 1:1–19, 26–27; Mosiah 5:1–5; 
27:23–37; Alma 23:6–7; Helaman 
3:35; 4 Nephi 1:1–4, 15 (exempel på 
omvändelse)

Bonnie L. Oscarson, ”Tror jag på 
det?” Liahona, maj 2016, s. 87–89

David A. Bednar, ”Omvänd till Her
ren”, Liahona, nov. 2012, s. 106–109

Donald L. Hallstrom, ”Vad slags 
män?”, Liahona, maj 2014, s. 53–55

Bonnie L. Oscarson, ”Bli omvänd”, 
Liahona, nov. 2013, s. 76–78

”Omvändelse”, Stå fast i din tro, 
s. 109–115

Videor: ”Att stå på vägen till Damas
kus och vänta”, ”En mäktig föränd
ring: Omvändelse”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
 kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan 
förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som 
presidentskap.

Vilka upplevelser har stärkt 
din omvändelse? Vilka för
ändringar har du sett hos 
dig själv när du noggrant 
levde efter evangeliet?

Vilka tecken har du sett på 
att de unga männen blir 
omvända? Vad behöver de 
känna till om omvändelse?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen att berätta om 
det de minns från förra veckans lek
tion. Varför minns de just det?

• Låt de unga männen skriva ner 
sådant som förändras med tiden 

(som ett frö som blir ett träd eller ett 
grodyngel som förvandlas till groda). 
Hur kan sådana saker hjälpa dem att 
undervisa andra om omvändelse?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att lära sig om omvändelse och 
lägga märke till hur de själva blir omvända. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

Be några dagar i förväg en medlem i 
kvorumet förbereda sig för att under 
kvorumets möte återge upplevelsen 
som Michele Carnesecca hade när 
hennes son Ethan var allvarligt sjuk, 
i syster Bonnie L. Oscarsons tal ”Tror 
jag på det?” Skriv gärna frågan ”Tror 
jag på det?” på tavlan. Be de unga 
männen begrunda frågan medan 
kvorumet läser syster Oscarsons 
beskrivning av det vi tror på. Ge de 
unga männen tillfälle i slutet av kvo
rummötet att vittna om de evangelie
lärdomar som finns i det här talet och 
som de tror på. Hur kommer det sig 
att de tror på detta för egen del?

• Skriv ordet omvändelse på tavlan 
och be de unga männen söka efter ord 
och uttryck i Mosiah 27:25–26 som 
hjälper dem förstå vad omvändelse är. 
Be dem samtala om vad de orden och 
uttrycken lär dem om omvändelse.

• Låt de unga männen välja ett av 
talen som nämns i det här förslaget, 
läsa en del av talet och använda 
information från talet för att skapa en 
affisch som svarar på frågan ”Hur vet 
jag om jag håller på att bli omvänd”? 
Be de unga männen använda sina 
affischer och talen de studerade för att 
undervisa varandra om omvändelse.

• Låt de unga männen studera 
”Omvändelse” i Stå fast i din tro eller 
i skriftställena som anges i det här 
förslaget och skriva en lista över 
frågor de kan ställa till sig själva för 
att utvärdera sin väg mot omvänd
else. Ge kvorumets medlemmar tid 
att berätta om vad de tar med på sin 
lista och varför. Uppmuntra dem att 
fundera över hur de skulle svara på 
sina frågor.

Undervisningstips

”Att lyssna ger uttryck 
för kärlek. Det kräver 
ofta uppoffringar. När 
vi verkligen lyssnar på 
andra avstår vi ofta från 
att säga det vi tänkt, så att 
andra kan få uttrycka sig” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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• Visa en av videorna som nämns 
i förslaget och låt de unga männen 
berätta vad videon lär dem om 
omvändelse. Berätta för kvorumets 

medlemmar vad du har upplevt som 
har gjort dig mer omvänd och ge dem 
tillfälle att återge egna upplevelser.

Be kvorumet berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan se tecken på omvändelse i sina liv? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder avslutar mötet. Han kan:

• berätta varför han tycker det är 
viktigt att man blir mer omvänd

• be kvorumets medlemmar välja en 
sak som de ska göra för att bli mer 
omvända.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren betrodde sina 
lärjungar med viktiga 
uppgifter att undervisa, 
tjäna och välsigna andra. 
Hans avsikt var att hjälpa 
dem bli omvända genom 
att tjäna andra människor. 
Vilka tillfällen att tjäna 
och växa kan du ge de 
aronska prästadömsbär
arna du undervisar?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Omvändelse”, Stå fast i din tro, s. 109–115

Typiska egenskaper hos den som är omvänd 

I Mormons bok beskrivs de människor som omvänt 
sig till Herren.

De önskar göra gott. Konung Benjamins folk förkun
nade: ”Herren den Allsmäktiges Ande … har åstad
kommit en mäktig förändring inom oss, eller i våra 
hjärtan, så att vi inte längre har någon benägenhet 
att göra ont, utan att ständigt göra gott” (Mosiah 
5:2). Alma talade om människor som inte ”kunde … 
se på synd utom med avsky” (Alma 13:12).

De gör inte uppror emot Herren. Mormon berättade 
om en grupp lamaniter som hade varit ogudak
tiga och blodtörstiga men som ”blev omvända till 
Herren” (Alma 23:6). Dessa människor bytte namn 
till AntiNephiLehiter och ”lade ned sina upprors
vapen så att de inte längre stred emot Gud och inte 
heller emot någon av sina bröder” (Alma 23:7).

De sprider evangeliet. Enos, Alma den äldre, Alma 
den yngre, Mosiahs söner, Amulek och Zeezrom 
ägnade sig åt att predika evangeliet sedan de 
omvänts till Herren (se Enos 1:26; Mosiah 18:1; 
Mosiah 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

De är fyllda av kärlek. Sedan den uppståndne 
Frälsaren besökt folket i Amerika, blev ”allt folket 
… omvänt till Herren i hela landet, både nephiter 
och lamaniter, och det fanns inga stridigheter eller 
ordstrider bland dem, och alla behandlade varandra 
rättvist …

Och det hände sig att det inte fanns några stridig
heter i landet tack vare Guds kärlek som bodde i 
folkets hjärtan.

Och det fanns ingen avund, ingen missämja, inga 
oroligheter, inget hor, inga lögner, inga mord eller 
något slag av lösaktighet. Och det kunde förvisso 
inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk 
som skapats av Guds hand.

Det fanns inga rövare, inga mördare, inte heller 
fanns det lamaniter eller något annat slags iter, utan 
de var ett, Kristi barn och arvingar till Guds rike” 
(4 Nephi 1:2, 15–17).

Strävan efter en fullständigare omvändelse

Du har själv främsta ansvaret för din egen omvänd
else. Ingen kan omvändas åt dig, och ingen kan 
tvinga dig att omvända dig. Men andra kan hjälpa 
dig i omvändelseprocessen. Lär av föredömen bland 
släktingar, kyrkans ledare och lärare samt män och 
kvinnor i skrifterna.

Din förmåga att uppleva en mäktig förändring i 
hjärtat ökar när du strävar att följa Frälsarens full
komliga föredöme. Studera skrifterna, be i tro, håll 
buden och sök den Helige Anden som ständigt säll
skap. Medan du fortsätter i omvändelseprocessen 
kan du ”fröjda dig med stor glädje” som konung 
Benjamins folk gjorde när Anden ” åstadkom
mit en mäktig förändring inom oss, eller i [deras] 
hjärtan” (se Mosiah 5:2, 4). Du kan då följa konung 
 Benjamins råd att ”vara ståndaktig och orubblig, 
alltid rik på goda gärningar så att Kristus, Herren 
Gud den Allsmäktige, kan besegla [dig] som sin, så 
att [du] kan föras till himlen för att få evig frälsning 
och evigt liv” (se Mosiah 5:15).
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är arbete en viktig 
princip i evangeliet?
Herren har befallt oss att inte vara lata. Om vi utvecklar en önskan och förmåga 
att arbeta hjälper det oss att bidra till världen vi lever i. Det ger oss en ökad känsla 
av egenvärde. Det välsignar oss och våra familjer, både nu och i framtiden.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspirerar dig att arbeta?

1 Mos. 3:19 (vi bör arbeta för att för
sörja oss själva)

Matt. 25:14–30 (liknelsen om 
talenterna)

Gal. 6:3–5; 1 Tess. 4:11; Mosiah 10:4–5 
(vi har fått befallning att arbeta)

Alma 38:12; L&F 58:27; 60:13; 75:29; 
107:99–100 (var inte overksam eller lat)

Dieter F. Uchtdorf, ”Två principer för 
varje ekonomi”, Liahona, nov. 2009, 
s. 55–58

H. David Burton, ”Arbetets välsignel
ser”, Liahona, dec. 2009, s. 36–40

”Arbete och oberoende”, Vägledning 
för de unga (2011), s. 40–41

Film: ”Ett pågående arbete”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad har du arbetat för att 
uppnå? Hur har arbetet 
välsignat dig och din familj, 
både timligt och andligt?

När har de unga männen 
känt tillfredsställelsen som 
kommer av att man arbetar 
hårt? Hur kan du hjälpa 
dem se alla välsignelserna 
som kommer av att arbeta 
och få en önskan att arbeta?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv två frågor från föregående 
lektion på tavlan och be de unga män
nen svara på dem.

• Be en ung man berätta om något 
han har arbetat flitigt för att förtjäna 

eller uppnå. Vilka uppoffringar 
behövde han göra? Hur kändes det 
när han nådde sitt mål? Vad lärde han 
sig av det?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå arbetets värde. 
Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
ditt kvorum:

• Skriv följande frågor på tavlan: 
”Vad lärde jag mig?”, ”Varför är det 
viktigt?” och ”Vad kan jag göra?” 
Dela ut ett exemplar av Vägledning 
för de unga till varje ung man och ge 
dem i uppgift att läsa ett stycke var i 
avsnittet ”Arbete och oberoende”. Be 
dem studera sitt stycke och förbereda 
sig på att svara på de tre frågorna på 
tavlan. Berätta om en upplevelse du 
haft som lärde dig om arbetets värde.

• Ge varje ung man i uppgift att läsa 
ett av skriftställena som listas i det 
här förslaget. Be honom att komma 
fram och berätta a) vad han lär sig av 
skriftstället, b) varför det är viktigt 
och c) exempel han har sett som 
belyser det som skriftstället lär ut.

• Läs Matteusevangeliet 25:14–30 
tillsammans. Föreslå för de unga 
männen att de stryker under ord 

som handlar om arbete och det 
arbete resulterar i och ringa in ord 
som handlar om lättja och det lätt
jan result erar i. Be de unga männen 
berätta om det de hittade och om 
tillfällen när de har arbetat hårt för 
att uppnå någonting. Vad ledde deras 
arbete till?

• Läs avsnittet ”Den första principen: 
Arbete” i Dieter F. Uchtdorfs tal ”Två 
principer för varje ekonomi”. Be de 
unga männen att välja ett uttalande 
från talet som kan vara bra att komma 
ihåg eller läsa varje dag så att det kan 
inspirera dem att arbeta. Visa filmen 
”Ett pågående arbete” och be de unga 
männen hitta exempel på det som 
president Uchtdorf undervisade om. 
Vad kan de lära sig av Tylers exem
pel? Hur kan de tillämpa det han 
gjorde på sina egna mål?

Undervisningstips

”Ställ frågor som kräver 
att eleverna hittar svaren 
i skrifterna och nutida 
profeters lärdomar” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 62).
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Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de varför arbete är viktigt? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om 
det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han känner sig manad 
att göra på grund av det han lärt sig 
i dag

• berätta för kvorumet om behov i 
församlingen som biskopen berättat 
om och planera en kvorumaktivitet 
som möter dessa behov.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
hans lärjungar. Han hjälpte 
dem att upptäcka läro
satser i evangeliet genom 
att de drog paralleller till 
egna upplevelser. Vilka 
exempel ur verkliga livet 
kan du berätta om? Vad 
har de unga männen lärt 
sig om arbete?
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Utvalt material

”Arbete och oberoende”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 40–41

Arbete är något hedervärt. Att utveckla förmågan 
att arbeta hjälper dig att bidra till världen du lever 
i. Det ger dig en ökad känsla av egenvärde. Det väl
signar dig och din familj, både nu och i framtiden.

Du lär dig att arbeta i hemmet. Hjälp din familj 
genom att villigt delta i det arbete som krävs för att 
sköta ett hem. Lär dig tidigt att hantera dina pengar 
på ett vist sätt och leva inom dina tillgångar. Följ 
profeternas lärdomar genom att betala tionde, und
vika skulder och spara för framtiden.

Sätt upp höga mål för dig själv, och var villig att 
arbeta hårt för att uppnå dem. Utveckla självdisci
plin och var pålitlig. Gör ditt bästa i dina ämbeten i 
kyrkan, i skolarbetet, på jobbet och i alla andra värd
iga strävanden. Unga män bör vara villiga att göra 
vad som krävs för att förbereda sig för att verka som 
heltidsmissionärer. Din himmelske Fader har gett 
dig gåvor och talanger och vet vad du kan uppnå. 
Sök hans hjälp och vägledning när du arbetar för att 
nå dina mål.

Herren har befallt oss att inte vara lata. Lättja kan 
leda till olämpligt beteende, skadade relationer 
och synd. En form av lättja är att tillbringa alltför 
mycket tid till aktiviteter som hindrar dig från pro
duktivt arbete, till exempel sådant som att surfa på 
internet, spela TVspel och se på TV.

Slösa inte bort din tid och dina pengar på 
hasardspel. Spel om pengar är fel och bör inte 
användas som en form av underhållning. Det är 
vanebildande och kan leda till förlorade möjligheter, 
förstörda liv och splittrade familjer. Det är fel att tro 
att man kan få någonting för ingenting.

En av välsignelserna med arbete är att det utvecklar 
oberoende. När du är oberoende använder du de 
välsignelser och förmågor som Gud har gett dig 
för att ta hand om dig själv och din familj, och hitta 
lösningar på era egna problem. Oberoende innebär 
inte att du måste kunna göra allting på egen hand. 
För att vara verkligt oberoende måste du lära dig 
att arbeta tillsammans med andra och vända dig till 
Herren för att få hjälp och styrka av honom.

Kom ihåg att Gud har ett stort arbete för dig att 
utföra. Han välsignar dig när du strävar efter att 
göra det.
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför vill Herren att jag 
ska hålla mig frisk?
God hälsa är en viktig del av att vara oberoende. Om vi vårdar oss om vår 
hälsa kan vi uppfylla vår gudomliga potential och tjäna andra effektivare. 
Sättet vi behandlar vår kropp på påverkar vår andliga hälsa och vår förmåga 
att ta emot vägledning från den Helige Anden. För att bevara vår hälsa bör vi 
lyda Visdomsordet, äta näringsrik mat, motionera regelbundet och få tillräck
ligt med sömn.

Förbered dig andligen

När du studerar skriftställena och andra resurser om Visdomsordet, sök då efter det 
som kan hjälpa de unga männen känna hur viktigt det är att de tar god hand om sina 
sinnen och kroppar och varför Herren vill att de gör detta.

Dan. 1:3–20 (Daniel och hans vänner 
välsignas för att de lyder de hebreiska 
lagarna om vissa typer av mat)

L&F 88:124 (Herren råder oss om 
arbets  och sömnvanor)

L&F 89 (Herren uppenbarar Visdoms
ordet och välsignelserna som kommer 
när man följer det)

Boyd K. Packer, ”Visdomsordet, prin
cipen och löftena”, Nordstjärnan, juli 
1996, s. 17–19

M. Russell Ballard, ”O, hur listig är 
inte den ondes plan”, Liahona, nov. 
2010, s. 108–110; se också filmen ”Du 
blir befriad”

”Fysisk och känslomässig hälsa”, 
Vägledning för de unga (2011), s. 25–27

”Visdomsordet”, Stå fast i din tro, 
s. 168–170

Video: ”Gud gav dem kunskap”; se 
också Gamla testamentet: Resursmaterial 
på DVD

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilket samband finns 
det mellan din fysiska 
och känslomässiga hälsa 
och din andliga hälsa? 
Hur har du kunnat tjäna 
Herren på ett effektivare 
sätt tack vare att du har 
bevarat din hälsa? Vilka 
andra välsignelser har 
du fått när du har strävat 
efter att leva hälsosamt?

Vilka frestelser står de 
unga männen inför som 
kan skada deras fysiska 
och känslomässiga hälsa? 
Hur kan du hjälpa dem 
se välsignelserna som 
kommer av att man följer 
Herrens hälsolagar? Hur 
påverkas deras präs
tadömstjänande av att 
de följer eller inte följer 
dessa lagar?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv titeln på förra veckans 
lektion på tavlan och be de unga 
männen berätta något de kommer 
ihåg från den.

• Skriv på tavlan: ”Varför vill Her
ren att vi ska leva sunt?” Be de unga 
männen att svara på frågan och sedan 
vara uppmärksamma på fler svar 
under lektionens gång. 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå Herrens 
 hälsolag. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen slå upp sid
orna 31–32 i sina Plikt mot Gud och 
genomföra steg 1 och 2 tillsammans. 
Uppmuntra kvorumet att planera ett 
kvorumprojekt, utöver deras per
sonliga projekt, som kan hjälpa dem 
bibehålla sin fysiska hälsa. Om några 
av de unga männen redan har genom
fört projekten ber du dem berätta hur 
de påverkades av att följa planerna. 
Säg till de unga männen att du under 
de kommande veckorna kommer att 
be dem berätta hur det går för dem att 
genomföra sina planer.

• Ta om möjligt med dig ett fiskedrag 
eller  fluga till kvorummötet. Annars 
kan du visa en bild på dem eller visa 
filmen ”Du blir befriad”. Be de unga 
männen förklara hur drag eller flugor 
lurar fiskarna. Hur bedrar eller lurar 
Satan de unga männen att bryta mot 
Visdomsordet? Dela kvorumet i två 
grupper. Be den ena gruppen att 
läsa L&F 89:5–15 och hitta det som 
Herren har förbjudit eller vill att vi 
ska använda sparsamt. Be den andra 

gruppen att läsa verserna 10–20 och 
hitta det som Herren har bestämt för 
människan. Förklara eller förtydliga 
främmande ord eller begrepp (se 
”Visdomsordet” i Stå fast i din tro, 
s. 168–170). Låt de unga männen 
beskriva vad de kan göra för att und
vika situationer som kan bedra eller 
fresta dem.

• Skriv två rubriker på tavlan: 
”Andliga välsignelser” och ”Fysiska 
välsignelser”. Be de unga männen 
läsa L&F 89:18–21 och leta efter 
välsignelser och sedan skriva dem 
under respektive rubrik på tavlan. 
Vad vet de unga männen om hur de 
här välsignelserna kan påverka dem? 
Vilka av välsignelserna som listas har 
de unga männen redan upplevt? (Om 
de behöver hjälp att förstå löftena kan 
du föreslå att de läser president Boyd 
K. Packers förklaring i hans tal ”Vis
domsordet, principen och löftena”.)

• Visa filmen ”Gud gav dem kun
skap” och be de unga männen att 
vara uppmärksamma på hur Daniel 

Undervisningstips

”Du bör vara försiktig så 
att du inte talar mer än 
nödvändigt eller uttrycker 
din åsikt alltför ofta. Det 
kan få eleverna att tappa 
intresset. Betrakta dig själv 
som en guide på en resa 
i kunskapens värld, som 
kommer med lämpliga 
kommentarer för att hålla 
dem du undervisar på rätt 
väg” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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och hans vänner välsignades på 
grund av att de lydde sin hälsolag. 
(Du kan pausa filmen och samtala om 
välsignelserna allt eftersom de unga 
männen uppmärksammar dem.) Ställ 
frågor av följande typ: Hur har du 
välsignats av att hålla Visdomsordet? 
Hur kan du få hjälp med att utföra 
dina prästadömsplikter genom att 
lyda Visdomsordet? Vilka utman
ingar står ungdomarna inför i dag 
när de försöker lyda Visdomsordet? 
Vad kan de göra för att övervinna de 
utmaningarna? Vittna om man måste 

lyda Visdomsordet för att kunna 
behålla Anden i sitt liv.

• Be de unga männen läsa ”Fysisk och 
känslomässig hälsa” i Vägledning för 
de unga. Be några av de unga männen 
att lista flera råd de hittar på tavlan 
och be andra att lista välsignelserna 
som lovas dem som följer råden. Be 
dem samtala om hur anden påverkas 
av hur man behandlar kroppen. Hur 
kan de använda listan på tavlan för att 
förklara sina normer för vänner som 
inte tror samma sak som de?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de varför Herren vill att de ska leva sunt? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen lista några av 
välsignelserna de lägger märke till 
under veckan som de får på grund av 
att de lyder Visdomsordet

• uppmana de unga männen att 
skapa ett projekt i sitt exemplar av 
Plikt mot Gud som kan hjälpa dem 
leva sunt (se s. 31–34) och berätta om 
hur det går att genomföra projektet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Under sin jordiska verk
samhet inbjöd Jesus 
Kristus sina lärjungar att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. I all sin undervis
ning fokuserade han på att 
hjälpa sina efterföljare att 
av allt sitt hjärta leva efter 
evangeliet. För att åstad
komma detta gav han dem 
tillfälle att inhämta lärdom 
genom kraftfulla upplev
elser. När du undervisar 
de unga männen, be dem 
berätta om när de har levt 
efter Visdomsordet.
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Utvalt material

Utdrag ur Boyd K. Packer, ”Visdomsordet, principen och 
löftena”, Nordstjärnan, juli 1996, s. 17–19

Följ principerna i Visdomsordet så får du del av de 
utlovade välsignelserna. ”Alla heliga”, lovar upp
enbarelsen, ”som kommer ihåg att hålla och handla 
enligt dessa ord och vandrar i lydnad mot buden”, 
får löftet att de ”skall få hälsa i naveln och märg 
i benen” och ”skall springa och inte bli trötta och 
skall gå och inte bli matta” (L&F 89:18, 20).

Visdomsordet lovar oss inte fullkomlig hälsa, men det 
lär oss att hålla den kropp vi föds med i bästa skick 
och sinnet vaket för subtila andliga maningar . . .

Det finns en ännu större välsignelse utlovad i Vis
domsordet. De som lyder det har lovats att de ”skall 
finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, för
dolda skatter” (L&F 89:19). Detta är den personliga 
uppenbarelse genom vilken vi kan upptäcka osyn
liga krokodiler, gömda minor eller andra faror . . .

Det finns ett slutligt löfte i uppenbarelsen. Herren 
talade återigen om dem som lyder och håller dessa 
befallningar, och sade: ”Jag . . . ger dem ett löfte att 
mordängeln skall gå förbi dem som han gick förbi 
Israels barn, och inte dräpa dem” (L&F 89:21). Detta 
är ett förunderligt löfte.

För att förstå det, måste vi gå tillbaka till Moses tid. 
Israeliterna hade varit förslavade i 400 år. Mose kom 
som deras befriare. Han kallade fram plågorna över 
Egypten. Farao gick varje gång med på att frige isra
eliterna, men svek gång på gång sitt löfte. Till sist 

”sade [HERREN] till Mose: Ännu en plåga skall jag 
låta komma över farao och Egypten, och sedan skall 
han släppa er . . . Då skall allt förstfött i Egyptens 
land dö” (2 Mos. 11:1, 5).

Mose sade åt israeliterna att ”ta sig ett lamm . . . ett 
felfritt, årsgammalt lamm av hankön . . . ni får inte 
krossa något ben på det” (2 Mos. 12:3, 5, 46; se också 
Joh. 19:33).

De skulle bereda lammet som festmåltid och ”ta av 
blodet och stryka det på . . . dörrposterna . . . Den 
natten skall jag gå fram genom Egyptens land och 
slå allt förstfött i Egypten . . . [och] när jag ser blodet 
skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba 
er med fördärv . . . Denna dag skall ni . . . som en 
evig stadga . . . fira” (2 Mos. 12:7, 12–14). ”När era 
barn frågar er: Vad betyder den här gudstjänsten? 
. . . skall ni svara: Det är ett påskoffer åt HERREN” 
(2 Mos. 12:26–27).

Visst ser ni ungdomar här tydligt den profetiska 
symboliken i påsken. Kristus var ”Guds lamm” 
(Joh. 1:29, 36), den förstfödde, av hankön, felfri. Han 
dödades utan att hans ben slogs sönder, trots att 
soldater sändes dit för att göra det.

Men det är inte den timliga döden vi besparas om 
vi vandrar i lydnad till dessa bud, för vi dör alla i 
sinom tid. Det är den andliga döden vi inte behöver 
lida. Om vi är lydiga går den döden förbi oss. ”Ty 
vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat” läser vi i 
uppenbarelsen (1 Kor. 5:7).
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilket är Herrens sätt att sörja 
för de fattiga och behövande?
När Jesus Kristus levde på jorden tillbringade han mycket av sin verksamhet 
med att ta hand om de fattiga och behövande. Genom sin kyrka erbjuder Her
ren ett sätt för oss att ta hand om de behövande. Han har bett oss ge frikostigt 
alltefter vad vi har fått av honom. ”Herrens sätt att ta hand om de behövande 
skiljer sig från världens sätt. Herren har sagt: ’Det måste ske på mitt eget sätt’ 
[L&F 104:16; se också v. 15]. Han är inte bara intresserad av våra omedelbara 
behov, han är angelägen om vår eviga utveckling. Av den orsaken har Herrens 
sätt alltid omfattat oberoende och att tjäna sin nästa, förutom att ta hand om 
de fattiga” (Dieter F. Uchtdorf, ”Att sörja för våra medmänniskor på Herrens 
sätt”, Liahona, nov. 2011, s. 54.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller aktiviteter kan hjälpa de unga männen förstå hur Herren sörjer 
för de fattiga och behövande?

Jes. 58:6–11; Mal. 3:8–10; Matt. 25:35–
40; L&F 82:18–19 (sätt att ta hand om 
de fattiga)

Jak. 1:27; Mosiah 18:27–28; L&F 
42:29–30 (vikten av att ta hand om 
fattiga och behövande)

Alma 34:27–28; Mormon 8:35–37; L&F 
56:16–18; 70:14 (Herrens varningar till 
dem som inte tar hand om de fattiga)

L&F 104:15–18 (sörja för de fattiga på 
Herrens sätt)

Patrick Kearon, ”Tillflykt undan 
stormen”, Liahona, maj 2016, s. 111–114

Linda K. Burton, ”Jag var främ
ling”, Liahona, maj 2016, s. 13–15

Jeffrey R. Holland, ”Är vi inte alla 
tiggare?”, Liahona, nov. 2014

”Medlemmars arbete för att ta hand 
om fattiga och behövande och tjäna 
andra”, Handbok 2: Kyrkans förvaltning 
(2010), 6.1.2

”Tjänande”, Vägledning för de 
unga (2011), s. 32–33

Video: ”Sprida Kristi ljus”, ”Jag var 
främling: Älska varandra”, ”När vi 
var främlingar”,

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas kvorum) 
leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorumangelägen
heter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet Plikt mot 

Hur har du försökt följa 
Frälsarens exempel genom 
att ta sörja för andra? Vilka 
upplevelser kan du berätta 
om för de unga männen?

Vilka principer om att sörja 
för andra på Herrens sätt 
behöver de unga männen 
förstå? Hur kan deras insikt 
om de här principerna 
påverka deras tjänande 
som prästadömsbärare?
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Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot Gud och ber en 
rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda 
sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om 
nyliga upplevelser som påminde dem 
om något de lärde sig under förra 
veckans lektion.

• Bjud in biskopen till kvorummötet 
för att förklara för de unga männen 
hur kyrkans heliga medel används, 

bland annat fasteoffer, humanitära 
donationer och donationer till den 
ständiga utbildningsfonden (se Hand
bok 1: Stavspresidenter och biskopar 
[2010], 14.4). Be honom beskriva hur 
han hjälper de behövande att bli mer 
oberoende.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen lära sig om Herrens sätt att sörja 
för de fattiga och behövande. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• I sitt tal ”Tillflykt undan stormen” 
sa äldste Patrick Kearon: ”Det finns 
omkring 60 miljoner flyktingar i 
världen i dag. … Det är förfärligt 
att tänka på detta stora antal och 
reflekt era över vad det innebär för 
varje enskild flyktings liv.” Hjälp 
de unga männen bli medvetna om 
flyktingkrisen och hur kan de hjälpa 
till genom att visa dem en eller flera 
av videorna i det här förslaget. Vad 
anser de om prövningarna flyktingar 
möter? Du kan dela upp kvorumets 
medlemmar i mindre grupper och 
be dem gå igenom äldste Kearons tal 
eller syster Linda K. Burton tal ”Jag 
var främling” för att se vad de kan 
göra för att hjälpa flykting ar. Hjälp de 
unga männen göra upp planer för hur 
de kan följa dessa råd. 

• Be kvorumets medlemmar att 
tillsammans läsa avsnittet ”Tjänande” 
i Vägledning för de unga och samtala om 
varför Herren vill att vi ska tjäna. Du 
kan också be en kvorummedlem stud
era avsnittet ”Tjäna andra” i häftet Plikt 
mot Gud (s. 26–27, 50–51 eller 74–75) 
och vara redo att leda samtalat utifrån 
inlärningsaktiviteterna i det här avs
nittet. Ge de unga männen tid under 
kvorummötet att ta fram en personlig 
plan för tjänande och en plan för hur 
kvorumet ska tjäna någon behövande. 
Under ett kommande kvorummöte ber 
du dem berätta om upplevelserna de 
får när de genomför sina planer. 

• Dela de unga männen i par. Be 
den ena personen i varje par att läsa 
skriftställen om vikten av att ta hand 
om de fattiga och behövande och be 

Undervisningstips

”När en person ställer 
en fråga, tänk då på att 
uppmuntra andra att 
svara i stället för att själv 
besvara frågan. Du kan till 
exempel säga: ’Det var en 
intressant fråga. Vad tror 
ni andra?’ eller ’Kan någon 
hjälpa mig att svara på 
frågan?’” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 64).



306

den andra personen att läsa skrift
ställen som varnar dem som inte tar 
hand om de fattiga och behövande 
(se skriftställena som listas i det här 
förslaget om de behöver hjälp). Be 
de unga männen att studera sina 
skriftställen och sedan berätta för den 
andra personen i paret om det de lärt 
sig. Fråga dem varför vår himmelske 
Fader tycker att det är så viktigt att ta 
hand om fattiga och behövande. Be 
de unga männen samtala om hur de 
kan hjälpa de behövande i familjen, i 
församlingen och i samhället.

• Ge kvorumets medlemmar äldste 
Jeffrey R. Hollands tal ”Är vi inte alla 
tiggare?” Be varje ung man välja ett 
av skriftställena som äldste Holland 
citerar och som handlar om att hjälpa 
de fattiga och behövande. Be varje 
ung man berätta vilket skriftställe han 
valde och vad det innebär för honom. 
Gå tillsammans igenom  äldste 
 Hollands råd: ”Jag [vet] inte exakt 
hur var och en av oss bör uppfylla vår 
plikt mot dem som inte alltid hjälper 
sig själva eller kan göra det. Men jag 

vet att Gud vet, och han vägleder er 
i lärjungeskapets kärleksfulla gär
ningar.” Låt kvorumets medlemmar 
fundera en stund över hur de tror 
att Gud vill att de ska ta hand om 
de fattiga och behövande. Ge dem 
möjlighet att berätta om sina idéer för 
kvorumet.

• Visa videon ”Sprida Kristi ljus” 
och be de unga männen berätta vad 
som gör intryck på dem i de exemp
len som visas. Be dem berätta om när 
de har hjälpt andra och saker de kan 
göra för att hjälpa de behövande.

• Be kvorumets medlemmar lista 
några timliga och andliga behov som 
en person kan ha. Skriv på tavlan: 
”Vilket är Herrens sätt att sörja för de 
fattiga och behövande?” Återge för de 
unga männen uttalandet av president 
Dieter F. Uchtdorf i början av det här 
förslaget och be de unga männen 
lyssna efter svar på frågan på tavlan. 
Be dem att berätta vad de hittar. Hur 
kan vi hjälpa fattiga och nödställda att 
bli mer oberoende?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de vad det innebär att sörja för de behövande på Herrens sätt? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• vittna om sin prästadömsplikt att 
tjäna och upplyfta Guds barn

• be kvorumets medlemmar att 
acceptera följande uppmaning av 
president Thomas S. Monson: ”Må vi 

be om inspiration till att känna män
niskors behov omkring oss och må vi 
sedan gå ut och ge hjälp” (”Gud vare 
med er tills vi möts igen”, Liahona, 
nov. 2012, s. 111).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var ett föredöme 
och en vägvisare. Han 
lärde sina lärjungar att be 
genom att be med dem. 
Han lärde dem att älska 
och tjäna genom sitt sätt 
att älska och betjäna dem. 
Han lärde dem hur man 
undervisar om hans evan
gelium genom sitt sätt att 
undervisa om det. Hur kan 
du följa hans exempel?
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Utvalt material

Utdrag ur Jeffrey R. Holland, ”Är vi inte alla tiggare?” 
Liahona, nov. 2014, s. 40–41

Med tanke på den enorma utmaning det är att rätta 
till orättvisan i världen, vad kan en man eller kvinna 
göra? Mästaren själv har gett oss ett svar. När Maria, 
innan Jesus förrådes och korsfästes, smorde hans 
huvud med en mycket dyrbar nardusolja, blev Judas 
Iskariot upprörd över lyxen och ”grälade på henne” 
[se Mark. 14:3–5; se även Matt. 26:6–9; Joh. 12:3–5].

Jesus sa:

”Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god 
gärning. …

Hon har gjort det hon kunde.”

”Hon har gjort det hon kunde!” Vilken koncis 
formel! En journalist frågade en gång moder Teresa 
av Calcutta om hennes hopplösa uppgift att rädda 
de fattiga i den staden. Han sa att hon statistiskt sett 
uträttade absolut ingenting. Den anmärkningsvärda 
lilla kvinnan svarade att hennes arbete handlade 
om kärlek, inte statistik. Oaktat det överväldigande 
antalet människor bortom hennes räckvidd sa hon att 
hon kunde hålla budet att älska Gud och sin nästa 
genom att tjäna dem hon kunde nå med de resurser 
hon hade. ”Det vi gör är bara en droppe i havet”, 
sa hon vid ett annat tillfälle. ”Men om vi inte gjorde 
det skulle havet ha en droppe mindre” [Moder 
Teresa av Calcutta, My Life for the Poor, sammanst. 
av José Luis González Balado och Janet N. Playfoot 
(1985), s. 20]. Journalisten drog den stilla slutsatsen 
att kristendom uppenbarligen inte handlar om sta
tistik. Han tänkte att om det blir mer glädje i himlen 
över en enda syndare som omvänder sig än över 
nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver, 
är Gud tydligen inte särskilt intresserad av procent
satser [se Malcolm Muggeridge, Something Beautiful 
for God (1986), s. 28–29, 118–119; se även Luk. 15:7].

Så hur kan vi ”göra det vi kan”?

En sak vi kan sluta med, som kung Benjamin lärde, 
är att undanhålla våra medel därför att vi tycker att 
de fattiga själva har skulden till sitt elände. Kanske 
somliga har orsakat sina egna svårigheter, men gör 
inte vi andra precis detsamma? Det är väl därför 
den här kärleksfulle regenten frågar: ”Är vi inte 
alla tiggare” [Mosiah 4:19]? Ropar vi inte alla på 
hjälp och hopp och svar på våra böner? Bönfaller 
vi inte alla om förlåtelse för fel vi begått och pro
blem vi orsakat? Vädjar vi inte alla om den nåd som 
uppväger våra svagheter, den barmhärtighet som 
triumferar över rättvisan åtminstone i vårt fall? Inte 
undra på att kung Benjamin säger att vi får förlåt
else för våra synder genom att vädja till Gud som 
kärleksfullt svarar, men vi behåller våra synders för
låtelse genom att kärleksfullt hjälpa de fattiga som 
vädjar till oss [se Mosiah 4:11–12, 20, 26].

Förutom att visa barmhärtighet mot de nödställda 
bör vi också be för dem. En grupp zoramiter, som 
av de andra medlemmarna i deras församling 
ansågs som ”orena” och ”hölls för intet”, drevs ut ur 
synagogorna ”för att deras kläder var så torftiga”. 
Mormon säger att de var ”fattiga på den här värld
ens gods och även … fattiga i hjärtat” [Alma 32:2–3] 
– två omständigheter som ofta går hand i hand. Mis
sionärskamraterna Alma and Amulek bemöter en 
sådan klandervärd förkastelse av de torftigt klädda 
genom att säga till dem att oavsett vilka förmåner 
andra förnekar dem så kan de alltid be – på sina 
åkrar, i sina hus, i sina familjer och i sina hjärtan [se 
Alma 34:17–27].



308

NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur hittar jag lösningar på mina 
utmaningar och problem?
Oberoende är bland annat att hitta lösningar på våra egna problem och utman
ingar. Många av dessa lösningar finns i Jesu Kristi återställda evangelium. Vår 
himmelske Fader är medveten om de utmaningar vi står inför. Han älskar oss 
och vill hjälpa oss. Vi bör be om vägledning när vi söker efter svaren på våra 
utmaningar i skrifterna och profeternas och apostlarnas ord.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller aktiviteter kan hjälpa de unga männen förstå hur evangeliet kan 
hjälpa dem möta livets svårigheter?

Ords. 3:5–6; Matt. 11:28–30; Mark. 
4:36–39; Alma 7:11–13; Alma 37:35–37; 
38:5 (be Herren om hjälp med utman
ingar och problem)

Richard G. Scott, ”Sätt utövandet av 
din tro främst”, Liahona, nov. 2014, 
s. 92–95

Jeffrey R. Holland, ”Som ett krossat 
kärl”, Liahona, nov. 2013, s. 40–42

”Fysisk och känslomässig hälsa”, 
Vägledning för de unga (2012), s. 25–27

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har du funnit lös
ningar och tröst i evange
liet under svåra tider?

Vilka problem eller utman
ingar står de unga männen 
inför? Vilka utmaningar 
kan de möta i framtiden? 
Vilka principer i evangeliet 
kan hjälpa dem klara av de 
här utmaningarna?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta om hur 
de under veckan som var har försökt 
följa det de lärt sig den här månaden 
om oberoende.

• Låt de unga männen nämna några 
utmaningar eller problem som ung
domar i deras ålder står inför och 

skriv deras svar på tavlan. Vilka ohäl
sosamma eller improduktiva saker 
gör unga män ibland för att hantera 
dessa problem? Under lektionens 
gång ber du de unga männen vara 
uppmärksamma på sätt som evangeli
ets sanningar kan hjälpa dem.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna lära sig hur de kan hitta 
lösningar på sina utmaningar. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen tänka på en 
utmaning eller ett problem som dag
ens ungdomar står inför. Be dem gå 
igenom innehållsförteckningen i det 
senaste generalkonferensnumret av 
Liahona och söka efter ämnen som har 
med det problemet att göra. Be dem 
läsa igenom ett av talen som handlar 
om de här ämnena och återge för kvo
rumet ett citat som kan hjälpa någon 
övervinna utmaningar. Uppmuntra 
de unga männen att använda sig av 
innehållsförteckningen för att hitta 
lösningar på sina egna utmaningar.

• Be de unga männen läsa de sista 
två styckena i ”Fysisk och känslom
ässig hälsa” i Vägledning för de unga 
och söka efter råd som kan hjälpa 
dem eller någon de känner. Nämn 
exempel på ”sunda lösningar” att 
söka efter när vi har problem. Vilka 
lösningar erbjuder Jesu Kristi evan
gelium? Berätta om en upplevelse du 
haft när evangeliet gav dig svaret du 

sökte eller hjälpen du behövde med 
ett visst problem eller en viss utman
ing. Låt de unga männen berätta om 
liknande upplevelser som de har haft.

• Läs följande ord av president 
Thomas S. Monson: ”Vad välsignade 
vi är, mina bröder och systrar, att ha 
Jesu Kristi återställda evangelium i 
vårt liv och vårt hjärta. Det ger svar 
på livets största frågor. Det ger oss 
mening och mål och hopp i vårt liv. 
Vi lever i oroliga tider. Jag försäk
rar er att vår himmelske Fader är 
medveten om de utmaningar vi står 
inför. Han älskar var och en av oss 
och vill välsigna oss och hjälpa oss” 
(”När vi avslutar denna konferens”, 
Liahona, maj 2012, s. 115). Be varje 
ung man läsa ett av skriftställena 
som listas i det här förslaget och 
berätta hur det kan hjälpa någon 
som står inför ett vanligt problem 
eller en vanlig utmaning för dagens 
ungdomar. Vad innebär det att lita 

Undervisningstips

”Se till att inte avsluta en 
bra diskussion för snabbt 
i ett försök att lägga fram 
allt material du förberett. 
Även om det är viktigt 
att hinna med materialet, 
är det ännu viktigare att 
hjälpa eleverna att känna 
Andens inflytande, besvara 
deras frågor, öka deras 
kunskap om evangeliet och 
stärka deras beslut att hålla 
buden” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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på Herren eller komma till Kristus 
när vi behöver hjälp? Känner de 
unga männen till fler skriftställen 
som kan hjälpa dem med en viss 
utmaning eller ett visst problem?

• Fråga de unga männen om de kän
ner till någon som har psykiska eller 
känslomässiga svårigheter. Ge varje 
ung man en kopia av äldste Jeffrey R. 
Hollands tal ”Som ett krossat kärl”. 
Be dem söka efter svar på hans fråga: 
”Vilket är det bästa sättet att möta 
psykiska eller känslomässiga utman
ingar när de drabbar dig eller dem du 

älskar?” Be de unga männen berätta 
vad de lär sig och samtala om hur 
hans undervisning kan hjälpa per
sonen de tänker på.

• Be kvorumets medlemmar tänka 
på sina personliga utmaningar eller 
problem. Skriv de fyra verktygen som 
äldste Richard G. Scott nämner i sitt 
tal ”Sätt utövandet av din tro främst” 
på tavlan och be kvorumets medlem
mar studera ett av verktygen som 
de tror kan hjälpa dem med deras 
utmaningar. Be dem berätta vad de 
lär sig av äldste Scotts råd:

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de att de kan hitta 
lösningarna på livets svårigheter i Jesu Kristi evangelium? Vilka känslor eller intryck 
fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta om hur han har kunnat 
övervinna prövningar tack vare att 
han förstår och lever efter evangeliet

• uppmana kvorumets medlemmar 
att använda det de lärt sig i dag till 
att hjälpa eller uppmuntra någon som 
kämpar med känslomässiga problem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren lärde sina efter
följare att själva tänka på 
skrifterna och att använda 
dem för att finna svar på 
sina egna frågor. Hur kan 
du hjälpa de unga män
nen att vilja vända sig till 
skrifterna och profeternas 
ord när de söker svar på 
sina utmaningar?
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

”Låt därför Guds rike gå ut så att himmelriket kan komma” (L&F 65:6).

De aronska prästadömsbärarna i ditt kvorum sändes till jorden just denna tid för att 
förbereda världen för Frälsarens andra ankomst. De har särskilda gåvor och talanger 
som Herren vill att de ska använda för att bygga upp hans rike och berätta om hans 
evangelium. Lektionerna i den här enheten kan hjälpa dem utveckla dessa gåvor 
medan de förbereder sig för att bli ledare och lärare i kyrkan och Guds rike.

När du undervisar ur den här enheten kan du använda nedanstående förslag 
under Plikt mot Gud för att göra Plikt mot Gud till en återkommande del av 
söndagens kvorummöten.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag vara en missionär nu? (Plikt mot Gud)
Hur kan jag bli en bättre hemlärare?
Hur vill min himmelske Fader att jag ska använda mina andliga gåvor?
Hur kan jag förbereda mig för att skapa ett hem med Kristus i centrum?
Vad kan jag göra för att hjälpa nya medlemmar i kyrkan?
Hur kan jag hjälpa mina mindre aktiva vänner att komma tillbaka till kyrkan?
Vad är Sion?
Hur kan jag påskynda Herrens verk?

December: Bygga upp Guds 
rike i de sista dagarna
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Veckoträffen

Fundera över hur du kan planera aktiviteter i samma 
tema som det som ungdomarna lär sig om. Webb
platsen Ungdomsaktiviteter kan hjälpa dig med detta. 
Många av förslagens inlärningsaktiviteter kan också 
med fördel användas under veckoträffarna. Samordna 
med kvorumpresidentskapen för att välja och planera 
lämpliga aktiviteter som förstärker det som de unga 
männen lär sig under söndagarna.

 
Plikt mot Gud

Följande avsnitt i häftet Plikt mot Gud har direkt 
anknytning till lektionerna i den här enheten:

”Förstå läran”, sidorna 18–20, 42–44, 66–68

”Inbjuda alla att komma till Kristus”, sidorna 28–29, 
52–53, 76–77
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Plikt mot Gud

Hur kan jag vara en 
missionär nu?
Herren har gett varje bärare av aronska prästadömet plikten att inbjuda alla att 
komma till Kristus (se L&F 20:59). Herrens profeter har också bett varje värdig 
och duglig ung man i kyrkan att verka som heltidsmissionär. När vi utför vår 
aronska prästadömsplikt att inbjuda alla att komma till Kristus hjälper det oss 
att förbereda oss för en heltidsmission. Det är ett sätt vi hjälper till att bygga 
upp Guds rike på.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

Min plikt mot Gud (2010), s. 28–29, 
52–53, 76–77

Alma 17:2–3 (Mosiahs söner förbe
redde sig för sina missioner genom att 
fasta, be och flitigt utforska skrifterna)

Apg. 2, 16; Mosiah 18 (Petrus, Paulus 
och Alma inbjuder andra att komma 
till Kristus)

M. Russell Ballard, ”Sätt din lit till 
Herren”, Liahona, nov. 2013, s. 43–45

David A. Bednar, ”Att bli en missio
när”, Liahona, nov. 2005, s. 44–47

David A. Bednar, ”Kom och se”, 
 Liahona, nov. 2014, s. 107–110

Videor: ”Utför din plikt mot Gud”,”M
issionärsinriktade”,”Prästadömsplikt: 
Predika evangeliet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

När har du berättat om 
evangeliet för andra? Hur 
har andra berättat för dig 
om evangeliet? Om du 
verkat som heltidsmissio
när, vad gjorde du för att 
förbereda dig för det? När 
du ser tillbaka, vad mer 
kunde du ha gjort för att 
förbereda dig?

Hur kan de unga männen 
påverkas av att berätta om 
evangeliet? Hur kan du 
hjälpa dem förbereda sig 
för missionsarbete i dag 
och i framtiden?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen berätta, under
visa och vittna om upplevelserna de 
hade när de tillämpade det de lärde 
sig under förra veckans lektion.

• Be de unga männen att be och 
tänka på vänner, familjemedlemmar 
eller mindre aktiva kvorummedlem
mar som de kan inbjuda att komma 

till Kristus. Föreslå att de skriver ner 
personernas namn i sina exemplar 
av häftet Plikt mot Gud (se s. 28–29, 
52–53, 76–77). Uppmuntra de unga 
männen att vara uppmärksamma på 
maningarna de kan få under lektionen 
om vad de kan göra för att berätta om 
evangeliet för dessa personer.

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man förbereda sig för att vara en 
missionär hela livet. Ge de unga männen tid under kvorummötet att skriva ner sina 
planer i sina exemplar av Plikt mot Gud. Uppmuntra dem att berätta om sina planer 
för varandra och be dem under kommande kvorummöten att berätta hur det har gått för 
dem att förbereda sig för missionsarbete och inbjuda andra att komma till Kristus.

• Visa en resväska för de unga män
nen och be dem samtala om vad de 
kommer att behöva ta med sig på sin 
mission (som vita skjortor, kostymer, 
skor och så vidare). Be dem göra en 
lista på sådant de behöver ta med sig 
på missionen men som man inte kan 
packa ner i en resväska. Låt dem fylla 
på sin lista med svar de hittar i Alma 
17:2–3 och L&F 4. Fråga de unga män
nen vad de kan göra för att utveckla 
dessa egenskaper under sina förbere
delser för att verka som missionär.

• Före kvorummötet ber du varje 
ung man att ta med sig en sak eller 
en bild som representerar ett sätt som 
evangeliet har välsignat honom på. 
Under kvorummötet läser ni tillsam
mans berättelsen om äldste David A. 
Bednars söner i hans tal ”Kom och 
se”. Varför satte den yngre brodern så 

entusiastiskt bandage på sina vänners 
armar? Låt de unga männen visa 
sakerna eller bilderna de tagit med 
sig och beskriva välsignelserna som 
de representerar. Uppmuntra dem att 
tänka på personer de känner som inte 
har välsignats på samma sätt och låt 
dem planera för hur de kan berätta 
om evangeliet för dem.

• Be de unga männen att tillsam
mans läsa äldste M. Russell Ballards 
inbjudan i sitt tal ”Sätt din lit till 
Herren” (de två styckena som börjar 
med ”Nyckeln är att du är inspirerad 
av Gud”). Berätta om vad som hände 
när du accepterade den inbjudan och 
be de unga männen att berätta om 
sina upplevelser. Ge dem tid att tänka 
på någon som de kan nå ut till och 
inbjuda att komma till Kristus.

Undervisningstips

”Var försiktig med att inte 
avsluta en bra diskussion 
för snabbt i ett försök att 
lägga fram allt material du 
förberett. Även om det är 
viktigt att hinna med mate
rialet, är det ännu viktigare 
att hjälpa eleverna att 
känna Andens inflytande, 
besvara deras frågor, öka 
deras kunskap om evan
geliet och stärka deras 
beslut att hålla buden” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 64).
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• Skriv på tavlan: ”Hur kan jag bäst 
förbereda mig för att verka som hel
tidsmissionär?” Be de unga männen 
att svara på frågan. Låt dem upptäcka 
hur äldste David A. Bednar svarade på 
frågan i hans tal ”Att bli en missionär”. 
Be dem gå igenom talet och söka efter 
sätt de kan bli missionärer på innan 
de går på mission. Visa en av videorna 
som listas i det här förslaget och be 
kvorumets medlemmar berätta hur lik
nande upplevelser kan hjälpa dem att 
förbereda sig för missionsarbetet.

• Be de unga männen före kvorum
mötet att förbereda sig på att berätta 
om ett exempel på missionsarbete 
i skrifterna (som de som listas i det 
här förslaget). När de återger sina 
berättelser frågar du dem vad de lär 
den om att berätta om evangeliet. 
Vad gjorde personerna i berättelserna 
för att berätta om evangeliet? Hur 
påverkades andra av deras undervis
ning? Vad känner de unga männen 
sin inspirerade att göra för att följa de 
här missionärernas exempel?

Be de unga männen att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad de kan göra i 
dag för att förbereda sig för framtida missioner? Vilka andra känslor eller intryck fick 
de? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be varje ung man att skriva ner 
något han tänker göra för att inbjuda 
någon att komma till Kristus i sitt 
exemplar av Plikt mot Gud (se s. 
28–29, 52–53, 76–77), och sedan be 
några kvorummedlemmar att berätta 
vad de skrev

• berätta vad han tänker göra för att 
förbereda sig för att verka som mis
sionär i framtiden.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad andra vittna 
om sanningarna de lärt så 
att Anden kunde röra vid 
deras hjärtan. ”Vem säger 
ni att jag är?” frågade han. 
Petrus vittnesbörd stärktes 
när han svarade: ”Du är 
Messias, den levande Gud
ens Son” (Matt. 16:15–16). 
Hur kan de unga männens 
vittnesbörd stärkas av att 
de berättar för andra om 
evangeliet?
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Hur kan jag bli en 
bättre hemlärare?
Som prästadömsbärare har vi befallts att ”lära [vår] plikt och med all flit 
verka” (L&F 107:99). Ett av aronska prästadömsbärarnas viktigaste ansvar är 
plikten att inbjuda alla att komma till Kristus (se L&F 20:59). Präster och lärare 
har dessutom ansvaret att ”besöka varje medlems hem” och ”alltid vaka över 
kyrkan och att vara med och styrka dem” (L&F 20:47, 53). Ett sätt att utföra 
dessa plikter är genom att verka som hemlärare. Vi är mest effektiva som hem
lärare när vi älskar, vakar över och stärker dem vi fått i uppgift att undervisa. 

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera de unga män
nen att bli bättre hemlärare?

Min plikt mot Gud (2010), s. 28–29, 
52–53, 76–77

Alma 18:12–40; 22:4–18 (Ammons och 
Arons exempel)

L&F 20:46–59 (det är varje aronsk 
prästadömsbärares plikt att inbjuda 
alla att komma till Kristus)

Thomas S. Monson, ”Sanna herdar”, 
Liahona, nov. 2013

”Hemlärarnas ansvar”, Handbok 2: 
Kyrkans förvaltning (2010), 7.4.1

”Undervisningsdelen i hemunder
visningen”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 145–146

Filmer: ”Hemundervisning: Upp
muntra bärare av aronska prästa
dömet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad har du gjort för att bli 
en bättre hemlärare? Hur 
har hemlärarverksam
heten välsignat ditt och 
andras liv? Vilka upplev
elser kan du berätta om 
för de unga männen?

Vad tycker de unga 
männen om hemlärar
verksamheten? Vilka upp
levelser kan de berätta om 
för varandra?

Obs: När du förbereder 
dig för lektionen kan du 
be kvorummedlemmarna 
som är hemlärare att be 
sina hemlärarkamrater att 
komma till kvorummötet 
och delta i samtalet om 
hur man kan bli bättre 
hemlärare.
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen rapportera 
om vad de gjorde för att utföra even
tuella uppdrag de fick under förra 
veckans lektion.

• Be de unga männen berätta om 
när de har varit hemlärare eller 
fått besök av hemlärare. Varför ber 
Herren prästadömsbärare att besöka 
familjer som hemlärare?

Lär tillsammans

Syftet med den här lektionen är att hjälpa varje ung man att göra en plan för hur han 
ska bli en bättre hemlärare. Ge de unga männen tid under kvorummötet att skriva ner 
sina planer i sina exemplar av Plikt mot Gud. Uppmuntra dem att berätta för varan
dra om sina planer. Under kommande kvorummöten ber du dem att berätta om när de 
har verkat som hemlärare.

• Läs tillsammans L&F 20:53 och be 
de unga männen att lista sätt (eller 
teckna) som hemlärare kan ”vaka 
över kyrkan och att vara med och 
styrka dem”. Hur kan de unga män
nen bli bättre hemlärare? Du kan be 
biskopen, högprästernas gruppledare 
eller äldstekvorumets president att 
samtala med kvorumet om hur man 
blir en bra hemlärare (se Plikt mot 
Gud, s. 52, 76). Du kan be de unga 
männen att i förväg fundera över 
frågor kring hemundervisning som de 
kan ställa till dessa ledare. Be de unga 
männen att gå till avsnittet ”Tillämpa” 
i sina exemplar av häftet Plikt mot Gud 
(s. 53 eller 77 och planera för hur de 
kan bli bättre hemlärare.

• Be varje ung man att läsa en av 
berättelserna i president Thomas S. 
Monsons tal ”Sanna herdar”. Be var 
och en att ställa sig framför klassen 
och återge berättelsen med egna ord 

och beskriva vad den lär honom om 
hur man kan bli en bättre hemlärare.

• Dela kvorumet i två grupper och be 
varje grupp lista sätt som de kan bli 
bättre som hemlärare på. Efter några 
minuter ber du den ena gruppen att 
utöka sin lista genom att läsa ”Under
visningsdelen i hemundervisningen” i 
Undervisning: Den högsta kallelsen, sid
orna 145–146. Be den andra gruppen 
att utöka sin lista genom att läsa 
avsnitt 7.4.1 i Handbok 2. Be grupperna 
läsa upp sina listor och uppmuntra 
varje ung man att välja en sak i listan 
som han tänker bli bättre på innan 
sitt nästa besök som hemlärare. Be 
kvorumets medlemmar att rollspela 
ett effektivt hemlärarbesök.

• Visa filmen ”Hemundervisning: 
Uppmuntra bärare av aronska prästa
dömet” och be de unga männen vara 
uppmärksamma på hur aronska präs
tadömsbärare kan delta i hemunder
visningen. Vad har de unga männen 

Undervisningstips

”Du kan hjälpa dem du 
undervisar att känna sig 
säkrare på sin förmåga att 
delta i en diskussion om 
du säger något positivt om 
varje uppriktig kommen
tar. Du kan till exempel 
säga: ’Tack för ditt svar. 
Det var mycket tanke
väckande’ … eller ’Det var 
ett bra exempel’ eller ’Jag 
uppskattar allt du sagt i 
dag’” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 64).
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upplevt som liknar det som filmen tar 
upp? Vad lärde de unga männen sig 
av filmen som kan hjälpa dem att bli 
bättre hemlärare?

• Be ena hälften av kvorumet läsa om 
Ammon i Alma 18:12–40 och andra 
hälften om Aron i Alma 22:4–18. Be 
dem att vara uppmärksamma på och 
återge saker de lär sig av Ammon och 

Aron som kan hjälpa dem bli bättre 
hemlärare, till exempel genom att de 
undervisade genom Anden, undervis
ade med kärlek, anpassade sin under
visning så att den uppfyllde behov, 
bar vittnesbörd, använde skrifterna, 
ställde frågor och så vidare. (Den 
här aktiviteten har anpassats från ett 
förslag för personliga studier på sidan 
197 i Predika mitt evangelium.)

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli bättre 
hemlärare? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• hjälpa kvorumet förbereda en kort 
presentation om hemundervisning 
utifrån det de lärde sig i dag. De kan 
presentera det för äldstekvorumet 
under ett kommande kvorummöte

• förklara att de under de kommande 
veckorna kommer att bli ombedda att 
berätta om sina upplevelser.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
fullkomligt exempel och 
en mentor för dem han 
undervisade. Hur kan de 
unga männen lära sig av 
ditt exempel, och exemplen 
som andra melkisedekska 
prästadömsbärare visar, när 
de strävar efter att utföra 
sina plikter som hemlärare?
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Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur vill min himmelske 
Fader att jag ska använda 
mina andliga gåvor?
Andliga gåvor är välsignelser eller förmågor som vi har fått genom den Helige 
Andens kraft. Som barn till vår himmelske Fader har vi alla fått andliga gåvor. 
Gud ger oss dessa gåvor så att vi kan tjäna andra och bygga upp hans rike. 
Han har befallt oss att flitigt söka och utveckla våra andliga gåvor.

Förbered dig andligen

När du studerar de här skriftställena och andra resurser om andliga gåvor, var upp
märksam på hur de kan hjälpa de unga männen se några av sina gåvor och sedan 
använda dem för att välsigna andra.

1 Kor. 12:3–27; Moroni 10:8–18; L&F 
46:8–29 (Andens gåvor)

David A. Bednar, ”Snar att uppfatta”, 
Liahona, dec. 2006, s. 14–20

”Andliga gåvor”, Stå fast i din tro, s. 6–8

”Andens gåvor”, Evangeliets principer, 
s. 123–129

Film: ”En enastående gåva”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vilka andra gåvor har du? 
Hur har de välsignat dig 
och andra, särskilt i dina 
prästadömsansvar? Hur 
har andras andliga gåvor 
välsignat dig? Hur har 
du upptäckt vilka andliga 
gåvor du har?

Varför är det viktigt att 
de unga männen känner 
till sina andliga gåvor? 
Hur kan de använda dem 
när de utför sina prästa
dömsplikter? Hur kan det 
hjälpa dem förbereda sig 
för sina framtida roller, 
hem och familjer?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje ung man att skriva en 
mening som på bästa sätt samman
fattar det han lärde sig under förra 
veckans lektion och läsa upp den för 
kvorumet.

• Ta med en inslagen kartong med 
skrifthänvisningen ”Läran och 

förbunden 46:8–9” skriven på ett 
pappersark inuti. Be de unga männen 
föreställa sig vad lådan kan inne
hålla. Be en av dem öppna lådan och 
läsa skriftstället. Vilka är de ”bästa 
gåvorna”? Vad måste vi göra för att få 
dem? Uppmuntra de unga männen att 
tänka på dessa frågor under lektionen. 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om Andens gåvor. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Dela kvorumet i grupper och ge 
varje grupp ett skriftställe som listas 
i det här förslaget. Be varje grupp 
lista de andliga gåvorna som nämns 
i deras skriftställe och ta reda på 
varför Gud ger oss andliga gåvor. 
Be en man i varje grupp berätta för 
kvorumet om det hans grupp hit
tade. Vilka av dessa gåvor har de 
unga männen? (Om någon av de 
unga männen har fått sin patriark
aliska välsignelse kan du föreslå att 
de läser den senare för att ta reda på 
vilka andliga gåvor de har fått.) Vilka 
gåvor skulle de vilja ha? Hur kan 
dessa gåvor hjälpa dem att mer effek
tivt utföra sina prästadömsplikter?

• Be de unga männen läsa listan över 
andliga gåvor i 1 Korintierbrevet 12:8–
10; Moroni 10:9–16 eller L&F 46:13–25 
och hitta en gåva som de vill lära sig 
mer om. Ge dem tid att studera gåvan 
de valde med hjälp av resurser som 
”Andens gåvor” i Evangeliets principer 

(s. 123–129), ”Andliga gåvor” i Stå 
fast i din tro (s. 6–8) eller Handled
ning för skriftstudier. Be dem berätta 
vad de hittar. Hur kan vi använda de 
gåvorna för att bygga upp Guds rike?

• Be de unga männen lista olika posi
tioner i ett idrottslag (som ett fotbolls
lag eller basketlag). Hur bidrar varje 
spelare till att laget vinner? Be dem 
läsa 1 Korintierbrevet 12:12–21, där 
Paulus liknar kyrkan med en kropp. 
Vad kan de liknelserna lära de unga 
männen om hur vi kan använda våra 
andliga gåvor för att bygga upp Guds 
rike? Berätta vilka andliga gåvor du 
har lagt märke till hos kvorummed
lemmarna (om du behöver exempel 
kan du slå upp verserna 8–10 eller 
listan i början av äldste David A. 
Bednars tal ”Snar att uppfatta”). Be 
kvorumpresidenten leda ett samtal 
om hur kvorumet tillsammans kan 
använda sina gåvor för att tjäna andra 
och hjälpa till att bygga upp Guds rike.

Undervisningstips

”Förlöjliga eller kritisera 
aldrig någon fråga eller 
kommentar, utan visa vän
lighet och kärlek medan 
du gör ditt bästa för att 
svara. När människor 
känner att deras kommen
tarer uppskattas, kommer 
de att berätta om sina 
erfarenheter, känslor och 
vittnesbörd mer frikostigt” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 64).
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• Be varje ung man gå igenom listan 
över andliga gåvor på sidorna 6–8 i 
Stå fast i din tro och välja en eller flera 
som de vill utveckla. Be dem förklara 
varför de valde just de gåvorna. Hur 
utvecklar vi andliga gåvor? Be de 
unga männen läsa L&F 46:7–12 och 
”Vi kan utveckla våra gåvor” i Evange
liets principer, sidorna 127–128. Be dem 
berätta vad de hittar. Vad lär L&F 46:9 
de unga männen om vilka som kan 
kvalificera sig för andliga gåvor?

• Visa en av videorna som nämns 
i förslaget och be de unga männen 
att tänka på och sedan berätta om en 

talang eller gåva som de ser hos var 
och en av de andra kvorummedlem
marna (se till att bara goda egen
skaper hos varje ung man nämns). 
Be de unga männen att läsa Matteus 
25:14–30 eller be en kvorummedlem 
återge liknelsen om talenterna. Hur 
kan liknelsen tillämpas på de gåvor 
Gud har gett oss? Hur kan vi som 
prästadömsbärare använda våra 
talanger till att tjäna andra och utföra 
våra plikter i prästadömet? Be de 
unga männen skriva ner sina tankar 
och be några av dem att läsa upp vad 
de skrev för kvorumet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de bättre vad andliga 
gåvor är? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be de unga männen använda en av 
sina andliga gåvor under veckan för 
att välsigna någon de känner

• berätta om det han tänker göra 
för att utveckla andliga gåvor och be 
kvorumets medlemmar att planera för 
hur de tänker göra det.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände sina 
lärjungar. Han fann unika 
sätt att hjälpa dem att lära 
sig mer och växa. När de 
hade det svårt förlorade 
han inte hoppet om dem 
utan fortsatte att älska 
och betjäna dem (se Mark. 
9:24). Hjälp de unga 
männen förstå vilka de är 
och gåvorna de har. Upp
muntra dem att söka efter 
tillfällen att använda sina 
gåvor för att tjäna andra.
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Snar att uppfatta”, 
 Liahona, dec. 2006, s. 14–20

I oktober 1987 talade äldste Marvin J Ashton, en 
medlem i de tolv apostlarnas kvorum, om andliga 
gåvor. Jag minns med tillgivenhet vilket intryck 
hans budskap gjorde på mig då, och det han under
visade om påverkar mig än idag. I sitt budskap 
beskrev äldste Ashton ett antal mer obemärkta and
liga gåvor – egenskaper och förmågor som många 

av oss kanske inte har betraktat som andliga gåvor. 
Äldste Ashton betonade till exempel gåvan att fråga, 
att lyssna, att uppfatta och använda en stilla, mild 
röst, att gråta, att undvika stridigheter, att vara 
trevlig, att undvika tomma upprepningar, att söka 
det som är rättfärdigt, att be Gud om vägledning, att 
vara lärjunge, att visa omsorg, att begrunda, att bära 
ett mäktigt vittnesbörd och att ta emot den Helige 
Anden (se ”Gåvorna äro många”, Nordstjärnan, jan. 
1988, s. 17).
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Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förbereda 
mig för att skapa ett hem 
med Kristus i centrum?
Man börjar bygga Guds rike genom att bygga rättfärdiga hem och familjer. 
Familjen är den viktigaste enheten i kyrkan. Som medlemmar i kyrkan ska vi 
skapa hem där Anden är närvarande. Ett hem med Kristus i centrum ger oss ett 
skydd mot synd, en tillflykt undan världen och engagerad, äkta kärlek. Oavsett 
om hemmet är stort eller litet kan det vara ”ett hus för bön, ett hus för fasta, 
ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett 
Guds hus” (L&F 88:119).

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen och tal kan hjälpa de unga männen förbereda sig för att skapa hem 
med Kristus i centrum?

1 Nephi 1:1; Enos 1:1–3; Mosiah 27:14 
(rättfärdiga fäders inflytande)

Ps. 127:3; Mosiah 4:14–15; L&F 68:25–
28; 88:119; 93:40 (föräldrar befalls att 
undervisa och fostra sina barn)

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129

Henry B. Eyring, ”Till mina barn
barn”, Liahona, nov. 2013

Richard G. Scott, ”Frid i hemmet”, 
Liahona, maj 2013, s. 29–31

David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
Liahona, maj 2012, s. 48–51

”Familj”, Vägledning för de unga (2011), 
s. 14–15

Film: ”En god far”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad gör du för att ditt 
hem ska vara ett skydd 
mot synden och en till
flykt undan världen? Vad 
gör du för att undervisa 
dina barn och din familj 
om evangeliet?

Tänk på de unga männens 
hemmiljö. Vad upplever 
de i dag som kan hjälpa 
dem att uppfostra egna 
rättfärdiga familjer?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Skriv frågan från förra veckans lek
tion på tavlan och be de unga männen 
att svara på den.

• Be de unga männen beskriva hur 
ett hem skulle se ut om det inretts 
av en person som älskar musik (eller 
film eller idrott). Vad skulle finnas 
i hemmet? Vilken känsla skulle 

hemmet ha? Fråga dem sedan hur 
ett hem med Kristus i centrum skulle 
se ut. Hur skulle det vara unikt? Vad 
skulle finnas i hemmet? Hur skulle 
det kännas att vara där? Be dem svara 
på frågan: ”Hur kan jag förbereda 
mig för att skapa ett hem med Kristus 
i centrum?”

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar förstå hur de kan skapa ett 
hem med Kristus i centrum. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för ditt kvorum:

• Läs tillsammans Mosiah 4:14–15 
och lista på tavlan principer i 
verserna som kan hjälpa de unga 
männen skapa hem med Kristus i 
centrum. Visa en av eller båda fil
merna som listas i det här förslaget. 
Be de unga männen att föreställa 
sig att de är fäder medan de ser på 
filmen. Efter varje film ber du de 
unga männen samtala om det pri
mära budskapet och vilka principer 
de lärde sig om som kan hjälpa dem 
skapa hem med Kristus i centrum. 
Ni kan lägga till de principerna 
till listan på tavlan. Be dem återge 
exempel på dessa principer från sina 
egna eller andra familjer.

• Be en ung man att läsa upp L&F 
88:119 och lista principerna för ett 
rättfärdigt hem på tavlan. Be de unga 
männen att välja en av principerna 
och berätta om hur den principen 
kan tillämpas i ett rättfärdigt hem. 

Uppmuntra dem att berätta om 
exempel på dem som de har sett. Vad 
kan de unga männen göra för att eta
blera de principerna i sina nuvarande 
och framtida hem? Under samtalet 
kan du be de unga männen läsa 
avsnittet ”Hjälp min man förstå” i 
äldste David A. Bednars tal ”Himlens 
krafter”. Fråga de unga männen vad 
det innebär att vara en prästadöms
ledare i hemmet.

• Be de unga männen tänka på exem
pel på inflytelserika fäder i Mormons 
bok (exempel finns bland skriftställ
ena som listas i det här förslaget). Be 
de unga männen lista andra egen
skaper som deras fäder eller andra 
fäder har och som de vill ta efter. 
Vilken är faderns roll i uppbyggandet 
av Guds rike? Vad gjorde de fäderna 
som hade ett positivt inflytande på 
deras barn? Vad kan de unga männen 
göra för att följa deras exempel?

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] snabbt 
engagera dem som verkar 
tappa intresset och upp
märksamheten” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 72).
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• Be de unga männen att på tavlan 
lista sina bästa råd som de kan ge till 
ett par som ska gifta sig. Dela upp 
president Henry B. Eyrings tal ”Till 
mina barnbarn” i delar och be de 
unga männen att läsa var sin del av 
talet. Be dem att utöka listan på tavlan 
med råd de hittar i president Eyrings 
tal och sedan samtala om vad de kan 
göra i dag för att förbereda sig för att 
skapa ett hem med Kristus i centrum.

• Dela in kvorumet i grupper och ge 
dem delar av äldste Richard G. Scotts 
tal ”Frid i hemmet”. Be grupperna 
studera sin del av talet och söka efter 
beskrivningar av eller egenskaper 
hos ett hem med Kristus i centrum. 
Be dem återge det de hittar genom att 
rita bilder på hur ett hem med Kristus 
i centrum ser ut. Vad kan de unga 
männen göra för att deras hem ska ha 
Kristus i centrum i dag? Hur kan de 
förbereda sig för att skapa hem med 
Kristus i centrum i framtiden?

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan skapa hem 
med Kristus i centrum? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• berätta vad han gör nu för att för
bereda sig för att skapa ett hem med 
Kristus i centrum

• föreslå att kvorumets medlemmar 
gör något för att stärka sina hem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor till 
sina efterföljare som fick 
dem att tänka och känna 
djupt. Han litade på dem 
och förberedde dem. Hur 
kan du hjälpa de unga 
männen förstå vikten av 
att uppfostra rättfärdiga 
efterkommande och förbe
reda sig för att skapa hem 
med Kristus i centrum?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Till mina barnbarn”, 
 Liahona, nov. 2013

Vår himmelske Fader har gjort var och en av oss 
unik. Det finns inte två som har exakt samma upp
levelser. Det finns inte två familjer som är likadana. 
Så det är inte förvånansvärt att det är så svårt att ge 
råd om hur man väljer ett lyckligt familjeliv. Ändå 
har en kärleksfull himmelsk Fader pekat ut samma 
väg till lycka för alla sina barn. Oavsett våra egna 
egenskaper eller vad vi än kommer att uppleva, 
finns det bara en lycksalighetsplan. Planen är att 
hålla alla Guds bud.

Det finns för oss alla, inklusive mina barnbarn som 
tänker gifta sig, ett övergripande bud som kan 
hjälpa dem att klara sina utmaningar och leda till 
kärnan i ett lyckligt familjeliv. Det gäller alla rela
tioner oavsett omständigheter. Det upprepas över
allt i skrifterna och i vår tids profeters undervisning. 
Så här lyder Herrens råd i Bibeln till alla som vill 
leva tillsammans för evigt i kärleksfull lycka:

”En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov 
och frågade:

’Mästare, vilket är det största budet i lagen?’

[Jesus] svarade: Du skall älska Herren din Gud av 
hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt 
förstånd.

Detta är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din 
nästa som dig själv.

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna” 
[Matt. 22:35–40].

Av dessa enkla ord är det inte svårt att sammanfatta 
allt jag har lärt mig om vilka val som leder till lycka 
i en familj. Jag börjar med frågan: ”Vilka val har lett 
mig till att älska Herren av hela mitt hjärta och av 
hela min själ och av hela mitt förstånd?” För mig 
har det varit valet att befinna mig där jag känner 
glädjen av den förlåtelse som möjliggjorts genom 
Herrens försoning.

Utdrag ur ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, 
Liahona, nov. 2010, s. 129

Familjen är instiftad av Gud. Äktenskapet mellan 
man och kvinna är en nödvändig del av hans eviga 
plan. Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram, 
och att fostras av en far och en mor som ärar sina 
äktenskapslöften med fullständig trohet. Största 
förutsättningarna för lycka i familjelivet finns då det 
byggs på Herren Jesu Kristi lärdomar. Framgångs
rika äktenskap och familjer skapas och bevaras 
genom principerna tro, bön, omvändelse, förlåtelse, 
respekt, kärlek, medkänsla, arbete och sund rekrea
tion. Enligt gudomlig plan skall fadern presidera 
över sin familj i kärlek och rättfärdighet, och han 
har ansvaret att sörja för och beskydda sin familj. 
Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I 
dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga 
att hjälpa varandra som likvärdiga makar. Han
dikapp, död eller andra omständigheter kan göra 
det nödvändigt med individuella anpassningar. 
Släktingar bör vid behov ge hjälp och stöd.
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan jag göra för att hjälpa 
nya medlemmar i kyrkan?
Det kan vara svårt för många att bli medlemmar i kyrkan. De kanske måste 
lämna gamla vänner bakom sig och anpassa sig till en ny livsstil. Varje ny med
lem i kyrkan behöver vänner, ett ansvar och näring ”genom Guds goda ord” 
(Moroni 6:4). Vi kan hjälpa nya medlemmar genom att bli deras vänner, verka 
tillsammans med dem och bära vittnesbörd för dem.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att dela med 
dig av till de unga männen?

Luk. 22:32; Rom. 15:1–2; Moroni 
6:4–5; L&F 81:5; 108:7 (stärka andra 
medlemmar)

Neill F. Marriott, ”Vad skall vi 
göra?”, Liahona, maj 2016, s. 10–12

Neil L. Andersen, ”Den som tar emot 
dem, tar emot mig”, Liahona, maj 
2016, s. 49–52

”Vänner”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 16–17

Film: ”Missionsarbete och hur vi 
behåller nya medlemmar: Georgia 
Elias,” ”Hjälpa nya medlemmar att ta 
namn till templet”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Vad har du gjort för att 
stärka nya medlemmar? 
Vad gjorde andra för att 
hjälpa dig efter ditt dop?

Är några av de unga 
männen i ditt kvorum nya 
medlemmar i kyrkan? 
Hur har de anpassat sig 
som medlemmar i kyr
kan? Hur har andra unga 
män hjälpt dem?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Dela de unga männen i par och låt 
dem under några minuter berätta det 
de kommer ihåg från förra veckans 
lektion för varandra. Be ett par berätta 
för klassen om det de kommer ihåg.

• Be de unga männen beskriva hur 
det känns när man upplever något 
nytt, som första dagen i en ny klass, 

när man går med i en klubb eller ett 
lag eller börjar ett nytt arbete. Be dem 
samtala om hur nya medlemmar i 
kyrkan kan känna det likadant. Be 
dem berätta om när de har upplevt 
något liknande, antingen själv som 
nya medlemmar eller tillsammans 
med nya medlemmar.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå hur de kan bidra 
till att stärka nya medlemmar. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Låt de unga männen visualisera 
eller tänka på en medlem som kon
taktar en nyomvänd, som kanske 
kommer från andra omständigheter 
än medlemmen. De unga männen 
kan göra en lista på tavlan med saker 
som den här medlemmen kan göra 
eller inte göra för att få nyomvända 
att känna sig välkomna. Äldste Neil L. 
Andersen berättar i ”Den som tar 
emot dem, tar emot mig” om flera 
händelser där personer tar hand om 
nya medlemmar, och syster Neill F. 
Marriott berättar i ”Vad skall vi 
göra?” om det välkomnande hon som 
ny medlem fick av sin mans styvmor
mor. Vad kan de unga männen lära 
sig av de här berättelserna som de kan 
lägga till i sin lista? 

• Skriv skriftställehänvisningar på 
tavlan (som de som listas i det här 
förslaget) om våra ansvar att stärka 

andra medlemmar. Be varje ung man 
att läsa ett av skriftställena och se hur 
det kan tillämpas på nya medlemmar 
i kyrkan. Be dem kortfattat sam
manfatta skriftställena på tavlan och 
återge ett exempel på principen det 
lär ut. Fråga de unga männen varför 
det är så viktigt att stärka nya med
lemmar i kyrkan.

• Låt de unga männen titta på filmen 
”Missionsarbete och hur vi behåller 
nya medlemmar: Georgia Elias” 
och vara uppmärksamma på vad 
Georgias nya församling gjorde för 
att hjälpa henne fortsätta vara stark i 
evangeliet efter dopet. Vad mer kan 
de lära sig av Georgias upplevelse 
som kan hjälpa dem stärka nya med
lemmar? Be de unga männen tänka på 
de nya medlemmarna i deras försam
ling. Vilka frågor kan de ha? Hur kan 
kvorumets medlemmar hjälpa dem? 

Undervisningstips

”Ge en eller två i uppdrag 
före lektionen att lyssna 
noga och bereda sig på att 
hjälpa till med samman
fattningen av en viktig 
punkt i lektionen eller hela 
lektionen” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 94).
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Under samtalet kan du visa och sam
tala om filmen ”Hjälpa nya medlem
mar att ta namn till templet”.

• Be de unga männen läsa ”Vänner” 
i Vägledning för de unga och söka efter 
svar på frågan: ”Hur är man en sann 
vän?” Be dem återge det de hittar och 
berätta om när någon var en sann vän 
mot dem. Varför är det särskilt viktigt 
att vi är goda vänner till kyrkans nya 
medlemmar? Be de unga männen lista 

alla nya medlemmar de känner och 
samtala om hur de kan tillämpa råden 
i Vägledning för de unga och bli deras 
vänner.

• Be kvorumet att utföra en av 
följande studieaktiviteter ur Predika 
mitt evangelium, sidan 226: andra 
aktiviteten under ”Personliga studier” 
eller tredje aktiviteten under ”Gemen
samma studier”.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan stärka nya 
medlemmar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
prata mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• bära sitt vittnesbörd om hur 
viktigt det är att bli vän med nya 
medlemmar

• be de unga männen sätta upp 
personliga mål i sina exemplar av 
Plikt mot Gud om att bli vän med 
nya medlemmar (se ”Inbjuda alla att 
komma till Kristus”, s. 28–29, 52–53 
eller 76–77).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren fann tillfällen 
för sina efterföljare att 
inhämta lärdom genom 
kraftfulla upplevelser. När 
han visade sig för nephit
erna inbjöd han dem att 
komma fram till honom 
en och en för att själva 
se, känna och veta. När 
du undervisar de unga 
männen, be dem då att 
söka efter tillfälle att bli 
vän med, tjäna och bära 
vittnesbörd för nya med
lemmar i kyrkan.
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Utvalt material

Utdrag ur Neill F. Marriott, ”Vad skall vi göra?” 
 Liahona, maj 2016, s. 10

När jag föddes planterade mina föräldrar ett 
magnoliaträd i trädgården så att det skulle finnas 
magnoliablommor vid min vigselceremoni, som 
skulle hållas i mina förfäders protestantiska kyrka. 
Men på min bröllopsdag fanns inga föräldrar vid 
min sida och inga magnoliablommor, för jag reste 
som nyomvänd medlem sedan ett år till Salt Lake 
City i Utah för att få min tempelbegåvning och 
beseglas till David, min fästman.

När jag hade lämnat Louisiana och närmade mig 
Utah kom en känsla av hemlöshet över mig. Före 
bröllopet skulle jag bo hos Davids styvmormor, som 
kärleksfullt kallades moster Carol.

Där var jag, en främling i Utah, som skulle bo hos 
en främmande människa innan jag skulle vigas för 
evigheten till en familj jag knappt kände. (Tur att jag 
älskade och litade på min framtida make och Herren!)

När jag stod vid moster Carols ytterdörr ville jag 
gömma mig. Dörren öppnades – jag stod där som 
en rädd kanin – och moster Carol tog mig utan 
ett ord i sin famn. Hon, som inte hade några egna 
barn, visste – hennes vårdande hjärta visste – att 
jag behövde en plats att höra hemma på. Åh vilket 
trösterikt och ljuvligt ögonblick! Min rädsla smälte 
bort och jag fick en känsla av att vara ankrad vid en 
andligt säker plats.

Kärlek är att göra plats i ert liv för andra, så som 
moster Carol gjorde för mig.
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Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hjälpa mina 
mindre aktiva vänner att 
komma tillbaka till kyrkan?
En del av vår plikt som prästadömsbärare är att söka upp kvorummedlemmar 
och vänner som inte kommer till kyrkan. President Monson har ofta enträget 
bett oss att komma ”till undsättning” (”Till undsättning”, Liahona, juli 2001, 
s. 57). Vi kan hjälpa våra mindre aktiva vänner genom att se till att de känner 
vår äkta kärlek och omsorg, bära vittnesbörd i ord och handling och bjuda in 
dem till våra aktiviteter.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att säga till de 
unga männen?

Luk. 15 (liknelserna om det återfunna 
fåret, det återfunna myntet och den 
återfunne sonen)

Alma 31:34–35; L&F 18:10, 14–16 
(själarna är dyrbara)

L&F 20:46–47, 53–55 (aronska prästa
dömets plikter)

Mervyn B. Arnold, ”Till undsättning: 
Vi klarar det!”, Liahona, maj 2016, 
s. 53–55

Thomas S. Monson, ”Se andra sådana 
som de kan bli”, Liahona, nov. 2012, 
s. 68–71

Dieter F. Uchtdorf, ”Kom och förena er 
med oss”, Liahona, nov. 2013, s. 21–24

Videor: ”Vi är bröder”, ”Hjälpa andra 
att komma tillbaka till kyrkan”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

När har du hjälpt sådana 
som är mindre aktiva? Vad 
lärde du dig av det som kan 
hjälpa de unga männen i 
deras strävan att hjälpa sina 
mindre aktiva vänner?

Vilka medlemmar i 
kvorumet närvarar inte 
regelbundet? Vad känner 
kvorummedlemmarna 
till om dem? Hur kan du 
inspirera kvorumets med
lemmar så att de försöker 
nå ut till dem?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be de unga männen rapportera 
om vad de gjorde för att utföra even
tuella uppdrag de fick under förra 
veckans lektion.

• Visa en av videorna som listas i det 
här förslaget eller berätta om när du 

har hjälpt en mindre aktiv vän eller 
familjemedlem återvända till kyr
kan. Be de unga männen läsa Alma 
31:34–35 och L&F 18:10, 14–16. Vad 
kan de skriftställena och upplevel
serna lära oss om vad vår himmelske 
Fader tycker om sina barn?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå hur de kan bidra 
till att stärka sina mindre aktiva vänner. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Be de unga männen att tänka på 
ett tillfälle när de tappade bort något 
mycket värdefullt. Vad gjorde de för 
att hitta det? Be varje kvorummed
lem att läsa en av de tre liknelserna 
i Lukas 15. Be dem återge liknelsen 
med egna ord och läsa upp ett uttryck 
i liknelsen som sammanfattar det som 
Frälsaren undervisade om. Vad kan 
de unga männen lära sig av fåraher
dens, kvinnans och faderns hand
lingar i liknelserna? Hur kan de unga 
männen följa deras exempel i sina 
försök att hjälpa dem som har ”gått 
vilse” från deras kvorum? Be de unga 
männen berätta om vänner eller släkt
ingar som har återvänt till kyrkan 
efter att ha varit mindre aktiva.

• Be de unga männen läsa L&F 
18:10–13 och fråga dem sedan hur 
de skulle avsluta följande mening: 
”Själarna är mycket värdefulla efter
som …” Be de unga männen läsa 
L&F 20:46–47, 53–55 och be dem lista 
ord eller uttryck som beskriver deras 

prästadömsplikter på tavlan. Vilka 
av orden beskriver sätt vi kan hjälpa 
kvorummedlemmar som är mindre 
aktiva? Låt kvorumpresidenten leda 
ett samtal om vad de unga männen 
kan göra för att nå ut till en mindre 
aktiv kvorummedlem.

• Be i förväg en kvorummedlem att 
läsa äldste Mervyn B. Arnolds tal ”Till 
undsättning: Vi klarar det!”. Be honom 
komma beredd att återge en eller 
två berättelser som gjorde intryck på 
honom. Låt de unga männen samtala 
om hur berättelserna kan tillämpas 
på dem som kvorum. Vem känner de 
som inte brukar komma till kyrkan? 
Hur kan de tillsammans som kvorum 
hjälpa den personen att komma när
mare Frälsaren? Du kan också låta de 
unga männen söka efter fyra huvud
principer i äldste Arnolds tal. Känner 
de personer som är exempel på de här 
principerna? Vad kan de göra för att 
bli lika de här personerna?

Undervisningstips

”Att lyssna ger uttryck 
för kärlek. Det kräver 
ofta uppoffringar. När 
vi verkligen lyssnar på 
andra avstår vi ofta från 
att säga det vi tänkt, så att 
andra kan få uttrycka sig” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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• Skriv på tavlan olika anledningar 
som andra har för att inte komma till 
kyrkan, som ”jag tvivlar på det som 
kyrkan lär ut”, ”jag passar inte in 
bland kyrkans folk”, ”jag tror inte att 
jag kan leva upp till kyrkans normer”, 
”jag känner en medlem i er kyrka som 
är skenhelig” och så vidare. Be de 
unga männen hitta president Dieter F. 
Uchtdorfs svar på de frågorna i hans 
tal ”Kom och förena er med oss”. 
Ge de unga männen möjlighet att 

rollspela hur de skulle svara en vän 
som ställer en av dessa frågor.

• Be varje ung man att läsa en av 
berättelserna i president Thomas S. 
Monsons tal ”Se andra sådana som 
de kan bli” och be dem beskriva vad 
berättelsen lär dem om hur de kan 
hjälpa våra mindre aktiva vänner 
återvända till kyrkan. Låt kvorumet 
samtala om hur de kan tillämpa presi
dent Monsons råd.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan stärka sina 
mindre aktiva vänner? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• rådgöra med kvorumet om spe
cifika sätt de kan bjuda in mindre 
aktiva medlemmar till kyrkan och 
veckoträffarna

• uppmana de unga männen att nå 
ut till en mindre aktiv medlem och 
rapportera om det nästa vecka.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade sina 
efterföljare och bad för 
dem och tjänade dem 
alltid. Vem i ditt kvorum 
behöver större uppmärk
samhet, kärlek och böner? 
Vad kan du göra för att nå 
ut till dem?
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Se andra sådana som de 
kan bli”, Liahona, nov. 2012, s. 68–69

Mitt budskap ikväll, bröder, är att det finns ett oräk
neligt antal personer som har ett svagt eller inget 
vittnesbörd just nu, personer som kan och skulle 
ta emot ett sådant vittnesbörd om vi var villiga att 
anstränga oss för att berätta om vårt och hjälpa dem 
att förändra sig. I vissa fall kan vi utgöra motiva
tionen till en förändring. Jag vill först tala om dem 
som är medlemmar men som för närvarande inte är 
helt hängivna evangeliet.

För många år sedan, under en områdeskonferens 
i Helsingfors, hörde jag ett mäktigt, oförglömligt 
och motiverande budskap som gavs på ett möte för 
mödrar och döttrar. Jag har inte glömt det bud
skapet trots att det gått nästan fyrtio år sedan jag 
hörde det. Bland de många sanningar som talaren 
tog upp, sa hon att en kvinna behöver få höra att 
hon är vacker. Hon behöver få höra att hon är upp
skattad. Hon behöver få höra att hon är värdefull.

Bröder, jag vet att män i det stora hela är likadana 
i detta avseende. Vi behöver få höra att vi betyder 
något, att vi är kapabla och värdefulla. Vi behöver få 
en chans att tjäna. För de medlemmar som har blivit 
mindre aktiva eller som håller sig i bakgrunden och 
inte engagerar sig kan vi under bön söka efter ett 
sätt att nå dem. Att be dem tjäna i någon uppgift 
kan vara just den motivation de behöver för att bli 
helt aktiva. Men de ledare som kan hjälpa till med 
det här är ibland ovilliga att göra det. Vi behöver 
komma ihåg att människor kan förändras. De kan 
lägga dåliga vanor bakom sig. De kan omvända 
sig från överträdelser. De kan bära prästadömet 

värdigt. Och de kan tjäna Herren flitigt. Låt mig ge 
några illustrationer.

När jag blev medlem i de tolv apostlarnas kvorum 
fick jag möjlighet att följa med president N. Eldon 
Tanner, en rådgivare till president David O. McKay, 
till en stavskonferens i Alberta i Kanada. Under 
mötet läste stavspresidenten upp namnen på fyra 
bröder som hade kvalificerat sig för att ordineras till 
äldster. Det var män som president Tanner kände 
eftersom han en gång hade bott i området. Men pre
sident Tanner kände och kom ihåg dem sådana som 
de var då, och visste inte att de hade förändrat sina 
liv och fullkomligt kvalificerat sig för att bli äldster.

Stavspresidenten läste upp den förste mannens 
namn och bad honom att ställa sig upp. President 
Tanner viskade till mig: ”Titta på honom. Jag trodde 
aldrig att han skulle klara det.” Stavspresidenten 
läste upp den andre mannens namn, och han ställde 
sig upp. President Tanner stötte till mig igen och 
uttryckte sin förvåning. Och likadant var det med 
resten av de fyra bröderna.

Efter mötet fick president Tanner och jag möjlighet 
att gratulera dessa fyra bröder. De hade visat att 
människor kan förändras.

Under 1940  och 1950 talet var en amerikansk fäng
elsedirektör, Clinton Duffy, känd för sitt arbete med 
att rehabilitera männen i sitt fängelse. En kritiker sa: 
”Du borde veta att leopardens fläckar aldrig går ur!”

Direktör Duffy svarade: ”Du borde veta att jag inte 
arbetar med leoparder. Jag arbetar med människor, 
och människor förändras varje dag” [i Bill Sands, 
The Seventh Step (1967), s. 9].
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad är Sion?
Herren befaller oss att ”söka att frambringa och upprätta Sions sak” (se L&F 
6:6). Sion är Herrens folk som är av ett hjärta och ett sinne och lever tillsam
mans i rättfärdighet. Vi kan upprätta Sion genom att stärka enigheten och den 
andliga styrkan i hemmen, församlingar eller grenar och i samhället.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa de unga männen 
att vilja bygga upp Sion?

Mosiah 18:21; L&F 38:27 (vi bör sträva 
efter enighet)

4 Nephi 1:1–18 (nephiterna och 
lamaniterna levde tillsammans i ett 
sion liknande tillstånd)

L&F 6:6; 11:6; 12:6; 14:6 (sök att upp
rätta Sions sak)

L&F 97:21; Moses 7:18 (vad är Sion?)

Henry B. Eyring, ”Våra hjärtan för
enade i enighet”, Liahona, nov. 2008, 
s. 68–71

D. Todd Christofferson, ”Kom till 
Sion”, Liahona, nov. 2008, s. 37–40

”Sion”, Stå fast i din tro s. 131–132

Filmer: ”Daytons ben”, ”Sprida Kristi 
ljus”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud) och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evan
gelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte 
när de träffas som presidentskap.

Vad gör du för att leva 
efter Sions principer i ditt 
liv och i din familj? När 
har du känt enighetens 
anda i din församling eller 
i din familj?

Är de unga männen i kvo
rumet ett? Vad kan de göra 
för att upprätta Sion? Vilka 
hinder kan de möta?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion:

• Be varje kvorummedlem avsluta 
följande mening: ”Jag tycker att det 
vi lärde oss förra veckan är viktigt 
eftersom …”

• Skriv Sion på tavlan och be de unga 
männen lista ord som de associerar 

med Sion. Be dem läsa sidorna 
131–132 i Stå fast i din tro och se om de 
vill lägga till några ord i listan. Vilken 
roll har vi som prästadömsbärare i 
byggandet av Sion?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorummedlemmarna att lära sig om Sion. Välj med 
hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

• Läs tillsammans Moses 7:18–19 och 
sök efter ett annat namn på Sion. Be 
de unga männen föreställa sig hur 
”Helighetens stad” ser ut. Hur skulle 
den skilja sig från världen vi lever i? 
Be dem lista saker på tavlan som inte 
skulle finnas i Helighetens stad och 
saker som skulle finnas i Helighet
ens stad. Uppmuntra dem att läsa 4 
Nephi 1:1–18 för att hitta fler saker 
de kan lägga till i listan. Vad måste vi 
förändra hos oss själva för att bygga 
upp Sion? Vad kan de unga männen 
göra för att bygga upp Sion i sina 
familjer? i sina kvorum?

• Be de unga männen läsa L&F 6:6; 
11:6; 12:6 och 14:6 och hitta ett uttryck 
som används i alla skriftställena. Vad 
tror de unga männen att det innebär 
att upprätta Sions sak? Visa en av 
filmerna som listas i det här förslaget 
och be kvorumets medlemmar att 
vara uppmärksamma på hur de unga 
männen i filmen försöker frambringa 
och upprätta Sions sak. Vad i de unga 
männens inställningar och önskningar 

gör intryck på dem? Hur kan de följa 
de unga männens exempel i att upp
rätta Sion?

• Läs tillsammans de fem 
första styckena i äldste D. Todd 
 Christoffersons tal ”Kom till Sion” 
och sök efter svar på frågan: ”Vad 
innebär det att dra ut från Babylon 
och komma till Sion?” Dela kvorumet 
i tre grupper och låt grupperna läsa 
avsnitten ”Enighet”, ”Helighet” och 
”Ta hand om de fattiga” i talet. Be 
dem samtala i grupperna om hur 
de kan tillämpa de här principerna 
för att bygga upp Sion i deras kvo
rum och familjer. Ge dem tillfälle att 
berätta om sina samtal för resten av 
kvorumet.

• Dela kvorumet i två grupper. Be 
ena gruppen läsa och samtala om 
Mosiah 18:21 och L&F 38:27 och be 
den andra gruppen läsa och samtala 
om L&F 97:21 och Moses 7:18. Be 
grupperna att planera en åskådnings
exempel som de kan använda för 

Undervisningstips

”Vi bör inte tillskriva 
kyrkans ledare några 
uttalanden utan att först 
bekräfta källan till påstå
endena. När vi citerar 
skrifterna, bör vi se till 
att vi använder dem på 
ett sätt som sätter dem i 
sitt rätta sammanhang” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 53).
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att undervisa resten av klassen om 
det de lärde sig av skriftstället (om 
de behöver hjälp kan du gå igenom 
”Jämförelser och åskådningsunder
visning” på sidorna 168–170 i Under
visning: Den högsta kallelsen). Be dem 
att berätta om sina idéer för varandra. 
Vilka välsignelser kommer av att vara 
eniga som familj, kvorum och försam
ling eller gren?

• Läs tillsammans L&F 38:27. Varför 
vill Herren att vi ska vara ett? Dela 
upp president Henry B. Eyrings tal 
”Våra hjärtan förenade i enighet” 

bland de unga männen och be dem 
hitta principer som president Eyring 
undervisar om som kan hjälpa oss 
uppnå större enighet i våra familjer 
och kvorum. Be de unga männen att 
lista principerna de hittar på tavlan. 
Vad kan hindra unga män från att 
uppnå enighet? Hur kan de över
brygga dessa hinder? Uppmuntra de 
unga männen att sätta personliga mål 
om att tillämpa en av principerna för 
att stärka enigheten i familjer. Arbeta 
tillsammans för att sätta ett liknande 
mål för att öka enigheten i kvorumet.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad Sion är? Vilka käns
lor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

• be kvorumet uppmärksamma 
någon som inte känner sig delaktig i 
deras kvorum eller vänskapskrets

• berätta om sina känslor för Sion 
och hur viktigt det är att det finns 
enighet i kvorumet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom att 
tillbringa tid i ensamhet 
med att be och fasta, och 
sökte på så sätt sin Faders 
vägledning. Hur kommer 
du att följa Frälsarens 
exempel när du förbere
der dig för att undervisa 
de unga männen om att 
upprätta Sion i deras hem, 
kvorum och samhällen?



338

DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag påskynda 
Herrens verk?
Vi lever i de sista dagarna, när Herren uppfyller sitt löfte: ”Se, jag skall 
påskynda mitt verk i dess tid” (L&F 88:73). Aronska prästadömsbärare har 
en viktig roll att spela i detta verk. Vi kan delta genom att inbjuda andra att 
komma till Kristus genom att berätta om evangeliet, tjäna liksom Kristus, värd
igt utföra prästadömsförrättningar, stärka nya medlemmar, undsätta de mindre 
aktiva samt utföra frälsande förrättningar för de döda.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan inspirera de unga männen att delta i 
påskyndandet av Herrens verk?

Jes. 11:9; 1 Nephi 13:37; 14:14 (profe
tior om Herrens verk)

Mosiah 28:1–3 (Mosiahs söner önskar 
predika evangeliet)

Mose 1:39 (Gud beskriver sitt verk)

L&F 20:46–60 (aronska prästadömets 
plikter)

L&F 138:56 (Guds trofasta barn för
bereddes under föruttillvaron för att 
arbeta i Herrens vingård)

Thomas S. Monson, ”Villiga och 
värdiga att tjäna”, Liahona, maj 2012, 
s. 66–69

Dieter F. Uchtdorf, ”Sover du dig 
genom återställelsen?”, Liahona, maj 
2014, s. 58–62

S. Gifford Nielsen, ”Påskynda Herrens 
verk!”, Liahona, nov. 2013, s. 33–35

Påskynda frälsningsarbetet

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas 
kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorum
angelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och häftet 
Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot 
Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. 
Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de 
träffas som presidentskap.

Hur har du upplevt att 
Herren påskyndar sitt verk 
i vår tid? Vilka upplev
elser kan du berätta om 
som kan inspirera de unga 
männen att delta aktivt i 
detta verk?

Vilka talanger och gåvor 
har de unga männen som 
gör det möjligt för dem 
att på ett särskilt effektivt 
sätt hjälpa Herrens verk 
framåt? Vad gör de redan 
nu för att delta i verket?
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Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och 
presentation av den här veckans lektion: 

• Be de unga männen berätta, under
visa och vittna om upplevelserna de 
hade när de tillämpade det de lärt sig 
under förra veckans lektion.

• Skriv Vad är Herrens verk? på tavlan. 
Be kvorumets medlemmar att komma 
fram till tavlan och skriva några möj
liga svar på frågan. Uppmuntra dem 
att lägga till fler svar i listan allt efter
som de lär sig mer under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa de unga männen att upptäcka hur de kan vara 
delaktiga när Herren påskyndar sitt verk. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Skriv ordet påskynda på tavlan och 
be någon läsa Läran och förbunden 
88:73. Låt kvorumet samtala om vad 
det innebär att påskynda något. Fråga 
de unga männen varför de tror att 
Herrens verk behöver påskyndas i vår 
tid. Låt dem söka efter svar på den 
här frågan i skriftställena som nämns 
i det här förslaget eller i andra skrift
ställen som de kommer att tänka på.

• Be de unga männen några dagar 
innan lektionen att gå till Påskynda 
frälsningsarbetet på LDS.org och gå 
igenom några av resurserna som finns 
där. Be dem att förbereda sig på att 
under kvorumets möte återge något 
från webbplatsen som inspirerade dem 
att bli mer delaktig i Herrens verk.

• Låt de unga männen gå igenom ett 
av konferenstalen som nämns i det 
här förslaget och söka efter uttalan
den som ber dem att bli mer delaktiga 
i Herrens verk. Be dem läsa upp dessa 
uttalanden och förklara varför de 
inspirerade dem.

• Läs tillsammans äldste S. Gifford 
Nielsens beskrivning av spelupplägg i 
hans tal ”Påskynda Herrens verk!” Be 
kvorumpresidenten leda ett samtal om 
ett ”spelupplägg” för att göra så att 
kvorumet blir mer delaktiga i en viss 
del av Herrens verk, som att berätta 
om evangeliet, undsätta en mindre 
aktiv kvorummedlem eller utföra 
tempeltjänst och släktforskning.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan vara delaktiga i att påskynda frälsningsarbetet? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Undervisningstips

”Du kan visa att du lyssnar 
genom att se intresserad 
ut. Du kan titta på talaren 
istället för på lektionsmate
rialet eller på annat i rum
met. Du kan uppmuntra 
talaren att avsluta sina 
tankar utan att avbryta. Du 
kan låta bli att komma med 
råd eller synpunkter alltför 
tidigt i diskussionen” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 66).
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Inbjud till handling

Den unge mannen som leder avslutar mötet. Han kan:

• berätta för kvorumet hur hans 
vittnesbörd stärkts av att han utfört 
Herrens verk och vad han känner sig 
manad att göra tack vare lektionens 
budskap

• förslå för kvorumets medlemmar 
att de bestämmer sig för att göra något 
konkret – som kvorum och enskilt – 
för att påskynda Herrens verk.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor till 
sina efterföljare som fick 
dem att tänka och känna 
djupt. De visste att han 
älskade dem och kunde 
därför tryggt förmedla 
sina tankar och personliga 
känslor. När du på ett 
uppriktigt sätt lyssnar och 
visar intresse för kvorum
medlemmarnas svar och 
insikter kan du hjälpa dem 
känna Frälsarens kärlek.
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Utvalt material

Utdrag ur S. Gifford Nielsen, ”Påskynda Herrens verk!”, 
Liahona, nov. 2013

När jag spelade amerikansk fotboll tänkte jag på 
spelupplägg. När en match började rådde det inga 
tvivel om att när vårt lag hade förberett sig och hade 
rätt spelupplägg så skulle vi lyckas. Men när jag för 
en kort tid sedan talade med BYU:s legendariske 
tränare LaVell Edwards om våra spelupplägg sade 
han: ”Jag brydde mig inte om vilka spelupplägg ni 
använde, så länge det ledde till poäng!” Som en av 
hans quarterbackar tyckte jag att det var betydligt 
mer komplicerat än så, men kanske är det hans 
enkla filosofi som gjort att han fått en arena upp
kallad efter sig.

Eftersom vi alla spelar i Herrens lag, har var och en 
av oss vårt eget vinnande spelupplägg? Är vi redo 
för matchen? Om vi som medlemmar verkligen 
älskade våra familjer, vänner och bekanta, skulle vi 
då inte vilja bära vårt vittnesbörd om det återställda 
evangeliet för dem? …

Jag vill berätta om ett spelupplägg som jag känt mig 
manad att använda efter att ha bett, läst kapitel 13 i 
Predika mitt evangelium och begrundat tidigare upp
levelser. Jag inbjuder er att fundera över dessa tre 
punkter då ni tänker igenom ert eget spelupplägg.

För det första: Be särskilt om att ni ska kunna föra 
någon närmare Frälsaren och hans evangelium 
varje dag. Ni kan göra det genom att se alla män
niskor som Guds söner eller döttrar som hjälper 
varandra på vägen hem. Tänk på alla de nya vänner 
ni kommer att få.

För det andra: Be för de missionärer som verkar i ert 
område och för deras undersökare och nämn dem 
vid namn varje dag. Det enda sättet ni kan göra det 
på är att hälsa på dem, titta på deras namnbrickor, 
nämna dem vid namn och fråga dem vilka de 
undervisar. Äldste Russell M. Nelson sade nyligen 
följande visa ord: ”Om du inte känner igen en per
sons namn och ansikte kan Herren inte hjälpa dig 
att lära känna hans eller hennes hjärta.”

Jag var närvarande vid en underbar systers dop. 
Hon bar sitt vittnesbörd. Jag kommer alltid att 
minnas hur hon sa: ”Aldrig tidigare har så många 
människor bett för mig och visat mig så stor kärlek! 
Jag vet att detta verk är sant!”

För det tredje: Bjud in en vän till en aktivitet i ditt 
hem eller någon annanstans. Vart du än går och vad 
du än gör, fundera över vem som skulle uppskatta 
aktiviteten och lyssna sedan till Anden då han väg
leder dig.
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Idéerna finns på internet via lds.org/youth/learn.

TILLÄGG

Studie  och undervisningsförslag 

Frälsaren använde skrifterna för att undervisa och vittna om sitt uppdrag. Han upp
manade folket att begrunda skrifterna och använda dem för att besvara frågor. Han 
hjälpte dem upptäcka lärosatser i evangeliet genom egen erfarenhet och i den värld 
som omgav dem genom att använda exempel som de kunde relatera till. Han inbjöd 
dem att bli vittnen om hans lärdomar genom att undervisa och vittna för andra och 
på så sätt fördjupa deras kunskap om läran.

En del av ditt ansvar som lärare för ungdomar är att förbereda studieaktiviteter som 
följer principerna som Frälsaren exemplifierade. Använd de idéer i tillägget och andra 
undervisningsmetoder som du tror kan hjälpa ungdomarna söka i profeternas ord, se 
exempel på principerna du undervisar om att berätta om evangeliet för andra. Du kan 
anpassa de här förslagen till alla lektionsämnen.

När du planerar aktiviteter, kom då ihåg att ett av huvudändamålen med att under
visa ungdomar är att uppmuntra dem att berätta vad de lär sig. När ungdomarna 
pratar om evangeliesanningar bekräftas de här sanningarna i deras hjärta och sinne 
genom den Helige Andens kraft. Genom att berätta om evangeliet för andra får ung
domarna också möjlighet att stärka varandra. Att höra en evangeliesanning från en 
jämnårig betyder ibland mer än att höra den från en ledare eller lärare.
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Aktiviteter som är till hjälp för att presentera läran 

Följande aktiviteter kan:

• Hjälpa ungdomarna att gå igenom läran de lärde 
sig under en tidigare lektion och se till att de förstår 
den rätt.

• Presentera läran som ungdomarna ska lära sig 
under en lektion eller ett kvorummöte.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass eller kvorum. Tänk på att 
de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Hjälp ungdomarna gå igenom läran 
och se till att de förstår den rätt.
Berätta vad du kommer ihåg

Låt ungdomarna berätta något de kommer ihåg 
eller lärde sig under förra veckans lektion.

Skriv ett uttalande på tavlan

Be ungdomarna att skriva en sammanfattning på 
tavlan av vad de har lärt sig.

Rita vad du har lärt dig

Be ungdomarna rita en bild av vad de har lärt sig.

Vad gjorde intryck på dig?

Be flera ungdomar berätta vad som gjorde intryck 
på dem i lektionen.

Sammanfatta med ett ord eller en mening

Be ungdomarna att sammanfatta med ett ord eller 
en mening vad de har lärt sig.

Jämför med ett föremål eller en bild

Visa ett föremål eller en bild för ungdomarna och 
fråga vad det har att göra med föregående lektion.

Berätta om tillämpning

Berätta vad du gjorde för att tillämpa det som 
undervisades under föregående veckas lektion. Be 
ungdomarna berätta vad de gjorde.

Ställ frågor

Be ungdomarna besvara frågorna som ställdes 
under föregående veckas lektion.

Läsa skriftställen

Be ungdomarna läsa ett skriftställe som de kommer 
ihåg från föregående veckas lektion.

Berätta vad du vet

Be ungdomarna berätta för en annan klass  eller 
kvorummedlem vad de kommer ihåg om läran som 
undervisades föregående vecka.

Förklara ett uttryck

Skriv ett uttryck på tavlan från föregående veckas 
lektion och be ungdomarna förklara det.

Presentera läran som ungdomarna 
ska lära sig under en lektion eller ett 
kvorummöte
Hitta läran i skrifterna

Be ungdomarna leta i skrifterna efter en vers som 
undervisar om läran i lektionen.

Ställ en fråga

Be ungdomarna svara på en fråga om läran.
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Sjung en psalm

Be ungdomarna att sjunga en psalm som har med 
läran att göra.

Besvara frågan i lektionsrubriken

Skriv frågan i lektionsrubriken på tavlan och be ung
domarna fundera över hur de skulle besvara den.

Rollspela

Be ungdomarna rollspela en situation där när 
någon ställer en fråga om läran. Hur skulle de 
svara?

Förklara vad du vet

Be klassmedlemmarna förklara vad de vet om 
läran.

Dela upp läran i delar

Dela upp läran i delar och ge olika ungdomar i 
uppgift att förklara vad varje del innebär.

Förklara en bild eller ett föremål

Visa ungdomarna en bild eller ett föremål som har 
att göra med föregående veckas lektion och be dem 
förklara det.

Rita en bild

Be ungdomarna rita en bild som representerar vad 
de förstår om läran som ni ska samtala om.

Hitta och läs skriftställen

Be ungdomarna hitta ett skriftställe som besvarar 
frågan i lektionsrubriken.

Sammanfatta vad du vet

Be ungdomarna att med några ord eller meningar 
sammanfatta vad de vet om eller har upplevt i sam
band med läran.

Anonym enkät

Ge ungdomarna en kort, anonym enkät där frågor 
ställs om deras känslor för eller upplevelser med 
läran.

Frågesport

Ha en kort frågesport för att ta reda på vad ung
domarna redan vet om läran.

Gör en lista med ord

Be ungdomarna att komma på ord som har att göra 
med läran som de ska samtala om. Vilka ord eller 
uttryck har de frågor om?

Aktiviteter som inbjuder ungdomarna att lära tillsammans 

Följande aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att:

• Söka i skrifterna och profeternas ord och 
begrunda deras innebörd.

• Se exempel på läran som ni samtalar om.

• Berätta om sina tankar och känslor inför läran 
för andra.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass eller kvorum. Tänk på att 
de bästa idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.
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Sök i skrifterna och profeternas ord 
och begrunda deras innebörd
Sök efter svar på frågor

Be ungdomarna att söka efter svaren på dina frågor 
eller frågor som de har om läran och samtala om 
vad de hittar.

Sök efter ord och uttryck

Be ungdomarna att hitta ord, uttryck och exempel 
som hjälper dem förstå läran.

Sammanfatta läran med några få ord

Be ungdomarna sammanfatta ett skriftställe eller ett 
budskap från en profet med några få ord.

Gör en lista

Be ungdomarna göra en lista över nyckelpunkter 
de lär sig om läran från skrifterna eller profeternas 
ord. Be dem berätta vad de hittar.

Para ihop verser

Ge ungdomarna några skriftställehänvisningar 
och korta uttalanden som sammanfattar vad varje 
skriftavsnitt undervisar om. Be dem att läsa skrift
ställena och para ihop varje skriftställe med det 
sammanfattande uttalandet.

Para ihop en bild

Be ungdomarna para ihop bilderna med skrift
avsnitten. Inbjud dem att berätta om insikterna de 
fått från skriftavsnitten och bilderna.

Fyll i tomrummen

Skriv ett uttalande på tavlan som saknar några ord. 
Inbjud ungdomarna att titta efter ord eller uttryck i 
skrifterna som kan göra uttalandet fullständigt.

Jämför exempel

Inbjud ungdomarna att läsa två eller fler berättelser 
eller avsnitt i skrifterna och jämför vad de under
visar om i fråga om läran.

Rita en bild

Be ungdomarna rita en bild av det de läser i skrift
erna och profeternas ord.

Hitta ett skriftställe

Inbjud ungdomarna att hitta ett skriftavsnitt om 
läran och berätta vad det betyder.

Länka relaterade skriftställen

Hjälp ungdomarna göra en lista över skriftställen 
som har med läran att göra, läsa dem och skriva 
hänvisningen i marginalen av skrifterna.

Hitta och sjung psalmer

Be ungdomarna hitta psalmer om läran och sjunga 
dem tillsammans.

Se exempel på de läror och principer 
som du undervisar om
Intervjua andra

Be ungdomarna intervjua andra om deras upplev
elser med läran.

Se exempel i skrifterna

Be ungdomarna läsa eller höra om personer i skrift
erna som följde läran.

Se andra sista dagars heligas exempel

Be ungdomarna att läsa eller höra om andra sista 
dagars heliga som följer läran.

Berätta om exempel

Berätta om egna exempel på personer som följer 
läran och be ungdomarna berätta om sina exempel.

Samtala om en berättelse

Be ungdomarna beskriva hur en berättelse (från 
skrifterna eller profeternas ord) exemplifierar läran.

Visualisera

Be ungdomarna visualisera någon som följer läran.
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Rollspela

Inbjud ungdomarna att göra ett rollspel eller före
ställa sig en situation som illustrerar läran.

Se media

Inbjud ungdomarna att se media som kyrkan pro
ducerat (till exempel DVD filmer eller videoavsnitt 
från LDS.org).

Lyssna på en paneldiskussion

Inbjud efter godkännande gäster som svarar på 
frågor eller samtalar med ungdomarna om ett ämne.

Lyssna på en gästtalare

Inbjud efter godkännande en gästtalare som talar 
om läran.

Berätta om sina tankar och känslor 
inför läran för andra
Förbered ett tal

Be ungdomarna att förbereda sig för att hålla ett tal 
om läran.

Håll en del av lektionen

Be en medlem i klassen eller kvorumet att under
visa en del av lektionen.

Undervisa en annan klass

Be ungdomarna förbereda en kort lektion om läran 
och hålla den i en annan klass (efter biskopens 
godkännande).

Undervisa någon

Hjälp ungdomarna komma på sätt att undervisa 
någon annan om läran.

Vittna om läran

Inbjud klass  eller kvorummedlemmarna att bära 
sitt vittnesbörd om läran.

Skriv om läran

Be klassmedlemmarna skriva vad de har lärt sig 
eller om sina tankar om och känslor för läran.

Förklara vad den innebär

Fråga ungdomarna vad läran betyder för dem.

Svara på frågor

Be ungdomarna att svara på frågor om lärans inne
börd och vikt.

Ställ frågor

Be ungdomarna tänka på läran och ställa frågor om 
den. Besvara dem tillsammans.

Förklara en bild eller ett föremål

Inbjud ungdomarna att förklara hur en bild eller ett 
föremål illustrerar läran.

Rita en bild

Be ungdomarna att rita en bild eller en översikt 
eller göra en affisch som illustrerar läran.

Berätta om en personlig upplevelse 
som har att göra med Personlig tillväxt-  
eller Plikt mot Gudprogrammet.

Inbjud ungdomarna att berätta eller undervisa om 
något de har gjort i Plikt mot Gud  eller Personlig 
tillväxtprogrammet som har med läran att göra.
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Aktiviteter som inbjuder ungdomarna till handling 

Följande aktiviteter kan hjälpa ungdomarna se hur evangeliet kan tillämpas i deras liv. I allmänhet ska ung
domarna uppmuntras att själva planera hur de ska tillämpa det de lär sig. De här aktiviteterna kan ge dem 
några idéer.

Ungdomarna kan göra de här aktiviteterna enskilt, i små grupper eller som klass. Tänk på att de bästa 
idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Gör upp planer för att följa läran
Fundera över vad du ska göra

Be ungdomarna fundera över vad de kan göra för 
att tillämpa läran.

Skriv vad du ska göra

Be ungdomarna skriva ner vad de ska göra för att 
tillämpa läran.

Rådgör med klassen eller kvorumet

Be ungdomarna rådgöra tillsammans som klass 
eller kvorum om hur de ska tillämpa läran.

Berätta om dina känslor och bär ditt vittnesbörd

Be ungdomarna berätta om sina känslor och bära 
vittnesbörd om läran och förklara varför den är 
viktig för dem.

Gör en undervisningsöversikt

Be ungdomarna göra en översikt över hur de ska 
undervisa andra om läran.

Samtala om hur viktig läran är

Be ungdomarna samtala om hur viktig läran är i 
deras liv.

Skriv ner vittnesbördet

Be ungdomarna skriva ner sitt vittnesbörd om 
läran.

Intervjua andra

Be ungdomarna intervjua andra och ta reda på 
deras upplevelser med och tankar om läran.

Gör en lista

Be ungdomarna göra en lista med välsignelser de 
har fått tack vare att de tillämpat läran.

Övervinn en prövning eller ett problem

Be ungdomarna berätta om en prövning eller en 
fråga de har och sedan berätta hur en lära eller ett 
skriftställe hjälper dem.

Tillämpning

Be ungdomarna tillämpa något från skrifterna eller 
de levande profeternas ord i sitt liv.

Gör aktiviteter i Plikt mot Gud-  eller 
Personlig tillväxtprogrammet

Be ungdomarna att göra en aktivitet i Plikt mot Gud 
eller Personlig tillväxt.
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