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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 ungdomarna 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 ungdomarnas frågor och intressen 
vägleda dig när du bestämmer vilka lektionsförslag 
du ska använda 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 lära dig läran och sedan 
skapa lärandeupplevelser som är anpassade till be
hoven hos ungdomarna du undervisar.

Förbered dig andligen
För att du ska kunna hjälpa ungdomarna förstå 
principerna i de här förslagen så måste du själv 
förstå och tillämpa dem. Studera skriftställena och 
resurserna som anges och sök efter uttalanden, 

berättelser och exempel som kan vara speciellt rele
vanta eller inspirerande för ungdomarna. Planera 
in sätt som hjälper ungdomarna att själva upptäcka 
principerna, få ett vittnesbörd om dem och tillämpa 
dem i sin egen strävan att lära sig och undervisa om 
evangeliet.

Rådgör tillsammans
Rådgör med andra lärare och ledare om ungdomar
na i din klass. Vad lär de sig vid andra tillfällen – i 
hemmet, under seminariet och i andra klasser i 
kyrkan? När kan de själva få tillfälle att undervisa? 
(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.





V

1 Januari: Gudomen
3 Hur kan den Helige Anden hjälpa mig att lära?

7 Hur kan skriftstudier hjälpa mig att lära mig mer om min himmelske Fader?

10 Hur kan jag hjälpa andra att lära sig om vår himmelske Fader?

13 Hur kan jag lära mig se min himmelske Faders hand i allt?

17 Hur kan den Helige Anden hjälpa mig att undervisa om evangeliet?

21 Februari: Frälsningsplanen
23 Varför är lärandet en viktig del av vår himmelske Faders plan?

27 Varför är undervisning av evangeliet en viktig del av frälsningsplanen?

30 Vilken roll spelar valfriheten i att lära evangeliet?

34 Hur kan jag hjälpa andra att aktivt delta i lärandet?

38 Hur kan jag använda kyrkans musik för att lära mig mer om frälsningsplanen?

41 Hur kan jag hjälpa andra att förstå Kristi lära?

43 Mars: Jesu Kristi försoning
45 Hur kan jag använda de levande profeternas och apostlarnas ord för att stärka min tro på Jesu 

Kristi försoning?

49 Vad kan skrifterna lära mig om Jesu Kristi försoning?

53 Hur kan Mormons bok hjälpa mig att stärka min tro på Jesu Kristi försoning?

56 Hur kan jag bli en bättre lärare genom att förlita mig på Frälsarens nåd?

60 Hur kan jag använda jämförelser för att undervisa andra om försoningen?

Innehåll



VI

65 April: Avfallet och återställelsen
67 Påsk: Hur kan jag bära mitt vittnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse?

69 Vad säger Joseph Smiths exempel om hur jag lär mig om evangeliet?

74 Hur ser jag skillnaden mellan det som är sant och falskt?

78 Varför är det viktigt att undervisa om sann lära?

80 Hur kan jag tillämpa händelserna under avfallet och återställelsen på mitt liv?

84 Hur kan jag förklara avfallet och återställelsen för andra?

89 Maj: Profeter och uppenbarelse
91 Vad kan jag lära mig av levande profeter och apostlar?

95 Hur kan jag förbättra mina skriftstudier?

99 Hur hjälper vördnad mig att få uppenbarelse?

102 Vad innebär det att bära vittnesbörd?

106 Vad kan president Monson lära mig om att följa Anden?

111 Juni: Prästadömet och prästadömsnycklar
113 Hur kan jag delta på ett effektivt sätt i kyrkans råd?

117 Hur samarbetar prästadömsbärare och kvinnor för att bygga upp Guds rike?

121 Varför är det viktigt att följa råden som prästadömsledare ger?

123 Hur kan jag lära mig mer om prästadömet genom att använda olika sätt att studera 
 skrifterna på?

126 Hur kan jag använda berättelser för att undervisa andra om prästadömet?

131 Juli: Förrättningar och förbund
133 Vilka andliga sanningar kan jag lära mig av evangeliets förrättningar?

137 Hur kan jag fördjupa min kunskap om förbund?

140 Hur kan jag göra sakramentet mer meningsfullt för mig?

144 Hur kan jag hålla mitt förbund att alltid minnas Frälsaren?

148 Hur kan jag förbereda mig på att ta emot templets förrättningar?



VII

153 Augusti: Äktenskap och familj
155 Hur kan jag och min familj välsignas av att jag för dagbok?

159 Varför är det viktigt att jag känner till min släkthistoria?

163 Hur kan jag lära andra hur man kan delta i släktforskningsarbetet?

166 Hur kan jag förklara för andra hur viktiga äktenskapet och familjen är?

170 Vilka möjligheter finns det att lära och undervisa i hemmet?

175 September: Buden
177 Hur hjälper buden mig att bli mer lik min himmelske Fader?

181 Hur kan jag hjälpa andra att förstå mina normer?

185 Hur påverkas min förmåga att lära mig om evangeliet av lydnad till buden?

189 Hur kan jag motivera andra att vilja lyda buden?

193 Vilka välsignelser lovar min himmelske Fader mig om jag lyder buden?

197 Oktober: Bli mer kristuslik
199 Hur kan jag inbjuda andra att bli mer lik Frälsaren?

203 Hur kan jag visa min kärlek till dem jag undervisar?

207 Hur jämförde Frälsaren evangeliets sanningar med bekanta saker och upplevelser?

212 Hur kan jag använda skrifterna för att hjälpa andra bli mer kristuslika?

215 Hur kan jag effektivt använda frågor när jag undervisar?

219 Vad kan Frälsarens exempel lära mig om evangeliestudier?

223 November: Andligt och timligt oberoende
225 Hur kan jag bli andligt oberoende?

228 Hur kan jag få svar på mina egna frågor om evangeliet?

232 Hur kan jag övervinna tvivel med tro?

236 Hur kan jag lära mig fatta egna beslut?

240 Hur kan jag bli oberoende genom att sätta mål?

243 Hur kan jag förbereda mig för att bli ekonomiskt oberoende?

247 Hur kan jag stå som vittne om Gud?



VIII

251 December: Bygga upp Guds rike i de sista dagarna
253 Jul: Hur kan jag vittna om att Jesus Kristus är Guds son?

255 Hur kan jag lära mig att verka mer effektivt i kyrkan?

259 Hur kan jag bli en bättre ledare?

263 Hur kan jag bli en bättre lärare?

267 Vilka effektiva sätt finns det att berätta för andra om evangeliet?

271 Hur kan jag förstå symbolerna som används för att undervisa om Kristi andra ankomst?

274 Vad kan jag lära mig av skrifterna som hjälper mig förbereda mig för Kristi andra ankomst?

277 TILLÄGG
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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 ungdomarna förstå att de kan stärka sin tro på 
medlemmarna i gudomen genom att studera skrifterna och bära sina vittnesbörd för 
andra. De får möjlighet att följa den Helige Andens vägledning i sin strävan att lära 
sig och undervisa om evangeliet. Uppmuntra dem att ställa frågor om det de lär sig, 
att sträva efter att lära sig mer och att berätta för andra om det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan den Helige Anden hjälpa mig att lära?
Hur kan skriftstudier hjälpa mig att lära mig mer om min himmelske Fader?
Hur kan jag hjälpa andra att lära sig om vår himmelske Fader?
Hur kan jag lära mig att se min himmelske Faders hand i allt?
Hur kan den Helige Anden hjälpa mig att undervisa om evangeliet?

Meddelande till läraren

När du undervisar den här enheten kan du vilja 
påminna ungdomarna 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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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan den Helige Anden 
hjälpa mig att lära?
Frälsaren lovade att den Helige Anden ska lära oss allt och påminna oss om 
allt (se Joh. 14:26). En del av vårt ansvar som elever i evangeliet är att söka den 
Helige Andens sällskap så att han kan inspirera oss när vi studerar evangeli
et – under lektionen, under personliga studier och under andra tillfällen vi får 
att lära oss om evangeliet. För att vi ska kunna lära genom Anden måste vi be 
om hans inflytande och lyssna efter hans maningar så att han kan upplysa vårt 
förstånd (se Alma 32:28).

Förbered dig andligen

Läs under bön igenom följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan inspirera 
ungdomarna att vilja lära genom Anden?

Joh. 16:13 (den Helige Anden för oss 
in i hela sanningen)

1 Kor. 2:9–14 (det som är i Gud förstås 
endast genom den Helige Anden)

1 Nephi 10:19 (om vi flitigt söker, 
avslöjar den Helige Anden alla Guds 
hemligheter)

Alma 5:45–46; Moroni 10:3–5 (genom 
den Helige Anden kan vi få veta san
ningen om allting)

L&F 11:12–14 (den Helige Anden 
upplyser vårt förstånd)

Donald L. Hallstrom, ”Omvänd till 
hans evangelium genom hans kyrka”, 
Liahona, maj 2012, s. 13–15

A. Roger Merrill, ”Ta emot genom 
Anden”, Liahona, nov. 2006, s. 92–94

”Den Helige Anden ger kunskap”, 
Predika mitt evangelium, s. 18–19

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, and
ra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur har den Helige Anden 
hjälpt dig när du lärt dig 
om evangeliet? Vilka 
upplevelser kan du berätta 
om för ungdomarna?

Är ungdomarna andligt 
beredda att lära när de 
kommer till klassen? Hur 
förbättras deras lärande 
när de söker Andens 
vägledning?
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• Be ungdomarna att berätta om en 
upplevelse de har haft tillsammans 
med sin familj som lärde dem något 
om Gud.

• Be ungdomarna att läsa president 
Spencer W. Kimballs svar på frågan 
”Vad gör du om du är med på ett 
tråkigt sakramentsmöte?” (i äldste 
Donald L. Hallstroms tal ”Omvänd 

till hans evangelium genom hans kyr
ka”). Varför sade president Kimball 
att han aldrig hade varit på ett tråkigt 
sakramentsmöte? Be ungdomarna 
att berätta om när de har känt Anden 
under ett sakramentsmöte eller en 
klass i kyrkan. Hur förberedde de sig 
andligen för de här upplevelserna? Be 
dem lista svaren på tavlan.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur den Helige Anden kan ge 
kunskap. Välj med den Helige Andens vägledning en eller flera aktiviteter som funger
ar bäst för din klass:

• Be varje klassmedlem att läsa ett 
av skriftställena i det här förslaget 
och hitta sätt som den Helige Anden 
hjälper oss att lära oss om evangeliet. 
Vad kan hända om vi försöker studera 
evangeliet utan Andens vägledning? 
Du kan berätta om ett tillfälle när du 
kände den Helige Andens inflytande 
medan du lärde dig om evangeliet. Ge 
ungdomarna tillfälle att berätta om 
liknande upplevelser.

• Be ungdomarna att läsa A. Roger 
Merrills lista över tre saker som vi 
bör göra för att ta emot genom Anden 
(i hans tal ”Ta emot genom Anden”). 
Be varje klassmedlem att välja en av 
de tre sakerna och dela med sig av 
ett skriftställe eller en egen upplev
else som har att göra med den sak de 
valde. Be ungdomarna att ge förslag 
på hur de kan tillämpa broder Mer
rills råd i sina egna studier, under 

Söndagsskolan och under andra 
tillfällen när de lär sig om evangeliet.

• Be ungdomarna att läsa ”Den 
Helige Anden ger kunskap” i Predika 
mitt evangelium (s. 18–19) och lyfta 
fram välsignelserna som kommer när 
den Helige Anden ger kunskap. Med 
biskopens godkännande kan du be 
heltidsmissionärerna (eller en nyligen 
hemkommen missionär) att berätta 
för klassen om när de har känt de här 
välsignelserna när de sökte den He
lige Andens hjälp att få kunskap. Be 
ungdomarna att berätta om konkreta 
sätt som de kan välsignas i dag ge
nom att söka den Helige Andens hjälp 
för att få kunskap. Vad tänker de göra 
för att bjuda in Anden till sina studier 
av evangeliet?

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 ton
en åt lektionen och inbjud
er Anden” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 91).
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Be ungdomarna att berätta om vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick 
de? Förstår de vad det innebär att söka den Helige Andens hjälp att få kunskap? Har 
de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner sig manade att göra på grund av det de lärt sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de här känslorna. Sök Andens vägledning när du under 
bön överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar och gav dem 
i uppgift att undervisa, 
välsigna och tjäna andra. 
Hur kan du ge ungdomar
na tillfälle att dela med sig 
till andra av det de lär?
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Utvalt material

Utdrag ur A. Roger Merrill, ”Ta emot genom Anden”, 
Liahona, nov. 2006, s. 92–94

På våra möten i kyrkan, i vårt studium av skrifterna, 
enskilt och som familj, ja, också i dag när vi lyssnar 
på Herrens profeter och apostlar, kommer några  
av oss att ta emot mer än andra. Varför? Jag lär  
mig mer och mer att de som verkligen tar emot gör 
åtminstone tre saker som andra kanske inte gör.

För det första: De söker. Vi lever i en värld av under
hållning, i en publiklockande värld. Utan att vi inser 
det kanske vi kommer till konferensen eller går i 
kyrkan med inställningen: ”Här är jag. Inspirera 
mig nu.” Vi blir andligt passiva.

När vi i stället inriktar oss på att söka och ta emot 
Anden, så intresserar vi oss mindre för om en lärare 
eller talare fängslar oss och mer för att lyssna på 
Anden. Kom ihåg att ta emot är ett verb. Det är en 
handlingsprincip. Det är ett fundamentalt uttryck 
för vår tro.

För det andra: De som tar emot känner. Även om 
uppenbarelse kommer till sinnet och hjärtat är det 
oftast något vi känner. Vi kan vanligen inte ens 
känna igen den Helige Anden förrän vi lärt oss att 
ge akt på dessa andliga känslor.

I ett samtal nyligen med en av våra svärdöttrar sade 
hon att vi kan hjälpa även yngre barn att bli med
vetna om dessa andliga känslor. Vi kan ställa dessa 
eller liknande frågor: ”Hur känns det när vi läser 
det här skriftstället tillsammans? Vad känner du att 

Anden påverkar dig att göra?” Det här är bra frågor 
till oss alla. De visar en önskan att vilja ta emot.

För det tredje: De som tar emot genom Anden har för 
avsikt att handla. Som profeten Moroni sade, för att 
få ett vittnesbörd om Mormons bok måste vi fråga 
”med ärligt uppsåt” (Moroni 10:4). Anden under
visar oss när vi har den ärliga avsikten att göra 
något åt det vi lär oss.

Utdrag ur ”Den Helige Anden ger kunskap”, Predika 
mitt evangelium, s. 18

Dina studier i evangeliet är effektivast när du får 
undervisning av den Helige Anden. Inled alltid dina 
studier i evangeliet med att be om att den Helige 
Anden ska undervisa dig. Han förmedlar kunskap 
och övertygelser som är till välsignelse för dig och 
gör det möjligt för dig att välsigna andra. Din tro på 
Jesus Kristus blir starkare. Din önskan att omvända 
dig och bli bättre ökar.

Detta slags studier förbereder dig för tjänande, ger 
tröst, löser problem och ger dig styrka att hålla ut  
intill slutet. Framgångsrika studier i evangeliet  
kräver önskan och handling. ”Ty den som flit
igt söker skall finna, och Guds hemligheter skall  
avslöjas för dem genom den Helige Andens kraft 
såväl i vår tid som i forna tider” (1 Nephi 10:19). 
På samma sätt som för Enos, när du hungrar och 
törstar efter det eviga livets ord och låter dessa ord 
’sjunka djupt in i ditt hjärta’ (se Enos 1:3), kommer 
den Helige Anden att öppna ditt sinne och hjärta till 
större ljus och insikt.
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan skriftstudier hjälpa 
mig att lära mig mer om min 
himmelske Fader?
Under årens gång har profeter uppenbarat sanningar om Guds natur. När 
vi flitigt studerar deras vittnesbörd i skrifterna kan vi lära oss om vår him
melske Faders egenskaper och öka vår tro och stärka våra vittnesbörd. Ju mer 
vi förstår vår himmelske Faders natur, ju mer förstår vi våra egna gudomliga 
möjligheter som hans andebarn.

Förbered dig andligen

När du under bön studerar skrifterna och de andra resurserna, sök efter avsnitt eller 
uttalanden som ungdomarna kan använda sig av för att lära mer om sin himmelske 
Faders natur.

Omni 1:17; Mosiah 1:3–7; Alma 37:8–9 
(skrifterna hjälper oss att förstå Guds 
natur)

L&F 1:37–39; 18:34–36 (vi kan höra 
Guds röst i skrifterna)

”Gud, Gudomen”, Handledning för 
skriftstudier

D. Todd Christofferson, ”Vi har 
välsignats med skrifterna”, Liahona, 
maj 2010, s. 32–35; se också filmen ”Vi 
har välsignats med skrifterna”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evange
liet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be en av de unga männen i klass
en att berätta för de unga kvinnor
na om något han har lärt sig om 
gudomen under ett möte i aronska 
prästadömets kvorum nyligen. Be 
sedan en ung kvinna att berätta för de 
unga männen om något hon lärt sig i 
sin klass för unga kvinnor.

• Be ungdomarna begrunda frågan: 
”Vad händer med dem som inte har 
eller inte använder skrifterna?” Be 
dem söka svar på den frågan genom 
att läsa ett av de föreslagna skriftstäl
lena i det här förslaget eller texten 
under ”Skrifterna vidgar vårt minne” 
i äldste D. Todd Christoffersons tal 
”Vi har välsignats med skrifterna”. 
Be dem berätta vad de hittar.

Hur har dina personliga 
skriftstudier stärkt din tro 
på din himmelske Fader 
och ditt vittnesbörd om 
honom? Vilka metoder har 
du använt för att studera 
skrifterna som kan vara 
bra för ungdomarna att 
känna till?

Varför är det viktigt att 
ungdomarna känner till 
och förstår vår himmelske 
Faders natur? Vilka skrift
ställen tror du kan vara 
mest till hjälp för dem?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att förstå hur skrifterna kan hjälpa 
dem att fördjupa sin insikt om gudomen. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna att lista sanningar 
de känner till om Gud på tavlan. 
Fråga dem om hur de lärde de här 
sanningarna. Visa dem hur de kan an
vända Handledning för skrift studier 
för att hitta skriftställen som under
visar om sanningarna om Gud som 
de listade (de kan till exempel läsa 
avsnittet ”Gud, Gudomen”). Be dem 
att skriva hänvisningarna de hittar 
på tavlan. Uppmuntra ungdomarna 
att berätta om andra sanningar de lär 
sig om sin himmelske Fader medan 
de läser de här skriftställena och att 
skriva upp dem på tavlan. Varför är 
skrifterna en viktig resurs som hjälper 
oss att förstå Gud?

• Välj ut ett kapitel eller avsnitt i 
skrifterna och visa ungdomarna vad 
de kan lära sig om sin himmelske 
Fader i det kapitlet. Du kan till exem
pel visa dem hur 1 Nephi 1 under
visar om hans härlighet (se v. 8–9) och 
hans barmhärtighet (se v. 14, 20). Ge 
ungdomarna tid i klassen att läsa ett 

kapitel eller avsnitt i skrifterna och 
skriva ner allt de lär sig om sin him
melske Fader av det. Du kan föreslå 
följande avsnitt: Jesaja 55; 2 Nephi 
26:23–33; Mosiah 2:19–25; Läran och 
förbunden 1:17–39. De kan göra det 
enskilt, som grupp eller som klass. Be 
ungdomarna att berätta för varandra 
vad de upptäcker.

• Be ungdomarna att enskilt läsa av
snittet ”Gud, Gudomen” i Handled
ning för skriftstudier och skriva ner 
en sak som de lär sig om Gud Fadern 
i det de läser. Uppmuntra dem att slå 
upp skriftställen som det hänvisas till 
i avsnittet. När alla är klara ber du 
varje klassmedlem att hitta någon i 
klassen som skrivit ner något som de 
inte skrivit ner och be dem att samtala 
om det som de har lärt sig (även om 
eventuella skriftställen de hittade). 
Berätta hur du har lärt känna din him
melske Fader genom att läsa skrifter
na och be några av ungdomarna att 
berätta om egna upplevelser.

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

Inbjud till handling

Uppmuntra ungdomarna att tillämpa det de lärt sig i dag genom att förbättra sina 
personliga skriftstudier. Be dem under kommande lektioner att berätta vad de har lärt 
sig om sin himmelske Fader under sina studier.

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).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sin uppgift i 
Faderns plan. Hur kan du 
hjälpa ungdomarna att 
lära sig att använda skrift
erna för att lära sig mer 
om sin Fader i himlen?
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Utvalt material

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”Vi har välsignats 
med skrifterna”, Liahona, maj 2010, s. 32–35

Skrifterna vidgar vårt minne genom att de hjälper 
oss att alltid minnas Herren och vår relation till  
honom och Fadern. De påminner oss om vad vi 
visste under vårt förjordiska liv. Och de vidgar vårt 
minne på ett annat sätt genom att undervisa oss om 
epoker, folk och händelser som vi inte personligen 
upplevt. Ingen av oss var där för att se Röda havet 
delas och med Mose gå över till andra sidan mel
lan vattenväggar. Vi var inte där och lyssnade till 
bergspredikan eller såg Lasarus uppväckas från de 
döda, eller såg Frälsarens lidande i Getsemane och 
på korset. Vi hörde inte tillsammans med Maria de 
två änglarna som vid den tomma graven vittnade 
om att Jesus uppstått från de döda. Ni och jag gick 
inte fram, den ene efter den andre, tillsammans med 
folkmängden i landet Ymnighet, då den uppståndne  
Frälsaren bad alla känna märkena efter spikarna, 
och vi vätte inte hans fötter med våra tårar. Vi 
knäböjde inte med Joseph Smith i den heliga lunden 
och såg Fadern och Sonen. Men vi känner till allt 
detta och mycket mer eftersom vi har skrifternas 
uppteckningar som vidgar vårt minne, som lär oss 

sådant som vi inte kände till. Och när detta tränger 
in i vårt sinne och hjärta slår vår tro på Gud och 
hans älskade Son rot.

Skrifterna vidgar också vårt minne genom att hjälpa 
oss att inte glömma det som vi och tidigare genera
tioner har lärt oss. De som inte har eller som bortser 
från Guds nedtecknade ord kommer omsider att 
sluta tro på honom och glömma ändamålet med 
sin skapelse. Ni minns hur viktigt det var för Lehis 
folk att få med sig mässingsplåtarna från Jerusalem. 
Skrifterna var väsentliga för deras kunskap om 
Gud och Kristi kommande återlösning. Den andra 
gruppen som ”lämnade Jerusalem” en kort tid 
efter Lehi hade inga skrifter med sig, och när Lehis 
efterkommande mötte dem tre eller fyrahundra år 
senare står det att ”deras språk hade urartat . . . och 
de förnekade sin Skapares existens” (Omni 1:15, 17).

På Tyndales tid var okunnigheten om skrifterna  
omfattande eftersom människorna inte hade tillgång 
till Bibeln, särskilt på ett språk som de kunde förstå. 
Idag är Bibeln och andra heliga skrifter lätt tillgäng
liga, men okunnigheten om skrifterna ökar eftersom 
många inte öppnar böckerna. Därför har de glömt 
sådant som deras mor och farföräldrar visste.
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hjälpa andra att lära 
sig om vår himmelske Fader?
Många i dagens värld har antingen inget begrepp om Gud eller en syn på 
gudomen som skiljer sig mycket från hans sanna natur. Eftersom vi har evan
geliets fullhet kan vi hjälpa andra att förstå vår himmelske Faders sanna natur 
och deras förhållande till honom.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du är mest till hjälp för 
ungdomarna du undervisar?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon och 
Aron undervisar lamanitiska kungar 
om Gud)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor talar 
med Alma om Guds existens)

”Gud är vår kärleksfulle himmelske 
Fader”, Predika mitt evangelium, s. 31–32

”Förstå dem du undervisar”, Under
visning: Den högsta kallelsen, s. 33–34

”Gud Fadern”, Stå fast i din tro, s. 63–65

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, and
ra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att dela med sig av 
något de lärt sig nyligen om gudom
en. Vilka frågor har de? Hur kan de 
hjälpa varandra att hitta svar en på de 
här frågorna?

• Be ungdomarna att kortfattat skriva 
ner vad kyrkan lär om vår himmelske 
Fader (du kan vid behov hänvisa 
dem till ”Gud är vår kärleksfulle 

himmelske Fader”, Predika mitt evan
gelium, s. 31–32; eller ”Gud Fadern”, 
Stå fast i din tro, s. 63–65). Be några av 
dem att berätta vad de skrev. Be ung
domarna att dela med sig av upplev
elser de har haft där de samtalat om 
sin tro på Gud med någon som inte 
delade deras tro (eller berätta om en 
egen upplevelse). Vad lärde de sig av 
den upplevelsen?

Vilka upplevelser har du 
haft när du har undervisat 
eller undervisats om Gud 
Fadern? Varför tror du att 
det är bra att veta vad de 
som du undervisar tror 
på?

Vilka möjligheter får un
gdomarna att berätta för 
andra om sin tro på Gud 
Fadern? Hur kan du hjälpa 
dem att förbereda sig för 
dessa?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan förklara sin tro på 
Gud för andra. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för din klass:

• Gå som klass eller i mindre grup
per igenom Alma 30:12–15, 37–53. Be 
några ungdomar att ta reda på varför 
Korihor inte trodde på Gud och resten 
att söka efter anledningar till att Alma 
gjorde det. Känner ungdomarna 
till några som tror samma sak som 
Korihor? Be ungdomarna att fundera 
på hur de skulle hjälpa en vän som 
inte är säker på att det finns en Gud. 
Ta dig tid till att hjälpa ungdomarna 
planera vad de kan göra i en sådan 
situation. Vilka upplevelser kan de 
berätta om? Hur kan de på lämpligt 
sätt bära sina vittnesbörd?

• Be hälften av klassen läsa Alma 
18:24–40 och den andra hälften Alma 
22:4–23. Vad kan Ammons och Arons 
exempel lära dem om att undervisa? 

Vad gjorde Ammon och Aron för att 
hjälpa Lamoni och hans far att förstå 
Guds natur? Varför började både Am
mon och Aron med att fråga Lamoni 
och hans far om deras tro på Gud? Be 
ungdomarna att berätta vad de lär sig 
och att samtala om hur de kan tilläm
pa det när de får tillfälle att berätta för 
andra om vad de tror på.

• Bjud med biskopens tillåtelse in en 
eller flera nyomvända till klassen och 
be dem att berätta om sin tro på Gud 
innan de blev medlemmar i kyrkan 
och hur deras tro ändrades eller 
påverkades av att de lärde sig om det 
återställda evangeliet. Be ungdom
arna att söka efter skriftställen som 
stöder det som de nyomvända lärde 
sig om sin himmelske Fader.

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

Inbjud till handling

Be ungdomarna att berätta vad de känner sig manade att göra på grund av det de lärt 
sig i dag. Uppmuntra dem att följa de här känslorna. Sök Andens vägledning när du 
under bön överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisningstips

”Behandla felaktiga svar 
med respekt och artighet. 
Förvissa dig om att per
sonen i fråga fortfarande 
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).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände och 
förstod dem han under
visade. Han fann unika 
sätt att hjälpa dem att lära 
sig mer och växa. Hur väl 
känner du ungdomarna 
du undervisar? Hur kan 
du lära dig att förstå dem 
bättre? Hur kan det påver
ka ditt sätt att undervisa 
dem?
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Utvalt material

”Gud Fadern”, Stå fast i din tro, s. 63–65

Gud Fadern är den Högste, som vi tror på och som 
vi tillber. Han är alltings skapare, styresman och  
bevarare. Han är fullkomlig, har all makt och 
vet allt. Han ”har en kropp av kött och ben, lika 
påtaglig som en människas” (L&F 130:22).

Vår himmelske Fader är en domens och styrkans 
och kunskapens och maktens Gud, men han är 
också en Gud med fullkomlig barmhärtighet, god
het och kärlek. Trots att vi inte ”vet . . . vad allting 
betyder”, kan vi finna frid i den säkra kunskapen att 
han älskar oss (se 1 Nephi 11:17).

Vår andes Fader

En av livets stora frågor är: ”Vem är jag?” En  
omtyckt primärsång hjälper till och med små barn 
att besvara den frågan. Vi sjunger: ”Jag är Guds lilla 
barn, och han har satt mig här.” Vetskapen om att vi 
är Guds barn ger oss styrka, tröst och hopp.

Du är bokstavligen ett barn till Gud, andligen född i 
föruttillvaron. Som hans barn kan du vara förvissad 
om att du har gudomliga, eviga möjligheter och att 
han hjälper dig i dina uppriktiga ansträngningar att 
förverkliga dessa möjligheter.

Den högste Skaparen

Vår himmelske Fader är den högste Skaparen.  
Genom Jesus Kristus skapade han himlen och  
jorden och allt som finns där (se Mose 2:1). Alma 
sade: ”Allt tyder på att det finns en Gud. Ja, hela 
jorden och allt som finns på dess yta, ja, och dess 
rörelse, ja, och även alla planeterna som rör sig i 
sina regelbundna banor vittnar om att det finnes en 
högste Skapare” (Alma 30:44).

Begrunda då och då skapelsens skönhet: träd, blom
mor, djur, berg, havets vågor, ett nyfött barn. Ta dig 
tid att blicka uppåt, där stjärnornas och planeternas 
rörelser visar att ”Gud verkar i sitt majestät och sin 
kraft” (se L&F 88:41–47).

Frälsningsplanens upphovsman

Vår himmelske Fader vill att vi ska vara hos honom 
i evighet. Hans verk och härlighet är ”att åstad
komma odödlighet och evigt liv för människan” 
(Mose 1:39). För att möjliggöra detta, beredde han 
frälsningsplanen. Han sände sin älskade Son Jesus 
Kristus för att lossa dödens bojor och sona världens 
synder: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav 
sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte 
skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16). Detta 
offer är det yttersta uttrycket för vår Faders kärlek 
till oss.
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära mig se min 
himmelske Faders hand i allt?
Profeten Alma lärde: ”Allt tyder på att det finns en Gud” (Alma 30:44). Vår 
himmelske Fader älskar oss och välsignar oss dagligen. Om vi bara är upp
märksamma på det kan vi se hans makt och inflytande i vårt liv och i världen 
runt omkring oss. Vi kanske inte får se honom personligen, men när vi ser hans 
hand i allt kan det stärka vårt vittnesbörd om att han lever.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna att 
se Guds hand i sina liv?

Ps. 145:9; 1 Nephi 1:20 (Herrens 
ömma barmhärtighet är över alla 
hans verk)

Alma 30:44; Mose 6:63 (allt vittnar om 
att det finns en Gud)

L&F 59:21 (Gud förtörnas när vi inte 
erkänner hans hand i allt)

Kim B. Clark, ”Ögon till att se och 
öron till att höra”, Liahona, nov. 2015, 
s. 124–126

Henry B. Eyring, ”O, kommen ihåg, 
kommen ihåg”, Liahona, nov. 2007, s. 
66–69; se också videon ”O kommen 
ihåg, kommen ihåg”

David A. Bednar, ”Herrens innerliga 
barmhärtighet”, Liahona, maj 2005, 
s. 99–102; se också videon ”Herrens 
innerliga barmhärtighet“

Videor: ”Gud är vår Fader”, ”Vi 
bodde hos Gud”

”O, store Gud”, Psalmer, nr 48

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, and
ra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att berätta om up
plevelser de hade under den gångna 
veckan som stärkte deras vittnesbörd 
om evangeliet.

• Berätta om en gång när du såg hur 
Gud vägledde, skyddade eller välsig
nade dig i ditt liv. Bär vittnesbörd om 
din himmelske Fader.

När har du känt din him
melske Faders inflytande 
i ditt liv? Vad gör du för 
att känna hans ömma 
barmhärtighet?

Hur har du sett din 
himmelske Faders hand 
i ungdomarnas liv? Vad 
kan hindra ungdomarna 
från att se sin himmelske 
Faders inflytande i sina 
liv? Hur kan de välsignas i 
dag och i framtiden av att 
se hans inflytande?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan se Guds hand i sina 
liv. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din 
klass:

• Hjälp ungdomarna lära sig hur de 
kan se Guds hand i sina liv genom 
att be dem läsa äldste Kim B. Clarks 
tal ”Ögon till att se och öron till att 
höra”. Vad kan det talet lära dem om 
att se vår himmelske Faders hand och 
lyssna efter hans röst? Under samtalet 
kan ni tala om fördelarna med att 
kunna fysiskt se och höra och utman
ingen att inte kunna se eller höra. Hur 
kan du demonstrera vikten av att se 
och höra andligen? När har du eller 
ungdomarna hört eller sett andligen?

• Visa en av videorna som listas i det 
här förslaget. Be ungdomarna vara 
uppmärksamma på anledningar till 
att personerna i videon tror på Gud. 
Hur ser de här personerna Guds 
hand i världen omkring dem? Ser 
ungdomar na Guds hand på fler sätt? 
Be ungdomarna att uttrycka sina vitt
nesbörd om deras himmelske Faders 
inflytande i deras liv.

• Be ungdomarna läsa president 
Henry B. Eyrings tal ”O, kommen 
ihåg, kommen ihåg” eller se på videon 
med samma namn. Vilka välsignels
er fick president Eyring för att han 
sökte efter Guds hand i sitt liv? Be 
ungdomarna att tänka på sina egna 
upplevelser och utifrån dem svara på 
frågorna som president Eyring före
slog: ”Skickade Gud ett budskap bara 
till mig? Har jag sett Guds hand röra 
vid mitt … liv?” Uppmuntra dem att 
dela med sig av sina svar i par eller i 

mindre grupper. Be ungdomarna att 
bestämma sig för vad de ska göra för 
att ”finna sätt att se och komma ihåg 
Guds välvilja”.

• Be ungdomarna att sjunga, lyss
na till eller läsa psalmen ”O store 
Gud”. Be dem att göra en lista eller 
rita bilder på tavlan över det som 
psalmen säger visar på Guds storhet 
(de kan också läsa skriftställena som 
anges efter psalmen). Vilka andra 
saker kan ungdomarna lägga till 
listan som vittnar för dem om Guds 
kraft och kärlek? Be ungdomarna att 
tänka på kreativa sätt att uttrycka sina 
vittnesbörd om sin himmelske Fader. 
De kan till exempel använda listan 
till att själva skriva en kort psalm, 
eller de kan ta fotografier och göra 
ett bildspel. Uppmuntra dem att dela 
med sig av det de skapat under en 
kommande lektion.

• Skriv följande ofullständiga menin
gar på tavlan: ”Jag skulle beskriva öm 
barmhärtighet som _______. Ett exem
pel på öm barmhärtighet är ________. 
Jag kanske inte lägger märke till 
öm barmhärtighet om _______.” Be 
ungdomarna att fundera på hur de 
skulle fylla i luckorna medan de läser 
avsnittet ”Vad är Herrens innerliga 
barmhärtighet? i äldste David A. 
Bednars tal ”Herrens innerliga barm
härtighet” (eller medan de tittar på 
videon med samma namn). Be dem 
att delge sina tankar. Vilka exempel 

Undervisningstips

”När en person läser 
högt, bör du uppmuntra 
de andra att följa med i 
sina skrifter. Inbjud dem 
att lyss na och leta efter 
speciella principer eller 
begrepp. Ge dem tid att slå 
upp varje skriftställe innan 
det läses” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 56).
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på öm barmhärtighet har ungdomar
na sett i sina egna liv? Hur har de här 
upplevelserna stärkt deras vittnes
börd om sin himmelske Fader? Be 

dem att tänka på någon som de kan 
dela med sig av sina upplevelser med 
för att hjälpa dem stärka sin tro.

Be ungdomarna att berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan se sin himmelske Faders hand i sina liv? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Uppmuntra ungdomarna att försöka se Guds hand i sitt liv under den kommande veck
an. Be dem att dela med sig av sina upplevelser i början av lektionen nästa vecka.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde enkla 
berättelser och exempel ur 
verkliga livet. Han hjälpte 
sina efterföljare att upp
täcka hur deras vardagliga 
liv och världen omkring 
dem vittnade om evan
geliet. Finns det några 
exempel eller upplevelser 
i ditt liv som kan hjälpa 
ungdomarna att se hur allt 
vittnar om att det finns en 
Gud? Har ungdomarna 
upplevt något som de vill 
berätta om för de andra?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Herrens innerliga barm
härtighet”, Liahona, maj 2005, s. 99–102

Vid en stavskonferens nyligen visade sig Herrens 
ömma barmhärtighet i det gripande vittnesbördet 
från en ung hustru och fyrabarnsmor vars man 
dödats i Irak i december 2003. Denna ståndaktiga 
syster berättade hur hon, efter att ha fått meddel
ande om sin makes död, fick ett julkort och ett 
meddelande från honom. Mitt under den bittra 
verkligheten av ett dramatiskt förändrat liv kom till 
denna goda syster en mild påminnelse om att familj
en verkligen kan vara tillsammans för evigt. Med 
hennes tillåt else citerar jag från julkortet:

”Till den bästa familjen i världen! Jag önskar er en 
härlig tid tillsammans, kom ihåg julens sanna in
nebörd! Herren har gjort det möjligt för oss att vara 
tillsammans för evigt. Så även när vi är åtskilda, är 
vi ändå tillsammans som familj.

Gud välsigne er och beskydde er alla och låt denna 
jul bli vår kärleksgåva från oss till honom i höjden.

Kärleksfullt, Pappa och din käre man!”

Mannens ord om att vara åtskilda i denna jul
hälsning syftade naturligtvis på den separation  

som orsakades av hans militära uppdrag. Men för 
denna syster kom, som en röst ur stoftet från en 
bortgången evig livskamrat och far, välbehövlig 
andlig uppmuntran och vittnesbörd. Som jag redan 
sagt kommer inte Herrens ömma barmhärtighet 
slumpvis eller bara av en tillfällighet. Trofasthet, 
lydnad och ödmjukhet inbjuder Herrens ömma 
barmhärtighet till vårt liv, och det är ofta Herrens 
val av tidpunkt som gör att vi kan känna igen och 
värdesätta dessa viktiga välsignelser . . .

Vi bör inte underskatta eller förbise kraften i Her
rens ömma barmhärtighet. Enkelheten, skönheten 
och beständigheten i Herrens ömma barmhärtighet 
kan i hög grad stärka och beskydda oss under de 
svåra tider vi nu och i framtiden får uppleva. När 
enbart ord inte kan ge den tröst vi behöver eller 
uttrycka den glädje vi känner, när det helt enkelt är 
omöjligt att försöka förklara det oförklarliga, när 
logik och förnuft inte kan ge tillräcklig insikt om 
livets orättvisor och olikheter, när jordisk erfarenhet 
och bedömningar inte räcker till för att uppnå det vi 
önskar och när det känns som om vi är fullständigt 
ensamma, då kan vi i sanning välsignas av Herrens 
ömma barmhärtighet och få kraft att befria oss (se 
1 Nephi 1:20).
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JANUARI: GUDOMEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan den Helige Anden 
hjälpa mig att undervisa om 
evangeliet?
När vi undervisar om evangeliet bör vi ödmjukt erkänna att den Helige Anden 
är den verklige läraren. Vi har förmånen att få verka som redskap varigenom 
den Helige Anden kan undervisa, vittna, trösta och inspirera andra. Vi bör vara 
värdiga att ta emot Anden, be om hans vägledning under våra förberedelser 
och vår undervisning, samt skapa en atmosfär där de vi undervisar kan känna 
hans inflytande.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du till att delge 
ungdomarna?

Joh. 15:26; L&F 50:13–22; 52:9 (Hjälp
aren sänds för att undervisa om 
sanningen)

2 Nephi 33:1–2 (den Helige Anden 
överför våra ord till människobarnens 
hjärtan)

Alma 17:3 (Mosiahs söner förbereder 
sig för att undervisa med kraft och 
myndighet)

L&F 11:21; 84:85 (Anden hjälper oss 
att veta vad vi bör säga om vi söker 
efter att få Guds ord)

L&F 42:11–17 (om vi inte får del av 
Anden ska vi inte undervisa)

Dallin H. Oaks, ”Undervisa och lär 
genom Anden”, Liahona, maj 1999, 
s. 14–24

Matthew O. Richardson, ”Att under
visa på Andens sätt”, Liahona, nov. 
2011, s. 94–96

”Andens kraft i omvändelseprocess
en”, Predika mitt evangelium, s. 92–93

”Undervisa genom Anden”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 40–48

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, an
dra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur vet du att du under
visar genom Anden? Har 
du haft en andlig upplev
else som lärare som det är 
lämpligt att du berättar om 
för ungdomarna?

Vilka tillfällen får ung
domarna att undervisa 
varandra om evangeliet? 
Förstår de vad det innebär 
att undervisa genom 
Anden? Hur kan du hjälpa 
dem att känna vikten av 
att de följer Anden när de 
undervisar?



18

• Be ungdomarna att tänka på en 
gång när de kände Anden under en 
klass i kyrkan, seminariet eller familj
ens hemafton. Vad gjorde läraren för 
att bjuda in Anden?

• Be ungdomarna att lista tillfällen 
de får att undervisa andra om evan
geliet. Föreslå att de kan ta med 
både informella och oplanerade 

undervisningstillfällen och formella 
läraruppdrag. Skriv på tavlan: ”Vad 
innebär det att undervisa genom 
Anden?” Be ungdomarna att under 
lektionen begrunda hur de skulle 
svara på den frågan i relation till de 
undervisningstillfällen de listade. Be 
dem att dela med sig av sina tankar i 
slutet av lektionen. 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur man undervisar genom 
Anden. Välj, med den Helige Andens vägledning, en eller flera aktiviteter som funger
ar bäst för din klass:

• Be ungdomarna välja en av följande 
frågor: Varför är det viktigt att under
visa genom Anden? Hur välsignar 
Anden oss som lärare? Hur välsignar 
Anden dem vi undervisar? Vad bör 
vi göra för att bjuda in Anden till vår 
undervisning? Be varje klassmedlem 
att läsa ett skriftställe om att under
visa genom Anden (till exempel de 
som listas i det här förslaget) och hitta 
svaret på frågan de valde i skriftstäl
let. Ge klassmedlemmarna möjlighet 
att dela med sig av sitt skriftställe och 
svaret de hittade.

• Välj under bön ut avsnitt i äldste 
Dallin H. Oaks tal ”Undervisa och lär 
genom Anden” eller i Undervisning: 
Den största kallelsen, sidorna 40–48, 
som du tror kan hjälpa ungdomarna 
förstå vad som menas med att man 
undervisar genom Anden. Dela in 
klassen i små grupper och be varje 
grupp att läsa ett av avsnitten tillsam
mans och göra en lista över saker de 
kan göra för att undervisa genom 
Anden. Be grupperna att berätta för 
de andra om det de lärde sig och 
uppmuntra dem att lägga till saker 

i sin egen lista när de lyssnar på de 
andra grupperna. Be dem att begrun
da hur de kan tillämpa det de lärde 
sig när de får tillfälle att vara lärare i 
framtiden.

• Be ungdomarna att läsa Matthew 
O. Richardsons tal ”Att undervisa 
på Andens sätt” och hitta svar på 
frågorna: ”Hur undervisar Anden?” 
och ”Hur kan vi likna honom i vår 
undervisning?” Be dem att berätta för 
varandra om vad de hittar. När har de 
stött på en lärare som ”undervisade 
på Andens sätt”? Hur kan de följa 
den lärarens exempel nästa gång de 
undervisar?

• Läs tillsammans äldste Richard G. 
Scotts upplevelser på sidorna 41 och 
42 i Undervisning: Den högsta kallelsen. 
Be ungdomarna att jämföra de två 
upplevelserna. Varför var den Helige 
Anden närvarande under den första 
lektionen? Hur var den andra lektion
en annorlunda? Be ungdomarna att 
berätta hur de tänker tillämpa det de 
lärde sig av de upplevelserna nästa 
gång de får tillfälle att undervisa.

Undervisningstips

”Var inte rädd för tystnad. 
Människor behöver ofta 
tid till att fundera över 
och besvara frågor eller 
uttrycka vad de känner. 
Du kan göra en paus när 
du har ställt en fråga, efter 
det att någon berättat om 
en andlig upplevelse, eller 
när en person har svårt för 
att uttrycka sig” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 
66–67).
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• Ge alla i klassen ett exemplar av 
”Andens kraft i omvändelseprocess
en” ur Predika mitt evangelium (s. 92–
93). Be dem att läsa det tyst och söka 
efter svar på frågan ”Vad innebär det 
att undervisa genom Anden?” Be dem 
att berätta vad de hittar. Fråga ungdo
marna varför de tror att det är viktigt 
att de vet det här nu, innan de går ut 

som heltidsmissionärer. Uppmuntra 
dem att utföra aktiviteterna ”Person
liga studier” och ”Skriftstudier” på 
egen hand (om möjligt kan du be dem 
börja med dem under klasstiden). Be 
dem att skriva ner det som inspirerar 
dem när de läser skriftställena, så 
att de kan berätta om det för klassen 
under en kommande lektion.

Be ungdomarna att berätta om vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck 
fick de? Förstår de hur man undervisar genom Anden? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna att berätta vad de känner sig manade att göra på grund av det de lärde 
sig i dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under 
bön överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor 
som fick dem han un
dervisade att tänka och 
känna djupt. Han gav 
dem tillfälle att ställa egna 
frågor och dela med sig 
av egna insikter. Eftersom 
han älskade dem kunde 
de tryggt förmedla sina 
tankar och personliga 
känslor. Hur kan du hjälpa 
ungdomarna att känna att 
de tryggt kan förmedla 
sina tankar och personliga 
känslor?
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Utvalt material

”Andens kraft i omvändelseprocessen”, Predika mitt 
evangelium, s. 92–93

Den Helige Andens kraft är viktig i en persons 
omvändelse. Sträva efter att både förstå och tillämpa  
läran om omvändelse. President Boyd K. Packer 
förklarade Andens viktiga roll i omvändelsen:

”När omvändelsen äger rum sker den genom An
dens kraft. Framgång i missionsarbetet kräver dessa 
tre ting:

Vi måste förstå vad en undersökare måste känna för 
att uppleva omvändelsen.

Vi måste förstå hur en missionär måste känna sig för 
att kunna undervisa med Andens övertygande kraft.

Och därefter måste vi förstå hur en medlem måste 
känna sig för att på ett framgångsrikt sätt delta i 
omvändelseprocessen” (Konferens för missionspre
sidenter, 3 apr. 1985).

Ju bättre du förstår hur undersökare, missionär
er och medlemmar känner sig när de får Andens 
vittnesbörd, desto bättre förstår du din egen roll, 
vilken är att:

•  bli uppbyggd och ha ditt sinne upplyst när du 
forskar i skrifterna och undervisar om läran

•  skapa en atmosfär när du undervisar som 
gör att den Helige Anden kan bära vittne. Du 
gör detta genom att undervisa och vittna om 

återställelsens budskap. Undervisa enligt And
ens vägledning och vittna om att du genom 
den Helige Andens kraft vet att det du under
visar om är sant

•  följa Andens vägledning när du anpassar bud
skapet till vars och ens behov

•  inbjuda till handling. Undersökarnas tro växer 
när de omvänder sig, lyder buden och ingår 
och håller förbund.

Äldste M. Russell Ballard talade om Andens kraft: 
”Sann omvändelse kommer genom Andens kraft. 
När Anden påverkar hjärtan, förändras de. När 
enskilda . . . känner Anden påverka dem, eller när 
de ser bevis på Herrens kärlek och barmhärtighet 
i sina liv, blir de uppbyggda och andligen stärkta 
och deras tro på honom ökar. Dessa upplevelser av 
Anden blir en naturlig följd när någon är villig att 
undervisa om ordet. Det är så vi börjar känna att 
evangeliet är sant” (”Nu är det dags”, Liahona, jan. 
2001, s 89).

Den Helige Anden verkar i människors hjärtan för 
att åstadkomma dessa förändringar. När människor 
väljer att lyda buden får de en starkare känsla av 
den Helige Andens kraft och utvecklar tro till att 
lyda Kristus. Därför bör du hjälpa människorna du 
arbetar med att tillväxa i tro genom att inbjuda dem 
till omvändelse och att fatta beslut och hålla fast vid 
dem.
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Enheten finns på internet via lds.org/youth/learn.

ÖVERBLICK

Förslagen i den här enheten kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av studier och under
visning i frälsningsplanen. Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum lärde 
att ”två centrala delar i Faderns lycksalighetsplan är att inhämta lärdom genom tro och 
erfarenheter” (”Sök efter kunskap genom tro”, Liahona, sept. 2007, s. 19). Du kommer att 
få tillfälle att hjälpa ungdomarna att stärka sina vittnesbörd om frälsningsplanen och 
sin tro på sin förmåga att undervisa andra om den. Uppmuntra dem att ställa frågor 
om det de lär sig, att sträva efter att lära sig mer och att undervisa andra om det de 
upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Varför är lärandet en viktig del av vår himmelske Faders plan?
Varför är undervisning av evangeliet en viktig del av frälsningsplanen?
Vilken roll spelar valfriheten i att lära evangeliet?
Hur kan jag hjälpa andra att aktivt delta i lärandet?
Hur kan jag använda kyrkans musik för att lära mig mer om frälsningsplanen?
Hur kan jag hjälpa andra att förstå Kristi lära?

Februari: Frälsningsplanen
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är lärandet en viktig del 
av vår himmelske Faders plan?
En av huvudanledningarna till att vår himmelske Fader sände oss till jorden 
var att vi skulle få möjligheter att lära och bli mer lika honom. Om vi är lydiga 
och läraktiga hjälper han oss att lära oss det vi behöver veta, rad på rad, under 
livets gång. Vår himmelske Fader förväntar sig att vi använder kunskapen vi 
får till att välsigna andra och bygga upp hans rike.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad får dig att vilja fortsätta att 
lära livet ut?

2 Nephi 28:27–30; L&F 98:11–12 (Her
ren har lovat att undervisa oss ”rad 
på rad” om vi studerar och lever efter 
det vi lär oss)

Alma 12:9–11; L&F 50:40 (om vi är 
lydiga och läroaktiga fortsätter vi att 
lära livet ut)

L&F 88:77–80 (Herren vill att vi ska 
lära oss så att vi kan vara förberedda 
på att ära våra kall)

Dieter F. Uchtdorf, ”’Inte är det väl 
jag, Herre?’”, Liahona, nov. 2014, 
s. 56–59

Dallin H. Oaks och Kristen M. Oaks, 
”Kunskap och sista dagars heliga”, 
Liahona, apr. 2009, s. 26–31

”Utbildning”, Vägledning för de unga 
(2011), s. 9–10

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

Video: ”Du vet tillräckligt” (äldste 
Neil L. Andersen undervisar om att 
kunskap kommer rad på rad)

Skapa samband

Använd lektionens inledning till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mellan det 
de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klasser i 
kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att evangeliet är 
relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Vilka tillfällen har du att 
lära dig mer? Hur har du 
välsignats genom att göra 
det?

Hur kan du hjälpa 
ungdom arna att förstå 
vikten av att de söker 
lärdom livet ut? Vad kan 
du göra för att hjälpa dem 
se värdet av deras seku
lära studier och studier i 
evangeliet?
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• Vad har ungdomarna lärt sig om 
olika aspekter av frälsningsplanen 
(som förbund, lydnad, försoningen 
och livet efter döden)? Vad kan de 
berätta om för varandra?

• Skriv på tavlan: ”Varför är lärandet 
en viktig del av vår himmelske Faders 
plan?” Ge ungdomarna tid under lek
tionen till att tänka på den frågan och 
skriva ner några möjliga svar. Be dem 
under slutet av klassen att berätta vad 
de skrev.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa till med att inspirera ungdomarna till att lära livet 
ut. Välj med Andens ledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Skriv på tavlan: ”Varför är lärandet 
en viktig del av vår himmelske Faders 
plan? Be ungdomarna att fundera 
över den frågan medan de läser 
avsnittet ”Självrannsakan” i president 
Dieter F. Uchtdorfs tal ”Inte är det väl 
jag, Herre?” Ge dem tillfälle att sam
tala om sina insikter. Be dem berätta 
om ändringar som de har gjort i sina 
liv tack vare sina studier av skrifterna 
och levande profeters lärdomar.

• Be varje ungdom att läsa ett av 
skriftställena i det här förslaget och 
söka efter principer som handlar om 
lärande. Be var och en att rita en bild 
eller en översikt som representerar 
principerna i skriftstället. Be ungdom
arna att använda sina bilder till att 
undervisa varandra om det de läste. 
Vad lär dessa skriftställen om vikten 
av lärandet i vår himmelske Faders 
plan?

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Utbildning” i Vägledning för de unga, 
även skriftställena. Be hälften av 
klassen att söka efter det som vår 
himmelske Fader vill att vi ska göra, 

och be den andra hälften att söka efter 
hans utlovade välsignelser. Be dem 
att berätta vad de hittar och välja ut 
något som de känner att de behöver 
bli bättre på. Samtala tillsammans 
om hur de kan bli bättre inom dessa 
områden och uppmuntra ungdomar
na att sätta upp personliga mål om att 
tillämpa Herrens råd.

• Visa videon ”Du vet tillräckligt” 
och be ungdomarna att berätta om det 
äldste Neil L. Andersen lär dem om 
hur vi får kunskap. Vad skulle de säga 
till en vän som har det svårt eftersom 
han eller hon inte förstår allt som har 
med evangeliet att göra? Hur kan de 
hjälpa sin vän förstå varför lärande är 
en del av vår himmelske Faders plan?

• Be ungdomarna att läsa 
”Frälsnings planen” i Stå fast i din tro 
(s. 48–50), inklusive skriftställena som 
nämns, och hitta något som de inte 
tidigare kände till. Be dem att berätta 
om det som de lär sig och samtala om 
varför vår himmelske Fader vill att vi 
ska fortsätta att lära oss.

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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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vikten av att lära i vår 
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

• Be ungdomarna att tänka på en 
del av frälsningsplanen som de vill 
undervisa en vän eller familjemedlem 
om. Vad kan de göra för att lära mer 
om ämnet?

• Bär ditt vittnesbörd om välsignels
erna vi får när vi söker lärdom under 
hela livet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var ett fullkom
ligt exempel på allt han 
undervisade om. 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. 
Vad kan du göra för att 
visa ungdomarna du un
dervisar att du älskar att 
lära dig?
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Utvalt material

”Utbildning”, Vägledning för de unga (2011), s. 9–10

Utbildning är en viktig del av vår himmelske Faders 
plan för att hjälpa dig att bli mer lik honom. Han 
vill att du ska få större kunskap och utveckla dina 
färdigheter och talanger, din kraft att utföra dina 
plikter på ett bra sätt, och din förmåga att uppskatta 
livet. Den utbildning du får kommer att vara värde
full under jordelivet och i livet efter detta.

Din utbildning förbereder dig för att tjäna bättre i 
världen och i kyrkan. Den hjälper dig att ta hand om  
dig själv, dina närstående och behövande. Den kom
mer också att hjälpa dig att vara en vis rådgivare 
och livskamrat till din framtida man eller fru, och en 
kunnig och effektiv lärare till dina framtida barn.

Utbildning är en investering som ger stor utdelning 
och kommer att öppna dörrar som annars kanske 
skulle vara stängda för dig. Planera nu att skaffa dig 

en utbildning. Var villig att arbeta flitigt och göra 
uppoffringar om så krävs. Berätta om dina utbild
ningsmål för familj, vänner och ledare så att de kan 
stödja och uppmuntra dig.

Bevara din entusiasm för att lära livet ut. Finn  
glädje i att fortsätta att lära och i att utveckla dina 
intressen. Välj att aktivt ta del av de tillfällen till att 
studera som finns tillgängliga för dig.

Andlig lärdom bör också ingå i din utbildning. 
Studera skrifterna och de nutida profeternas ord. 
Delta i seminariet och institutet. Fortsätt att hela  
ditt liv lära dig om vår himmelske Faders plan.  
Den andliga kunskapen hjälper dig att möta livets 
utmaningar och inbjuder den Helige Andens 
sällskap.

Alma 37:35; Läran och förbunden 88:77–80
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är undervisning av 
evangeliet en viktig del 
av frälsningsplanen?
Vår himmelske Faders barn måste lära sig om evangeliet för att lycksalighets
planen ska kunna genomföras. Därför behöver Gud att vi alla hjälper till med 
att undervisa familjen, andra medlemmar i kyrkan och dem som ännu inte har 
tagit emot evangeliet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att berätta för 
ungdomarna?

Luk. 2:46–52 (Frälsaren undervisade 
andra om evangeliets sanningar när 
han var ung)

2 Nephi 2:8 (det är viktigt att till
kännage dessa sanningar)

L&F 43:8; 88:77–80 (Herren befaller 
oss att undervisa varandra)

Undervisning: Den högsta kallelsen, 
s. 3–4

Video: ”Undervisning bidrar till att 
rädda liv”

Skapa samband

Använd lektionens inledning till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mellan det 
de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klasser i 
kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att evangeliet är 
relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Följ upp det som ungdomarna 
lärde sig under Söndagsskolan förra 
veckan. Hur fortsatte de att lära under 
veckan?

• Be ungdomarna samtala om 
när någon lärde dem något på ett 

betydelsefullt sätt. Du kan också 
berätta om en egen upplevelse.

• Be ungdomarna berätta om när 
de har undervisat om evangeliet (till 
exempel hemma, för en vän eller i 
kyrkan). Varför är undervisning en 
viktig del av Guds plan för sina barn?

Vilket inflytande har en 
lärare i evangeliet haft på 
dig? Vilket inflytande har 
du på dem du undervisar?

Vilka andra undervisar 
ungdomarna i din klass? 
Vilket inflytande har de 
lärarna på ungdomarnas 
liv?

När har ungdomarna fått 
tillfälle att undervisa? Hur 
har de hjälpt andra?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att förstå vikten av att undervisa 
om evangeliet i vår himmelske Faders plan. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Visa en bild på Frälsaren när han 
undervisar i templet (se Evangelie
bilder, nr 34) och be ungdomarna läsa 
Lukasevangeliet 2:46–52. Hur vik
tigt tyckte Frälsaren redan som ung 
att det var att undervisa? Vad mer 
kan berättelsen lära oss om varför 
undervisning är en viktig del av vår 
himmelske Faders plan? Be ungdom
arna att tänka på och göra en lista 
över alla tillfällen de för närvarande 
har att vara lärare (uppmuntra dem 
att ta med informella situationer, som 
samtal med vänner). Be ungdomarna 
att välja en punkt på listan och tänka 
på följande fråga: ”Hur kan jag hjälpa 
till att genomföra min himmelske 
Faders plan genom att ta vara på det 
här undervisningstillfället?” Be dem 
att berätta om sina tankar.

• Visa videon ”Undervisning bidrar 
till att rädda liv” och be ungdomarna 
att tänka på effektiva lärare i evangeli
et som de har haft, inklusive föräldrar 

och andra familjemedlemmar. Dela 
in dem i par och be dem att berätta 
för varandra om lärarna de tänkte 
på. Vad var det som gjorde att deras 
undervisning var verksam? Hur har 
de här lärarna hjälpt till att genomföra 
vår himmelske Faders plan? Vad kan 
ungdomarna göra för att följa deras 
exempel?

• Be ungdomarna att läsa sidorna 
3 och 4 i Undervisning: Den högsta 
kallelsen och söka efter ett uttalande 
som svarar på frågan ”Varför är 
undervisning av evangeliet en viktig 
del av frälsningsplanen?” Be dem att 
skriva ner sina uttalanden på ett litet 
kort och samla sedan in korten. Läs 
ett av korten, och be klassmedlem
men som skrev det svaret att ställa sig 
framför klassen och förklara varför 
han eller hon valde just det uttaland
et. Uppmuntra dem att berätta om en 
upplevelse de haft som är ett exempel 
på uttalandet de valde.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför undervisning av 
evangeliet är en del av frälsningsplanen? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

• Fråga ungdomarna vilka tankar de 
fick i dag om undervisning. Vad kan 
de göra för att följa dessa tankar?

• Bär ditt vittnesbörd om vikten av 
undervisning.

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).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
för att undervisa andra om 
evangeliet. Han tillbring
ade tid i ensamhet, i bön 
och fasta. I enskilda ögon
blick sökte han sin him
melske Faders vägledning. 
Hur kan du förbereda dig 
själv andligen för att un
dervisa ungdomarna?
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Utvalt material

Utdrag ur Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 3–4

Undervisningens roll i vår himmelske Faders plan

För att tillfullo kunna utöva vår fria vilja i rättfär
dighet måste vi lära oss om Frälsaren och lärdom
arna i hans evangelium. Därför har alltid under
visning om evangeliet spelat en viktig roll i vår 
himmelske Faders plan för sina barn.

I den förjordiska andevärlden erhöll vi vår ”första 
undervisning . . . förbereddes på att komma fram 
i Herrens rätta tid för att arbeta i hans vingård för 
människosjälarnas frälsning” (L&F 138:56). Efter 
det att Adam och Eva drivits ut ur lustgården sände 
Herren änglar att undervisa dem om återlösnings
planen (se Alma 12:27–32). Han befallde senare 
Adam och Eva att ”oförbehållsamt undervisa” sina 
barn detta (se Mose 6:57–59).

I varje evangelieutdelning har Herren lett under
visningen om återlösningsplanen. Han har skickat 
änglar (se Mosiah 3:1–4; Moroni 7:29–32; Joseph 
Smith – Historien 1:30–47), kallat profeter (se Amos 
3:7), tillhandahållit skrifterna (se L&F 33:16) och 
hjälpt människor att lära känna sanningen genom 
den Helige Andens kraft (se 1 Nephi 10:19; Moroni 
10:5). Han har befallt sina efterföljare att undervisa 
sin familj om evangeliet (se 5 Mos. 6:5–7; Mosiah 
4:14–15; L&F 68:25–28), andra medlemmar i kyr
kan (se L&F 88:77–78, 122) och dem som ännu inte 
mottagit evangeliets fullhet (se Matt. 28:19–20; L&F 
88:81) . . .

Varje medlem är en lärare

När den uppståndne Frälsaren undervisade nephit
erna sade han: ”Håll . . . upp ert ljus så att det lyser 
för världen. Se, jag är det ljus som ni skall hålla upp 
– det som ni har sett mig göra” (3 Nephi 18:24). I 
denna befallning från Herren gjordes ingen skillnad 
på dem som hörde hans röst. Alla blev befallda att 
undervisa.

Detsamma gäller i dag. Ansvaret att undervisa om 
evangeliet är inte begränsat till dem som fått en for
mell kallelse som lärare. Som medlem i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga har man ett ansvar att 
undervisa om evangeliet. Som förälder, son, dotter, 
make, hustru, broder, syster, ledare i kyrkan, lärare 
för en klass, hemlärare, besökslärare, medarbetare, 
granne eller vän får du möjligheter att undervisa. Ib
land kan du undervisa öppet och direkt genom det 
du säger och vittnesbördet du bär. Och du under
visar alltid genom exempel.

Herren sade: ”Ty se, detta är mitt verk och min här
lighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för 
människan” (Mose 1:39). När du tänker på den roll 
som evangelieundervisning spelar för frälsning och 
upphöjelse av Guds barn, kan du då föreställa dig 
en ädlare eller mer helig plikt? Den kräver ihärdiga 
ansträngningar från din sida att öka din kunskap 
och förbättra dina färdigheter, och du vet att Her
ren kommer att öka din förmåga när du undervisar 
på det sätt han befallt. Det är ett kärleksarbete – en 
möjlighet att hjälpa andra utöva sin fria vilja i rät
tfärdighet, komma till Kristus och få det eviga livets 
välsignelser.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilken roll spelar valfriheten 
i att lära evangeliet?
Vår himmelske Fader gav oss friheten att verka av oss själva, utan att påverkas 
av annat (se 2 Nephi 2:26). Den principen gäller alla delar av våra jordiska liv, 
även vår strävan att lära oss om evangeliet. Vi måste själva lära oss evangeli
et – ingen annan kan göra det åt oss. Det är meningen att vi ska vara aktiva i 
att lära oss evangeliet, inte passiva. När vi använder vår valfrihet till att flitigt 
söka sanningen välsignar Herren oss med större ljus och kunskap.

Förbered dig andligen

Studera nedanstående resurser. Vilka avsnitt eller exempel kan du använda för att 
hjälpa ungdomarna att förstå vad det innebär att aktivt delta i lärandet?

Joh. 7:17 (vi måste göra vår him
melske Faders vilja för att förstå 
hans lära)

Jak. 1:22 (var ordets görare, inte bara 
dess hörare)

1 Nephi 10:19 (om vi flitigt söker san
ningen så finner vi den)

2 Nephi 2:26 (vi ska verka av oss själ
va, utan att påverkas)

L&F 50:24 (när vi tar emot sanningen 
och tillämpar den får vi mer sanning)

L&F 88:118 (vi söker lärdom genom 
studier och genom tro)

David A. Bednar, ”Sök efter kunskap 
genom tro”, Liahona, sep. 2007, s. 16–24

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (under personliga studier, seminariet, andra klasser 
i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att evangeliet 
är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Tänk på något du lärde 
dig nyligen. Vad gjorde du 
för att lära dig det? Hur 
kändes det?

Hur kan man få ungdo
marna att aktivt vilja lära 
sig mer om evangeliet?

Vilka i klassen tror du är 
aktivt engagerade i att 
lära? Vilka är det inte? 
Hur kan du samarbeta 
med andra lärare för att 
uppmuntra ungdomarna 
att aktivt delta i lärandet, 
både i klassen och på egen 
hand?
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• Be ungdomarna att göra en lista 
över sådant de lärt sig under semina
riet, sakramentsmötet, sina personliga 
studier eller vid andra tillfällen. Sam
tala i klassen om hur allt detta står i 
relation till frälsningsplanen.

• Be ungdomarna att berätta om en 
favoritlektion som de aktivt deltog 

i (till exempel under familjens he
mafton, ett hemlärarbesök, under 
Söndagsskolan eller i Primär). Hur 
deltog de? Hur lärde de sig mer 
genom att de deltog? Vilka andra sätt 
att delta i lärandet finns det? (Du kan 
påpeka att man kan delta på andra 
sätt än genom att bara svara på frågor 
i klassen.)

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att inspireras till att aktivt söka 
kunskap om evangeliet. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för din klass:

• Uppmuntra ungdomarna att 
berätta om exempel på personer i 
skrifterna som aktivt sökte kunskap 
om evangeliet (se till exempel 1 Nephi 
2:14–16 [Nephi], Läran och förbunden 
138:1–11 [Joseph F. Smith] och Joseph 
Smith – Historien 1:10–18 [Joseph 
Smith]). Vilka principer om att lära sig 
evangeliet kan ungdomarna upptäc
ka när de läser om dessa exempel? 
(Nephi lyssnade till exempel till sin 
fars undervisning, kände en önskan 
att själv få kunskap om detta och 
handlade därefter.) Vad vill ungdo
marna lära sig om frälsningsplanen? 
Hur kan de tillämpa dessa principer 
på sitt lärande?

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Att söka efter kunskap genom tro: 
Att verka istället för att bli påverkad” 
i äldste David A. Bednars tal ”Sök 
efter kunskap genom tro”. Be dem 
att vara uppmärksamma på det som 
äldste Bednar föreslår att de kan göra 
för att ta ett större ansvar för sitt eget 

lärande av evangeliet. Vad kommer 
de sedan att göra för att tillämpa hans 
råd i deras egen strävan att lära sig 
mer om frälsningsplanen?

• Skriv skriftställena som listas i 
det här förslaget på tavlan. Be varje 
klassmedlem att välja ett, läsa det och 
söka efter svar på följande fråga: Vilka 
välsignelser får vi genom att aktivt 
söka kunskap? Be eleverna att berät
ta vad de hittar. Be dem att på egen 
hand avsluta följande mening: ”Jag 
tänker söka kunskap om evangeliet 
på ett mer aktivt sätt genom att ...” Be 
några av ungdomarna att berätta om 
sina planer för klassen.

• Be ungdomarna att läsa Läran och 
förbunden 58:26–28 och söka efter 
sätt som Herrens råd kan tillämpas på 
deras roll som elever i evangeliet. Be 
dem att lista några val de måste göra 
som elever (som att delta i samtalen 
under lektionen eller sätt att förbereda 
sig andligen inför lektionen). Vilka är 
några av följderna av dessa val?

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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Be ungdomarna att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vilken roll valfriheten 
spelar i att lära evangeliet? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

• Vad kan ungdomarna göra för 
att tillämpa det de lärde sig när de 
studerar frälsningsplanen i sina andra 
klasser i kyrkan? Hur kan du stödja 

dem i deras strävan att aktivt söka 
kunskap?

• Bär ditt vittnesbörd om 
välsignelser na som kommer av att 
man flitigt söker lärdom.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde sig av 
enkla berättelser, liknelser 
och exempel ur verkliga 
livet när han undervisade. 
Han hjälpte andra att 
upptäcka lärosatser i 
evangeliet genom att de 
drog paralleller till egna 
upplevelser. Hur kan du 
hjälpa ungdomarna att 
inse att det finns exempel 
på det du lär ut i deras 
egna liv?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Sök efter kunskap genom 
tro”, Liahona, sep. 2007, s. 16–24

Vad är sambandet mellan tro som handlingsprin
cip hos alla intelligenta varelser och inlärning av 
evangeliet? Vad innebär det att söka efter kunskap 
genom tro?

I den stora uppdelningen av alla Guds skapel
ser finns det både det som verkar och det som 
påverkas” (se 2 Nephi 2:13–14). Som söner och 
döttrar till vår himmelske Fader har vi välsignats 
med handlingsfrihet vilket är förmågan och kraften 
att handla självständigt. Vi har getts gåvan att 
kunna handla av fri vilja, och vi bör huvudsakligen 
verka av oss själva och inte bara låta oss påverkas – 
särskilt när vi söker efter att få och tillämpa andlig 
kunskap.

Två centrala delar i Faderns lycksalighetsplan är 
att inhämta lärdom genom tro och erfarenheter. 
Frälsaren bevarade handlingsfriheten genom för
soningen och gjorde det möjligt för oss att verka 
och lära genom tro. I sitt uppror mot planen sökte 
Lucifer tillintetgöra människans handlingsfrihet och 
hans avsikt var att vi endast skulle påverkas i vår 
inlärning . . .

Den som söker efter kunskap och väljer att handla 
i enlighet med sanna principer öppnar sitt hjärta 
för den Helige Anden och inbjuder hans undervis
ning, kraftfulla vittnesbörd och bekräftande vittne. 
Att lära sig genom tro kräver andlig, mental och 
fysisk ansträngning och inte bara ett passivt mot
tagande. Det är genom uppriktiga och ständiga 

trosinspirerade handlingar som vi visar vår him
melske Fader och hans Son, Jesus Kristus, att vi 
är villiga att lära och ta emot undervisning från 
den Helige Anden. Inlärning genom tro inbegriper 
sålunda att utöva handlingsfriheten att verka enligt 
övertygelsen om det vi hoppas och inbjuder vår 
ende sanne lärare, Herrens Ande, att ge oss visshet 
om det vi inte ser.

Tänk på hur missionärer hjälper undersökare 
att lära sig genom tro. Att ingå och hålla andliga 
åtaganden, till exempel att studera och be om Mor
mons bok, gå på möten och hålla buden, kräver att 
undersökaren utövar tro och handlar. En av mis
sionärens grundläggande uppgifter är att hjälpa en 
undersökare göra och hedra åtaganden – att handla 
och lära genom tro. Undervisning, uppmaningar 
och förklaringar, hur viktiga de än må vara, kan 
aldrig ge en undersökare ett vittnesbörd om att det 
återställda evangeliet är sant. Det är endast när en 
undersöka res tro leder till handling och öppnar vä
gen till hjär tat som den Helige Anden kan vittna och 
bekräfta. Det är uppenbart att missionärer måste 
lära sig undervisa genom Andens kraft. Men lika 
viktigt är ansvaret som missionärerna har att hjälpa 
undersökare lära sig genom tro . . .

I slutändan är det så att ansvaret för att lära sig 
 genom tro och tillämpa andliga sanningar vilar 
på var och en av oss personligen. Detta är ett allt 
allvarligare och viktigare ansvar i världen vi lever 
i nu och i framtiden. Vad, hur och när vi lär oss 
stöds av – men är inte beroende av – en lärare, en 
presenta tionsmetod eller ett särskilt ämne eller en 
särskild lektionsutformning.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hjälpa andra 
att aktivt delta i lärandet?
Vi har alla ansvaret att lära oss om evangeliets lärdomar genom eget flitigt 
arbete. Som lärare i evangeliet kan vi hjälpa dem vi undervisar att ta ansvar för 
sitt eget lärande. Vi kan väcka en önskan hos andra att studera, förstå och leva 
efter evangeliet. Vi har störst framgång som lärare när vi hjälper dem vi under
visar att själva upptäcka evangeliets principer och hämta styrka från Gud.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du är mest till hjälp för 
ungdomarna du undervisar?

Matt. 16:13–16 (Frälsaren bad Petrus 
att vittna)

Matt. 28:18–19; Luk. 10:1–9 (Frälsaren 
ger sina lärjungar ansvar att under
visa och tjäna andra)

Mark. 10:17–21 (Frälsaren ber dem 
han undervisar att handla i tro)

Luk. 7:36–43 (Frälsaren ställer frågor 
som inbjuder dem han undervisar att 
tänka på hans budskap)

Joh. 3:1–13 (Frälsaren svarar på 
frågorna som de som han undervisar 
ställer)

3 Nephi 11:13–15 (Frälsaren ber dem 
han undervisar att lära känna honom 
personligen)

3 Nephi 17:1–3 (Frälsaren ber dem 
som han undervisar att förbereda sig 
för större kunskap)

L&F 88:122 (elever blir uppbyggda 
när de berättar för varandra om sina 
tankar och insikter och lyssnar på 
varandra)

David A. Bednar, ”Vaka och håll ut”, 
Liahona, maj 2010, s. 40–43

”Uppmuntra till flitiga studier”, 
Undervisning: Den högsta kallelsen, 
s. 208–212

Skapa samband

Använd lektionens inledning till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mellan det 
de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klasser i 
kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att evangeliet är 
relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

När har du som klass
medlem deltagit på ett be
tydelsefullt sätt? Hur blir 
upplevelsen annorlunda 
om du inte deltar?

Hur kan man delta på 
ett betydelsefullt sätt 
i lärandet, förutom att 
kommentera? Vad gör 
du för att uppmuntra till 
delaktighet?

Vilka undervisningstill
fällen har ungdomarna 
haft? Hur bad de dem som 
de undervisade att aktivt 
delta i lärandet? Hur kan 
du bygga vidare på deras 
erfarenhet som lärare?



35

• Be ungdomarna att berätta om när 
de fick tillfälle att lära eller undervisa 
utanför klassen nyligen. Hur fick de 
hjälp av principerna som de lärt sig 
under veckorna som har gått?

• Be ungdomarna att samtala om 
nackdelarna med att tillhöra en klass 

där bara läraren pratar och eleverna 
inte uppmanas att delta. Hjälp dem 
att göra en lista på olika sätt som 
elever aktivt kan delta i lärandet 
på (både i och utanför klassen) Hur 
kan en lärare uppmuntra till sådan 
delaktighet? 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur man kan hjälpa dem som 
man undervisar att aktivt delta i lärandet. Välj med hjälp av Andens vägledning en 
eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna att gå igenom 
sidorna 4–5 i Undervisa om evangeliet 
på Frälsarens sätt och göra en lista på 
tavlan över hur Frälsaren bad de han 
undervisade att aktivt delta i sitt eget 
lärande. Be ungdomarna att välja en 
punkt i listan och arbeta i par för att 
hitta exempel på när Frälsaren under
visade på det sättet i skrifterna (till  
exempel i skriftställena som listas i 
det här förslaget). Du kan också be 
dem att tänka på en egen upplevelse 
där en lärare undervisade dem om 
något på ett liknande sätt. Be varje 
par att berätta för klassen om vad de 
hittar. Samtala om hur ungdomarna 
kan använda sig av Frälsarens me
toder när de undervisar. Varför är 
det viktigt att du engagerar dem du 
undervisar på de här sätten?

• Ge flera klassmedlemmar i uppgift 
att studera en princip från sidorna 

63–74 i Undervisning: Den högsta 
kallelsen innan lektionen. Be dem 
att förbereda sig för att undervisa 
resten av ungdomarna om sin princip 
under lektionen. Be dem att bland 
annat förklara hur principen de valde 
uppmuntrar elever att aktivt delta 
i sitt eget lärande. Uppmuntra dem 
också att tillämpa principen under sin 
presentation.

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Uppmuntra barnen att handla” i 
äldste David A. Bednars tal ”Vaka och 
håll ut”. Be ungdomarna att söka efter 
och berätta om varför lärare i evan
geliet bör uppmuntra dem som de 
undervisar att aktivt delta i sitt eget 
lärande. Be ungdomarna att samtala 
om när de har stött på lärare som un
dervisar på de sätt som äldste David 
A. Bednar beskriver. Hur påverkade 
det sättet att undervisa deras lärande?

Be ungdomarna att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan hjälpa andra 
att aktivt delta i lärandet? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

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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Inbjud till handling

Be ungdomarna att tänka på de möjligheter de har att undervisa varandra om 
frälsnings planen. Uppmuntra dem att fundera på hur de kan hjälpa dem de undervisar 
att delta på ett betydelsefullt sätt. Be dem under en framtida lektion att berätta vad de 
gjorde.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde sig av 
enkla berättelser, liknelser 
och exempel ur verkliga 
livet för att hjälpa andra 
förstå det han undervisade 
om. Han hjälpte dem 
att upptäcka lärosatser i 
evangeliet genom att de 
drog paralleller till egna 
upplevelser. Hur kan 
ungdomarna hjälpa andra 
att aktivt delta i att lära sig 
om evangeliet?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Vaka och håll ut”, 
 Liahona, maj 2010, s. 40–43

Som elever i evangeliet bör vi vara ”ordets görare, 
inte bara dess hörare” (Jak. 1:22). Våra hjärtan öpp
nas för den Helige Andens inflytande när vi utövar 
vår handlingsfrihet på rätt sätt och verkar enligt 
rätta principer – och därigenom inbjuder vi hans 
undervisning och intygande kraft. Föräldrar har 
det heliga ansvaret att hjälpa barnen att handla och 
söka lärdom genom tro. Och ett barn är aldrig för 
ungt för att ta del i detta mönster för sökandet efter 
lärdom.

Ge en man en fisk och du mättar honom för dagen. 
Lär en man att fiska och du mättar honom för livet. 
Som föräldrar och lärare i evangeliet sysslar ni och 
jag inte med att dela ut fisk. I stället arbetar vi med 
att hjälpa våra barn att lära sig att ”fiska” och bli 
andligt stabila. Det livsviktiga målet uppnår vi bäst 
när vi uppmuntrar våra barn att verka i enlighet 
med rätta principer – när vi hjälper dem att lära 
genom att omsätta i handling. ”Om någon vill göra 
hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud” 
(Joh. 7:17). Sådan inlärning kräver andlig, mental 
och fysisk ansträngning och inte bara ett passivt 
mottagande.

För att uppmuntra barn att som elever i evangeliet 
verka och inte bara påverkas behöver vi läsa och 

tala om Mormons bok och bära spontana vittnes
börd i våra hem. Föreställ er till exempel en he
mafton där barnen inbjuds och förväntas komma 
förberedda att ställa frågor om vad de läser och lär  
sig i Mormons bok – eller om något som nyligen 
betonades i ett samtal om evangeliet eller i ett 
spontant vittnesbörd i hemmet. Och tänk er också 
att barnen ställer frågor som föräldrarna inte är 
tillräckligt förberedda på att besvara. En del för
äldrar kanske oroar sig över ett så ostrukturerat sätt 
att hålla hemafton. Men de bästa hemaftnarna är 
inte nödvändigtvis produkten av i förväg färdig
ställda, köpta eller nerladdade paket med översikter 
och visuella hjälpmedel. Vilken härlig möjlighet för 
familjen att söka i skrifterna tillsammans och bli 
handledd av den Helige Anden. ”Ty predikanten 
var inte bättre än åhöraren, inte heller var läraren 
bättre än eleven . . . och de arbetade alla, var och en 
efter sin styrka” (Alma 1:26).

Hjälper ni och jag våra barn att bli verksamma per
soner som verkar och söker lärdom genom studier 
och genom tro, eller har vi fostrat dem att vänta 
på att bli undervisade och påverkade? Ger vi som 
föräldrar i första hand våra barn något att äta som 
kan jämföras med en andlig fisk, eller hjälper vi 
dem genomgående att verka, att själva lära sig och 
att stå fasta och orubbliga? Hjälper vi våra barn att 
vara ivrigt sysselsatta med att be, söka och bulta?” 
(se 3 Nephi 14:7).
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag använda kyrkans 
musik för att lära mig mer 
om frälsningsplanen?
Första presidentskapet lärde: ”Några av de främsta predikningarna finner vi i 
psalmerna. Sångerna inspirerar oss att omvända oss och göra goda gärningar, 
bygga upp vittnesbörd och tro, trösta de sörjande och trötta, och de inspirerar 
oss att hålla ut till änden” (Psalmer, s. IX). De flesta principerna i evangeliet, 
däribland de som handlar om frälsningsplanen, undervisas på ett mäktigt sätt i 
psalmer och annan musik i kyrkan.

Förbered dig andligen

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

Kol. 3:16 (undervisa varandra med 
psalmer och musik)

L&F 25:12 (de rättfärdigas sång är en 
bön till Herren)

Dallin H. Oaks, ”Gudsdyrkan genom 
sång”, Nordstjärnan, jan. 1995, s. 8–10

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

”Förord av första presidentskapet”, 
Psalmer, s. IX–X

”Förbättra lektionerna med musik”, 
Undervisning: Den högsta kallelsen, 
s. 172–1

Skapa samband

Använd lektionens inledning till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mellan det 
de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klasser i 
kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att evangeliet är 
relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att berätta om 
något i frälsningsplanen som de vill 
samtala om med en vän. Vad kan de 
göra för att hjälpa vännen att lära sig 
mer?

• Läs tillsammans förordet av första 
presidentskapet i psalmboken (s. 
IX–X). Be ungdomarna att lista det 
som första presidentskapet ber oss att 
göra och välsignelserna de utlovar på 
tavlan. 

Vilka sanningar i evan
geliet har du lärt genom 
psalmer eller annan musik 
i kyrkan? Hur har musiken 
påverkat ditt vittnesbörd 
och din tro? Vilka upp
levelser har lärt dig om 
musikens kraft?

Tänk på ungdomarna 
som du undervisar. Hur 
påverkar musiken deras 
liv? Vilka av ungdomarna 
kan hjälpa dig att under
visa de andra ungdomarna 
om musikens upplyftande 
kraft?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att använda kyrkans musik för att 
lära sig mer om frälsningsplanen. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Visa ungdomarna hur man kan 
använda ämnesregistret i psalmbo
ken eller barnens sånger för att hitta 
musik som handlar om frälsnings
planen. Be varje ungdom att välja en 
psalm eller sång och studera texten 
och dithörande skriftställen (listas 
efter varje sång). Vad lär psalmens 
text dem om frälsningsplanen?

• Be ungdomarna att berätta om när 
de känt Anden tack vare kyrkans 
musik. Vad var det som gjorde att 
upplevelsen blev betydelsefull? Hur 
kan musiken hjälpa dig att undervisa 
andra om evangeliets sanningar? Be 
ungdomarna att slå upp ”Förbättra 
lektionerna med musik” i Undervis
ning: Den högsta kallelsen (s. 172–173), 
där de kan läsa om fem sätt att an
vända musik när man undervisar. Be 
ungdomarna att välja ett sätt som int
resserar dem och studera det avsnittet 
enskilt eller i mindre grupper. När 

de är klara ber du dem att berätta för 
klassen om det de lärde sig och sedan 
förklara hur de kan använda sig av 
förslaget när de ska undervisa andra 
om frälsningsplanen. Vilka psalmer 
eller sånger skulle de använda?

• Skriv följande rubriker på tavlan: 
”Föruttillvaron”, ”Jordelivet” och 
”Livet efter döden”. Be ungdomar
na att sjunga eller lyssna till ”O min 
Fader” (Psalmer, nr 190). Be dem att ta 
reda på vad psalmen lär om frälsning
splanens tre skeden och skriv ner det 
som de hittar under rätt rubrik på 
tavlan. Vad mer kan de lära sig av den 
psalmen om vår himmelske Faders 
plan för oss? Vilka andra psalmer 
eller primärsånger känner de till som 
undervisar om frälsningsplanen? 
Uppmuntra dem att berätta om sina 
tankar och känslor för hur Anden kan 
undervisa oss genom musiken.

Be ungdomarna att berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man kan använda 
kyrkans musik för att både lära ut och lära sig om frälsningsplanen? Vilka känslor eller 
intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna att tänka på det de lärde sig i dag om att undervisa och lära sig genom 
musik. Vad känner de sig inspirerade att göra på grund av det som de lärde sig? Hur 
kommer det att påverka deras studier i evangeliet, deras inställning till musiken, fram
tida tillfällen de får att vara lärare?

Undervisningstips

”För att hjälpa elever
na 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).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på dem 
han undervisade. Han 
förberedde dem och gav 
dem viktiga ansvar att un
dervisa, välsigna och tjäna 
andra. Hur är din kallelse 
att undervisa ungdomarna 
ett bevis på att Frälsaren 
litar på dig? Hur kan du 
visa ungdomarna att du 
litar på deras förmåga att 
undervisa?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Förbättra lektionerna med musik”, Under
visning: Den högsta kallelsen, s. 172, 173

För att undervisa om eller repetera en 
evangelieprincip

De flesta psalmer kan hjälpa dig att undervisa om 
evangeliets principer eller repetera principer som ni 
redan talat om.

När du använder en sång för att lära ut en princip, 
kan du ställa frågor till eleverna som hjälper dem 
begrunda sångens budskap eller som uppmunt
rar till diskussion. Innan du låter eleverna sjunga 
”Håll alla buden” (Psalmer, nr 195; Barnens sångbok, 
s. 68), kan du till exempel fråga: ”Varför tror ni vi 
kan känna glädje och frid när vi håller buden?” 
Du kan använda ”Jag bodde i himlen” (Liahona, s. 
LS5) för att undervisa barnen om frälsningsplanen. 
Med hjälp av ”En grundval blev lagd” (Psalmer, 
nr 38) kan du hjälpa dem du undervisar förstå att 
Frälsaren hjälper oss att klara av motgångar. För att 
undervisa om den tröst vi kan få när någon nära 
anhörig dör, kan du använda dig av ”Var skall jag 
finna frid” (Psalmer, nr 75).

När du har undervisat om en evangelieprincip kan 
du fråga dem du undervisar: ”Vilken psalm kan 
hjälpa oss att minnas denna princip?” Sjung sedan 
en av psalmerna som de föreslår. Är eleverna barn 
kan du sjunga en sång för dem och sedan fråga hur 
sången passar in på lektionen. Du kan också upp
muntra dem att sjunga tillsammans med dig.

För att ge insikter om skrifterna

Till varje psalm i kyrkans psalmbok hör en skrift
ställehänvisning, som det finns en förteckning till 
(se Psalmer, s. 251–254). De flesta sångerna i Barnens 
sångbok har också skriftställehänvisningar. Du kan 
slå upp hänvisningarna och hitta sånger som kan 
passa bra till en viss lektion. Om du till exempel 

undervisar om Johannesevangeliet 13:34–35, kan du 
låta eleverna sjunga ”Älska varandra” (Psalmer, nr 
198; Barnens sångbok, s. 74), som är en av de sånger 
vars budskap stämmer överens med dessa verser.

För att hjälpa eleverna bygga upp och uttrycka sitt 
vittnesbörd

När eleverna sjunger psalmer och andra kyrkans 
sånger kan Anden bära vittne för dem om sann
ingen i principerna de undervisas om. Det finns 
några sånger där själva orden ger uttryck för vitt
nesbörd, och därför bär människor vittnesbörd för 
varandra när de sjunger dem gemensamt. Sådana 
sånger är ”Han lever, min Förlossare” (Psalmer, nr 
83), ”Jag är Guds lilla barn” (Psalmer, nr 194; Barnens 
sångbok, s. 2), ”Tack, Gud, att profeter du sänder” 
(Psalmer, nr 10) och ”Blev Jesus levande igen?” 
(Barnens sångbok, s. 45) . . .

För att avsluta en lektion och uppmuntra eleverna 
att tillämpa en evangelieprincip

I slutet av en lektion kan ni sjunga en psalm eller sång 
för att sammanfatta principen som du undervisat om 
och förmedla ett budskap som ger motivation. När 
du till exempel avslutar en lektion om att hålla buden, 
kan du låta eleverna sjunga ”Gör rätt val” (Psalmer, 
nr 162), ”Håll alla buden” (Psalmer, nr 195; Barnens 
sångbok, s. 68), ”Gör alltid rätt” (Barnens sångbok, s. 80) 
eller ”Nephis mod” (Barnens sångbok, s. 64).

För att skapa en känsla av vördnad

Du och din familj kan sjunga psalmer och andra 
sånger på hemaftnar, familjeråd och andra samman
komster för att skapa vördnadsfulla känslor och 
förbättra familjens studier i evangeliet. I ett klass
rum kan du ha inspelad musik eller låta någon spela 
piano när eleverna kommer in i klassrummet. Detta 
hjälper dig att skapa en vördnadsfull atmosfär och 
förbereda eleverna för lektionen.
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FEBRUARI: FRÄLSNINGSPLANEN

Se tillägget för  
and ra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hjälpa andra 
att förstå Kristi lära?
”Kristi lära” är att alla människor måste utöva tro på Jesus Kristus, omvända 
sig från sina synder, bli döpta, ta emot den Helige Andens gåva och hålla ut 
intill änden. Det är bara genom Kristi lära som vi kan frälsas i Guds rike. Det är 
den grunden kyrkan står på och missionärernas centrala budskap.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspir
eras du att dela med dig av till ungdomarna?

2 Nephi 25:26 (vi undervisar om 
Kristus)

2 Nephi 31 (Nephi beskriver Kristi 
lära)

3 Nephi 11:32–41; 27:13–21 (Kristus 
förkunnar sin lära)

Trosartiklarna 1:4 (evangeliets första 
grundsatser och förordningar)

”Jesu Kristi evangelium”, Predika mitt 
evangelium, s. 60–67

D. Todd Christofferson, ”Kristi lära”, 
Liahona, maj 2012, s. 86–90

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse som de hade nyligen som 
påminde dem om något de lär sig om 
i sina klasser i kyrkan.

• Skriv ”Vad är Kristi lära?” på 
tavlan. Ge varje klassdeltagare en 
kopia av stycket i början av lektionen 
och be dem läsa det och söka efter 

ett svar på frågan på tavlan. Ge dem 
möjlighet att svara på frågan inför 
klassen. Be hälften av klassen läsa 3 
Nephi 11:39–41 och den andra hälften 
”Din uppgift” på sidan 1 i Predika mitt 
evangelium. Enligt dessa källor, varför 
är det viktigt att ungdomarna förstår 
Kristi lära?

När du studerar Kristi lära 
i 2 Nephi 31 och på andra 
ställen i skrifterna, vilka 
tankar och intryck får du? 
Hur har hans lära väglett 
och välsignat ditt liv?

Vad behöver ungdomarna 
lära sig om Kristi lära? 
Hur kan den insikten 
hjälpa dem bli bättre förbe
redda på att berätta om 
detta centrala budskap i 
återställelsen för andra?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig om Kristi lära så att de är 
bättre förberedda på att berätta om den för andra. Välj med hjälp av Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Ge varje klassdeltagare i uppgift att 
läsa ett av följande avsnitt i kapitel 3 i 
Predika mitt evangelium: ”Tro på Jesus 
Kristus”, ”Omvändelse”, ”Dopet, vårt 
första förbund”, ”Den Helige Andens 
gåva” och ”Håll ut intill slutet”. Be 
dem undervisa resten av klassen om 
det de lär sig genom att använda sig 
av ett skriftställe och en personlig 
upplevelse.

• Be varje klassdeltagare läsa 2 Nephi 
31 och söka efter det som Nephi lärde 
om Kristi lära (tro, omvändelse, dop, 
ta emot den Helige Anden och hålla 
ut intill änden). Ge klassdeltagarna 

missionskamrater (en eller två be
roende på antalet elever) och ge dem 
tid till att planera hur de skulle un
dervisa någon om Kristi lära som inte 
hade hört talas om den tidigare. Låt 
varje par öva på att undervisa genom 
att undervisa ett annat par.

• Be ungdomarna läsa 2 Nephi 31 
och rita en bild eller ett diagram som 
de kan använda för att undervisa 
någon om Kristi lära. Be dem att dela 
in sig i par och undervisa varandra 
utifrån det de ritade. När alla har haft 
möjlighet att undervisa om Kristi lära 
ber du dem berätta om hur det gick.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan hjälpa andra att 
förstå Kristi lära? Vilka känslor eller intryck fick de om ansvaret att berätta om Kristi 
lära för andra? Har de några frågor?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisningstips

”Läraren ska vara lyhörd 
för sina elevers skiftande 
mottaglighet och sedan 
anpassa takten efter den 
enskilde eleven” (Asahel 
D. Woodruff)

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 
frågor. Hur kan du använ
da skrifterna för att hjälpa 
ungdomarna förstå Kristi 
lära?
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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 ungdomarna att lära sig hur de kan forska i 
skrifterna och de levande profeternas ord för att stärka sin tro på Jesus Kristus och 
försoningen. Du kommer att få tillfälle att hjälpa ungdomarna att stärka sina vittnes
börd om försoningen och sin tro på sin förmåga att undervisa andra om den. Upp
muntra dem att ställa frågor om det de lär sig, att sträva efter att lära sig mer och att 
berätta för andra om det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag använda de levande profeternas och apostlarnas ord till att stärka min tro på Jesu Kristi försoning?
Vad kan skrifterna lära mig om Jesu Kristi försoning?
Hur kan Mormons bok hjälpa mig att stärka min tro på Jesu Kristi försoning?
Hur kan jag bli en bättre lärare genom att förlita mig på Frälsarens nåd?
Hur kan jag använda jämförelser för att undervisa andra om försoningen?

Mars: Jesu Kristi försoning
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag använda de levande 
profeternas och apostlarnas 
ord för att stärka min tro 
på Jesu Kristi försoning?
Liksom forntida profeter vittnar dagens profeter och apostlar om Jesus Kristus 
och bjuder alla att ta del av hans försoning. De kallas som ”särskilda vittnen” 
om Jesus Kristus. Den Helige Anden vittnar när levande profeter och apostlar 
vittnar om Kristus, och vi välsignas när vi lever efter deras lärdomar.

Förbered dig andligen

När du under bön studerar profeternas och apostlarnas ord, vad tror du kan stärka tron 
hos ungdomarna som du undervisar?

Jakob 7:11–12; Mosiah 13:33–35; 
15:11–12 (alla profeter vittnar om 
Jesus Kristus)

L&F 27:12; 107:23 (apostlar är särskil
da vittnen om Jesus Kristus)

L&F 76:22–24 (Joseph Smiths vittnes
börd om Jesus Kristus)

”Apostel”, Handledning för 
skriftstudier

David A. Bednar, ”Utvalda att bära 
vittne om mitt namn”, Liahona, nov. 
2015, s. 128–131

Jeffrey R. Holland, ”Där rättvisan, 
kärleken och nåden möts”, Liahona, 
maj 2015, s. 104–106

Quentin L. Cook, ”Vi följer Jesus Kris
tus”, Liahona, maj 2010, s. 83–86

”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd”, Liahona, apr. 2000, s. 2–3

Video: ”Han lyfter våra bördor”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, an
dra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
fick tillfälle att lära sig eller undervisa 
utanför klassen nyligen.

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Apostel” i Handledning för skrift
studier och hitta begrepp som 

Hur har de levande pro
feternas och apostlarnas 
ord stärkt din tro på Jesus 
Kristus? Vilka tal, böcker 
eller artiklar har profeter
na eller apostlarna skrivit 
som har hjälpt dig att lära 
känna honom bättre?

Vilka nyligen hållna konfe
renstal kan hjälpa ungdo
marna att stärka sin tro på 
Jesus Kristus? Hur kan du 
uppmuntra ungdomarna 
att utforska de levande 
profeternas ord och tilläm
pa dem i deras liv?
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beskriver en apostels uppgift. Hitta 
och läs skriftställen tillsammans 
(som de som listas i det här förslaget) 
som visar att profeter och apostlar är 

särskilda vittnen om Jesus Kristus. 
Vad finns det i skriftställena som gör 
intryck på ungdomarna?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur levande profeters och apos
tlars ord kan stärka deras tro på Jesus Kristus. Välj med hjälp av Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Ge klassmedlemmarna kopior av 
”En till lärdom” från äldste David A 
Bednars tal ”Utvalda att bära vittne 
om mitt namn”. Be dem att välja och 
återge ett citat från en nutida profet 
eller apostel som hjälper dem förstå 
Frälsarens försoning. När de återger 
citaten som de hittat, uppmuntra dem 
att planera sätt som de kan dela med 
sig av sina tankar med någon de kän
ner, till exempel i ett brev, ett sms eller 
genom att lägga upp det på sociala 
medier.

• Gå tillsammans igenom de senaste 
generalkonferenstalen och sök efter 
tillfällen då medlemmar i första pres
identskapet och de tolv apostlarnas 
kvorum undervisar eller vittnar om 
Jesus Kristus och hans försoning (du 
kan använda ämnesregistret i Liahonas 
generalkonferensnummer). Vilken del 
av profeternas och apostlarnas vitt
nesbörd gör intryck på ungdomarna? 
Du kan vittna om hur dessa vittnes
börd stärker din tro på Frälsaren.

• Skriv ”Jesu Kristi försoning” på 
tavlan. Ge varje klassdeltagare en 
kopia av antingen äldste Jeffrey R. 
Hollands tal ”Där rättvisan, kärleken 
och nåden möts” eller äldste Quentin 

L. Cooks tal ”Vi följer Jesus Kristus”. 
Be ungdomarna att göra en lista över 
vad de lärt sig om Frälsarens förson
ing från talen. Be dem sammanfatta 
vad de lärde sig med en mening och 
skriva upp den på tavlan. Fråga sedan 
varje ungdom varför han eller hon 
tycker att den lärdomen är viktig. 

• Visa en eller flera av videorna 
som listas i det här förslaget eller 
be klassmedlemmarna att turas om 
med att läsa delar av ”Den levande 
Kristus: Apostlarnas vittnesbörd”. Be 
ungdomarna vara uppmärksamma på 
uttalanden som stärker deras tro på 
Jesus Kristus. Uppmuntra ungdomar
na att berätta om hur dessa budskap 
kan stärka deras vänners och familje
medlemmars tro.

• Uppmuntra ungdomarna att lära 
sig ett uttryck utantill som de tycker 
är viktigt i ”Den levande Kristus: 
Apostlarnas vittnesbörd”. Be dem 
skriva om hur deras tro på Jesus Kris
tus skulle vara annorlunda om de inte 
hade tillgång till de levande profet
ernas och apostlarnas undervisning. 
Ge dem möjlighet att berätta vad de 
skrivit.

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 [deras kommentarer]. 
Du kan till exempel säga: 
’Tack för ditt svar. Det var 
mycket tankeväckande’ 
… eller ’Det var ett bra ex
empel’ eller ’Jag uppskat
tar allt du sagt i dag’” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 64).
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de levande profeternas 
och apostlarnas ord kan stärka deras tro på försoningen? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

• Be ungdomarna berätta om intryck
en de fick under lektionen. Hur stärks 
deras tro på Jesus Kristus när de stud
erar levande profeters och apostlars 

ord? Hur kan du uppmuntra dem att 
agera utifrån det de lärt sig?

• Bär ditt vittnesbörd om att de 
levande profeterna och apostlarna är 
särskilda vittnen om Kristus.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus kände dem han un
dervisade och visste vilka 
de kunde bli. Han fann 
unika sätt att hjälpa dem 
att lära sig mer och växa. 
Vilka upplevelser kan du 
hjälpa ungdomarna att få 
som kan inspirera dem att 
uppskatta och minnas de 
levande profeternas och 
apostlarnas ord?
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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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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan skrifterna lära mig 
om Jesu Kristi försoning?
Skrifternas huvudsakliga syfte är att vittna om Jesus Kristus och hjälpa oss 
att komma till honom och ta del av hans försoning. När vi noggrant utforskar 
skrifterna lär vi oss om Frälsaren genom undervisningar, berättelser och 
symbolik.

Förbered dig andligt

Studera under bön följande skriftställen och andra resurser i kyrkan. Vad inspireras du 
att berätta för ungdomarna?

1 Mos. 22:1–14 (när Abraham skulle 
offra sin son Isak var det en sinnebild 
för Guds Sons offer; se Jakob 4:5)

2 Nephi 11:4; Mose 6:63 (allt som Gud 
ger oss undervisar om hans Son)

Mosiah 13:33–35 (alla profeter vittnar 
om Jesus Kristus)

Boyd K. Packer, ”Upphovet till vårt 
hopp”, Liahona, nov. 2014, s. 6–8

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, an
dra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras dagliga liv? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Följ upp det som ungdomarna 
lärde sig under Söndagsskolan förra 
veckan. Hur tillämpade de det de 
lärde sig under veckan som var?

• Be ungdomarna berätta om ett 
skriftställe de läste nyligen om Jesus 
Kristus eller hans försoning.

Vilka skriftställen om Jesus 
Kristus betyder mycket för 
dig? Vilka symboler för 
Jesus Kristus har du sett 
i skrifterna? Vilka skrift
ställen har hjälpt dig förstå 
försoningen bättre?

Hur har ungdomarna du 
undervisat hittat infor
mation om Jesus Kristus i 
skrifterna? Vilka symboler 
för Jesus Kristus kan du 
hjälpa dem att se?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att lära sig hur de hittar information 
om Jesus Kristus i skrifterna. Välj under Andens ledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• Läs tillsammans de fem första 
styckena i president Boyd K. Packers 
tal ”Upphovet till vårt hopp”. Låt 
eleverna slå upp Handledning för 
skriftstudier under rubriken ”Jesus 
Kristus”. Låt dem läsa några av skrift
ställena under de här rubrikerna som 
intresserar dem och så berätta vad 
de kan lära sig om Frälsarens roller 
och om hans försoning. Under den 
här aktiviteten kan de också studera 
skriftställena om Jesus Kristus som 
president Packer nämner i sitt tal.

• Be varje ungdom att komma till 
lektionen med sitt favoritskriftställe 
om Jesus Kristus och hans försoning. 
Låt varje elev skriva upp hänvis
ningen på tavlan och läs dem sedan 
tillsammans. Be ungdomarna berätta 
varför skriftstället betyder mycket för 
dem. Hjälp dem att skapa en skrift
ställekedja av hänvisningarna (se 
Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 
57–58).

• Studera tillsammans en berät
telse eller en händelse i skrifterna 
som symboliserar Frälsaren och 
hans försoning. Visa bilder som 
skildrar berättelsen om du kan (se 

Evangeliebilder). Be ungdomarna att 
undersöka hur den berättelsen eller 
händelsen symboliserar Frälsarens 
mission. Ge ungdomarna tillfälle att 
hitta andra berättelser i skrifterna som 
på ett symboliskt sätt undervisar om 
Jesu Kristi försoning.

• Be ungdomarna att söka igenom 
Evangeliebilder och hitta bilder på 
berättelser i skrifterna som man kan 
använda för att undervisa om förson
ingen. Berättelsen om Noas ark kan 
till exempel symbolisera hur förson
ingen räddar oss från syndens flod. 
Uppmuntra dem att läsa skriftställena 
som hör till bilderna de hittar (hänvis
ningarna finns i början av boken) och 
berätta vad de lär sig om försoningen.

• Be ungdomarna att läsa Mose 6:63 
och göra en lista över saker som är ”i 
himlarna”, ”på jorden” och ”i jorden” 
och som vittnar om Jesus Kristus. 
Hjälp dem att använda Handledning 
för skriftstudier för att hitta skrift
ställen där Jesus Kristus jämförs med 
några av dessa saker (han jämförs till 
exempel med en klippa i Helaman 
5:12).

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan lära sig om 
Jesus Kristus och hans försoning genom att läsa skrifterna? Vilka känslor eller intryck 
fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Undervisningstips

”Var inte rädd för tystnad. 
Människor behöver ofta 
tid till att fundera över 
och besvara frågor eller 
uttrycka vad de känner. 
Du kan göra en paus när 
du har ställt en fråga, efter 
det att någon berättat om 
en andlig upplevelse, eller 
när en person har svårt för 
att uttrycka sig” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 
66–67).
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Inbjud till handling

• Berätta om något du nyligen lärt 
om Jesus Kristus i skrifterna.

• Be ungdomarna berätta om intryck
en de fick under lektionen. Vad kom
mer de att göra under sina personliga 

studier av skrifterna för att lägga 
större fokus på att lära sig om Jesus 
Kristus? Uppmuntra dem att berätta 
vad de hittat under en kommande 
lektion.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus använde skrifter
na för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han lärde folket att själva 
begrunda skrifterna. Hur 
kan du använda skrifterna 
för att hjälpa ungdomarna 
bättre förstå Frälsaren och 
hans mission?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Undervisa från skrifterna”, Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 54–59

Skriftställekedja

De flesta evangelieprinciper finns angivna i flera 
olika skriftställen, som vart och ett ger egna insikter. 
Du kan få mer uttömmande kunskap om en princip 
när du studerar flera olika skriftställen om den. Ett 
sätt att göra detta på är att sammanställa en lista på 
skriftställen om ett ämne och sedan skriva in denna 
lista i dina skrifter. Listan kan vara lång eller bara 
rymma två eller tre verser, beroende på ämnet.  
Denna metod, som ibland kallas skriftställeked
ja, kan bli ett värdefullt redskap när du studerar 
skrifterna och undervisar från dem. Du kan länka 
samman en rad skriftställen på följande sätt:

I marginalen, bredvid varje skriftställe, skriver 
du hänvisningen till nästa skriftställe på listan. 
Fortsätt tills du kommer till det sista skriftstället. 
Bredvid detta skriver du hänvisningen till det första 
skriftstället. Sedan kan du börja var som helst på 
listan och fortsätta med hela kedjan tills du läst alla 
skriftställena.

Du kanske gör upp några listor som behöver stå i 
en viss ordning för att ge mer uttömmande kunskap 
om ett ämne. För att du alltid ska kunna veta var 
du ska börja i en sådan kedja, kan du skriva hänvis
ningen till första skriftstället inom parentes under 
alla de andra hänvisningarna. Eller också kan du 
bara skriva hänvisningen till första skriftstället vid 
vart och ett av de andra, och på den sida där första 
skriftstället står kan du skriva hela listan.
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan Mormons bok 
hjälpa mig att stärka min tro 
på Jesu Kristi försoning?
Mormons bok huvudsakliga syfte är att övertyga alla människor om att Jesus 
är Kristus. Den lär att vi ”måste komma till honom, annars kan [vi] inte bli 
frälsta” (1 Nephi 13:40). Den innehåller många exempel på trofasta lärjungar 
som trodde på Jesus Kristus och tog emot välsignelserna som hans försoning 
skänker. Profeter i Mormons bok bar mäktiga vittnesbörd om Frälsaren, så att 
vi ”skall kunna veta till vilken källa [vi] kan se för att få förlåtelse för [våra] 
synder” (2 Nephi 25:26).

Förbered dig andligen

När du under bön studerar skrifterna, särskilt Mormons bok, vad tror du kan hjälpa 
ungdomarna att stärka sin tro på Jesus Kristus?

Titelbladet och introduktionen till 
Mormons bok

2 Nephi 25:26 (nephiterna predikar 
och skriver om Kristus för att stärka 
sina barns tro)

3 Nephi 27:13–14 (Frälsaren vittnar 
för nephiterna om sitt gudomliga 
uppdrag)

Neil L. Andersen, ”Mormons bok: 
Stärker vår tro på Jesus Kristus”, 
 Liahona, okt. 2011, s. 38–45

Film: ”Presentation av Mormons bok”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att inse 
att evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Vilka upplevelser har de haft som 
förstärker det som de lär sig om Jesus 
Kristus och försoningen?

• Be ungdomarna att föreställa sig att 
en vän frågar dem om mormoner är 

kristna. Säg att de ska använda skrift
ställen från Mormons bok (som skrift
ställena som listas i det här förslaget) 
för att svara på frågan.

Hur har Mormons bok fört 
dig närmare Jesus Kristus? 
Vilka skriftställen i Mor
mons bok har stärkt ditt 
vittnesbörd om Frälsaren?

Hur har Mormons bok 
stärkt tron hos ungdomar
na du undervisar? Hur 
kan de stärka varandras 
tro på Jesus Kristus genom 
att använda Mormons 
bok?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur Mormons bok kan stärka 
deras tro på Jesus Kristus. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktivi
teter som fungerar bäst för din klass:

• Skriv ”Hur kan Mormons bok 
hjälpa mig att stärka min tro på Jesu 
Kristi försoning?” på tavlan. Dela in 
klassen i mindre grupper och ge varje 
grupp i uppdrag att läsa ett avsnitt av 
äldste Neil L. Andersens artikel ”Mor
mons bok: Stärker vår tro på Jesus 
Kristus”. Be dem att söka efter svar 
på frågan på tavlan. Uppmuntra varje 
grupp att presentera sina svar för 
klassen, tillsammans med en hänvis
ning till skriftställena som de tyckte 
var viktiga i deras tilldelade avsnitt.

• Visa filmen ”Presentation av 
Mormons bok”. Be ungdomarna 
arbeta i par för att planera en kort 
film över hur de skulle berätta om 
hur Mormons bok har påverkat deras 
vittnesbörd om Frälsaren och hans 
försoning. Hur skulle de förklara 
vad Mormons bok är? Vilka verser 
eller berättelser skulle de använda? 
Uppmuntra dem att fundera på hur 
de kan visa filmen för andra.

• Med biskopens godkännande kan 
du be en ny medlem komma för att 
berätta om hur han eller hon fick ett 
vittnesbörd om Mormons bok. Be per
sonen vara förberedd på att berätta 
om några av sina favoritskriftställen 
i Mormons bok som handlar om Jesu 
Kristi försoning. Hur förde Mormons 
bok honom eller henne närmare 
Frälsaren? Hur hjälpte det honom 
eller henne att förstå hans uppdrag 
bättre? Be klassmedlemmar bära sina 
vittnesbörd och läsa upp sina favor
itskriftställen om Jesus Kristus från 
Mormons bok.

• Tänk tillsammans på exempel 
på personer i Mormons bok som 
omvände sig och fick förlåtelse för 
sina synder (som Alma den yngre, 
Enos och kung Lamoni). Läs några 
av deras berättelser i Mormons bok. 
Vad lär dessa upplevelser oss om 
försoningen?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur Mormons bok kan 
hjälpa dem att stärka sin tro på försoningen? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

• Be ungdomarna använda Mormons 
bok till att stärka sin tro på Jesus Kris
tus. Ge dem tillfälle under klasstiden 
att berätta om skriftställena de hittar 
i Mormons bok och som vittnar om 
Jesus Kristus och hans försoning. 

• Bär ditt vittnesbörd om att Mor
mons bok är ännu ett Jesu Kristi 
testamente.

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 kal
lelsen, s. 45).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
exempel och en mentor 
för dem han undervisade. 
Han lärde dem hur man 
ber, undervisade, visade 
kärlek och tjänade genom 
sitt sätt att leva. Hur kan 
ditt exempel inspirera un
gdomarna du undervisar? 
Vilka personliga upplev
elser kan du berätta om 
som kan hjälpa ungdomar
na att veta hur Mormons 
bok har stärkt din tro på 
Jesus Kristus?
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Utvalt material

Utdrag ur Neil L. Andersen, ”Mormons bok: Stärker vår 
tro på Jesus Kristus”, Liahona, okt. 2011, s. 38–45

Vittnesbördet om Jesus Kristus

Den Helige Andens kraft, tillsammans med läsning 
och begrundan av Jesu Kristi stora predikningar i 
Mormons bok, för med sig ett säkert vittnesbörd 
om att de är sanna. Jag älskar att glida fram genom 
Mormons bok och mätta mig med Kristi kraftfulla 
lärdomar: Nephis syn om livets träd, med ängeln 
som frågar: ”Förstår du Guds nedlåtelse?” (1 Nephi 
11:16); Lehis vittnesbörd om att ”återlösningen kom
mer i och genom den helige Messias, ty han är full 
av nåd och sanning” (se 2 Nephi 2:6); Jakobs tillägg 
att denne är ”väktaren vid porten . . . och håller 
ingen tjänare där” (2 Nephi 9:41).

Därpå följer kung Benjamins undervisning till oss 
om vad som utmärker sant lärjungeskap, hans 
orubbliga tillkännagivande att ”inget annat namn 
kommer att ges, och inte heller något annat sätt eller 
medel varigenom frälsning kan komma till männi
skobarnen, än i och genom Kristi namn” (Mosiah 
3:17).

Vi kommer snart fram till Abinadi som snart ska 
offra sitt liv för det han tror på:

”Men det finns en uppståndelse, och därför har 
graven ingen seger och dödens udd är uppslukad i 
Kristus.

Han är världens ljus och liv, ja, ett ljus som är 
oändligt, som aldrig kan förmörkas” (Mosiah 
16:8–9).

Alma levandegör de vackra lärdomarna om förson
ing, rättvisa och barmhärtighet: ”Och nu kunde 
barmhärtighetens plan inte genomföras om inte 
en försoning ägde rum. Därför sonar Gud själv 
världens synder för att genomföra barmhärtighetens 
plan och tillfredsställa rättvisans krav, så att Gud 
kan vara en fullkomlig och rättvis Gud och även en 
barmhärtig Gud” (Alma 42:15).

Sedan kommer vi till Frälsarens förunderliga besök 
hos Lehis barn. Också vi känner hans kärlek, hans 
medlidande, hans lärdomar, hans eget vittnesbörd:

”Detta är det evangelium som jag har givit er – att 
jag kom till världen för att göra min Faders vilja . . .

Och min Fader sände mig för att jag skulle kunna 
lyftas upp på korset . . . att jag . . . skulle kunna dra 
alla människor till mig, för att människorna, liksom 
jag hade lyfts upp av människor, på samma sätt 
skulle lyftas upp av Fadern för att stå inför mig för 
att dömas efter sina gärningar, vare sig de är goda 
eller de är onda” (3 Nephi 27:13–14).

Till sist, Mormons och Moronis avslutande väd
janden: ”Vet att ni måste . . . omvända er från alla 
era synder och er ondska och tro på Jesus Kristus, 
att han är Guds Son” (Mormon 7:5). ”Ja, kom till 
Kristus och bli fullkomnade i honom och avstå från 
all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudak
tighet 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” 
(Moroni 10:32).



56

MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli en bättre 
lärare genom att förlita 
mig på Frälsarens nåd?
Vi kan ibland känna oss otillräckliga i vår strävan att undervisa om evangeliet. 
Men vi kan hämta mod från Herrens löfte att hans ”nåd är tillräcklig för ... att 
det svaga blir starkt” (Ether 12:27). När vi är ödmjuka, erkänner våra svagheter 
och utövar tro på Jesus Kristus så stärker han oss så att vi kan undervisa om 
evangeliet på ett sätt som behagar honom.

Förbered dig andligen

Jer. 1:5–9; Mose 6:31–34 (profeter som kände sig otillräckliga men som fick kraft från 
Herren)

1 Kor. 1:27–31; L&F 1:19–23 (evangeli
et förkunnas av de svaga och ringa)

Jakobs bok 4:7; Ether 12:23–29 (Frälsa
rens nåd är tillräcklig för att stärka de 
ödmjuka)

Alma 17:9–11; 29:9 (vi kan bli redskap 
i Herrens händer för att föra andra till 
Kristus)

David A. Bednar, ”Med Herrens 
kraft”, Liahona, nov. 2004, s. 76–78

”Den högsta kallelsen”, Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 3–4

David M. McConkie, ”Lärande och 
undervisning av evangeliet”, Liahona, 
nov. 2010, s. 13–15

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att finna samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, an
dra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem att se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta vad de har 
lärt sig om försoningen och eventuella 
frågor de har om det de lärt sig.

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Varje medlem är en lärare” i Under
visning: Den högsta kallelsen (s. 3–4). Be 
ungdomarna berätta om sina känslor 

inför sitt ansvar att undervisa om 
evangeliet. Vilka tillfällen får de att 
undervisa andra om evangeliet? Hur 
hjälper Herren oss att uppfylla vårt 
ansvar att undervisa?

Hur har du hittat svar på 
dina frågor om evangeliet? 
Vilka studiemetoder har 
hjälpt dig?

Vilka studiemetoder 
känner ungdomarna till? 
Finns det en studiemetod 
som en av ungdomarna 
kan undervisa om för 
klassen?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan uppmuntra ungdomarna att förlita sig på att frälsarens 
nåd hjälper dem att bli bättre lärare. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna berätta om när 
de fick ett uppdrag som kändes 
svårt eller för tungt. Vilka framtida 
uppdrag kan de få som kan göra 
att de känner sig nedtyngda? Läs 
tillsammans de första elva styckena 
i äldste David A. Bednars tal ”Med 
Herrens kraft” och be ungdomarna 
sträcka upp handen när de hör eller 
läser något som kan stärka eller upp
muntra dem när de får svåra uppdrag 
och berätta vad de lärt sig för klassen. 
Hur kan de tillämpa det de lär sig på 
tillfällena de får att undervisa andra 
om evangeliet? Du kan berätta om 
en egen upplevelse där Herren gav 
dig kraft att utföra ett uppdrag som 
kändes svårt.

• Före lektionen ber du en av ung
domarna som spelar ett instrument 
att ta med sig sitt instrument till 
klassen (eller visa en bild på instru
mentet). Be ungdomarna samtala om 
vad han eller hon gör för att se till 
att instrumentet fungerar som det 
ska. Be klassen läsa Alma 17:9–11 och 
beskriv hur man kan likna någon som 
spelar ett instrument med hur Herren 
använder oss som ett redskap för att 
undervisa om evangeliet. Vad gjorde 

Mosiahs söner för att förbereda sig på 
att vara effektiva redskap i Herrens 
händer? Hur kan ungdomarna följa 
deras exempel när de undervisar?

• Be ungdomarna läsa David M. 
McConkies tal ”Lärande och under
visning av evangeliet”. Uppmuntra 
dem att lista på tavlan det som broder 
McConkie säger är viktigt för evange
lieundervisningen och det han säger 
är oviktigt. Uppmuntra dem att sam
tala om hur berättelserna som broder 
McConkie använder belyser punkter
na de listade på tavlan. Be ungdomar
na planera hur de kan använda det de 
lär sig av talet för att hämta kraft från 
Herren när de undervisar andra.

• Be ungdomarna föreställa sig att 
deras biskop har bett en vän att hålla 
en lektion eller ett tal och att vännen 
känner sig otillräcklig och inte vill 
säga ja till uppdraget. Vad skulle 
ungdomarna göra för att uppmuntra 
sin vän? Vilka skriftställen kan de 
använda för att hjälpa honom eller 
henne? (se till exempel skriftställena 
som listas i det här förslaget). Be dem 
att göra ett rollspel och använda dessa 
skriftställen för att hjälpa någon i den 
situationen.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur Frälsarens nåd kan 
hjälpa dem att bli bättre lärare? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det 
här ämnet?

Undervisningstips

”Förlöjliga eller kritisera 
aldrig någon fråga eller 
kommentar, utan visa 
artighet och kärlek med
an du gör ditt bästa för 
att svara. När människor 
känner att deras kommen
tarer uppskattas, kommer 
de att berätta om sina 
upplevelser, känslor och 
vittnesbörd mer frikostigt” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 64).
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Inbjud till handling

• Be ungdomarna berätta vad de 
känner att de bör göra på grund av 
det de lärde sig i dag. Uppmuntra 
dem att följa de känslorna. Fundera 
över hur du kan följa upp.

• Vittna om styrkan och hjälpen som 
Herren har skänkt dig i ditt uppdrag 
att undervisa.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom 
att tillbringa tid i ensam
het, i bön och fasta, och 
genom att söka sin Faders 
vägledning. Hur kan du 
följa hans exempel när 
du förbereder dig för att 
undervisa ungdomarna?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Med Herrens kraft”, 
 Liahona, nov. 2004, s. 76–78

Bröder och systrar, mitt hjärta är fyllt till bredden, 
det snurrar runt i huvudet, mina knän skakar och är 
svaga, och jag har inte ord nog att ge uttryck för de 
känslor och tankar som jag önskar delge er. Jag ber 
att den Helige Anden ska vara med mig och med er 
när jag kortfattat talar till er denna sabbatsmorgon.

Under de timmar som gått sedan president 
Hinckley kallade mig till detta nya ämbete har jag 
hörsammat Nephis uppmaning att ”tillämpa . . . all 
helig skrift på oss” (1 Nephi 19:23) med större avsikt 
och intensitet än någonsin förr . . .

Jag har begrundat Jakobs instruktioner som finns i 
Mormons bok:

”Därför utforskar vi profeterna, och vi har många  
uppenbarelser och profetians ande. Och med alla des
sa vittnen får vi ett hopp, och vår tro blir så orubblig 
att vi i sanning kan befalla i Jesu namn, och själva 
träden lyder oss, liksom bergen och havets vågor.

Ändå visar Herren Gud oss vår svaghet för att vi 
skall kunna veta att det är genom hans nåd och 
stora nedlåtelser mot människobarnen som vi har 
förmåga att göra detta” (Jakob 4:6–7).

Bröder och systrar, jag vill att ni särskilt lägger 
märke till ordet nåd som det används i versen jag 
just läste. I den engelska Bibelns Bible Dictionary 
kan vi läsa att ordet nåd ofta används i skrifterna för 
att beskriva en stärkande eller möjliggörande kraft.

”Ordet betyder i huvudsak att det är ett gudomligt 
medel till hjälp eller styrka som ges genom Jesu 
Kristi rikliga barmhärtighet och kärlek . . .

Det är likaledes genom Herrens nåd som människor, 
genom tro på Jesu Kristi försoning och sina synders 
omvändelse, erhåller styrka och hjälp att utföra 
goda gärningar som de annars inte skulle kunna 
bibehålla om de endast förlitade på sig själva.  
Denna nåd är en möjliggörande kraft som låter män 
och kvinnor uppnå evigt liv och upphöjelse efter det 
att de har gjort allt de förmår” (s. 697).

Sålunda hjälper denna möjliggörande och stärkande 
kraft i försoningen oss att se och göra och bli det 
goda på sådana sätt som vi annars aldrig skulle 
känna igen eller kunna utföra med vår begrän
sade jordiska förmåga. Jag bär vittnesbörd om att 
denna möjliggörande kraft i Frälsarens försoning 
är verklig. Utan denna stärkande kraft i försoning
en skulle jag inte ha kunnat stå framför er denna 
morgon.
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MARS: JESU KRISTI FÖRSONING

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag använda 
jämförelser för att undervisa 
andra om försoningen?
När man ska hjälpa någon att förstå ett så abstrakt och andligt begrepp som 
försoningen kan det vara bra att jämföra det med något påtagligt och väl
bekant. Herren och hans profeter använder ofta välbekanta föremål eller 
upplevelser för att hjälpa dem de undervisar att förstå andliga principer. När 
vi studerar de här jämförelserna kan vi själva bättre förstå försoningen och 
samtid igt undervisa andra om den på ett mer effektivt sätt.

Förbered dig andligen

Jes. 1:18 (Jesaja jämför med snö och ull när han undervisar om omvändelse)

Matt. 11:28–30 (Frälsaren jämför 
hjälp en han ger oss med ett ok)

Luk. 15:11–32 (liknelsen om den 
återfunna sonen)

2 Nephi 1:15 (Lehi jämför återlösning
en med att omslutas av Guds kärleks 
armar)

Jeffrey R. Holland, ”Där  rättvisan, 
kärleken och nåden möts”,  Liahona, 
maj 2015, s. 104–106

D. Todd Christofferson, ”Återlösning
en”, Liahona, maj 2013, s. 109–112

Dallin H. Oaks, ”Försoningen och tro”, 
Liahona, apr. 2008, s. 8–13

”Jämförelser och åskådningsunder
visning”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 168–170

Video: ”Medlaren”; se också Mormons 
bok: Presentation 1–19

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Vilka jämförelser eller 
åskådningslektioner har 
hjälpt dig att förstå förson
ingen bättre?

Vilka tillfällen får 
ungdom arna att undervisa 
andra om evangeliet? Hur 
kan ungdomarna under
visa på ett bättre sätt om 
de använder jämförelser?
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• Fråga ungdomarna vad deras 
lärare, ledare och föräldrar har 
gjort för att hjälpa dem att förstå 
försoningen.

• Läs tillsammans ”Jämförelser” 
i Undervisning: Den högsta kallelsen 

(s. 169). Varför använder lärare jäm
förelser för att undervisa om evan
geliets sanningar? Be ungdomarna 
berätta om jämförelser som har hjälpt 
dem att förstå evangeliet bättre.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan använda jäm
förelser när de undervisar andra om försoningen. Välj med hjälp av Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Visa videon ”Medlaren”. Be 
ungdomarna att göra en egen lista 
över beståndsdelarna i jämförelsen 
som president Boyd K. Packer an
vänder sig av (som fordringsägaren, 
gäldenären, skulden och så vidare) 
och skriva ner vad var och en av dem 
representerar. Dela in klassen i par 
och be dem att undervisa varandra 
om försoningen med hjälp av presi
dent Packers jämförelse. Hur hjälper 
jämförelsen ungdomarna att bättre 
förstå försoningen?

• Be ungdomarna att tänka på och 
berätta om exempel på jämförelser 
i skrifterna som kan användas för 
att undervisa om försoningen (se 
till exempel skriftställena som listas 
i det här förslaget). Vad lär dessa 
jämförelser dem om försoningen? 
Skriv på tavlan: ”__________ är som 
__________.” Be ungdomarna att 
fylla i det första tomrummet med en 
princip som har med försoningen att 
göra (som omvändelse, förlåtelse eller 
uppståndelsen) och det andra tomrum
met med något välbekant som de kan 
använda för att undervisa varandra 
om den principen. Ge ungdomarna 

flera möjligheter var att öva på den 
här undervisningsmetoden.

• Dela in klassen i två grupper. Be 
den ena gruppen läsa och samtala 
om äldste Jeffrey R. Hollands berät
telse om bröderna som klättrar på en 
bergväg (i hans tal ”Där rättvisan, 
kärleken och nåden möts”). Be den 
andra gruppen läsa och diskutera 
äldste Dallin H. Oaks exempel om ett 
träd som böjs i vinden (i hans artikel 
”Försoningen och tro”). Be varje 
grupp att undervisa den andra grupp
en om det de lärde sig om försoning
en av jämförelsen som de studerade. 

• Be ungdomarna gå igenom berät
telserna om Jean Valjean och Sara i 
äldste Christoffersons tal ”Återlös
ningen”. Vad lär de sig om försoning
en av de berättelserna? Hur kan de 
använda dem för att undervisa andra? 
Vad har de upplevt som de kan 
berätta om för att undervisa andra om 
försoningen?

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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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man kan använda jäm
förelser för att undervisa andra om försoningen? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

• Be ungdomarna att tänka på det 
de har lärt sig om undervisning i 
dag. Vad inspireras de att göra för att 
undervisa andra om försoningen? Låt 
dem om möjligt undervisa varandra 

under lektionen, eller ordna så att de 
får undervisa vid andra tillfällen.

• Bär ditt vittnesbörd om 
välsignelser na som ungdomarna 
kan hjälpa andra att få genom att de 
undervisar om evangeliet.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som hjälpte dem han 
undervisade att upptäcka 
lärosatser i evangeliet i 
världen omkring dem. 
Hur kan du hjälpa ung
domarna du undervisar 
på Frälsarens sätt? (se 
Undervisa om evangeliet på 
Frälsarens sätt, s. 4–5).
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Utvalt material

Utdrag ur Dallin H. Oaks, ”Försoningen och tro”, 
 Liahona, apr. 2008, s. 12–13

Varför är det nödvändigt att vi lider på vägen mot 
omvändelse för allvarliga överträdelser? Vi har 
en tendens att tänka på omvändelsens följder som 
enbart ett renande från synd, men det ger en ofull
ständig bild. En person som syndar är som ett träd 
som lätt böjer sig i vinden. En blåsig och regnig dag 
böjer sig trädet så långt ner mot marken att bladen 
blir nedsmutsade av jord. Om vi bara koncentrerar 
oss på att rengöra bladen kan trädets svaghet som 
får det att böja sig och smutsa ner bladen bli kvar. 
På liknande sätt kommer en person som bara är 
ledsen för att han eller hon smutsas ner av synden 
att synda igen vid nästa storm. Svagheten får trädet 
att fortsätta böjas tills det har blivit stärkt.

När en person har genomgått den process som 
resulterar i vad skrifterna kallar ett förkrossat hjärta 
och en ångerfull ande, gör Frälsaren mer än att rena 
honom eller henne från synd. Han ger honom eller 
henne också ny styrka.

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”Återlösningen”, 
Liahona, maj 2013, s. 110–111

Ett exempel från Victor Hugos bok Les Misérables, 
om än fiktivt, har alltid berört och inspirerat mig. I 
början av berättelsen erbjuder den gode biskopen 
Myriel mat och husrum för natten till den hemlöse 

Jean Valjean, som just har frigivits efter 19 år i fäng
else för att ha stulit en limpa bröd till sin systers 
svältande barn. Förhärdad och förbittrad belönar 
Valjean biskop Myriels godhet med att stjäla hans 
silverföremål. Då han senare arresteras av mis
stänksamma gendarmer ljuger Valjean och säger att 
silvret var en gåva till honom. När gendarmerna 
släpar tillbaka honom till biskopens hus bekräftar 
biskop Myriel, till Valjeans stora förvåning, hans 
redogörelse och för trovärdighetens skull säger han: 
”Jag gav er ju ljusstakarna också. De är av silver 
liksom de övriga sakerna, och ni kan få tvåhundra 
francs för dem. Hur kunde ni glömma dem? …

Biskopen sade till honom med dämpad röst:

’Glöm inte att ni har lovat mig att använda det där 
silvret för att bli en hederlig karl.’

Jean Valjean stod tyst. Han visste inte att han hade 
givit något sådant löfte.: Biskopen återtog med hög
tidlig stämma:

’Jean Valjean, min broder, ni tillhör inte längre det 
onda utan det goda. Jag har köpt er själ, jag drar den 
undan förtappelsen och ger den till Gud.’”

Jean Valjean blev i sanning en ny människa, en 
ärlig man och mångas välgörare. Under hela sitt liv 
behöll han de två silverljusstakarna som påminnelse 
om att hans själ hade återlösts åt Gud [se Victor 
Hugo, Les Misérables: Samhällets olycksbarn (1998), 
översättning av Jakob Gunnarsson, s. 57, 58].
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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).

Händelserna under avfallet och återställelsen kan lära ungdomarna viktiga saker som 
de kan tillämpa på sina ansträngningar att lära sig och undervisa om evangeliet. Upp
muntra ungdomarna att ställa frågor om det de lär sig, att sträva efter att lära sig mer 
och att undervisa andra om det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Påsk: Hur kan jag bära mitt vittnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse?
Vad säger Joseph Smiths exempel om hur jag lär mig om evangeliet?
Hur ser jag skillnaden mellan det som är sant och falskt?
Varför är det viktigt att undervisa om sann lära?
Hur kan jag tillämpa händelserna under avfallet och återställelsen på mitt liv?
Hur kan jag förklara avfallet och återställelsen för andra?

April: Avfallet och återställelsen
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Påsk: Hur kan jag bära 
mitt vittnesbörd om Jesu 
Kristi uppståndelse?
Under påsksöndagen firar vi och andra kristna den viktigaste händelsen i 
världshistorien: Jesu Kristi uppståndelse. Han bröt ”dödens band så att graven 
inte skall vinna någon seger, och att dödens udd skall uppslukas i hoppet om 
härlighet” (Alma 22:14). Hans uppståndelse var höjdpunkten i hans förson
ingsoffer, genom vilket han övervann mänsklighetens synd och död. Genom 
att vittna om Frälsarens uppståndelse kan vi hjälpa andra finna frid och hopp.

Förbered dig andligen

Studera under bön nedanstående resurser. Vad tror du kan motivera ungdomarna att 
vittna om Frälsarens uppståndelse?

Luk. 24; Joh. 20 (Jesus Kristus har 
uppstått)

3 Nephi 11:1–17 (den uppståndne 
Frälsaren visade sig för nephiterna)

L&F 76:22–24; Joseph Smith – Histo
rien 1:16–17 (Joseph Smiths vittnes
börd om den uppståndne Frälsaren)

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Han 
har uppstått!”, Ensign eller Liahona, 
nov. 2010, 87 90

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

Se ”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd”, Liahona, apr. 2000, s. 2–3

Videor: ”Tack vare honom”, ”Han 
lever – Fira påsken eftersom Jesus 
Kristus lever”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta hur de 
tillämpade det de lärde sig förra veck
ans klass under veckan.

• Be ungdomarna berätta om när 
de stärktes av att någon vittnade om 
Jesus Kristus. 

Vilka skriftställen eller tal 
från nutida profeter har 
stärkt ditt vittnesbörd om 
Jesu Kristi uppståndelse? 
Hur har det vittnesbördet 
påverkat ditt liv? När har 
du använt dessa skrift
ställen eller tal för att 
hjälpa andra stärka sina 
vittnesbörd?

När har du hört ungdo
marna vittna om Fräl
saren? Vad kan du göra 
för att uppmuntra dem att 
vittna för andra?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan motivera ungdomarna att vittna om uppståndelsen för 
andra. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din 
klass:

• Visa videorna som listas i det här 
förslaget och be ungdomarna berät
ta om sina tankar och känslor om 
Frälsaren för varandra. Uppmuntra 
ungdomarna att visa en av de här  
videorna för sin familj, sina vänner 
eller andra. Under en kommande 
lektion ber du dem berätta om hur det 
gick att visa videon och hur personen 
eller personerna reagerade.

• Be ungdomarna hitta och återge 
skriftställen (som de som listas i det 
här förslaget) som de kan använda sig 
av för att hjälpa andra stärka sina vit
tnesbörd om Jesu Kristi uppståndelse. 
Uppmuntra ungdomarna att göra en 
lista över skriftställena de återgav un
der lektionen så att de kan gå tillbaka 
till dem senare.

• Låt ungdomarna läsa ”Den levande 
Kristus” eller ett av generalkonferen
stalen som listas i det här förslaget, 

och hitta uttalanden som mäktigt 
vittnar om Frälsarens uppståndelse. 
Be dem läsa upp uttalandena för 
varandra och förklara varför de är 
viktiga. Låt ungdomarna samtala om 
varför de tycker att det är viktigt att 
det finns levande profeter och apost
lar som vittnar om uppståndelsen. 
Vittna för dem om uppståndelsen och 
ge ungdomarna tillfälle att också göra 
det.

• Ge ungdomarna tid att skriva ner 
tre sätt som Jesu Kristi uppståndelse 
gör skillnad i deras liv. Be dem berätta 
vad de har skrivit. Ge dem var sitt 
exemplar av äldste D. Todd Christof
fersons tal ”Jesu Kristi uppståndelse” 
och be dem söka efter fler saker som 
de kan lägga till i sin lista. Be dem 
tänka på någon som behöver lära sig 
om Frälsarens uppståndelse och upp
muntra dem att bestämma sig för hur 
de kan vittna för den personen.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Känner de sig motiverade att vittna 
om uppståndelsen för andra? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] genast 
engagera dem som verkar 
tappa intresset och upp
märksamheten” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 72).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han lärde människorna att 
själva tänka på skrifterna 
och att använda dem för 
att finna svar på sina egna 
frågor. Hur kan du hjälpa 
ungdomarna att tillämpa 
det de lär sig i skrifterna?
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad säger Joseph Smiths 
exempel om hur jag lär 
mig om evangeliet?
Joseph Smith sökte efter andlig kunskap medan han verkade som Herrens 
redskap under evangeliets återställelse. Han begrundade skrifterna, ställde 
inspirerade frågor och handlade efter det han lärde sig. När vi följer profetens 
exempel kan vi få svar på våra frågor och inspiration om hur vi ska leva våra liv.

Förbered dig andligen

Studera Joseph Smiths liv. Vad lär hans exempel dig om studier av evangeliet? Vad kan 
du berätta om för ungdomarna?

L&F 76:15–21 (Joseph Smith begrun
dar skrifterna)

Joseph Smith – Historien (Joseph 
Smith tillämpade skrifterna på sig 
själv, ställde inspirerade frågor och 
handlade efter det han lärde sig)

Jairo Mazzagardi, ”Återställelsens he
liga plats”, Liahona, maj 2016, s. 56–58

Craig C. Christensen, ”Jag vet själv 
att det är sant”, Liahona, nov. 2014, 
s. 50–52

”Få kunskap om eviga sanningar”, 
Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph 
Smith, s. 261–269

”O, hur skön var morgonstunden”, 
Psalmer, nr 14

Video: ”Källan”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Fråga ungdomarna om de har 
några frågor om en lära som de 
studerar.

• Be varje ungdom att rita en enkel 
bild på tavlan som representerar 
något som han eller hon känner till 
om Joseph Smiths liv (eller visa och 

Tänk på upplevelser du 
haft när du har studerat 
evangeliet. Hur inspirerar 
Joseph Smiths exempel 
dig under dina studier av 
evangeliet?

Hur lär sig ungdomarna i 
din klass? Hur kan Joseph 
Smiths exempel berika de
ras studier av evangeliet?
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samtala om bilder över händelser i 
hans liv, se Evangeliebilder, nr 89–97). 
Skriv på tavlan: ”Vad säger Joseph 
Smiths exempel om hur jag kan lära 

mig om evangeliet?” Be ungdomarna 
svara på frågan och att fortsätta tänka 
på frågan under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig av Joseph Smiths exempel 
när han studerade evangeliet. Välj med Andens ledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• Under veckan kan du be en av un
gdomarna i klassen att gå igenom Jo
seph Smith – Historien 1:5–17 och 
vara redo att berätta vad Joseph Smith 
gjorde för att få svar på sina frågor. 
Gå tillsammans igenom äldste Jairo 
Mazzagardis tal ”Återställelsens 
heliga plats” och titta efter vad äldste 
Mazzagardi gjorde för att få svar på 
sin fråga. Hur liknar äldste Mazza
gardis upplevelse Joseph Smiths upp
levelse? Vilka frågor om evangeliet 
har ungdomarna? Hur kan de ta anta 
äldste Mazzagardis uppmaning att 
”följa profeten Joseph Smiths exem
pel” när de har frågor? 

• Låt klassdeltagarna läsa avsnittet 
”Han skall be till Gud” i äldste Craig 
C. Christensens tal ”Jag vet själv att 
det är sant”. Be dem att på tavlan 
skriva upp möjliga svar på äldste 
Christensen fråga: ”Kan du se ett 
mönster i Josephs upplevelse som du 
kan tillämpa för att få eller stärka ditt 
eget vittnesbörd?” Uppmuntra dem 
att studera Joseph Smith – Historien 
1:5–17 för att hitta svar på frågan.

• Hjälp ungdomarna lista prin
ciper och egenskaper som hjälper 
oss att lära oss om evangeliet (till 

exempel ödmjukhet, begrundan, 
tillämpa skrifterna och ställa inspire
rade frågor). Ge varje ungdom ett 
av följande avsnitt ur Joseph Smith 
– Historien: verserna 10–20, 21–26, 
28–33, 34–47, 48–54 eller 68–75. Be 
ungdomarna söka i verserna efter fler 
principer om inlärning och exempel 
på att Joseph Smith tillämpade de 
principerna. Hur kan ungdomarna 
tillämpa principerna när de försöker 
lära sig evangeliet?

• Läs tillsammans orden till ”O, hur 
skön var morgonstunden” (Psalmer, 
nr 14) och hitta ord som beskriver 
Joseph Smiths inställning när han 
sökte efter sanning. Förklara obekanta 
ord för ungdomarna. Hur kan ung
domarna följa Joseph Smiths exempel 
i sitt sökande efter sanning? Som en 
del av den här aktiviteten kan du visa 
videon ”Källan”.

• Dela in klassen i grupper och ge 
varje grupp en del av kapitlet ”Få 
kunskap om eviga sanningar” i Kyr
kans presidenters lärdomar: Joseph Smith. 
Be ungdomarna rita något som repre
senterar Joseph Smiths undervisning 
om hur man kan förbättra sina studier 
av evangeliet.

Studietips

Sök efter principer. En prin
cip är en sanning som kan 
vägleda våra handlingar. 
Ibland nämns principen 
tydligt i skrifterna eller 
profeternas ord och ibland 
kan man urskilja dem i 
berättelser. Under den 
första aktiviteten i den här 
delen uppmuntras ungdo
marna att lista sätt att lära 
sig. Följande frågor kan 
vara till hjälp när de söker 
i skrifterna: Vilka princip
er lär jag mig av det här 
skriftstället? Skiljer de sig 
från mina tidigare funder
ingar eller det jag har lärt 
mig förut? Inspirerar de 
mig att förändra något i 
mitt liv? Uppmuntra dem 
att söka efter principer 
när de studerar evangeliet 
enskilt eller i familjen.
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad Joseph Smiths upplev
elser lär om studier av evangeliet? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be varje ungdom att skriva ner en sak som han eller hon kommer att göra utifrån 
Joseph Smiths exempel för att vara bättre på att lära sig om evangeliet. Be ungdomarna 
att berätta för varandra om det de skrev ner.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
på att undervisa genom att 
tillbringa tid i ensamhet, 
i bön och fasta. Han sökte 
sin himmelske Faders väg
ledning. Vad kan du göra 
för att följa Frälsarens sätt 
att undervisa?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Få kunskap om eviga sanningar”, Kyrkans 
presidenters lärdomar: Joseph Smith s. 261–269

”När människor öppnar sin mun mot [sanningen] 
så skadar de inte mig, utan de skadar sig själva . . . 
Medan saker och ting som är av största betydelse 
tanklöst förbigås av viljesvaga människor, vill jag 
se sanningen i hela dess betydelse och trycka den 
till mitt bröst. Jag tror allt som Gud uppenbarat 
och jag har aldrig hört talas om någon som har 
blivit fördömd för att ha trott för mycket, men de 
är fördömda för otro” [History of the Church, 6:477; 
ur en predikan som Joseph Smith höll 16 juni 1844 i 
Nauvoo, Illinois; nedtecknad av Thomas Bullock].

”När Gud erbjuder någon en välsignelse eller kun
skap, och hon vägrar att ta emot den, kommer hon 
att bli fördömd. Israeliterna bad att Gud skulle tala 
till Mose och inte till dem, vilket resulterade i att 
han förbannade dem med en köttslig lag” [History of 
the Church, 5:555; ur en predikan som Joseph Smith 
höll 27 augusti 1843 i Nauvoo, Illinois; nedtecknad 
av Willard Richards och William Clayton].

”Jag har alltid haft tillfredsställelsen att se sanning 
triumfera över villfarelse, och mörker ge vika för 
ljuset” [brev från Joseph Smith till Oliver Cowdery, 
24 sep. 1834, Kirtland, Ohio, infört i Evening and 
Morning Star, sep. 1834, s. 192] . . .

”Kunskap gör slut på mörker, ovisshet och tvivel, ty 
sådant kan inte existera där kunskap finns . . . I kun
skap ligger makt. Gud har mer makt än alla andra 
varelser, eftersom han har större kunskap. Därför 
vet han, hur han ska få alla varelser att underkasta 
sig honom. Han har makt över alla” [History of the 
Church, 5:340; styckeindelning ändrad, ur en pre
dikan som Joseph Smith höll 8 april 1843 i Nauvoo, 
Illinois; nedtecknad av Willard Richards och Wil
liam Clayton].

”När vi avviker från Gud, sänker vi oss ner till 
djävulen och förlorar kunskapen. Utan kunskap kan 
vi inte bli frälsta, och eftersom våra hjärtan är fyllda 
med det onda, och eftersom vi studerar det onda, 
finns det inte rum i våra hjärtan för det goda, eller 
för studier av det goda. Är inte Gud god? Var då 
själva goda. Om han är trofast, var då själva trofasta. 
I er tro visa dygd, i dygden insikt, och sök efter allt 
som är gott [se 2 Petr. 1:5]” [History of the Church, 
4:588; ur en predikan som Joseph Smith höll 10 
april 1842 i Nauvoo, Illinois; nedtecknad av Wilford 
Woodruff] . . .

George A Smith, under sin tid i första presidentskapet, 
berättade: ”Joseph Smith lärde att varje man och 
kvinna bör söka Herren efter visdom, att de må 
skaffa sig kunskap från honom som är kunskap
ens källa, och evangeliets löften är sådana, såsom 
de uppenbarats, att de får oss att tro att genom att 
företa denna resa så kommer vi att nå målet för vår 
strävan” [George A. Smith, Deseret News: SemiWeek
ly, 29 nov. 1870, s. 2] . . .

”Det är inte visdom att vi på en gång ska få oss 
given all kunskap, utan att vi ska få lite åt gången, 
för då kan vi förstå den” [History of the Church, 5:387; 
ur en predikan som Joseph Smith höll 14 maj 1843 i 
Yelrome, Illinois; nedtecknad av Wilford Woodruff].

”När man klättrar upp för en stege, måste man börja 
nerifrån och stiga upp steg för steg, tills man når 
toppen. Så är det med evangeliets principer också 
– man måste börja med den första och fortsätta tills 
man lärt sig alla upphöjelsens principer. Men det 
kommer att dröja ett bra tag efter det att man gått 
genom slöjan eller förlåten, innan man har lärt sig 
dem. Allt kan inte förstås i denna världen. Det kom
mer att bli ett stort arbete att lära sig frälsningen och 
upphöjelsen till och med på andra sidan graven” 
[History of the Church, 6:306–7; ur en predikan som 
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Utvalt material

Joseph Smith höll 7 april 1844 i Nauvoo, Illinois; 
nedtecknad av Wilford Woodruff, Willard Richards, 
Thomas Bullock och William Clayton] . . .

”Gud har inte uppenbarat någonting för Joseph som 
han inte tänker kungöra för de tolv, och även den 
obetydligaste av de heliga kan lära känna allt så fort 

han är i stånd till att uthärda det, för dagen måste 
komma då ingen människa ska behöva säga till sin 
nästa: Lär känna Herren, för alla ska känna honom 
. . . från den minste till den störste [se Jer 31:34]” 
[History of the Church, 3:380; ur en predikan som 
Joseph Smith höll 27 juni 1839 i Commerce, Illinois; 
nedtecknad av Willard Richards].
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur ser jag skillnaden mellan 
det som är sant och falskt?
Under det stora avfallet förändrades många av evangeliets sanningar eller gick 
förlorade. De här sanningarna återställdes i vår tid genom profeten Joseph 
Smith. När vi studerar Guds ord och lyssnar till den Helige Anden hjälper det 
oss att se skillnaden mellan sanningarna i det återställda evangeliet och falsk
heten som världen undervisar om.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att själv förstå hur man ser skillnaden mellan det 
som är sant och falskt. Det du upplever när du lever efter den här principen kommer 
att hjälpa dig att undervisa på ett effektivt sätt. Avväg sedan hur aktiviteterna i resten 
av förslaget kan hjälpa dig planera hur du kan engagera ungdomarna i att lära sig.

Joh. 8:31–32; Joseph Smith – Matteus 
1:37 (det blir lättare för oss att känna 
igen sanningen när vi studerar Guds 
ord)

Jes. 5:20; Mose 4:3–4 (Satan försöker 
vilseleda)

Moroni 7:12–19 (allt som får oss att 
göra gott och tro på Kristus är från 
Gud)

Moroni 10:5; L&F 46:7–8 (den Helige 
Anden vittnar om sanningen)

Joseph Smith – Historien 1:8–20 
(Joseph Smith ber för att få veta 
sanningen)

Boyd K. Packer, ”Dessa ting vet jag”, 
Liahona, maj 2013, s. 6–8

Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, 
Liahona, nov. 2014, s. 28–31

Marcos A. Aidukaitis, ”Om ni brister i 
visdom”, Liahona, maj 2014, s. 108–110

Video: ”Du blir befriad”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur ser du skillnaden 
mellan det som är sant 
och falskt? Vilka väl
signelser har du fått för 
att du kunde se skillnaden 
mellan det som var sant 
och falskt?

Vilka lögner utsätts un
gdomarna för? Hur kan 
du uppmuntra dem att 
avväga sanningshalten 
i informationen de får? 
Varför är det viktigt att de 
vet hur man gör det?
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• Samtala om det som ungdomarna 
funderar över efter att ha lärt sig om 
avfallet och återställelsen i sina andra 
klasser. Hur kan du hjälpa dem att 
hitta svar?

• Visa första delen av videon ”Du 
blir befriad” (fram till 01:30). I den 
här delen av videon varnar äldste M. 
Russ ell Ballard oss för Satans listiga 
sätt att försöka bedra oss. Be ungdo
marna samtala om vad de lär sig om 
att inte ge efter för Satans bedrägerier.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna att lära sig hur man ser skillnaden 
mellan det som är sant och falskt. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Ge varje klassdeltagare en kopia 
av de sista nio styckena av president 
Boyd K. Packers tal ”Dessa ting vet 
jag”. Be ungdomarna söka efter 
nyckelord som kan hjälpa dem se 
skillnaden mellan det som är sant och 
falskt. Be dem skriva orden de hittar 
på tavlan och förklara varför de valde 
just de orden.

• Dela klassen i två grupper och 
ge båda grupperna ett exemplar av 
äldste Neil L. Andersens tal ”Joseph 
Smith”. Be den ena gruppen läsa 
berättelsen om det förfalskade brevet 
som bedrog några medlemmar i 
kyrkan. Be den andra gruppen läsa 
berättelsen om fotot på äldste Russell 
M. Nelson. Låt sedan varje grupp 
berätta vad de lärde sig av sin berätt
else om att skilja mellan det som är 
sant och falskt.

• Be ungdomarna att studera Joseph 
Smith – Historien 1:8–20 och lista 
stegen Joseph Smith tog för att skilja 
mellan det som är sant och falskt. 
Hur kan ungdomarna följa Josephs 

exempel när de vill veta om något är 
sant eller falskt?

• Be ungdomarna söka i Moroni 
7:12–19 efter måttstockar som de kan 
använda för att se skillnad på det som 
är sant eller falskt. Be varje ungdom 
att lista val som han eller hon står 
inför och att använda de måttstockar
na för att fatta varje beslut. Be dem att 
dela med sig av sin lista om de känner 
sig trygga i detta.

• Be ungdomarna att föreställa sig en 
situation där de stöter på information 
som kan få dem att ifrågasätta sina 
vittnesbörd om evangeliet. Vad kan 
de göra för att se skillnaden mellan 
det som är sant och falskt vid sådana 
situationer? Låt dem söka efter svar 
på den här frågan genom att studera 
skrifterna som listas i det här förslaget 
eller de tre sätten som äldste Marcos 
A. Aidukaitis tar upp i sitt tal ”Om ni 
brister i visdom”. Be dem berätta vad 
de hittar. Ge dem också möjlighet att 
berätta om när de själva har kunnat se 
skillnaden mellan det som är sant och 
falskt.

Studietips

Hur man kan se skillnaden 
mellan sann och falsk lära. 
När vi ibland upptäcker 
eller lär oss om ny infor
mation kan vi avgöra om 
den är sann eller falsk 
genom att ställa frågor 
som dessa: Tas den här 
läran upp på mer än ett 
ställe i skrifterna? Under
visar levande profeter och 
apostlar om den? Stämmer 
den överens med kyrkans 
nuvarande förfaringssätt 
och godkända riktlinjer? 
Vittnar Anden för mig om 
att den är sann?
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man kan se skillnaden 
mellan det som är sant och falskt? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta om intrycken de fick under lektionen. Vad inspirerades de att 
göra? Vad kan du göra för att uppmuntra dem att leva efter det de lär sig?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren gav inte upp när 
de han undervisade inte 
förstod. Han fortsatte att 
älska och att tjäna dem. 
Trots att Petrus förnekade 
Frälsaren, till exempel, 
fortsatte Herren att betjäna 
honom och hjälpa honom 
bli värdig att leda kyr
kan. Hur kan du hjälpa 
dem du undervisar som 
har problem med att följa 
evangeliet?



77

Utvalt material

Utdrag ur Boyd K. Packer, ”Dessa ting vet jag”, 
 Liahona, maj 2013, s. 7–8

Handlingsfriheten definieras i skrifterna som en 
”moralisk handlingsfrihet”, vilket innebär att 
vi kan välja mellan gott och ont. Motståndaren 
försöker fresta oss att missbruka vår moraliska 
handlingsfrihet.

Skrifterna lär oss att ”var och en, både i fråga om 
lära och principer rörande framtiden, kan handla 
enligt den handlingsfrihet som jag har givit honom, 
så att var och en kan stå ansvarig för sina egna syn
der på domens dag” [L&F 101:78].

Profeten Alma sa: ”Herren kan inte se på synd med 
den minsta grad av överseende” [Alma 45:16]. 
För att förstå detta måste vi hålla isär synden och 
syndaren.

När man till exempel inför Frälsaren förde fram en 
kvinna som ertappats med äktenskapsbrott, och 
som uppenbarligen var skyldig, avfärdade han 
saken med fem ord: ”Gå, och synda inte mer” [Joh. 
8:11]. Sådan är andan i hans verksamhet.

Tolerans är en dygd, men som andra dygder 
förvandlas den till en last när den överdrivs. Vi 
måste se upp för ”toleransfällan” så att vi inte 
uppslukas av den. Den släpphänthet som ges 
utrymme när landets lagar försvagas så att legalise
rade omoraliska handlingar tolereras, förminskar 

inte de allvarliga andliga konsekvenser som blir 
resultatet av att man bryter mot Guds kyskhetslag.

Alla föds med Kristi ljus, ett vägledande inflytande 
som gör att varje människa kan skilja mellan rätt 
och fel. Det vi gör med det ljuset och hur vi svarar 
på dessa maningar att leva rättfärdigt, är en del av 
jordelivets prövning.

”Ty se, Kristi Ande ges åt varje människa för att hon 
skall kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er 
hur ni bör döma, ty allt som inbjuder till att göra 
gott och som förmår människor att tro på Kristus 
kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni 
med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud” 
[Moro. 7:16].

Var och en måste se till att hålla sig lyhörd för den 
Helige Andens inspiration och maningar. Herren 
har ett sätt att ingjuta ren intelligens i våra sinnen 
för att mana oss, leda oss, lära oss och varna oss. 
Varje son och dotter till Gud kan omedelbart få veta 
det de behöver kännedom om. Lär er att ta emot och 
handla i enlighet med inspiration och uppenbarelse.

Av allt jag läst, undervisat om och lärt mig, är den 
allra dyrbaraste och heligaste sanningen jag har att 
ge er mitt särskilda vittnesbörd om Jesus Kristus. 
Han lever. Jag vet att han lever. Jag är hans vittne. 
Och om honom vittnar jag. Han är vår Frälsare, vår 
Återlösare. Det vet jag med visshet. Detta vittnar jag 
om i Jesu Kristi namn, amen.
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt att 
undervisa om sann lära?
Under åren efter de ursprungliga tolv apostlarnas död började människorna 
tro att de kunde tolka skrifterna på egen hand. Det resulterade i att falska lär
domar lärdes ut och kyrkan avföll. Som lärare i evangeliet har vi ett ansvar att 
undervisa om det återställda evangeliets sanningar i deras enkla tydlighet så 
att vi inte leder någon vilse. När de vi undervisar förstår sann lärdom vidrörs 
deras hjärtan och de ändrar sina attityder och sitt beteende (se Boyd K. Packer 
”Frukten icke”, Liahona, maj 2004, s. 79).

Förbered dig andligen

Studera följande skriftställen och resurser. Vad inspireras du att berätta för 
ungdomarna?

Luk. 24:32; Joseph Smith – Historien 
1:11–12 (När man undervisar ur skrift
erna vidrörs hjärtan)

2 Tim. 4:3–4 (Paulus profeterar om att 
falska läror ska spridas)

Mosiah 18:19 (Sann lära kommer från 
skrifterna och profeternas ord)

Alma 4:19; 31:5 (Guds ord är mäktigt)

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

Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 
52–53, 203–207

D. Todd Christofferson, ”Kristi lära”, 
Liahona, maj 2012, s. 86–90

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (till exempel under personliga studier, seminar
iet, andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se 
att evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att berätta om en 
gång när de kände Anden medan de 
undervisade någon om evangeliet.

• Ta med dig ett glas med rent vatten 
och ett glas med smutsigt vatten till 
klassen. Föreslå att vattnet kan rep
resentera evangeliet som vi under
visar andra om. Om det rena vattnet 

representerar det sanna evangeliet, 
vad representerar då det smutsiga 
vattnet? Vad kan förorena evangeli
ets sanna lära? (se Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 52–53). Hur kan 
jämförelsen hjälpa ungdomarna förstå 
vikten av att undervisa om sann lära?

Hur ser du till att du som 
lärare undervisar om sann 
lära? När har du känt 
kraften som kommer när 
man undervisar om sann 
lära?

Känner ungdomarna du 
undervisar igen kraften 
som finns i sann lära? Hur 
kan du hjälpa dem att tro 
mer på sin förmåga att 
undervisa om sann lära?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig om varför det är viktigt att 
man undervisar om sann lära. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna att lista sätt som 
världen försöker förändra männi
skors beteende på. Be dem läsa Alma 
4:19 och 31:5 och söka efter sätt som 
Herren påverkar andra på. När de har 
berättat om det de hittade ber du dem 
att leta i skrifterna efter exempel på 
personer vars hjärtan förändrades på 
grund av att de lärde sig sann lära. Be 
ungdomarna att berätta om principer 
i evangeliet som de har lärt sig och 
som påverkat deras handlingar.

• Hjälp ungdomarna att söka i 
skrifterna efter exempel på personer 
som undervisade om falsk lära (till 
exempel Sherem [se Jakob 7], Kori
hor [se Alma 30] eller zoramiterna 
[se Alma 31]). Hur påverkades folket 
av deras undervisning? Vilken lära 
undervisade Herrens tjänare om på 
grund av detta? Vilka liknande falska 
lärdomar har ungdomarna stött på i 
världen i dag? Hur kan ungdomarna 

svara på det och undervisa om sann 
lära?

• Be ungdomarna läsa 2 Timoteus
brevet 3:2–4 och 2 Nephi 9:28–29. Hur 
har skriftställena uppfyllts i vår tid? 
Vilka följder av falska läror kan vi se i 
världen omkring oss? (se till exempel 
2 Tim. 3:1–5). Vilka principer i det 
återställda evangeliet kan övervinna 
följderna?

• Be hälften av klassen att studera 
”Dina uppgifter som lärare” i Un
dervisning: Den högsta kallelsen (s. 52) 
och be den andra hälften att studera 
”Varningar till dem som undervisar 
om evangeliet” (s. 52–53). Be varje 
grupp att tänka ut kreativa sätt att 
undervisa den andra gruppen om det 
de lärde sig. Be varje ungdom att välja 
en av tankarna som lades fram och 
berätta varför den tanken är viktig när 
man undervisar sann lära.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vikten av att undervisa 
sann lära? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna tänka på ett framtida tillfälle de får att undervisa. Uppmuntra dem att 
fundera över vad de kommer att göra för att se till att de undervisar om sann lära.

Undervisningstips

”Vi bör inte tillskriva kyr
kans ledare några uttalan
den utan att först bekräfta 
källan till påståendena. 
När vi citerar skrifterna, 
bör vi se till att vi an
vänder dem på ett sätt 
som sätter dem i sitt rätta 
sammanhang” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen 
[2000], s. 53).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han betonade och un
dervisade om sann lära 
om och om igen. Hur kan 
du hjälpa ungdomarna 
använda sig av skrifterna 
för att hitta sann lära och 
undervisa andra om den?
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag tillämpa 
händelserna under avfallet 
och återställelsen på mitt liv?
Vi ska tillämpa ”all helig skrift på oss för att det [skall] vara oss till nytta och 
lärdom” (1 Nephi 19:23). Att tillämpa helig skrift innebär att man ser likheter 
mellan händelser och omständigheter i skrifterna och våra egna liv. Många av 
händelserna under avfallet och återställelsen skedde för länge sen, men vi kan 
hitta sätt att lära oss av dem och tillämpa dem på oss i dag.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna att 
tillämpa händelserna under avfallet och återställelsen på sina liv?

1 Nephi 19:23–24 (vi bör tillämpa all 
helig skrift på oss)

L&F 61:36 (Det Herren säger till en 
säger han till alla)

Joseph Smith – Historien 1:5–20 (Jo
seph Smith tillämpar Jakobs brev 1:5 
på sig själv)

”Avfall”, Stå fast i din tro, s. 11–12

M. Russell Ballard, ”Dra lärdom av 
det förflutna”, Liahona, maj 2009, 
s. 31–34

”Tillämpning,” Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 179–180

Film: ”Vad återställelsen betyder för 
mig”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (till exempel under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående förslag kan vara till hjälp:

• Be de unga kvinnorna berätta 
något för de unga männen som de 
nyligen har lärt sig om avfallet eller 
återställelsen i Unga kvinnors klasser. 

Be sedan de unga männen berätta för 
de unga kvinnorna något som de har 
lärt sig om avfallet eller återställelsen 
i aronska prästadömets kvorum.

Hur har du välsignats av 
att du tillämpat skrifterna 
på ditt liv? Vilka tillvä
gagångssätt har hjälpt dig 
att tillämpa skrifterna på 
ditt liv? Vilka händelser 
under avfallet och återstäl
lelsen har haft särskilt stor 
betydelse i ditt liv?

Hur kan ungdomar
na välsignas av att de 
tillämp ar skrifterna? Vilka 
samband kan du se mellan 
deras liv och det som de 
lär sig om avfallet och 
återställelsen?
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• Be ungdomarna läsa Första Nephi 
19:23 och samtala om vad Nephi 
menade med ”tillämpade all helig 
skrift på oss” (om det behövs kan du 
läsa stycket som lektionen börjar med 
för ungdomarna). Visa filmen ”Vad 

återställelsen betyder för mig” och be 
klassens medlemmar att vara upp
märksamma på hur ungdomarna i 
filmen tillämpade händelserna under 
återställelsen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan tillämpa händel
serna under avfallet och återställningen på sina egna liv. Välj med hjälp av Andens 
vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa Joseph Smith 
– Historien 1:5–10 för att se vad som 
hände i Joseph Smiths liv när han var 
14 år. Be dem sedan läsa verserna 11 
till 20 och berätta vad Joseph gjorde 
för att tillämpa skriftställena han läste 
på sina egna upplevelser. Hur kan 
Joseph Smiths exempel hjälpa ung
domarna förbättra sina egna skrift
studier? Ge dem tid till att skriva ner 
hur de kan tillämpa Joseph Smiths 
upplevelser. Be ungdomarna att 
berätta vad de skrev ner för en annan 
klassmedlem.

• Be ungdomarna läsa avsnittet un
der rubriken ”Tillämpning” på sidan 
179–180 i Undervisning: Den högsta 
kallelsen och söka efter sätt att tilläm
pa skrifterna på sig själva. Be dem att 
berätta för klassen om det de lär sig. 
Be ungdomarna välja ett av skrift
ställena som citeras i det avsnittet i 
Undervisning: Den högsta kallelsen och 
följa instruktionerna för hur de kan 
tillämpa det. Vilka andra skriftställen 
kan ungdomarna tillämpa i sina liv på 
de här sätten?

• Skriv rubrikerna ”Det stora avfall
et” och ”Personligt avfall” på tavlan. 
Be ungdomarna att läsa ”Avfall” i 
Stå fast i din tro och lista på tavlan det 
som ledde till eller orsakades av det 
stora avfallet. Hjälp dem tillämpa 
det stora avfallet genom att samtala 
om hur sakerna på listan kan leda 
till personligt avfall. De som dödade 
apostlarna efter Kristi död kan till 
exempel liknas vid att en person i dag 
som tar avstånd från eller kritiserar 
de levande apostlarna kan stå inför 
personligt avfall. Vad kan ungdomar
na göra för att skydda sig från person
ligt avfall?

• Fråga ungdomarna hur de skulle 
svara om en vän sa: ”Jag gillar inte 
att läsa skrifterna, allt hände ju för så 
länge sedan. Vad har de att göra med 
mig i dag?” Dela in äldste M. Russ
ell Ballards tal ”Dra lärdom av det 
förflutna” bland ungdomarna och be 
dem läsa sina avsnitt och söka efter 
sätt de kan svara sin vän på.

Undervisningstips

”Hur mycket material du 
täcker har mindre be
tydelse 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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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan tillämpa händ
elserna under avfallet och återställelsen på sig själva? Vilka känslor eller intryck fick 
de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren lärde männi
skorna att själva tänka på 
skrifterna och att använda 
dem för att finna svar på 
sina egna frågor. Hur kan 
du hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan tillämpa 
det de läser i skrifterna på 
sina egna utmaningar?



83

Utvalt material

Utdrag ur ”Tillämpning”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 179, 180

Vi bör ”tillämpa all helig skrift på oss för att det 
skulle kunna vara oss till nytta och lärdom” (se 
1 Nephi 19:23). Att tillämpa skrifterna betyder 
att se hur redogörelsen i skrifterna liknar vår tids 
omständigheter och visa hur principerna som de 
undervisar om går att tillämpa i vårt liv. I en lektion 
om att stå upp för sanningen kan du till exempel 
tillämpa berättelsen om hur Abinadi stod inför kung 
Noas domstol på dem du undervisar (se Mosiah 
11–17). För att undervisa om vår andliga blindhet 
och om Frälsarens kraft att bota och ge oss större 
andlig synförmåga, kan du tillämpa berättelsen om 
hur Kristus botar den blinde mannen (se Joh. 9).

Det effektivaste sättet att använda den här metoden 
är att ge familjemedlemmarna eller eleverna tillfälle 
att begrunda det som de läser. Som exempel kan du, 
när du har undervisat om Joseph Smiths reaktion 
när han nästan överväldigades av motståndaren 
i den heliga lunden (se Joseph Smith – Historien 
1:15–16), be eleverna dra sig till minnes och även 
skriftligt berätta om något tillfälle när de själva 
blivit prövade. Sedan kan du uppmuntra dem att 
fundera över varför det är viktigt i prövningens 

stund att använda ”alla [våra] krafter att ropa till 
Gud” (vers 16) . . .

Ett annat sätt att hjälpa andra att tillämpa skrifterna 
på sig själva är att be dem sätta in sitt namn i texten. 
Om någon till exempel sätter sig in i Jakobs brev 
1:5–6 passar undervisningen om bön lika bra in på 
honom eller henne som den gjorde på Joseph Smith:

”Om [jag] brister i visdom skall [jag] be till Gud, 
som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och [jag] 
skall få den. Men [jag] skall be i tro utan att tvivla.”

Många gånger kan vi tillämpa skrifterna på våra liv 
genom att fråga oss: ”Vad ville profeten som skrev 
ner denna berättelse att vi skulle lära av den? Varför 
tog han med just dessa detaljer?” När vi ställer 
sådana frågor till exempel i samband med berättel
sen om Enos, kan vi se hur den går att tillämpa på 
våra egna erfarenheter av bön. Vi kan lära oss att 
böner ibland kräver mycket ansträngningar och att 
vår himmelske Fader besvarar våra böner. Vi kan 
också lära oss att föräldrar påverkar sina barn, även 
om det kanske tar många år innan barnen rättar sig 
efter föräldrarnas undervisning.

När vi tillämpar skrifterna på oss och hjälper andra 
att göra detsamma, kommer vi att kunna se Guds 
ords makt i alla livets aspekter.
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APRIL: AVFALLET OCH ÅTERSTÄLLELSEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förklara avfallet 
och återställelsen för andra?
Många av oss får tillfälle att berätta om evangeliets sanningar för andra. 
Eftersom avfallet och återställelsen är ytterst viktiga principer i det återställda 
evangeliet är det viktigt att vi vet hur vi kan förklara de sanningarna för andra. 
Vi bör vittna på ett sätt som inte är stötande men som uttrycker hur viktig åter
ställelsen av evangeliet är.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna lära 
sig att förklara för andra vad avfallet och återställelsen innebär?

Amos 8:11–12; Apg 3:20–21; 2 Tess. 
2:1–3 (Avfallet och återställelsen 
förutsågs)

Ef. 2:20 (Kyrkan är uppbyggd på pro
feternas och apostlarnas grund)

Dallin H. Oaks, ”Den enda sanna och 
levande kyrkan”, Liahona, aug. 2011, 
s. 48–51

”Bär ofta vittnesbörd”, Predika mitt 
evangelium, s. 203–204

”Åskådningsundervisning”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 169–170

Om du vill lära dig mer om avfallet 
och återställelsen kan du studera ”Det 
stora avfallet”, ”Jesu Kristi evan
geliums återställelse genom Joseph 
Smith”, Predika mitt evangelium, 
s. 35–38

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (till exempel under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående förslag kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att berätta vilka 
frågor de har fått om kyrkan eller sin 
tro. Hur svarade de på de frågorna?

• Be ungdomarna berätta om 
när de lärde sig om avfallet och 

återställelsen. Vad gjorde de som 
undervisade dem för att hjälpa dem 
förstå sanningarna i det återställda 
evangeliet?

Vilka tillfällen har du haft 
att undervisa andra om 
avfallet och återställelsen? 
Vilka effektiva metoder 
har du sett andra använda 
när de har undervisat om 
de principerna?

Vad känner ungdomarna 
till om avfallet och åter
ställelsen? Vilka tillfällen 
får de att undervisa andra 
om de sanningarna i dag 
och i framtiden?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan samtala om avfallet 
och återställelsen med andra. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktivi
teter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna berätta om ett 
skriftställe de känner till som säger att 
det stora avfallet eller återställelsen 
ska ske. Om de behöver hjälp kan 
de använda sig av Handledning för 
skriftstudier eller skriftställena som 
listas i det här förslaget. Låt ungdom
arna öva på att använda de här 
skriftställena och andra de hittar för 
att förklara för varandra vad avfallet 
och återställelsen innebär.

• Läs tillsammans de första sex 
styckena i Dallin H. Oaks artikel ”Den 
enda sanna och levande kyrkan”. 
Fråga ungdomarna hur vi kan vittna 
om den enda sanna kyrkan på ett sätt 
som inte sårar andra. Dela ut resten 
av talet till ungdomarna och be dem 
läsa sitt avsnitt och söka efter vad 
äldste Oaks gör för att vittna på ett 
mäktigt sätt om det återställda evan
geliet samtidigt som han visar respekt 
för andras tro. Dela in klassen i par 
och be dem turas om att bära vittnes
börd om den sanna kyrkan utifrån det 
de lärt sig.

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Bär ofta vittnesbörd” på sidorna 
203–204 i Predika mitt evangelium. Lista 
tillsammans varför det är viktigt att 
bära vittnesbörd när man undervisar 

och riktlinjer för hur man gör det. Du 
kan belysa vikten av att bära vittnes
börd när man undervisar om åter
ställelsen genom att be en nybliven 
medlem berätta för klassen om hur 
han eller hon fick ett vittnesbörd om 
Joseph Smiths första syn. (Få god
kännande från biskopen i förväg.) Be 
den nyblivna medlemmen att berätta 
vilken roll andras vittnesbörd spelade 
under hans eller hennes omvändelse. 
Du kan bära ditt vittnesbörd om 
evangeliets återställelse och be ung
domarna göra detsamma.

• Be ungdomarna att studera 
avsnittet ”Åskådningsundervisning” 
på sidan 169–170 i Undervisning: 
Den högsta kallelsen. Be dem tänka 
på åskådningsundervisningar som 
kan hjälpa dem förklara delar av 
avfallet och återställelsen för andra. 
De kan till exempel förklara avfall
et genom att bygga en kyrka med 
klossar, skriva ”apostlar och profeter” 
på de nedersta klossarna och sedan 
visa att kyrkan inte kan fortsätta stå 
utan apostlarnas och profeternas 
grund (se Ef. 2:20). Be dem berätta 
om sina åskådningsundervisningar 
för varandra. Vilka tillfällen får de 
att undervisa andra om avfallet och 
återställelsen?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan förklara avfallet 
och återställelsen för andra? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Undervisningstips

”När du varierar 
inlärnings aktiviteterna, 
har eleverna en benägen
het att förstå evangelie
principerna bättre och 
minnas mer. En noggrant 
utvald metod kan förtyd
liga en princip, göra den 
mer intressant och mer 
minnesvärd” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen 
[2000], s. 89).
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Inbjud ungdomarna till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad dem han 
undervisade att vittna och 
när de gjorde det vidrörde 
Anden deras hjärtan. Hur 
kan du hjälpa ungdomar
na förstå hur de kan vittna 
för andra om avfallet och 
återställelsen?
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Utvalt material

”Bär ofta vittnesbörd”, Predika mitt evangelium, 
s. 203–204

Ett vittnesbörd är en andlig bekräftelse och förviss
ning som ges av den Helige Anden. Att bära ett 
vittnesbörd är att ge ett enkelt, direkt uttalande om 
tro – en känsla, en förvissning, en övertygelse om 
att en princip i evangeliet är sann. Att ofta bära sitt 
vittnesbörd är ett av de mest kraftfulla sätten att 
inbjuda Anden och att hjälpa andra känna Anden. 
Det lägger till ett nu gällande, personligt vittnesbörd 
till de sanningar som du lärt ut från skrifterna. En 
effektiv missionär undervisar, vittnar och uppmanar 
andra att göra sådant som bygger upp tro på Jesus 
Kristus. Detta innefattar att ge löften som kommer 
av att leva sanna principer. En missionär kan till ex
empel säga: ”Jag vet att när du helgar sabbatsdagen 
får du mer frid i hjärtat.”

Om ditt vittnesbörd ska ha en övertygande kraft 
måste du vara uppriktig. Ett kraftfullt vittnesbörd är 
inte beroende av vältalighet eller hur högt du talar 
utan på ditt hjärtas övertygelse. Sträva dagligen 
efter att stärka din förståelse och övertygelse om de 
lärdomar och principer du ska undervisa om. Bär 
ofta ditt vittnesbörd för att besegla sanningen i de 
principer eller lärdomar som du undervisar om. Vit
tna så ofta du kan om det du undervisat, och fortsätt 
vittna hela tiden du undervisar.

Ditt vittnesbörd kan vara enkelt: ”Jag vet att Jesus 
Kristus är Guds Son” eller ”Jag har själv fått veta 
att Mormons bok är sann”. Du kan också kortfattat 
berätta om hur du fick denna kunskap. Bär vittnes
börd flera gånger under varje lektion, inte bara i 
slutet. Bär vittne om att det som din kamrat har 

undervisat om kommer från Gud. Bär vittne om att 
den princip du ska undervisa om blir till välsignelse 
för undersökarna om de följer den. Berätta om hur 
lydnad mot en princip har välsignat ditt liv.

Det kan hända att människor ibland intellektuellt 
ifrågasätter din undervisning, men det är svårt att 
ifrågasätta ett uppriktigt, innerligt vittnesbörd. När 
du vittnar så ha en bön inom dig att de du under
visar ska känna den Helige Andens bekräftande 
vittnesbörd. När du vittnar bidrar du till att skapa 
en miljö där undersökarna kan känna hur den He
lige Anden bekräftar ditt vittnesbörd om sanningen. 
Detta förbereder dem för att ta emot de uppman
ingar du kommer att ge.

Brigham Young döptes inte in i Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga under det första året han 
sökte kunskap om det återställda evangeliet. Men 
han sade om sin omvändelse: ”Om all talang, takt, 
visdom och förfining i världen hade sänts mig 
tillsammans med Mormons bok och förklarat på all
ra vältaligaste sätt sanningen däri och försökt bevisa 
dess äkthet genom lärdom och världslig visdom, 
skulle det ha varit för mig som rök som stiger uppåt 
för att försvinna. Men när jag såg en man, som utan 
vältalighet eller anlag för offentligt tal, som endast 
kunde säga: ’Jag vet genom den Helige Andens 
kraft att Mormons bok är sann, att Joseph Smith är 
en Herrens profet’, då upplystes mitt förstånd av 
den Helige Anden som utgick från den mannen och 
ljus, härlighet och odödlighet stod framför mig. Jag 
blev omringad av dessa ting, fylld med dem och jag 
visste själv att vittnesbördet var sant” (i Journal of 
Discourses, 1:90; Kyrkans presidenter, s. 84).
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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 ungdomarna förbättra sin förmåga att lära sig 
av och undervisa om Herrens uppenbarelser, både dem som finns i skrifterna och de 
levande profeternas ord och de som kommer till ungdomarna som personlig uppen
barelse genom den Helige Anden. Uppmuntra ungdomarna i din klass att ställa 
frågor om det de lär sig, att sträva efter att lära sig mer och att undervisa andra om 
det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Vad kan jag lära mig av levande profeter och apostlar?
Hur kan jag förbättra mina skriftstudier?
Hur hjälper vördnad mig att få uppenbarelse?
Vad innebär det att bära vittnesbörd?
Vad kan president Monson lära mig om att följa Anden?

Maj: Profeter och uppenbarelse
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan jag lära mig av levande 
profeter och apostlar?
De levande profeterna och apostlarna får uppenbarelse att leda kyrkan och 
deras råd återger Herrens vilja, han som känner oss på ett fullkomligt sätt och 
förstår våra utmaningar. Deras undervisning kan hjälpa oss möta våra utman
ingar. Vi är välsignade som har levande profeter och apostlar som leder oss och 
för att vi kan få höra deras råd två gånger om året under generalkonferensen.

Förbered dig andligen

Var uppmärksam på sanningar när du studerar resurserna som kan hjälpa ungdomar
na förstå hur viktigt det är att de har levande profeters undervisning i sina liv.

Mosiah 8:16–18 (en siare kan vara till 
stor nytta för sina medmänniskor)

L&F 1:38; 68:3–4 (när Herrens tjänare 
talar som Anden manar dem så är det 
helig skrift)

Henry B. Eyring, ”Där två eller tre är 
samlade”, Liahona, maj 2016, s. 19–22

Ronald A. Rasband, ”Oändlig är 
kärleken”, Liahona, nov. 2015, s. 89–90

Gary E. Stevenson, ”Tydliga och dyr
bara sanningar”, Liahona, nov. 2015, 
s. 91–92

Dale G. Renlund, ”Genom Guds 
ögon”, Liahona, nov. 2015, s. 93–94

Nyligen hållna tal från generalkonfe
rensen av medlemmar i första pres
identskapet och de tolv apostlarnas 
kvorum

”Profeter”, Stå fast i din tro, s. 119–120

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evange
liet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
fick en fråga om evangeliet nyligen. 
Hur svarade de på den?

• Be ungdomarna berätta om ett tal 
som gjorde intryck på dem under den 
senaste generalkonferensen. Fråga 
varför de tyckte det.

Hur har profeternas och 
apostlarnas undervis
ning hjälpt dig övervinna 
svårigheter? Vilka upplev
elser kan du berätta om för 
att stärka ungdomarna du 
undervisar?

Vilka utmaningar står 
dagens ungdomar inför? 
Hur kan profeternas och 
apostlarnas undervisning 
hjälpa dem övervinna 
dem?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna hitta svar på sina utmaningar i 
budskapen från levande profeter. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

I sitt tal ”Där två eller tre är samlade” 
använder president Henry B. Eyring 
liknelsen om såningsmannen för att 
förklara vikten av att vi förbereder 
hjärtat för att ta emot Guds ord. Be 
ungdomarna att gå igenom den del av 
president Eyrings tal där han tar upp 
liknelsen och rita en bild som repre
senterar vad de lär sig. Vilka ”frön” 
kan de plantera i hjärtat från den 
senaste generalkonferensen? Ta gärna 
med dig exemplar av ett tal som du 
känner är relevant för ungdomarna 
du undervisar och be dem läsa det 
och titta efter frön av sanning som de 
kan tillämpa.

• Hjälp klassen att ta fram en lista 
över utmaningarna ungdomarna 
möter i dag. Be varje ungdom att välja 
en av utmaningarna och söka bland 
de senaste generalkonferenstalen för 
att hitta råd som kan hjälpa någon 
att klara av den utmaningen. Föreslå 
att de använder sig av ämnesregist
ret i det senaste konferensnumret av 
Liahona.

• Visa ett av president Thomas S. 
Monsons senaste generalkonferenstal. 
Be ungdomarna lyssna efter råd som 
är särskilt viktiga för deras ålders
grupp och förbereda ett fem minuter 

långt tal utifrån rådet de hittade. Låt 
dem öva genom att tala inför varand
ra i klassen.

• Lyssna eller titta på ett generalkon
ferenstal tillsammans som kan göra 
intryck på ungdomarna du under
visar. Be ungdomarna lyfta fram eviga 
sanningar, skriftställen, uppmaningar 
till handling och välsignelser som 
utlovas i talet. (Om ni har kort om tid 
kanske ni bara ska se vissa delar av 
talet.)

• Be klassens elever att tillsammans 
läsa ”Profeter” i Stå fast i din tro. Be 
dem att söka efter profetens roller i 
det de läser och skriva upp rollerna 
på tavlan. Ge var och en av ungdo
marna ett av följande tal: ”Oändlig 
är kärleken” av äldste Ronald A. 
Rasband, ”Tydliga och dyrbara san
ningar” av äldste Gary E. Stevenson 
och ”Genom Guds ögon” av äldste 
Dale G. Renlund. Be ungdomarna 
söka efter och berätta om hur äldste 
Rasband, äldste Stevenson och äldste 
Renlund uppfyller de här rollerna 
och även andra roller de finner som 
profeterna har. Hur har ungdomarna 
välsignats av att profeterna uppfyller 
sina roller?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vad de kan lära sig av 
levande profeter och apostlar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Studera tal från generalkon
ferensen och andra tillfällen. 
Under den här lektionen 
uppmanas ungdomarna 
att studera tal från gene
ralkonferensen. Följande 
idéer kan hjälpa dem 
studera: Uppmana dem 
att sammanfatta huvud
budskapet med egna ord. 
De kan fråga sig själva: 
Vad vill Herren att jag ska 
lära mig av det här talet? 
Vad vill han att jag ska 
göra? Finns det något i 
talet som kan hjälpa mig 
med en utmaning jag har 
i livet just nu? Påminn 
ungdomarna att de kan 
använda sig av sådana 
frågor när de studerar tal 
under egna studier och 
studier med familjen.
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Inbjud till handling

Be ungdomarna studera talen från den senaste generalkonferensen under sina studier i 
evangeliet. Uppmuntra dem att berätta för klassen om det de lär sig.

Uppmana ungdomarna när nästa generalkonferens närmar sig att förbereda sig genom 
att göra en lista över sina frågor och be dem ha en bön i hjärtat och lyssna efter svar på 
frågorna under konferenstalen.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Strax före sin död och 
uppståndelse undervisade 
Frälsaren sina lärjungar 
om att han skulle sända 
den Helige Anden till dem 
för att föra dem ”in i hela 
sanningen” (Joh. 16:13). 
Den Helige Anden kan 
hjälpa dig veta bästa sättet 
att undervisa och hjälpa 
ungdomarna.
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Där två eller tre är sam
lade”, Liahona, maj 2016, s. 20–21

Under sin verksamhet på jorden gav Frälsaren oss 
liknelsen om sådden och såningsmannen. Det som 
såddes var Guds ord. Såningsmannen var Herren. 
Såddens överlevnad och tillväxt berodde på jord
månens tillstånd. Ni minns hans ord:

”Och när han sådde, föll en del vid vägen, och 
fåglarna kom och åt upp det.

En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket 
jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade 
djup jord.

Men när solen steg, förbrändes det och vissnade 
bort, därför att det inte hade någon rot.

En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och 
kvävde det.

Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt 
och sextiofalt och trettiofalt.

Hör, du som har öron” (Matt. 13:4–9).

Återigen: Fröet är Guds ord. Jorden är hjärtat hos 
den som tar emot fröet.

… Vi har alla fått frön, eller Guds ord, sådda i hjärtat 
en gång. För en del var det i barndomen, när våra 
föräldrar inbjöd oss att bli döpta och konfirmerade 
av män med myndighet. Andra av oss undervisades 
av Guds kallade tjänare. Alla kände vi att fröet var 
gott och kände till och med hjärtat svälla i oss och 

upplevde glädje när vårt hjärta och vårt sinne verk
ade vidgas.

Vi har alla fått vår tro prövad genom att dyrbara 
välsignelser hållits tillbaka, genom elaka angrepp 
från dem som vill förgöra vår tro, genom frestelser 
att synda eller själviska intressen som förminskat 
våra ansträngningar att vårda och mjuka upp hjär
tats andliga djup.

De som är sorgsna över förlusten av den glädje 
de tidigare känt är välsignade. Vissa märker inte 
hur tron inom dem vissnar bort. Satan är listig. 
Han säger till dem som han vill göra olyckliga 
att den glädje de en gång kände var barnsligt 
självbedrägeri.

I dag är mitt budskap till oss alla att det finns ett 
dyrbart tillfälle under de närmaste dagarna att välja 
att låta våra hjärtan uppmjukas och ta emot och vår
da fröet. Fröet är Guds ord, som utgjuts över oss alla 
som lyssnar, ser och läser det som sägs under den 
här konferensen. Musiken, talen och vittnesbörden 
har förberetts av Guds tjänare som ivrigt sökt den 
Helige Andens ledning under sina förberedelser. De 
har bett längre och mer ödmjukt allteftersom konfe
rensdagarna närmat sig.

De har bett om att få kraft till att uppmuntra er till 
att göra val som i era hjärtan skapar en fruktbar 
jordmån där Guds goda ord kan växa och ge frukt. 
Om du lyssnar med anden finner du att ditt hjärta 
uppmjukas, din tro stärks och din förmåga att älska 
Herren ökar.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förbättra 
mina skriftstudier?
Befallningen i skrifterna att vi ska mätta oss med Kristi ord (se 2 Nephi 32:3) 
betyder så mycket mer än att vi ska ströläsa skrifterna. Vi bör söka i dem flitigt 
och begrunda vad de lär oss och sedan tillämpa undervisningen på oss själva. 
Vi bör be om att förstå dem och följa maningarna vi får från den Helige Anden. 
Meningsfulla skriftstudier kan stärka vår tro, skydda oss mot frestelse och 
hjälpa oss att komma närmare vår himmelske Fader.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad hittar du som kan hjälpa 
ungdomarna förbättra sina skriftstudier?

1 Nephi 10:19; L&F 88:63, 118 (den 
som söker ska finna)

1 Nephi 19:23 (vi bör tillämpa all helig 
skrift på oss)

2 Nephi 4:15–16; L&F 138:1–11; Joseph 
Smith – Historien 1:11–13 (uppen
barelse kommer när vi begrundar 
skrifterna)

2 Nephi 32:3 (vi bör mätta oss med 
Kristi ord)

Devin G. Durrant, ”Mitt hjärta be
grundar dem ständigt”, Liahona, nov. 
2015, s. 112–115

Henry B. Eyring, ”Ett samtal om 
skriftstudier”, Liahona, juli 2005, 
s. 8–12

David A. Bednar, ”En reservoar av 
levande vatten”, KUV:s brasafton för 
unga vuxna, 4 feb. 2007

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om något 
de läste i skrifterna under sina egna 
studier den här veckan. När brukar de 
studera skrifterna? Hur tror de att de 
kan förbättra sina skriftstudier?

• Skriv på tavlan: ”Vi måste fördjupa 
oss i skrifterna för att vi ska få tillräck
lig andlig näring” (Quentin L. Cook, 
”Har ni den känslan nu?”, Liahona, 
nov. 2012, s. 7). Fråga ungdomarna 

Hur har skrifterna påver
kat ditt liv? Vad har du 
gjort för att dina studi
er i skrifterna ska vara 
meningsfullare?

Får ungdomarna i din 
klass ut mycket av skrift
erna? Hur kan du hjäl
pa dem förbättra sina 
skriftstudier?



96

vad de tror att det betyder att man 
ska fördjupa sig i skrifterna. Hur 
skiljer den sig från att bara läsa dem? 

Uppmuntra dem att tänka på det utta
landet när de lär sig om skriftstudier 
under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förbättra sina skriftstudier. Välj med 
hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Ett sätt att förbättra sina skrift
studier är att hitta en vers under sina 
personliga studier som man sedan 
fokuserar på under veckan (se Devin 
G. Durrants tal ”Mitt hjärta begrun
dar dem ständigt”). Be flera elever, en 
vecka före lektionen, att läsa broder 
Durrants tal och ”begrundera” ett 
skriftställe. Ge dem tillfälle att under 
lektionen berätta om sina upplev
elser. Skriv ”Hur kan vi förbättra 
våra skriftstudier?” på tavlan och be 
ungdomarna komma med förslag 
från broder Durrants tal och från sina 
personliga studier eller studier med 
familjen. 

• Skriv följande ord på tavlan: sök, 
begrunda, be. Be varje ungdom läsa ett 
av skriftställena som listas i det här 
förslaget och berätta för klassen vad 
han eller hon lär sig av skriftstället. Be 
ungdomarna skriva ner skriftställena 
bredvid ordet på tavlan som beskriver 
principen de undervisar om. Vilka 
andra principer om effektiva skrift
studier kan ungdomarna komma på? 
Känner de till några skriftställen som 
handlar om de principerna?

• Skriv några av frågorna i president 
Henry B. Eyrings artikel ”Ett samtal 
om skriftstudier” som ungdomar
na du undervisar mest behöver. Be 
ungdomarna svara på frågorna och 
ge dem sedan tid till att läsa president 
Eyrings svar. Vad lär de av president 
Eyrings svar som kan hjälpa dem 
förbättra sina skriftstudier.

• Berätta för ungdomarna om studie
hjälpmedlen som finns i kyrkans 
utgåva av skrifterna (som fotnoter, 
kapitelingresser och Handledning för 
skriftstudier). Hjälp dem förstå hur 
studiehjälpmedlen kan hjälpa dem 
förbättra sina skriftstudier (se Under
visning: Den högsta kallelsen, s. 55–59). 
Med biskopens godkännande kan du 
bjuda in medlemmar i församlingen 
till klassen så att ungdomarna kan 
intervjua dem om hur de gör sina 
skriftstudier meningsfulla.

• Be ungdomarna välja ut ett kapitel 
i skrifterna och läsa det under några 
minuter och tillämpa principerna om 
skriftstudier som de har lärt sig om 
i dag. Be dem berätta om insikter de 
fann när de studerade.

Undervisningstips

”Ordna stolarna i rum
met så att du kan se varje 
persons ansikte och så att 
varje person kan se ditt an
sikte” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 71).
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan förbättra sina 
skriftstudier? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna tänka på sin plan för skriftstudier. Vad har de lärt sig i dag som kan 
hjälpa dem förbättra sin plan?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna. Han lärde männi
skorna att tänka på skrift
erna och använda dem 
för att finna svar. Hur kan 
du hjälpa ungdomarna 
att söka efter svar på sina 
frågor i skrifterna?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Ett samtal om skriftstudi
er”, Liahona, juli 2005, s 8–12

Vad har du gjort för att dina skriftstudier ska blir mer 
meningsfulla?

Äldste Eyring: När jag blev medlem i de tolv apost
larnas kvorum föreslog äldste Richard G. Scott att 
jag skulle köpa en billig uppsättning av skrifterna 
och i dem skriva ner de insikter och uppenbarelser 
jag skulle få i min nya kallelse. Det gjorde jag. Men 
jag gick längre än så.

Jag frågade min himmelske Fader vad han ville att 
jag skulle göra som apostel. Jag skrev ner det som 
jag kände att han svarade. Jag skrev ner svaren, gav 
dem olika färger och satte fast dem längst fram i 
mina skrifter. Det första var: ”Jag ska vara ett vittne 
om att Jesus Kristus är Guds Son.” Sedan läste jag i 
skrifterna och sökte efter sådant som undervisar om 
hur man vittnar om att Kristus är Guds Son. Varje 
gång jag hittade något markerade jag det med blått. 
Snart hade jag skapat mitt eget ämnesregister över 
vad jag trodde att Herren ville att jag skulle göra. 
Jag har lärt mig mycket genom att göra detta.

Det är till stor hjälp att gå till skrifterna för att få 
veta vad man ska göra. Herren kan undervisa oss. 
När vi hamnar i en kris i livet, som att förlora ett 
barn eller maka, bör vi gå till skrifterna för att få 
särskild hjälp. Vi kommer att finna svar i skrifterna. 
Det verkar som att Herren har förutsett alla våra 
problem och alla våra behov, och att han har nedlagt 
hjälp åt oss i skrifterna – om vi bara söker den.

Hur kan kyrkans medlemmar prioritera studiet av 
skrifterna?

Äldste Eyring: Det enda sättet man kan vara säker 
på att ett pressat schema inte utelämnar skriftstudier 

är att ha en bestämd tid varje dag då man studerar 
skrifterna. Jag har funnit att det är början och slutet 
av dagen som är min tid. Det är tidpunkter som jag 
vanligtvis kan kontrollera. Mitt mönster sedan jag 
var pojke har därför varit att läsa skrifterna i början 
och i slutet av dagen. Jag hade läst Mormons bok 
många gånger om innan jag fyllde 18 tack vare det 
mönstret.

När jag befinner mig i situationer då jag måste 
avbryta denna vana så känns det inte bra. När man 
väl har vant sig vid att studera skrifterna regelbun
det så saknar man det om man inte gör det. Det är 
som mat – man måste ha den. Jag vet att jag behöver 
skrifterna lika mycket som jag behöver mat. Jag 
hoppar inte över regelbundna måltider och jag hop
par inte över regelbundna skriftstudier.

Vilken roll spelar fasta och bön när man studerar 
skrifterna?

Äldste Eyring: Vi behöver be om att bli undervisade 
när vi fastar. Vi bör vara ödmjuka och ivriga som ett 
barn. Det är så vi fastar när vi gör det på rätt sätt. 
Om vi bara hoppar över en måltid så är det inte 
samma sak.

På samma sätt behöver vi studera skrifterna öd
mjukt och ivrigt, som vi gör när vi fastar. När jag 
går till skrifterna och ber om att bli undervisad så 
hjälper det oerhört mycket att fasta . . .

Vilken är den Helige Andens uppgift vid skriftstudier?

Äldste Eyring: Den Helige Anden bekräftar Guds 
ord för oss när vi läser det. Denna bekräftelse stärk
er vår tro när den upprepas ofta. Och det är genom 
tro som vi övervinner hinder och motstår frestelser.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur hjälper vördnad mig 
att få uppenbarelse?
När vi är vördnadsfulla visar vi att vi älskar Gud och är mer mottagliga för 
personlig uppenbarelse. En vördnadsfull inställning gör att det är lättare för 
oss att höra Andens stilla och milda röst. Om vi behandlar heliga ting på ett 
vördnadsfullt sätt litar vår himmelske Fader på oss och han uppenbarar mer 
sanning för oss.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad hittar du som kan hjälpa 
ungdomarna utveckla en känsla av vördnad?

1 Kung. 19:12; 3 Nephi 11:1–7 (Gud ta
lar till oss med en stilla och mild röst)

Ps. 46:11 (”Bli stilla och besinna att jag 
är Gud”)

L&F 63:64; 84:54–57 (behandla heliga 
ting med vördnad)

Boyd K. Packer, ”Vördnad öppnar 
upp enbarelsens kanaler”, Nordstjär
nan, jan. 1992, s. 24–26

Paul B. Pieper, ”Att hålla för heligt”, 
Liahona, maj 2012, s. 109–11

Vördnad”, Stå fast i din tro, s. 174–175

”Uppenbarelse”, Stå fast i din tro, 
s. 161–165

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna ställa eventuella 
frågor de har om det de har lärt sig 
under andra klasser.

• Skriv på tavlan: ”Vördnad är som 
__________.” Be klassmedlemmarna 

att gå fram till tavlan och skriva ner 
sina definitioner av vördnad. Be un
gdomarna lägga till fler definitioner 
allt eftersom de lär sig mer om vörd
nad under dagens lektion.

Vad innebär vördnad för 
dig? Hur har vördnad 
hjälpt dig känna An
den? Vilka upplevelser 
kan du berätta om för 
ungdomarna?

Vad betyder vördnad för 
ungdomarna i din klass? 
Hur kan du hjälpa dem se 
sambandet mellan vörd
nad och uppenbarelse?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå sambandet mellan vördnad 
och uppenbarelse. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa ”Vördnad” 
i Stå fast i din tro eller delar av äld
ste Paul B. Piepers tal ”Att hålla 
för heligt” och söka efter svar på 
frågan: ”Hur hjälper vördnad mig 
att få uppenbarelse?” Be eleverna att 
berätta vad de hittar. Vad tror ung
domarna att de kan göra för att bli 
mer vördnadsfulla?

• Dela in klassen i små grupper 
och be varje grupp att tillsammans 
studera en eller två skriftställen som 
listas i det här förslaget. Be grupperna 
att samtala om det skriftställena lär 
om sambandet mellan vördnad och 

uppenbarelse. Be varje grupp berätta 
vad de kommit fram till för resten av 
klassen.

• Be ungdomarna gå igenom pres
ident Boyd K. Packers tal ”Vördnad 
öppnar uppenbarelsens kanaler” och 
söka efter saker vi bör göra för att 
skapa en atmosfär under våra möten 
i kyrkan där uppenbarelse kan ske. 
Be dem berätta om det de hittar och 
föreslå sätt att tillämpa president 
Packers råd om vördnad på andra 
tillfällen eller heliga ting (som temp
let, skrifterna och så vidare).

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de sambandet mellan vördnad 
och uppenbarelse? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Fråga ungdomarna vad de har lärt sig i dag om hur viktig vördnaden är för att man 
ska kunna ta emot uppenbarelse. Hur kan de förändra sitt beteende eller sin omgivning 
för att kunna ta emot personlig uppenbarelse bättre?

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 … Vördnad 
öppnar uppenbarelsens 
kanaler” (Boyd K. Packer, 
i Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 82).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
exempel och en mentor 
för sina lärjungar. Han för
beredde sig på att under
visa genom att tillbringa 
tid i ensamhet, i bön och 
fasta. Berätta för ungdom
arna hur vördnad hjälper 
dig att förbereda dig för 
personlig uppenbarelse. 
Hur kan du uppmuntra 
ungdomarna att visa re
spekt för heliga ting?
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Utvalt material

Utdrag ur Boyd K. Packer, ”Vördnad öppnar uppen
barelsens kanaler”, Nordstjärnan, jan. 1992, s. 24–26

Vi behöver ge våra sakramentsmöten och andra 
möten förnyad uppmärksamhet för att förvissa 
oss om att de verkligen är möten för gudsdyrkan, 
där medlemmarna kan få andlig näring och få sina 
vittnesbörd fördjupade och där undersökare kan 
känna den inspiration de behöver för att bli andligt 
omvända . . .

När vi kommer till kyrkan på söndagen ska sång 
och musik, klädsel och uppförande vara passande 
för gudsdyrkan. I våra kapell finns det foajéer 
inbyggda där de samtal kan föras som är typiska 
för människor som tycker om varandra. Men när vi 
träder in i kapellet måstevi, var och en av oss måste, 
ge akt på oss själva så att vi inte gör oss skyldiga till 
att störa någon som anstränger sig för att förnimma 
finstämda andliga impulser . . .

De som uppför sig vanvördigt i våra kapell förtjänar 
en påminnelse, om inte en tillrättavisning. Ledar
na bör undervisa om att vördnad öppnar uppen
barelsens kanaler . . .

Sång och musik har en oerhörd betydelse på våra 
möten. Jag tror att de som väljer ut, leder, framför 
och ackompanjerar denna kan påverka vördnaden 
på våra möten mer än vad en talare gör. Gud väl
signe dem.

Sång och musik kan skapa en anda av gudsdyrkan 
som bjuder in uppenbarelsens och vittnesbördets 
ande . . .

En känslig organist som tyst spelar ett preludium 
från psalmboken mildrar våra känslor och får oss 
att i vårt sinne gå igenom de texter som lär ut de 
fridgivande tingen om riket. Om vi lyssnar lär de 
oss evangeliet, ty återställelsens psalmer är i själva 
verket en kurs i läran!

Jag har lagt märke till att allt fler av våra ledare och 
medlemmar inte sjunger med i psalmerna. Kanske 
de inte kan dem eller kanske det inte finns tillräck
ligt med psalmböcker. Vi bör sjunga Sions sånger 
– de är en mycket viktig del av vår gudsdyrkan. Vi 
får inte försumma de upplyftande psalmerna om 
återställelsen och de andra psalmerna. Läs första 
presidentskapets förord till psalmboken. Herren har 
sagt: ”Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de 
rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall 
besvaras med en välsignelse på deras huvuden” 
(L&F 25:12). Vi får inte komma bort från vår sakrala 
sång och musik, och inte heller låta profan sång och 
musik ersätta denna . . .

En sak till: Lär barnen och undervisa nya medlem
mar på ett mjukt sätt att vi talar till vår himmelske 
Fader i bön på ett vördnadsfullt sätt.

Ingen av oss kan överleva i dagens värld, och ännu 
mindre i den värld som snart kommer att möta oss, 
utan personlig inspiration. Vördnadens anda kan 
och bör vara rådande i varje organisation i kyrkan 
och i varje medlems liv.
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad innebär det att 
bära vittnesbörd?
Ett vittnesbörd är ett andligt vittne, som vi får av den Helige Anden, om att 
evangeliet är sant. När vi bär vittnesbörd berättar vi för andra det vi vet är sant 
genom Andens kraft. Grunden i ett vittnesbörd består av kunskapen av att vår 
himmelske Fader lever och älskar oss, att Jesus Kristus är vår Frälsare, att hans 
evangelium har återställts genom Joseph Smith och att Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga är Frälsarens sanna kyrka.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå vad det innebär att bära vittnesbörd?

Matt. 16:13–19; Mosiah 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; L&F 76:22–24 (exempel 
på vittnesbörd i skrifterna)

Alma 4:18–20 (kraften som visas när 
man bär vittnesbörd)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 ( Amuleks 
vittnesbörd påverkar Zeezrom 
kraftigt)

Henry B. Eyring, ”Stå som vittnen om 
Gud”, Nordstjärnan, jan. 1997, s. 29–32

Dieter F. Uchtdorf, ”Det personliga 
vittnesbördets kraft”, Liahona, nov. 
2006, s. 37–39

Dallin H. Oaks, ”Vittnesbörd”, 
 Liahona, maj 2008, s. 26–29

”Bär ofta vittnesbörd”, Predika mitt 
evangelium, s. 203–204

”Undervisa med vittnesbörd”, Under
visning: Den högsta kallelsen, s. 43–44

Filmer: ”Ingen talför man”;”Thomas 
S. Monsons vittnesbörd”; se också 
Läran och förbunden och kyrkans historia 
(dvd)

 Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur har du påverkats av 
andras vittnesbörd? Hur 
har ditt vittnesbörd stärkts 
av att du har burit det, 
antingen på ett formellt 
eller informellt sätt? Vilka 
upplevelser kan du berätta 
om för ungdomarna?

När har du hört ungdom
arna bära sina vittnesbörd, 
på ett formellt eller infor
mellt sett? Vilka tillfällen 
kan du ge ungdomarna att 
vittna?
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• Be ungdomarna berätta om något 
som hände nyligen som stärkte deras 
vittnesbörd.

• Be ungdomarna föreställa sig att 
de tar med sig en vän till kyrkan på 
en fastesöndag och biskopen säger till 
församlingsmedlemmarna att tiden 

är deras för att bära vittnesbörd. Hur 
skulle de svara om deras vän frågade: 
”Vad innebär det att bära vittnes
börd?” Om det behövs kan du låta 
ungdomarna läsa avsnittet ”Vad är 
ett vittnesbörd?” i Undervisning: Den 
högsta kallelsen, sidorna 43–44.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå vad det innebär att bära vitt
nesbörd. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa avsnittet ”Vad 
är ett vittnesbörd” i president Diet
er F. Uchtdorfs tal ”Det personliga 
vittnesbördets kraft”. Be ungdomarna 
lista vad ett vittnesbörd är och vad 
det inte är utifrån det de läser. Be dem 
berätta om när de hörde någon bära 
vittnesbörd på ett sådant sätt att det 
stärkte deras tro och vittnesbörd.

• Be ungdomarna läsa avsnitt II i äld
ste Dallin H. Oaks tal ”Vittnesbörd” 
och söka efter likheter och skillnader 
mellan vittnesbörd och annan kun
skap. Vad kan ungdomarna göra för 
att öka sin kunskap om evangeliets 
sanningar?

• Be ungdomarna hitta exempel 
i skrifterna på personer som bär 
vittnesbörd (som de som listas i det 
här förslaget). När de berättar om 
det de hittade uppmuntrar du dem 
att samtala om olika sätt man kan 

bära vittnesbörd på (både formella 
och informella sätt). Titta på filmen 
”Thomas S. Monsons vittnesbörd”. Be 
ungdomarna berätta vad de lärde sig 
om att bära vittnesbörd av president 
Monson.

• Be ungdomarna läsa ”Bär ofta vit
tnesbörd” och gå igenom aktiviteten 
som följer i Predika mitt evangelium, 
sidorna 203–204. Be dem berätta för 
klassen om det de lär sig. Hur kan de 
tillämpa det de har lärt sig nästa gång 
de bär vittnesbörd (till exempel under 
kyrkans möten eller när de pratar 
med en vän)?

• Visa filmen ”Ingen talför man”. 
Be ungdomarna att berätta om en 
gång när de rördes av en annans 
enkla men hjärtliga vittnesbörd. 
Varför rördes deras hjärtan av just det 
vittnesbördet?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man bär vittnesbörd? 
Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det 
här ämnet?

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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Inbjud till handling

Be ungdomarna vara uppmärksamma på tillfällen att bära vittnesbörd, både på formel
la och informella sätt, under den kommande veckan. Be dem berätta om sina upplev
elser under en kommande lektion.

Uppmuntra ungdomarna att skriva ner sina vittnesbörd i dagboken.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad dem han 
undervisade att vittna och 
när de gjorde det vidrörde 
Anden deras hjärtan. Hur 
kan du ge ungdomar
na tillfälle att vittna och 
känna Andens bekräftande 
vittne?
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Utvalt material

Utdrag ur Dieter F. Uchtdorf, ”Det personliga vittnes
bördets kraft”, Liahona, nov. 2006, s. 37–39

En definition av vittnesbörd är: ”Ett högtidligt in
tygande av sanningen.” Det engelska ordet testi
mony kommer från latinets testimonium och testis 
som betyder ”vittne” (”Testimony”, http://www.
reference.com/browse/wiki/Testimony; Merriam
Webster’s Collegiate Dictionary, 11:e uppl. [2003], 
”testimony”, s. 1291).

För medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga är ordet vittnesbörd ett innerligt och väl
bekant ord i våra religiösa yttringar. Det är ömt och 
ljuvligt. Det känns alltid heligt på något sätt. När vi 
talar om vittnesbörd menar vi snarare vårt hjärtas 
och sinnes känslor än en samling logiska och sterila 
fakta. Det är en Andens gåva, den Helige Andens 
vittnesbörd om att vissa principer är sanna.

Ett vittnesbörd är den säkra vetskapen eller förviss
ningen som den Helige Anden ger om att Herrens 
verk i dessa sista dagar är sant och gudomligt. 
Ett vittnesbörd är ”en varaktig, levande, rörande 
övertygelse om de uppenbarade sanningarna i Jesu 
Kristi evangelium” (Marion G. Romney, ”Hur man 
erhåller ett vittnesbörd”, Nordstjärnan, nov. 1976. 
s. 1; kursivering tillagd).

När vi bär vittnesbörd förkunnar vi evangeliets 
absoluta sanning. I en tid när många anser att san
ning är någonting relativt, är ett tillkännagivande 
av absolut sanning föga populärt och ses varken 
som politiskt korrekt eller passande. Vittnesbörd om 

”tingen som de verkligen är” (Jakobs bok 4:13) är 
oförskräckta, sanna och livsviktiga därför att de är 
av evig betydelse för människosläktet. Satan skulle 
inte ha något emot att vi förkunnar att vår tros 
budskap och evangeliets lära är förhandlingsbara 
alltefter omständigheterna. Vår fasta övertygelse om 
evangeliets sanning är ett ankare i vårt liv, lika stad
ig och pålitlig som polstjärnan. Ett vittnesbörd är 
något djupt personligt och kan skilja sig något från 
andras vittnesbörd, för var och en av oss är unik. 
Men i varje vittnesbörd om Jesu Kristi återställda 
evangelium ingår dessa tydliga och enkla sanningar:

•  Gud lever. Han är vår kärleksfulle himmelske 
Fader, och vi är hans barn.

•  Jesus Kristus är den levande Gudens Son och 
världens Frälsare.

•  Joseph Smith är den Guds profet genom vilken 
Jesu Kristi evangelium återställdes i de sista 
dagarna.

•  Mormons bok är Guds ord.

•  President Gordon B. Hinckley, hans rådgi
vare och medlemmarna av de tolv apostlar
nas kvorum är vår tids profeter, siare och 
uppenbarare.

När vi genom den Helige Andens kraft och gåva får 
djupare kunskap om dessa sanningar och om fräls
ningsplanen, kan vi ”få veta sanningen om allting” 
(Moroni 10:5).
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MAJ: PROFETER OCH UPPENBARELSE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan president Monson 
lära mig om att följa Anden?
President Thomas S. Monson sa: ”Inte en dag har gått utan att jag har samtalat 
med min Fader i himlen genom bön. Det är en relation jag värderar högt – en 
som jag bokstavligen vore förlorad utan. Om du inte har en sådan relation 
till din Fader i himlen så uppmanar jag dig att arbeta mot det målet. När du 
gör det har du rätt till hans inspiration och vägledning i livet – något som är 
nödvändigt för var och en av oss om vi ska överleva andligen under vår resa 
här på jorden. Sådan inspiration och vägledning är gåvor som han gärna ger 
oss om vi bara söker dem. Vilka skatter de är! Jag känner mig alltid ödmjuk och 
tacksam när min himmelske Fader talar till mig genom sin inspiration. Jag har 
lärt mig att känna igen den, lita på den och följa den” (”Stå på heliga platser”, 
Liahona, nov. 2011, s. 84).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
att lära sig av president Monsons exempel på att handla efter den Helige Andens 
maningar?

Ords. 3:5–6 (om vi förtröstar på Her
ren kommer han att göra våra vägar 
jämna)

1 Nephi 3:7 (Herren bereder en väg 
för oss att utföra det han befaller oss 
att göra)

2 Nephi 32:1–5 (den Helige Anden 
visar oss vad vi bör göra)

L&F 8:2–3 (den Helige Anden talar till 
vårt förstånd och hjärta)

Thomas S. Monson, ”Tänk på väl
signelserna”, Liahona, nov. 2012, s. 
86–89

Thomas S. Monson, ”Stå på heliga 
platser”, Liahona, nov. 2011, s. 82–86 
(berättelse om när han invigde temp
let i Frankfurt, Tyskland)

Thomas S. Monson, ”Minnen från 
Tabernaklet”, Liahona, maj 2007, 
s. 41–42 (berättelse om hur han 
manades att rikta sitt budskap under 
konferenstalet till en flicka som satt 
på balkongen)

Jeffrey R. Holland, ”President Thom
as S Monson: I Mästarens fotspår”, 
Liahona, juni 2008, tillägg, s. 2–16 (se 
avsnittet ”Lojalitet mot vänner och 
mot Herren”

Filmer: ”Följa Andens 
maningar”,”Alltid följa Andens 
maningar”

Hur har du välsignats av 
att du har följt den Helige 
Andens maningar? Hur 
har president Monson in
spirerat dig att göra detta?

Vet ungdomarna du un
dervisar hur man tar emot 
och följer andliga man
ingar? Hur kan det hjälpa 
ungdomarna i dag och i 
framtiden om de lär sig att 
följa den Helige Andens 
maningar? Hur kan pre
sident Monsons exempel 
inspirera dem?
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Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be varje ungdom att hitta ett 
skriftställe som han eller hon har läst 
och markerat nyligen och läsa upp 
det för klassen. Fråga var och en av 
dem varför de hade markerat just den 
versen.

• Läs uttalandet av president Thom
as S. Monson i början av förslaget för 
ungdomarna. Vilken del av uttalandet 
gör intryck på dem? Vilka berättelser 
kan ungdomarna komma ihåg där 
president Monson fick och hand
lade efter maningar från den Helige 
Anden?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig av president Monsons exem
pel på att följa andliga maningar. Välj med den Helige Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Tilldela varje ungdom en berättelse 
om hur president Monson tog emot 
och följde maningar från den Helige 
Anden (som de som nämns i det här 
förslaget). Be ungdomarna läsa och 
sammanfatta sin berättelse och det de 
lärde sig om att handla utifrån den 
inspiration man får. Be ungdomarna 
berätta om när de har följt maningar 
och välsignats på grund av det.

• Be ungdomarna läsa skriftställena 
som listas i det här förslaget och skri
va ett kort uttalande som samman
fattar det varje skriftställe lär om att 
följa Andens maningar. Läs en eller 
fler av berättelserna om president 
Monson som listas i det här förslaget 
tillsammans och be ungdomarna vara 

uppmärksamma på hur president 
Monson är ett exempel på skriftstäl
lena de läste. Vad kan ungdomarna 
göra för att vara mer mottagliga för 
andliga maningar?

• Be ungdomarna begrunda följande 
frågor medan de läser berättelserna 
om president Monson eller tittar på 
filmerna som listas i det här förslaget: 
Varför är det ibland svårt att följa ma
ningar från den Helige Anden? Hur 
kan vi övervinna de här svårigheter
na? Vilka välsignelser får vi när vi föl
jer maningar? Be dem att berätta om 
vad de lär sig av president Monsons 
exempel. Vad kan de göra för att följa 
hans exempel?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de varför det är viktigt att följa maningarna från den Helige Anden? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Sammanfatta. Under den 
första aktiviteten i den här 
delen uppmuntrades ung
domarna att skriftligt sam
manfatta det de lärde sig 
av ett generalkonferens tal 
eller skriftställe. Du kan 
hjälpa dem genom att 
uppmuntra dem att skriva 
ner sina intryck, läran som 
uttrycktes, händelserna 
som ägde rum, personerna 
det gällde och så vidare. 
De kan fråga sig själva: 
”Vad försöker Herren be
tona, och varför? Finns det 
något i verserna som gäller 
mig personligen?”
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärt sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus lärde: ”Min 
lära är inte min, utan hans 
som har sänt mig. ”Om 
någon vill göra hans vilja, 
skall han förstå om min 
lära är från Gud eller om 
jag talar av mig själv” (Joh. 
7:16–17). Hur påverkar 
måttet på din lydnad din 
kunskap om sanningen i 
principerna som du under
visar om?
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Utvalt material

Utdrag ur Jeffrey R. Holland, ”President Thomas S 
Monson: I Mästarens fotspår”, tillägg till Liahona, juni 
2008, s. 2–16

Detta påminner oss om en annan slags lojalitet som 
är så karaktäristisk för Thomas S. Monson – loja
liteten mot Andens röst. Som ung biskop fick han ett 
telefonsamtal en kväll som informerade honom om 
att en äldre medlem i hans församling hade tagits 
till ett sjukhus i Salt Lake City för behandling. Han 
fick frågan om han kunde komma och ge mannen 
en välsignelse. Biskop Monson förklarade att han 
var på väg till ett stavsmöte men att han skulle 
komma till sjukhuset så fort mötet var över. Under 
ledarskapsmötet kände han sig orolig och illa till 
mods. Han fick en stark maning: Lämna mötet  
omedelbart och åk direkt till sjukhuset. Men det 
skulle vara oartigt att lämna mötet när stavspres
identen talade, eller hur? Han väntade tills 
stavspresidenten var klar och gick sedan mot dörren 
före avslutningsbönen. På sjukhuset sprang han 
nerför korridoren. Det pågick en febril aktivitet 
utanför mannens rum och sjuksköterskan stoppade 
den nyanlände besökaren. ”Är du biskop Mon
son?” frågade hon. ”Ja”, svarade han oroligt. ”Jag är 
ledsen”, sade sjuksköterskan. ”Patienten ropade ditt 
namn precis innan han avled.”

När den unge biskopen gick ut ur sjukhuset den 
kvällen lovade han högtidligt att aldrig mer låta bli 
att följa en maning från Herren. Ingen kunde ha hål
lit detta löfte bättre. Hans liv har verkligen varit ett 
underverk efter ett annat som följd av hans trofasta 
hörsamhet mot Andens maningar.

Kanske hade han den upplevelsen i sjukhuset i 
åtanke många år senare som medlem i de tolv apos
tlarnas kvorum när det var ovanligt att han besökte 
en stavskonferens. Han hade först fått i uppdrag att 
besöka en annan stav det veckoslutet men det blev 
ändrat. Äldste Monson kunde inte se att det var 
något särskilt med platsen när president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), då president för de tolvs kvo
rum, sade: ”Broder Monson, jag känner mig manad 
att be dig besöka Shreveports stav i Louisiana.”

När äldste Monson kom till Shreveport fick han 
veta att tioåriga Christal Methvin, som led av 
obotlig cancer, hade bett att få en välsignelse av 
en viss generalauktoritet – han. Han studerade 
schemat för konferensmötena och såg att det inte 
fanns tid att resa 13 mil till Christals hem. Han bad 
stavspresidenten att inbjuda de närvarande att 
tänka på Christal under stavskonferensens allmän
na böner. Familjen Methvin förstod problemet med 
resan men bad ändå om att dotterns önskan skulle 
uppfyllas. Äldste Monson gjorde sig redo att tala 
under lördags kvällens ledarskapsmöte när, som 
han minns, ”jag hörde en röst tala till min ande. 
Budskapet var kort och orden välbekanta: ”Låt 
barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty 
Guds rike tillhör sådana” (Mark. 10:14). Med hjälp 
av stavspresidenten ordnades det snabbt med ett 
besök till familjen Methvins hem morgonen därpå. 
Det var en högtidlig och helig upplevelse för alla 
inblandade. Bara fyra dagar efter det att den öns
kade välsignelsen hade getts återvände Christal till 
sin himmelske Fader.
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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 ungdomarna förstå vilken roll prästadömet 
och prästadömsnycklar har i deras studier av evangeliet och tjänande i kyrkan. Upp
muntra ungdomarna i din klass att ställa frågor om det de lär sig, att sträva efter att 
lära sig mer och att undervisa andra om det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag delta på ett effektivt sätt i kyrkans råd?
Hur samarbetar prästadömsbärare och kvinnor för att bygga upp Guds rike?
Varför är det viktigt att följa råden som prästadömsledare ger?
Hur kan jag lära mig mer om prästadömet genom att använda olika sätt att studera skrifterna på?
Hur kan jag använda berättelser för att undervisa andra om prästadömet?

Juni: Prästadömet och 
prästadömsnycklar
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag delta på ett 
effektivt sätt i kyrkans råd?
Herrens kyrka leds av råd. Under prästadömets ledning rådgör ledare tillsam
mans för att hjälpa individer, familjer och kyrkan. Effektiva råd har alla råds
medlemmarnas fulla medverkan och de försöker vara eniga och vägledda av 
den Helige Anden i arbetet att bygga upp Guds rike. När vi förstår hur uppen
barelse tas emot i råden kan det hjälpa oss att delta på ett effektivt sätt under 
rådsmötena, däribland presidentskapsmöten, möten för biskopsrådets ung
domskommitté och familjeråd.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att själv bättre förstå principen om effektiva råd i 
kyrkan. Avväg sedan hur aktiviteterna i resten av förslaget kan hjälpa dig planera sätt 
att engagera ungdomarna i att lära sig. Dina egna upplevelser av att delta i råd hjälper 
dig också att undervisa på ett effektivt sätt.

Matt. 18:20 (Herren finns mitt ibland 
dem som är samlade i hans namn)

Moroni 6:4–5 (kyrkans medlemmar 
träffas ofta för att tala med varandra 
om själars välfärd)

L&F 38:27 (vi har befallts att vara 
enade)

L&F 88:122 (uppbyggelse inträffar när 
alla får tillfälle att tala och lyssna)

Henry B. Eyring, ”Lär dig mer om 
prästadömet”, Liahona, maj 2011, 
s. 62–65

Dieter F. Uchtdorf, ”Handla efter 
Jesu Kristi evangeliums sanningar”, 
världs omfattande ledarutbildnings
möte, feb. 2012

Film: ”Delta i råd”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem inse att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
lärde sig något om evangeliet på ett 
meningsfullt sätt. De kan berätta om 

upplevelser i kyrkan, i seminariet, 
under familjens hemafton, under per
sonliga skriftstudier eller i vardagen.

När har du suttit i ett råd? 
Vilka upplevelser har 
hjälpt dig förstå vikten av 
råd i Herrens arbete?

Vilka råd har ungdom
arna deltagit i (till 
exempel klass  och 
kvorumpresidentskap 
eller biskopsrådets ung
domskommitté)? Hur väl 
förstår ungdomarna syftet 
med dessa råd?
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• Be ungdomarna berätta om när 
de har deltagit i kyrkans råd, som 
klass  eller kvorumpresidentskap 
eller i möten för biskopsrådets 

ungdomskommitté. Hur förberedde 
de sig för mötet? Hur deltog de? Hur 
bidrog rådet till att utföra Herrens 
arbete?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå principerna bakom effektiva 
råd i kyrkan. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som funge
rar bäst för din klass. Avsätt tid så att ungdomarna kan gå igenom exemplet på hur ett 
råd kan gå till som finns i slutet av den här delen.

• Skriv upp skriftställena som listas 
i det här förslaget på tavlan. Be varje 
klassmedlem att välja ut ett skrift
ställe för att studera det och tänka på 
varför Herren använder sig av råd för 
att utföra sitt verk. Varför skulle det 
vara mindre effektivt om en person 
fattade alla beslut utan att rådgöra 
med andra? Hur kan ungdomarna 
tillämpa principerna i relationen till 
familjen?

• Dela in president Dieter F. Ucht
dorfs tal ”Handla efter Jesu Kristi 
evangeliums sanningar” och ge en 
del till varje ungdom. Be ungdo
marna skriva en fråga om att delta i 
råd som deras del svarar på. Be dem 
byta del och fråga med en annan 
klassmedlem och söka efter svaren på 
varandras frågor. Vad kan de lära sig 
från president Uchtdorf som de kan 
tillämpa när de deltar i råd i familjen 
och kyrkan?

• Visa filmen ”Delta i råd” . Be un
gdomarna vara uppmärksamma på 
sådant som gör ett råd framgångsrikt 
och skriva ner det (till exempel att föl
ja Anden, lyssna på varandra och ge 
och ta emot uppdrag). Be dem berätta 
om när de har sett de principerna 
tillämpas i ett råd eller vid ett annat 
tillfälle.

• Be några av ungdomarna att läsa 
president Henry B. Eyrings upp
levelse som ung man i prästernas 
kvorum (i hans tal ”Lär dig mer om 
prästadömet”) och be de andra att 
läsa om hans upplevelser 20 år senare 
som biskop (i samma tal). Be dem 
återge berättelserna för varandra. Vad 
lär berättelserna dem om råd? Vad är 
det som gör att råd är ett så effektivt 
sätt att utföra Herrens verk? Vilka 
tillfällen får ungdomarna att rådgöra 
med varandra?

Följande aktivitet ger ungdomarna tillfälle att prova på att delta i ett råd. Det kom
mer att hjälpa dem att förstå och förbereda dem för att tillämpa det de lär sig utanför 
klassen.

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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• När ungdomarna har gjort en av 
ovanstående aktiviteter ber du dem 
att tillämpa principerna de lärde sig 
genom att låtsas att de deltar i ett råd. 
Ge varje klassmedlem en roll och be 

dem att välja ett ämne som de kan 
rådgöra om med varandra, som hur 
man kan hjälpa medlemmarna i för
samlingen förstå vikten av vördnad 
eller passande klädsel.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man på ett effektivt 
sätt deltar i kyrkans råd? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna tillämpa det de lärde och övade sig på i dag när de deltar i råd (i deras 
ämbeten, deras familjer eller ledarroller i seminariet). Be några av dem berätta om sina 
upplevelser i början av nästa klass.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren gav dem han un
dervisade tillfälle att ställa 
sina egna frågor och berät
ta om sina insikter (se Luk. 
10:25–37). Han svarade på 
deras frågor och lyssnade 
när de berättade om sina 
upplevelser. Hur kan du 
uppmuntra ungdomarna 
att ställa frågor och berätta 
om sina insikter?
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Utvalt material

Henry B. Eyring, ”Lär dig mer om prästadömet”, 
 Liahona, maj 2011, s. 62–65

Medan jag fortfarande var diakon flyttade vår familj 
till Utah. Där fann jag tre underbara saker som 
skyndade på min utveckling inom prästadömet. 
Det första var en president som visste hur han sitter 
i råd med medlemmarna i sitt kvorum. Det andra 
var stor tro på Jesus Kristus som ledde till det slags 
stora kärlek vi hört om ikväll – kärlek till varandra. 
Och det tredje var en gemensam övertygelse om att 
vårt viktigaste mål som prästadömsbärare var att 
verka för människans frälsning.

Det var inte den väl inarbetade församlingen som 
var avgörande. Det som fanns där kunde ha funnits 
var som helst, i vilken kyrkoenhet man än tillhör.

De tre sakerna har kanske i så hög grad varit del 
av dina egna erfarenheter inom prästadömet att du 
knappt lägger märke till dem. Andra kanske inte 
känner något behov av utveckling och ser därför 
kanske inte de här hjälpmedlen. Vare sig det är det 
ena eller det andra ber jag att Anden ska hjälpa mig 
att klargöra dem för dig och göra dem tilltalande . . .

Jag fann det första hjälpmedlet när jag välkomnades 
in i ett prästernas kvorum med biskopen som vår 
president. Det kan verka som en liten sak för dig, 
men det gav mig en känsla av kraften i prästadömet 
som alltsedan dess har förändrat mitt tjänande i 
prästadömet. Det började med hans sätt att leda oss.

Såvitt jag såg behandlade han unga prästers åsikter 
som om vi var de klokaste männen i världen. Han 
väntade tills alla som ville säga något hade talat 

färdigt. Han lyssnade. Och när han beslutade vad 
som skulle göras, så kändes det som om Anden 
bekräftade beslutet för oss och för honom.

Jag inser nu att jag då upplevde vad som avses i 
skriftstället när det säger att presidenten ska sitta 
i råd med medlemmarna i sitt kvorum [se L&F 
107:87]. Och många år senare när jag var biskop och 
hade ett eget prästernas kvorum så hade både jag 
och de utbyte av det som jag hade lärt mig som ung 
präst.

Tjugo år senare fick jag som biskop tillfälle att upp
leva hur effektiva råd är, inte bara i möteshuset utan 
också uppe bland bergen. Under en lördags aktivitet 
försvann en medlem i vårt kvorum i skogen och var 
borta under natten. Såvitt vi visste var han ensam 
och utan varma kläder, mat och vindskydd. Vi le
tade förgäves efter honom.

Jag minns att vi bad tillsammans, prästernas kvo
rum och jag, och sedan bad jag alla att säga något. 
Jag lyssnade uppmärksamt och det kändes som 
om de också lyssnade på varandra. Efter en stund 
kände vi en känsla av frid. Jag kände att vår kvo
rummedlem som gått vilse var utom fara och hade 
hittat regnskydd.

Det stod klart för mig vad kvorumet skulle och inte 
skulle göra. När de som hittade honom beskrev 
platsen i skogen där han hade sökt skydd, tyckte 
jag att jag kände igen den. Men det större undret 
för mig var att se hur ett prästadömsråds förenade 
tro på Jesus Kristus bidrog till att mannen med 
prästadömets nycklar fick uppenbarelse. Vi växte 
alla den dagen i prästadömets kraft.
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur samarbetar 
prästadömsbärare och kvinnor 
för att bygga upp Guds rike?
Kvinnorna samarbetar med dem som bär Guds prästadöme och är därför en 
väsentlig del i arbetet att hjälpa vår himmelske Fader åstadkomma odödlighet 
och evigt liv för människan. Under ledning av dem som bär prästadömets 
nycklar rådgör prästadömsbärare och kvinnor med varandra för att välsigna 
Guds barn. Så kan det vara i församlingens och stavens rådsmöten, i familjen 
och i många andra sammanhang.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad tror du 
är till mest hjälp för ungdomarna du undervisar?

”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129 
(män och hustrur arbetar tillsammans 
som likvärdiga makar för att sörja för 
sina familjer, se stycke 6 och 7)

Russell M. Nelson, ”En vädjan till 
mina systrar”, Liahona, nov. 2015, 
s. 95–98

Quentin L. Cook, ”Sista dagars heliga 
kvinnor är otroliga!” Liahona, maj 
2011, s. 18–22

”Prästadömets välsignelser för alla: 
Ett oskiljaktigt band till prästadömet”, 
Döttrar i mitt rike: Hjälpföreningens 
historia och verksamhet, s. 125–142

Video: ”Att tjäna likt änglar”, 
Ledarutbildningsbiblioteket

Video: ”Att stödja varandra i 
hemmet”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem inse att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

När har du sett 
prästadömsbärare och 
systrar arbeta tillsammans 
för att bygga upp Guds 
rike? Vilka upplevelser 
kan du berätta om för 
ungdomarna?

Varför är det viktigt 
att ungdomarna kän
ner till hur kvinnor 
och prästadömsbärare 
arbetar tillsammans i 
Herrens kyrka? Vilka 
tillfällen har unga män 
och unga kvinnor nu att 
tjäna tillsammans? Vad 
behöver de förstå när de 
tjänar tillsammans nu och 
förbereder sig för att tjäna 
i framtiden?
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• Be ungdomarna berätta om en up
plevelse de hade nyligen som bekräf
tade sanningshalten i något som de 
hade studerat i kyrkan eller på egen 
hand.

• Skriv lektionens rubrik på tavlan. 
Be varje klassmedlem att skriva ett 
svar på frågan. Be dem sedan arbeta 
i par och sammanfatta sina svar till 
en mening. Ge dem möjlighet att läsa 
upp sina meningar för klassen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur kvinnor och 
prästadömsbärare samarbetar för att bygga upp Guds rike. Välj med hjälp av Andens 
vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna gå igenom pres
ident Russel M. Nelsons tal med 
början i det tionde stycket. Vilka 
bevis har de sett på att president 
Kimballs profetia har gått i uppfyl
lelse? Vad kan ungdomarna, både 
unga män och unga kvinnor, göra 
för att uppfylla den här profetian? 
Uppmana ungdom arna att gå igenom 
resten av president Nelsons tal och 
söka efter sätt på vilka kvinnor och 
prästadömsbärare arbetar tillsam
mans. Om du vill kan du be elever 
i klassen att dela med sig av sina 
känslor för rättfärdiga kvinnors infly
tande genom att skriva tackbrev till 
kvinnor i deras liv eller skriva något 
på sociala medier. 

• Dela in kapitel åtta i Döttrar i mitt 
rike i mindre delar som ungdomarna 
kan läsa under klasstiden och ge var 
och en av dem en del. Be dem att 
söka efter ett citat eller en berättelse 
som visar hur prästadömsbärare och 
kvinnor arbetar tillsammans för att 
bygga upp Guds rike. Be ungdomar
na att läsa upp sitt citat eller återge 
berättelsen för klassen. Vilka liknande 

berättelser kan ungdomarna återge 
från sina egna liv?

• Med biskopens godkännande 
kan du bjuda in några systrar och 
prästadömsbärare som har ämbeten 
i församlingen och be dem att berät
ta för klassen om sitt samarbete i 
kyrkan. Hur hade de nytta av varand
ras upplevelser och perspektiv? Be 
ungdomarna berätta om upplevelser 
de har haft.

• Be ungdomarna läsa avsnittet 
”Systrarnas roll i kyrkan” i äldste 
Quentin L. Cooks tal ”Sista dagars 
heliga kvinnor är otroliga!”. Be dem 
berätta för varandra om vad de lär 
sig. Hur kan ungdomarna använda 
äldste Cooks budskap för att hjälpa 
andra förstå den viktiga roll som 
kvinnan spelar i kyrkan?

• Visa videon ”Att tjäna likt änglar” 
eller de första minuterna av ”Exempel 
på församlingsråd” och be ungdom
arna berätta om det de lär sig om 
hur kvinnor och prästadömsbärare 
arbetar tillsammans. Uppmuntra 
ungdomarna att berätta hur de har 
sett kvinnor och män i familjen och 

Undervisningstips

”Din egen andliga förbere
delse 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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församlingen bygga upp Guds rike. 
Hur kan de unga männen och de 
unga kvinnorna tillämpa det de lär 
sig av videorna när de verkar tillsam
mans i kyrkan?

• Be ungdomarna läsa styckena 6 och 
7 av ”Familjen: Ett tillkännagivande 
för världen” för sig själva och lyf
ta fram sätt som män och kvinnor 

arbetar tillsammans för att åvägabrin
ga Guds eviga plan. Be eleverna 
berätta vad de hittar. När har de sett 
att gifta par har följt principerna i 
tillkännagivande om familjen? Vad 
kan de göra nu för att förbereda sig 
för att ha en familjerelation som den 
som beskrivs i tillkännagivandet om 
familjen?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur män och kvinnor 
arbetar tillsammans i kyrkan? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren bad sina efterföl
jare att vittna, och när de 
gjorde det vidrörde Anden 
deras hjärtan. Hur kan du 
uppmuntra ungdomarna 
du undervisar att vittna 
för varandra om att evan
geliet är sant?
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Utvalt material

Utdrag ur Quentin L. Cook, ”Sista dagars heliga kvinnor 
är otroliga!”, Liahona, maj 2011, s. 18–22

Under de senaste tre åren har första presidentskapet 
och de tolvs kvorum sökt vägledning, inspiration 
och uppenbarelse när vi har suttit i rådsmöten 
med ledare i prästadömet och biorganisationer och 
arbetat med kyrkans nya handböcker. Under denna 
process har jag känt en överväldigande uppskatt
ning av den fundamentala roll som systrar, både 
gifta och ogifta, historiskt har haft och nu har både i 
familjen och i kyrkan . . .

För flera år sedan deltog jag i en stavskonferens 
på Tonga. På söndagsmorgonen var de tre främsta 
raderna i kapellet fyllda med män i åldrarna 26 till 
35 år. Jag antog att det var en manskör. Men när det 
var dags för konferensens angelägenheter ställde sig 
alla de här 63 männen upp när deras namn lästes 
upp och inröstades för ordination till melkisedekska 
prästadömet. Jag blev både glad och förbluffad.

Efter sessionen frågade jag president Mateaki, 
stavspresidenten, hur detta underverk hade skett. 
Han berättade att de hade talat om återaktivering 
under ett av stavens rådsmöten. Hans hjälpfören
ingspresident i staven, syster Leinata Vaʻenuku, 
frågade om det passade sig att hon fick ordet. När 
hon talade bekräftade anden för presidenten att det 
hon föreslog var rätt. Hon förklarade att det i staven 
fanns ett stort antal underbara unga män i tret
tioårsåldern som inte hade verkat som missionärer. 
Hon sade att många av dem visste att de hade varit 
till besvikelse för de biskopar och prästadömsled
are som starkt hade uppmuntrat dem att åka på 

mission, och nu kände de sig som andra klassens 
medlemmar i kyrkan. Hon påpekade att dessa unga 
män hade passerat åldern för mission. Hon uttryck
te sin kärlek till och omtanke om dem. Hon förkla
rade att alla frälsande förrättningar fortfarande var 
tillgängliga för dem, och att man borde fokusera på 
prästadömsordination och templets förrättningar. 
Hon påpekade att även om en del av de här unga 
männen fortfarande var ogifta, hade de flesta av 
dem gift sig med goda kvinnor – några var aktiva, 
några inaktiva och några var inte medlemmar.

Efter ingående diskussion i stavsrådet beslutades 
det att männen i prästadömet och kvinnorna i 
Hjälpföreningen skulle räcka ut handen och rädda 
dessa unga män och deras hustrur, medan biskop
arna skulle tillbringa mer av sin tid med försam
lingarnas unga män och unga kvinnor. De som var 
delaktiga i hjälpinsatsen inriktade sig i första hand 
på att förbereda dem för prästadömet, evigt äktens
kap och templets frälsande förrättningar. Under de 
följande två åren mottog nästan alla de 63 männen, 
som hade inröstats till melkisedekska prästadömet 
under konferensen jag deltog i, sina tempelbegåv
ningar och beseglades till sina hustrur. Det här är 
bara ett exempel på hur livsviktiga våra systrar 
är för frälsningsarbetet i våra församlingar och 
stavar, och hur de främjar uppenbarelse, speciellt 
inom familjen och kyrkans råd [från samtal med 
stavspresident Lehonitai Mateaki (som sedan dess 
verkat som missionspresident i Papua Nya Guinea
missionen Port Moresby), i Nukuʻalofa Haʻakame 
stav på Tonga och Leinata Vaʻenuku, president för 
Hjälpföreningen i staven].
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt 
att följa råden som 
prästadömsledare ger?
Prästadömsledare får inspiration från den Helige Anden så att de kan rådgöra 
med dem som de kallats att leda. När vi lär oss hur vi bör lyssna till och följa 
råden som våra prästadömsledare ger oss skyddar det oss från andlig och 
fysisk fara och det hjälper oss att fatta visa beslut.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att själv förstå varför det är viktigt att följa 
prästadömsledares råd. Avväg sedan hur aktiviteterna i resten av förslaget kan hjälpa 
dig planera sätt att engagera ungdomarna i att lära sig. Dina egna upplevelser av att 
följa råd hjälper dig att undervisa på ett effektivt sätt.

Ef. 4:11–14 (välsignelser som kyrkans 
ledare för med sig)

L&F 1:38; L&F 21:4–5 (Herren talar 
genom sina tjänare)

L&F 124:45–46 (hörsamma Herrens 
tjänare)

Dallin H. Oaks, ”Två kommunikations
linjer”, Liahona, nov. 2010, s. 83–86

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be de unga männen i klassen att 
undervisa de unga kvinnorna om 
något de lärde sig om prästadömet 
i aronska prästadömets kvorum. Be 
 sedan de unga kvinnorna att under
visa de unga männen om vad de lärde 
sig om prästadömet i sina klasser.

• Be ungdomarna att lista råd de 
nyligen fått från lokala prästadöms
ledare (som biskopen eller stavspres
identen). Hur har de välsignats av 
att följa råden? När du känner dig 
inspirerad under lektionen, bär 
då vittnesbörd om välsignelser
na som kommer av att man följer 
prästadömsledare.

Hur har du personligen, 
ditt ämbete eller din familj 
välsignats av att du har 
följt prästadömsledares 
råd?

Vilka tillfällen har ung
domarna att söka råd från 
prästadömsledare? Hur 
kan du uppmuntra ung
domarna att följa råd de 
får från prästadömsledare, 
inklusive församlings  och 
stavsledare?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av att följa 
prästadömsledares råd. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna berätta om någon 
i skrifterna som sökte och följde en 
prästadömsledares råd (som i 2 Kung. 
5:1–14, Mosiah 28:1–8 eller Alma 
16:5–8). Be ungdomarna samtala om 
vad de exemplen kan lära dem om 
att ta emot råd. Hur fick ledarna i 
de berättelserna inspiration så att de 
kunde leda dem som de tjänade? Be 
ungdomarna berätta om upplevelser 
som har stärkt deras vittnesbörd 
om att våra prästadömsledare är 
inspirerade.

• Be ungdomarna läsa Efesierbrevet 
4:11–14 och Läran och förbunden 
1:38; 21:4–5; 124:45–46 och svara på 
följande fråga: Varför är det viktigt 
att följa råden som prästadömsledare 
ger? Be ungdomarna berätta om när 

de följde en prästadömsledares råd 
och välsignades.

• Dela ut exemplar av äldste Dallin 
H. Oaks tal ”Två kommunikation
slinjer”. Be hälften av klassen läsa 
avsnitt I, ”Den personliga linjen”, och 
tillsammans göra en uppställning som 
representerar det som äldste Oaks lär 
ut. Be resten göra samma sak med 
avsnitt II, ”Prästadömslinjen”. När de 
två grupperna har berättat om sina 
uppställningar för varandra läser ni 
tillsammans avsnitt III, ”Behovet av 
båda linjerna”. Fråga sedan ung
domarna hur de och deras familjer 
har välsignats av personlig uppen
barelse och uppenbarelse genom 
prästadömsledare.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att 
följa råden som prästadömsledare ger? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Vad lärde ungdomarna sig i dag om att söka råd hos prästadömsledare? Be dem skriva 
ner rådet de fick och välsignelserna de får när de följer det i sina dagböcker.

Undervisningstips

”Lärare som föreläser det 
mesta av tiden eller bes
varar varje fråga själv har 
en tendens att av skräcka 
eleverna från att delta” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 64).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde sig ofta 
av berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
för att belysa läror och 
principer. Vilka berättelser 
om att följa prästadöms
ledare kan du återge för 
ungdomarna?
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära mig mer 
om prästadömet genom 
att använda olika sätt att 
studera skrifterna på?
Ett av de bästa sätten att lära sig om prästadömet är att studera skrifterna. Man 
måste göra mer än att bara läsa för att studera skrifterna. Något som kan hjälpa 
oss att förstå skriftställen som undervisar om prästadömet är att lära och an
vända oss av olika sätt att studera skrifterna på, som att slå upp svåra ord och 
använda sig av fotnoter och andra studiehjälpmedel.

Förbered dig andligen

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

L&F 20:46–59 (aronska prästadömets 
plikter)

L&F 121:34–46 (prästadömets kraft 
är beroende av rättfärdighetens 
principer)

L&F 84:33–44 (prästadömets ed och 
förbund)

”Melkisedekska prästadömet”, Hand
ledning för skriftstudier

Boyd K. Packer, ”Vad varje äldste 
bör känna till – liksom varje syster”, 
Nordstjärnan, nov. 1994, s. 14–24

”Undervisa från skrifterna”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 54–59

”Prästadömet”, Stå fast i din tro, 
s. 121–125

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Fråga ungdomarna om de har 
några frågor om prästadömet eller 
prästadömets nycklar.

• Fråga ungdomarna vad de gör när 
de stöter på ett skriftställe som de inte 
förstår. Vilka studiehjälpmedel kan de 
använda sig av? Vad mer gör de för 
att förstå skrifterna bättre?

Vilka skriftställen har 
hjälpt dig att förstå 
prästadömet? Vilka sätt 
att studera skrifterna har 
hjälpt dig att bättre förstå 
skrifterna?

Vilka frågor har ungdom
arna om prästadömet? 
Vilka sätt att studera 
skrifterna kan hjälpa dem 
att använda sig av skrifter
na för att lära sig mer om 
prästadömet?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan använda olika 
sätt att studera skrifterna på för att lära sig mer om prästadömet. Välj med den Helige 
Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa Läran och 
förbunden 121:34–46 och lista orden 
som de inte förstår, som herravälde, 
överbevisning, långmodighet, hyckleri, 
tvångsmedel och så vidare. Be ungdo
marna slå upp betydelsen av orden 
som de listade i en ordbok och sedan 
läsa skriftstället igen. Vad mer lärde 
sig ungdomarna efter att de slagit upp 
orden? Be ungdomarna välja ett annat 
skriftställe om prästadömet och stud
era det och slå upp obekanta ord (de 
kan till exempel slå upp skriftställen 
som listas i avsnittet ”Prästadömet” i 
Stå fast i din tro eller i president Boyd 
K. Packers artikel ”Vad varje äldste 
bör känna till – liksom varje syster”). 
Be dem berätta för klassen om det de 
lär sig.

• Ge varje ungdom i uppdrag att 
studera några av verserna i Läran och 

förbunden 20:46–59 eller 84:33–44. 
Be dem använda versernas fotnoter 
för att lära sig mer om prästadömet. 
Be dem berätta vad de lär sig. Hur 
hjälpte fotnoterna dem att förstå 
skrifterna bättre?

• Be ungdomarna föreställa sig att 
de berättar för en vän att en släkting 
nyligen tog emot melkisedekska 
prästadömet. Hur skulle de förklara 
vad melkisedekska prästadömet är 
för något för sin vän om han eller hon 
inte känner till kyrkan? Vilka skrift
ställen skulle de kunna använda sig 
av om deras vän undrar över något? 
Be ungdomarna läsa ”Melkisedek
ska prästadömet” i Handledning för 
skriftstudier och se vilka skriftställen 
de kan använda sig av när de samta
lar med sin vän.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan använda sig av olika sätt att studera skrifterna för att lära sig 
mer om prästadömet? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Uppmuntra ungdomarna att använda färdigheterna de lärde sig i dag när de studerar 
prästadömet och prästadömets nycklar och andra evangelieämnen. Be dem berätta vad 
de lär sig under kommande klasser.

Berätta för ungdomarna vilka välsignelser du har fått av att studera evangeliet.

Undervisningstips

”Använd ögonkontakt 
som ett sätt att involvera 
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).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren undervisade och 
förberedde sina lärjungar 
och hade förtroende för 
deras förmåga att berät
ta om hans evangelium 
för andra. Hur kan du 
inspirera ungdomarna så 
att de vill lära sig mer om 
prästadömet och berätta 
för andra om det de lär 
sig?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Prästadömet”, Stå fast i din tro, s. 121–125

Prästadömet

Prästadömet är Guds eviga makt och auktoritet. Ge
nom prästadömet skapade Gud och råder Gud över 
himlarna och jorden. Genom denna makt återlöser 
och upphöjer han sina barn, åstadkommer ”odöd
lighet och evigt liv för människan” (Mose 1:39) . . . 
Gud ger prästadömets myndighet till värdiga man
liga medlemmar i kyrkan så att de kan handla i hans 
namn för hans barns frälsning. Prästadömsbärare 
kan ges myndighet att förkunna evangeliet, betjäna i 
de frälsande förrättningarna och styra Guds rike på 
jorden.

Manliga medlemmar i kyrkan börjar verka inom 
prästadömet när de når tolv års ålder. De börjar 
med att bära aronska prästadömet och kan sedan 
bli behöriga att få melkisedekska prästadömet. 
Under olika delar av sitt liv och medan de förbered
er sig för olika plikter, bär de olika ämbeten inom 
prästadömet, till exempel diakon, lärare eller präst 
inom aronska prästadömet samt äldste eller hög
präst inom melkisedekska prästadömet . . .

För att en manlig medlem i kyrkan ska få 
bära prästadömet, måste en bemyndigad 
prästadömsbärare förläna honom det och ordinera 
honom till ett ämbete inom det prästadömet (se 
Hebr. 5:4; L&F 42:11; Trosartiklarna 1:5).

Prästadömets myndighet förlänas endast värdiga 
manliga medlemmar, men prästadömets väl
signelser är tillgängliga för alla – män, kvinnor 
och barn. Vi drar alla nytta av inflytandet från 

rättfärdigt ledarskap inom prästadömet, och vi har 
alla förmånen att ta emot prästadömets frälsande 
förrätt ningar . . .

Prästadömets nycklar

Utövandet av prästadömets myndighet i kyrkan 
styrs av dem som har prästadömets nycklar (se L&F 
65:2; 124:123). De som innehar prästadömets nycklar 
har rätten att presidera över och leda kyrkan inom 
sitt område. En biskop har till exempel prästadöm
snycklar med vilka han kan presidera i sin för
samling. När ett barn i församlingen förbereds för 
att döpas, måste därför den som ska döpa barnen 
bemyndigas av biskopen.

Jesus Kristus innehar alla prästadömets nycklar. 
Han har gett sina apostlar de nycklar som är nöd
vändiga för att leda hans kyrka. Enbart den främste 
aposteln, kyrkans president, får använda (eller ge 
någon annan auktoritet att använda) dessa nycklar 
till att leda hela kyrkan (se L&F 43:1–4; 81:2; 132:7).

Kyrkans president delegerar prästadömsnycklar 
till andra prästadömsledare så att de kan presidera 
inom sina ansvarsområden. Prästadömsnycklar 
ges till tempel, missions, stavs och distriktspres
identer, biskopar, grenspresidenter och kvorum
presidenter. En man som verkar i ett av dessa äm
beten innehar nycklarna endast tills han blir avlöst. 
Rådgivare får inga nycklar, men de får auktoritet 
och ansvar genom kallelse och uppdrag . . .

Skriftställehänvisningar: Joh. 15:16; Apg 8:14–20; 
Jak. 5:14–15; L&F 13; 20; 84; 107; Joseph Smith – His
torien 1:68–73
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JUNI: PRÄSTADÖMET OCH PRÄSTADÖMSNYCKLAR

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag använda 
berättelser för att undervisa 
andra om prästadömet?
Berättelser kan berika vår undervisning och fånga intresset hos dem vi under
visar. Berättelser innehåller rättfärdiga exempel och visar på välsignelserna 
som kommer av att man följer Jesu Kristi lära. Det finns många berättelser i 
skrifterna, i de levande profeternas undervisning och ur våra liv som vi kan 
använda oss av för att undervisa andra om prästadömet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur man kan använda berättelser för att undervisa andra om prästadömet?

Matt. 10:1 (Frälsaren ordinerar de 
tolv)

Apg. 3:1–9 (Petrus botar en lam man)

Apg. 8:14–24 (Simon försöker köpa 
prästadömet för pengar)

3 Nephi 18:1–9 (Jesus administrerar 
sakramentet)

Dieter F. Uchtdorf, ”Om att vara 
äkta”, Liahona, maj 2015, s. 80–83

David A. Bednar, ”Himlens krafter”, 
Liahona, maj 2012, s. 48–51

L. Tom Perry, ”Arons prästadöme”, 
Liahona, nov. 2010, s. 91–94

”Berättelser”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 160–162

Videor: ”Helga er”, ”Ett mirakel un
der krigstider”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem inse att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta hur de 
tillämpar det de lär sig i sina egna 
studier, familjens studier, seminariet 
eller andra klasser i kyrkan.

• Be varje ungdom att läsa en berät
telse om prästadömet i ett gener
alkonferenstal (som berättelsen om 
potemkinkulisser i president Dieter F. 
Uchtdorfs tal ”Om att vara äkta”, 
berättelsen om David A. Bednars 

Vilka upplevelser har 
stärkt ditt vittnesbörd 
om prästadömet? Vilka 
berättelser i skrifterna och 
budskap från levande pro
feter har hjälpt dig förstå 
prästadömets kraft?

Vilka upplevelser har 
ungdomarna haft med 
prästadömet? Vilka berätt
elser om prästadömet kan 
stärka deras vittnesbörd?
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pappa i äldste Bednars tal ”Himlens 
krafter”, eller vad en rådgivande 
i aronska prästadömet berättade 
under sitt vittnesbörd i äldste L. Tom 
Perrys tal ”Arons prästadöme”). Be 
ungdomarna sammanfatta berättel
sen de läst och förklara vad den lär 
om prästadömet. Vilka möjligheter 
har ungdomarna att undervisa 

andra om prästadömet med hjälp av 
berättelserna?

• Be ungdomarna berätta om upp
levelser de haft som har stärkt deras 
vittnesbörd om prästadömet. Du kan 
också berätta om en egen upplevelse. 
Fråga ungdomarna varför berättelser 
är ett bra sätt att undervisa andra om 
prästadömet.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan använda berättel
ser för att undervisa andra om prästadömet. Välj med den Helige Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna föreställa sig att 
de har blivit ombedda att tala under 
sakramentsmötet om prästadömet. 
Be dem hitta en berättelse i skrifterna 
som undervisar om prästadömet och 
som de kan använda i sitt tal (som när 
någon blev helad eller när en förrätt
ning utfördes). Om det behövs kan 
de slå upp skriftställena som listas i 
det här förslaget. Uppmuntra dem att 
återge berättelsen de hittar för resten 
av klassen och förklara vad den un
dervisar oss om prästadömet och hur 
de kan använda den i sitt tal.

• Be varje ungdom att läsa en berät
telse om prästadömet i ett generalkon
ferenstal (som berättelsen om hur 
Brad fick en prästadömsvälsignelse i 
president Thomas S. Monsons tal ”Var 
ditt bästa jag”, berättelsen om David 
A. Bednars pappa i äldste Bednars 
tal ”Himlens krafter” eller det en 

rådgivande i aronska prästadömet 
berättade under sitt vittnesbörd 
i äldste L. Tom Perrys tal ”Arons 
prästadöme”). Be ungdomarna 
sammanfatta berättelsen de läste och 
förklara vad den lär om prästadömet. 
Vilka möjligheter har ungdomarna att 
undervisa varandra om prästadömet 
med hjälp av berättelserna?

• Visa en av eller båda videorna som 
listas i det här förslaget. Fråga ung
domarna vad berättelserna lär oss om 
prästadömet. Be ungdomarna visa 
videon för någon som de känner och 
som de vet skulle stärkas av budska
pet. Be dem föreslå sätt som de kan 
visa eller berätta om videon för en 
vän eller familjemedlem på och ge 
ungdomarna tillfälle att berätta om 
sina upplevelser under en kommande 
klass.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan använda berättelser för att undervisa andra om prästadömet? 
Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

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 
diskussioner som inte är 
uppbyggande. Se till att 
dina frågor hjälper elever
na att bli förenade i tro och 
kärlek” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 69).
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
dem han undervisade. 
Vilka berättelser kan du 
återge för ungdomarna 
för att hjälpa dem förstå 
prästadömets kraft? Vilka 
berättelser känner ung
domarna till som kan hjäl
pa dem undervisa andra 
om prästadömet?
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Utvalt material

Utdrag ur L. Tom Perry, ”Arons prästadömet”, Liahona, 
nov. 2010, s. 91–94

Ni unga män i aronska prästadömet, jag vittnar för 
er om att Herren är bunden av högtidliga förbund 
att välsigna er i enlighet med er trofasthet. Om 
ni lyssnar till den Helige Andens varnande röst 
och följer hans ledning välsignas ni med änglars 
betjäning. Den välsignelsen ger er visdom, kunskap, 
makt och härlighet. Den välsignelsen är viss, den är 
lovad till er av Herren.

För några månader sedan var jag på ett faste och 
vittnesbördsmöte i en församling. En av dem som 
ställde sig upp och vittnade var en rådgivande till 
aronska prästadömet. Hans vittnesbörd gav mig 
en ny förståelse av vad det innebär för en bärare 
av aronska prästadömet att inneha nycklarna till 
änglars betjäning.

Den morgonen skildrade den rådgivande några 
av sina upplevelser med församlingens bärare av 
aronska prästadömet. På vägen till kyrkan hade 
han lagt märke till två unga diakoner med faste
offerkuvert som gick hem till medlemmarna. Deras 
söndagsklädsel och den stillsamma värdighet som 
de utförde sin uppgift med gjorde stort intryck på 
honom. Han följde därefter med två präster för att 
välsigna och dela ut sakramentet i ett vårdhem för 
funktionshindrade. Det var första gången som de två 
unga männen besökte hemmet och den rådgivande 
framhöll det respektfulla och omtänk samma sätt 
som de utförde sitt prästadömsuppdrag på.

Sedan berättade den rådgivande om något som 
hade berört honom djupt, därför att en av prästerna 

påminde honom om vad det innebär att vara en 
sann Kristi tjänare – en sann tjänande ängel. Den 
unge präst som delade ut vattnet till församlingen 
kom till en man som tydligen hade Downs synd
rom. Mannens tillstånd hindrade honom från att ta 
bägaren från brickan och dricka ur den. Den unge 
prästen såg genast vad som behövde göras. Han 
lade vänster hand bakom mannens huvud så att 
han skulle kunna dricka, och med höger hand tog 
han en bägare från brickan och lyfte den varsamt 
till mannens läppar. Mannens ansikte uttryckte 
uppskattning – det ansiktsuttryck man får när man 
betjänas av någon. Den här underbare unge prästen 
fortsatte sedan med sin uppgift och delade ut det 
välsignade vattnet till de andra medlemmarna.

Den rådgivande gav i sitt vittnesbörd uttryck åt 
de känslor han hade vid det tillfället. Han sade att 
han hade gråtit tyst av glädje och att han visste att 
kyrkan var i goda händer med dessa unga, omtänk
samma, lydiga bärare av aronska prästadömet.

President Ezra Taft Benson sade en gång: ”Ge mig 
en ung man som har hållit sig moraliskt ren och som 
trofast närvarat vid kyrkans möten. Ge mig en ung 
man som har ärat sitt prästadöme och som gjort sig 
förtjänt av Plikt mot Gudutmärkelsen och är en 
Eagle Scout. Ge mig en ung man som har utexamin
erats från seminariet och har ett brinnande vittnes
börd om Mormons bok. Ge mig en sådan ung man 
och jag ska ge er en ung man som kan utföra under 
åt Herren på missionsfältet och under hela sitt liv” 
(se ”Ungdom av ädel härkomst”, Nordstjärnan, nr 6, 
1986, s. 43).
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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).

Vår Fader i himmelen använder evangeliets förrättningar och förbund för att under
visa oss och förbereda oss på att leva med honom. Under den här enheten får du 
möjlighet att hjälpa ungdomarna bli bättre på att studera och undervisa om evangeliet 
medan de lär sig om förrättningar och förbund. Uppmuntra ungdomarna att ställa 
frågor om det de lär sig, att sträva efter att lära sig mer och att undervisa andra om 
det de upptäcker.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Vilka andliga sanningar kan jag lära mig av evangeliets förrättningar?
Hur kan jag fördjupa min kunskap om förbund?
Hur kan jag göra sakramentet mer meningsfullt för mig?
Hur kan jag hålla mitt förbund att alltid minnas Frälsaren?
Hur kan jag förbereda mig på att ta emot templets förrättningar?

Juli: Förrättningar och förbund
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka andliga sanningar 
kan jag lära mig av 
evangeliets förrättningar?
Förrättningar är heliga, formella handlingar som utförs med prästadömets 
myndighet. Förrättningar symboliserar evangeliets sanningar och undervisar 
oss om vår himmelske Faders frälsningsplan och om Jesu Kristi försoning. För
rättningar undervisar oss också om vilka vi är och påminner oss om vår plikt 
mot Gud. När vi lär oss om förrättningarnas symbolik hjälper det oss att förstå 
evangeliet bättre och det stärker vår tro på Jesus Kristus.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan ungdomarna lära sig av 
symbolismen i evangeliets förrättningar?

Luk. 22:19–20; 3 Nephi 18:1–11 (sakra
mentet representerar Frälsarens kropp 
och blod)

Rom. 6:3–6; L&F 76:51 (nedsänknings
dopet symboliserar Kristi död och 
uppståndelse och vår egen andliga 
pånyttfödelse)

L&F 84:19–22 (gudaktighetens 
kraft är uppenbar i prästadömets 
förordningar)

Boyd K. Packer, ”Det heliga templet”, 
Liahona, okt. 2010, s. 28–35

Dennis B. Neuenschwander, ”För
ordningar och förbund”, Liahona, nov 
2001, s. 16–23

”Att minnas Frälsaren och hans förso
ning”, Stå fast i din tro, s. 127–128

”Förrättningar”, Stå fast i din tro, s. 54

”Jämförelser och åskådningsunder
visning”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 168–170

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Begrunda förrättningarna 
som du och din familj har 
tagit emot (som dopet, 
sakramentet och templets 
förrättningar). Vilka evan
geliesanningar lärde du 
dig av förrättningarna?

Förstår ungdomarna i din 
klass hur viktiga evan
geliets förrättningar är? 
Förstår de dopets och 
sakramentets symbolik?
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• Be ungdomarna som har haft till
fälle att förklara en sanning i evange
liet för en vän att berätta om det för 
klassen.

• Fråga ungdomarna om de eller 
någon i deras familj har tagit emot en 

förrättning nyligen (som dop, ordi
nation till prästadömet eller templets 
förrättningar). Uppmuntra dem att 
berätta om sina upplevelser. Vad i 
förrättningen gjorde intryck på dem?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna hitta andliga sanningar i evangeli
ets förrättningar. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• Dela klassen i två grupper. Ge 
en grupp i uppdrag att studera vad 
dopet symboliserar och den andra att 
studera om vad sakramentet sym
boliserar med hjälp av skrifterna och 
andra resurser (som de som listas 
i det här förslaget). Vad lär de här 
förrättningarna oss om försoningen? 
Be varje grupp att undervisa resten av 
klassen om det de lärde sig. De kan 
använda bild 103–104 och 107–108 i 
Evangeliebilder. Fråga ungdomarna 
hur deras kunskap om förrättning
arnas symbolik kommer att påverka 
deras tankar och känslor nästa gång 
de deltar i förrättningarna.

• Be ungdomarna läsa avsnittet 
”Ett sätt att lära känna Gud” i äld
ste Dennis B. Neuenschwanders tal 
”Förordningar och förbund” och söka 

efter svar på frågan ”Vad lär evange
liets förrättningar oss om Gud?” Be 
dem berätta vad de hittar. Uppmuntra 
dem att ställa den frågan till sig själva 
nästa gång de ser på eller deltar i en 
förrättning och skriva ner sina tankar 
och intryck så att de kan berätta om 
dem under en kommande klass.

• Läs tillsammans ”Jämförelser och 
åskådningsundervisning” i Undervis
ning: Den högsta kallelsen s. 168–170. Be 
ungdomarna ta reda på varför Herren 
undervisar oss genom symboler. Vilka 
eviga sanningar eller principer lär 
Herren oss genom dopets och sakra
mentets förrättningar? Uppmuntra 
ungdomarna att söka efter svar på 
den frågan i skrifterna som listas i det 
här förslaget eller i avsnitten om dop 
och sakramentet i Stå fast i din tro.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan hitta andliga sanningar i evangeliets förrättningar? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Förstå symboliken. Innan 
ungdomarna kan förstå 
liknelser eller symboler i 
skrifterna måste de kunna 
känna igen symboler, bryta 
ner dem i delar och tolka 
dem. Ett sätt att se om 
symbolik används är att 
vara uppmärksam på ord 
som likt, liknade, var som 
eller liksom. Då kan ung
domarna göra en lista över 
symbolikens delar (som 
bröd och vatten). De kan 
sedan tolka symbolerna 
genom att gå till andra 
resurser inom kyrkan 
(som kyrkans tidningar, 
konferenstal och andra 
skriftställen) och se hur 
symboliken hjälper dem 
att förstå en princip i evan
geliet. Uppmuntra dem 
att göra det varje gång de 
stöter på en liknelse eller 
symbol under sina egna 
studier av evangeliet.
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Inbjud till handling

• Föreslå att ungdomarna deltar i 
ett framtida dop och konfirmation. 
Hur kommer det de lärde sig i dag att 
påverka deras syn på dopet? på att ta 
del av sakramentet?

• Bär ditt vittnesbörd om den kraft 
som evangeliets förrättningar har.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd alla att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. Han fann tillfällen 
för sina efterföljare att 
inhämta lärdom genom 
kraftfulla upplevelser. 
Hur kan du hjälpa ung
domarna lära sig om 
försoningen utifrån förrätt
ningarna de har deltagit i?
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Utvalt material

Utdrag ur Dennis B. Neuenschwander, ”Förrättningar 
och förbund”, se Liahona, nov. 2001, s. 16–23

Vårt deltagande i heliga förrättningar lär oss mycket 
om ordningen i Guds rike och om honom. Det verkar 
till exempel egendomligt att tro att man skulle kunna 
gå in i ett tempel för att utföra några av de heligaste 
förrättningarna innan man låtit döpa sig, vilket är en 
av de första evangelieförrättningarna. Det är ordning 
i Guds rike, och det finns en ordningsföljd i vilken vi 
lär oss om den ordningen. . . .

Vi får inte allt på en gång, men vi får kunskap om 
heliga ting gradvis och i ökad takt allteftersom vi 
är värdiga en sådan kunskap och åtlyder den. Från 
rikets första förrättning – dopet – framskrider vi 
genom andra förrättningar som konfirmation och 
ordination till prästadömet, som alla leder till de 
heligaste av alla förrättningar, som utförs i temp
let. Att vi deltar i evangeliets heliga förrättningar 
skapar ordning i vår kunskap om riket och genom 
detta uppenbaras Guds natur för oss.

Heliga förrättningar och kunskap om Gud har nära 
samband med varandra. Vilka är några av de saker 
vi lär oss om Gud genom att delta i hans fastställda 
förrättningar? Låt oss ta dopet som ett exempel. 
Dop genom nedsänkning är till syndernas förlåtelse. 
Den som till fullo har omvänt sig från sina synder 
och som av allt hjärta tar emot dopet, vet att Gud 
inte endast har makten att förlåta och ta bort bördan 

av den skuld som åtföljer synden, utan att han också 
gör det. Den här personen vet av egen erfarenhet 
något om Gud och hans storslagna kraft och godhet. 
Att värdigt delta i dopets förrättning är det enda 
sättet att verkligen få kunskap om dessa saker.

Dopet öppnar porten till Guds rike, genom vil
ken man inträder inte bara ren utan med en sann 
kunskap om att Gud förlåter. Detsamma kan sägas 
om alla andra förrättningar i evangeliet. Med tiden 
och genom lydnad går vi vidare till templets för
rättningar, där vår övertygelse stärks om att våra 
dyrbaraste relationer inte påverkas av döden. Denna 
kunskap får vi genom att delta i de förrättningar 
som är till för att undervisa oss om sådana saker. 
Något annat sätt att lära känna dem finns inte. 
Profeten Joseph Smith lärde följande om att känna 
till helig sanning genom att delta i heliga förrätt
ningar: ”Att läsa om andras erfarenheter eller de 
uppenbarelser som givits till dem, kan aldrig giva oss 
en vittomfattande åsikt om vårt tillstånd och sanna 
förhållande till Gud. Kunskap om detta kan endast 
erhållas genom erfarenhet medelst de förrättningar 
Gud satt fram för det ändamålet” [Profeten Joseph 
Smiths lärdomar, s. 280; kursivering i originalet].

Allteftersom heliga förrättningar stegvis uppenbarar 
Guds rikes ordning, uppenbaras för oss, genom att 
vi deltar i dem, insikter om Guds personlighet och 
karaktär som inte kan erhållas på något annat sätt.
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag fördjupa min 
kunskap om förbund?
Vi ingår förbund med vår himmelske Fader när vi deltar i evangeliets förrätt
ningar. När vi ingår förbund anger Gud särskilda villkor och lovar att välsigna 
oss när vi lyder villkoren. När vi förstår våra förbund bättre kan vi också följa 
dem bättre och få välsignelserna som vår himmelske Fader lovade oss. 

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser och fundera på hur du kan hjälpa 
ungdomarna förstå förbunden de har ingått och de som de en dag kommer att ingå.

Mosiah 18:8–10; L&F 20:37 (för
bunden vi tar på oss när vi döps)

L&F 20:77, 79 (sakramentsbönerna)

L&F 84:33–44 (prästadömets ed och 
förbund)

Abraham 2:8–11 (löftena som gavs till 
Abraham i Abrahams förbund)

Russell M. Nelson, ”Förbund”, 
 Liahona, nov. 2011, s. 86–89

”Det nya och eviga äktenskapsför
bundet”, Stå fast i din tro, s. 179–180

Predika mitt evangelium, s. 63–64, 85

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om evan
gelierelaterade saker de har samtalat 
med familj eller vänner om.

• Visa bilder på personer som ingår, 
håller eller bryter mot förbund (se 

Evangeliebilder). Be ungdomarna 
förklara vad ett förbund är, varför vi 
ingår dem och välsignelserna vi får 
när vi håller dem. Om de behöver 
hjälp ber du dem att slå upp ”För
bund” i Stå fast i din tro, sidan 51.

Hur har du lärt dig förstå 
förbunden du har ingått? 
Vilka skriftställen och 
andra resurser har hjälpt 
dig?

Hur väl förstår ungdom
arna i din klass vad för
bund är – förbund som de 
redan har ingått och för
bund de kommer att ingå 
i framtiden? Vet de hur de 
kan hitta mer kunskap om 
de förbunden i skrifterna 
och andra resurser?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan fördjupa sin 
insikt i förbund. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass:

• Be varje klassmedlem att läsa 
(enskilt eller i par) ett skriftställe som 
handlar om ett förbund (som skrift
ställena som listas i det här förslaget). 
Be dem att under läsningen lista 
löftena vi ger och löftena Gud ger i 
förbundet. Ge varje ungdom möjlig
het att undervisa resten av klassen 
om det som han eller hon lär sig om 
förbundet. Vilka upplevelser kan ung
domarna berätta om som visar hur 
Guds löften uppfylls?

• Be ungdomarna välja ett förbund 
(som dopet, sakramentet eller evigt 
äktenskap) och nämna allt de känner 
till om det. Be en klassmedlem skriva 
upp det de säger på tavlan. Be dem 
lära sig mer om förbundet genom att 
söka i skrifterna (till exempel i skrift
ställena som listas i det här försla
get), Stå fast i din tro eller Predika mitt 
evangelium.

• Läs tillsammans ett av skriftställ
ena som listas i det här förslaget 
och be ungdomarna lista löftena 
som beskrivs i skriftstället. Be varje 
klassmedlem välja ett av löftena och 
lära sig mer om det. De kan leta reda 
på andra skriftställen som under
visar om det löftet (via fotnoter eller 
Vägledning till skriftstudier) eller så 
kan de söka efter mer information i 
Stå fast i din tro eller andra resurser. Be 
dem berätta för klassen om det de lär 
sig och hur det kommer att påverka 
deras liv.

• Be en medlem i biskopsrådet eller 
heltidsmissionärerna att besöka 
klassen och förklara vad de gör för 
att hjälpa andra att ingå förbund. Hur 
hjälper missionärerna andra att förstå 
vad förbund är? Hur uppmuntrar de 
andra att hålla sina förbund? Upp
muntra ungdomarna att ställa eventu
ella frågor som de har.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan får större insikt 
i förbund? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala 
mer om den här läran?

Inbjud till handling

Uppmuntra ungdomarna att förbereda sig på att berätta något nästa vecka som de 
lärde sig om förrättningar och förbund under sina personliga studier.

Bär ditt vittnesbörd om de välsignelser som kommer av att flitigt studera evangeliet.

Studietips

Göra listor. Under den 
här lektionen uppmanas 
ungdomarna att studera 
skrifterna och lista löftena 
de hittar som har med 
evangeliets förbund att 
göra. Listor kan hjälpa 
ungdomarna att identifiera 
viktiga punkter så att de 
sedan kan fördjupa sina 
studier av dem. Upp
muntra dem att göra listor 
när de studerar skrifterna 
på egen hand.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var Jesus ett 
föredöme och vägvisare. 
Han lärde sina lärjungar 
hur man ber, visade kärlek 
och tjänade genom sitt sätt 
att leva. Vad kan du göra 
för att vara ett gott exem
pel för ungdomarna du 
undervisar?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Det nya och eviga äktenskapsförbundet”, Stå 
fast i din tro, s. 179–180

Det nya och eviga äktenskapsförbundet

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 relation ska fortsätta för evigt, om de 
är trogna sina förbund. De vet att ingenting, inte ens 
döden, kan skilja dem åt för alltid.

Det eviga äktenskapets förbund är nödvändigt för 
upphöjelse. Herren uppenbarade genom Joseph 
Smith: ”I den celestiala härligheten finns det tre 
himlar eller grader, och för att uppnå den högsta 
måste en människa ingå i denna prästadömets 
orden [det vill säga det nya och eviga äktenskaps
förbundet]. Och om hon inte gör det kan hon inte 

uppnå den. Hon kan inträda i de andra, men det är 
slutet på hennes rike. Hon kan inte föröka sig” (L&F 
131:1–4).

Efter att ha tagit emot de beseglande förrättning
arna och slutit heliga förbund i templet måste paret 
fortsätta leva trofast för att få det eviga äktenskapets 
och upphöjelsens välsignelser. Herren sade:

”Om en man äktar en hustru enligt mitt ord, som 
är min lag, och enligt det nya och eviga förbundet, 
och detta beseglas på dem genom löftets Helige 
Ande av honom som är smord och åt vilken jag har 
utsett denna makt och detta prästadömes nycklar 
. . . och om ni förblir i mitt förbund . . . skall allt vad 
min tjänare än har pålagt dem ske dem, i tid och i 
all evighet, och det skall vara i full kraft när de har 
lämnat världen” (L&F 132:19).



140

JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag göra sakramentet 
mer meningsfullt för mig?
Under sakramentet varje vecka bör vi granska våra liv, begrunda Frälsarens 
försoning och fundera över vad vi behöver göra för att omvända oss från våra 
synder. Vi behöver inte vara fullkomliga innan vi tar del av sakramentet, men 
vi måste vara ödmjuka och ångerfulla i hjärtat. Sakramentet kan bli en källa av 
styrka och ett tillfälle när vi återigen beslutar oss för att leva efter evangeliet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan du återge för ungdom
arna för att hjälpa dem att göra sakramentet till en mer meningsfull upplevelse?

Matt. 26:26–28; 3 Nephi 18:1–13 (Fräl
saren instiftade sakramentet)

1 Kor. 11:23–29; 3 Nephi 9:20; L&F 
20:37; 59:8–12 (hur man förbereder sig 
för att värdigt ta del av sakramentet)

Dale G. Renlund, ”Så att jag kan dra 
alla människor till mig”, Liahona, maj 
2016, s. 39–42

Dallin H. Oaks, ”Sakramentsmötet 
och sakramentet”, Liahona, nov. 2008, 
s. 17–20

Cheryl A. Esplin, ”Sakramentet förnyar 
själen”, Liahona, nov. 2014, s. 12–14

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

Video: ”Sakramentet hjälper oss 
komma närmare Jesus Kristus”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när en 
lärare undervisade om en evangelie
princip på ett effektivt sätt.

• Be ungdomarna att avsluta 
meningen: ”Jag kan göra så att 

sakramentet blir en mer menings
full upplevelse för mig genom att 
___________.” Be dem att lista sina 
svar på tavlan och lägga till saker i 
listan under lektionen.

Vad gör du för att sakra
mentet ska bli mer men
ingsfullt för dig? Har du 
haft en andlig upplevelse i 
samband med sakramentet 
som du kan berätta om för 
ungdomarna?

Vilka välsignelser kan 
ungdomarna få om de 
förstår sakramentets heliga 
natur? Vilka är några tänk
bara saker som kan distra
hera ungdomarna före och 
under sakramentet? Hur 
kan de undvika dem?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur sakramentet kan bli en 
mer meningsfull upplevelse för dem. Välj med Andens vägledning en eller flera aktivi
teter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna att tänka på ett 
tillfälle när någon de känner gjorde 
något särskilt för dem. Hur kändes 
det för dem? För att hjälpa ungdom
arna förstå att Frälsaren genomgick 
försoningen för var och en av dem 
enskilt kan du be dem tillsammans 
läsa stycket som börjar med ”Oavsett 
vilken riktning” från äldste Dale G. 
Renlunds tal ”Så att jag kan dra alla 
människor till mig”. Vilken insikt fick 
kvinnan i talet? Vad kan ungdom
arna göra för att sakramentet ska bli 
en heligare upplevelse? Du kan ge 
varje klassdeltagare ett litet kort. Be 
sedan klassdeltagarna att skriva vad 
de tänkte på senaste gången de tog 
del av sakramentet. De kan också 
skriva några saker som de vill tänka 
på som kan hjälpa dem att fokusera 
på Frälsaren nästa gång de tar del av 
sakramentet. 

• Visa en bild på när Frälsaren delar 
ut sakramentet (se Evangeliebilder, nr 
54). Be ungdomarna titta på bilden 
och föreställa sig hur det skulle ha 
varit att vara där medan du läser 
Matteusevangeliet 26:26–28 för dem. 
Berätta om hur sakramentet har ökat 
din kärlek till Frälsaren och stärkt 
ditt vittnesbörd om försoningen. Ge 
ungdomarna tillfälle att bära sina 
vittnesbörd. Uppmuntra ungdomarna 
att tänka på det som de har samtalat 
om i dag nästa gång de tar del av 
sakramentet. Vilka andra händelser ur 
Frälsarens liv skulle de kunna tänka 
på under sakramentet?

• Be ungdomarna berätta vilken 
sakramentspsalm som är deras favorit 
(om det behövs kan de titta i ämnes
registret längst bak i psalmboken) och 
förklara varför den betyder mycket 
för dem. Sjung, lyssna till eller läs en 
eller flera av de psalmerna och läs 
skriftställena som listas under psalm
erna. Vad lär psalmerna oss om sak
ramentet? Hur kan psalmer hjälpa oss 
att förbereda oss för sakramentet?

• Be varje klassmedlem välja ett 
av skriftställena som listas i det här 
förslaget, läsa det och söka efter hur 
Herren vill att vi ska förbereda oss för 
sakramentet. Be eleverna berätta vad 
de hittar. Varför vill Herren att vi ska 
förbereda oss för sakramentet på de 
sätten? Be dem att berätta om andra 
saker de gör för att sakramentet ska 
bli en mer meningsfull upplevelse. Be 
ungdomarna att välja något som de 
tänker göra för att förbereda sig för 
att ta del av sakramentet nästa vecka.

• Be ungdomarna läsa avsnitt II och 
III i äldste Dallin H. Oaks tal ”Sak
ramentsmötet och sakramentet”, 
eller berättelsen om ledaren i Unga 
kvinnor i syster Cheryl A. Esplin tal 
”Sakramentet förnyar själen”. Be dem 
att söka efter svar på frågan ”Hur kan 
jag göra så att sakramentet blir en 
mer meningsfull upplevelse för mig?” 
Be dem att skriva sina svar på tavlan 
och berätta vad de tänker göra för att 
tillämpa råden i talet de läste.

Studietips

Föreställa sig händelser i 
skrifterna. Under första 
aktiviteten i den här delen 
uppmuntrades ungdom
arna att föreställa sig hur 
det skulle kännas eller 
vad de skulle göra om de 
hade varit med under en 
händelse i skrifterna. Det 
kan hjälpa ungdomarna 
att tillämpa berättelserna i 
skrifterna om de förestäl
ler sig händelser i skrift
erna. Uppmuntra dem 
att göra det så ofta som 
möjligt under sina egna 
skriftstudier.
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• Besök om möjligt sakramentsbordet 
och förberedelserummet tillsammans. 
Be aronska prästadömsbärare (lärare 
eller präster) eller biskopen att för
klara hur sakramentet förbereds och 
att vittna om förrättningens helighet. 

Be andra klassmedlemmar att bära 
sina vittnesbörd och berätta om sina 
tankar om vad de kan göra för att 
möta sakramentet på ett mer vörd
nadsfullt sätt.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan göra sakramentet till en mer meningsfull upplevelse? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus hjälpte de 
han undervisade upptäcka 
lärosatser i evangeliet 
i deras egna upplevel
ser och i den värld som 
omgav dem. Han talade 
om fiske, om barnaföd
ande och om att arbeta 
på åkern. Hur kan du 
använda dig av bekanta 
saker för att hjälpa ung
domarna förstå evangeliets 
principer?
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Utvalt material

Utdrag ur Dallin H. Oaks, ”Sakramentsmötet och sakra
mentet”, Liahona, nov. 2008, s. 17, 18–19

I.

Sakramentet gör sakramentsmötet till det heligaste 
och viktigaste mötet i kyrkan. Det är det enda mötet 
på sabbaten där hela familjen är tillsammans. Dess 
innehåll förutom sakramentet bör alltid planeras 
och presenteras på ett sådant sätt att det riktar vår 
uppmärksamhet på försoningen och på Herren Jesu 
Kristi lära. …

II.

Jag börjar med hur kyrkans medlemmar bör förbe
reda sig för att ta del av sakramentets förrättning. …

Vi sitter ner i god tid innan mötet börjar. ”Under 
denna stilla stund sänks volymen på preludiet. Det 
här är ingen tid för samtal eller för att utväxla med
delanden, utan en tid för bön och meditation när 
ledarna och medlemmarna förbereder sig andligt för 
sakramentet” [Russell M. Nelson, ”Gudsdyrkan på 
sakramentsmötet”, Liahona, aug. 2004, s. 13; ]

När Frälsaren visade sig för nephiterna efter sin 
uppståndelse, lärde han dem att de skulle upp
höra med bruket att offra genom att utgjuta blod. I 
stället ”skall ni frambära ett förkrossat hjärta och en 
botfärdig ande” (3 Ne. 9:20). Den här befallningen, 
som upprepats i sentida uppenbarelser och gett 
oss anvisning om att ta sakramentet varje vecka, 
anger hur vi bör förbereda oss. Som äldste Nelson 
lärde oss: ”Varje medlem i kyrkan ansvarar för den 
andliga uppbyggelse som kan komma genom ett 
sakramentsmöte” (Liahona, aug. 2004, s. 14).

I sina skrifter om frälsningens lära undervisar pre
sident Joseph Fielding Smith om att vi tar sakra
mentet som vår del i att minnas Frälsarens död och 
lidande för världens återlösning. Denna förrättning 
gavs för att vi ska kunna förnya våra förbund att 
tjäna honom, lyda honom och alltid minnas honom. 

… (Joseph Fielding Smith, Frälsningens lära, sam
manst. av Bruce R. McConkie, 3 band [1954–1956, 
2:106.)

III.

Vår klädsel är ett viktig tecken på vår inställning 
och förberedelse inför en aktivitet som vi ska delta 
i. … Det är som att gå till templet. Vår klädsel är ett 
tecken på i vilken grad vi förstår och hedrar den 
förrättning som vi ska delta i.

Under sakramentsmötet – och i synnerhet under 
sakramentet – bör vi koncentrera oss på tillbedjan 
och då avstå från all annan verksamhet, särskilt från 
beteende som kan störa andras tillbedjan. Om någon 
tyst nickar till, stör han inte andra. Sakramentsmötet 
är inte rätta tidpunkten för att läsa böcker eller tid
ningar. Ni unga, det är inte rätta tidpunkten för att 
föra viskande samtal på mobiltelefonen eller sms:a 
till personer på andra platser. När vi tar sakramentet 
ingår vi ett heligt förbund att vi alltid ska minnas 
Frälsaren. Det är sorgligt att se personer tydligt bryta 
det förbundet just på det möte där de ingår det.

Musiken på sakramentsmötet är en väsentlig del av 
vår gudsdyrkan. Skrifterna lär att de rättfärdigas 
sång är en bön till Herren (se L&F 25:12). Första 
presidentskapet har sagt: ”Några av de främsta 
predikningarna finner vi i psalmerna” (Psalmer, ix). 
Det är underbart när alla närvarande stämmer in 
och tillber i sång – i synnerhet i psalmen som hjälper 
oss förbereda oss att ta sakramentet. All musik på 
sakramentsmötet kräver noggrann planering, och 
man måste alltid komma ihåg att denna musik är 
för tillbedjan, inte för framförandets skull.

President Joseph Fielding Smith lärde: ”Detta är 
ett tillfälle när evangeliet bör framläggas, när vi bör 
uppmuntras att utöva tro och begrunda vår Återlösares 
mission och att tillbringa tiden med att ta evangeliets 
frälsningsprinciper i betraktande” (Frälsningens lära, 
2:290).
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hålla mitt förbund 
att alltid minnas Frälsaren?
När vi tar del av sakramentet lovar vi att alltid minnas Frälsaren. Det betyder 
att vi alltid låter hans exempel och undervisning vägleda våra val. Vi sätter 
honom främst i våra liv och strävar efter att lära känna honom och följa hans 
vilja. När vi ställs inför prövningar vänder vi oss till honom för att få stöd och 
styrka. Vår himmelske Fader har lovat att om vi håller det här förbundet kom
mer vi alltid att ha hans Ande hos oss.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspi
reras du att dela med dig av till ungdomarna?

Joh. 8:29 (Jesus Kristus visade oss hur 
man kan alltid minnas och försöka 
vara som hans Fader)

Joh. 14:26; 3 Nephi 11:32 (den Helige 
Anden kan hjälpa oss att minnas 
Frälsaren)

Alma 37:36–37 (alla våra tankar och 
handlingar bör riktas mot Herren)

Helaman 12:1–5 (människan är sen att 
komma ihåg Herren)

L&F 6:36 (vänd er till Herren i varje 
tanke)

L&F 20:77, 79 (sakramentsbönerna)

Gerrit W. Gong, ”Alltid minnas 
honom”, Liahona, maj 2016, s. 108–111

Claudio R. M. Costa, ”Att alltid 
minnas honom”, Liahona, nov. 2015, 
s. 101–103

D. Todd Christofferson, ”Att alltid 
minnas honom”, Liahona, apr. 2011, 
s. 20–27

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse som de hade nyligen som 
påminde dem om något de lär sig om 
i deras klasser i kyrkan.

• Visa en bild på när Frälsaren 
instiftar sakramentet (se Evangelie
bilder, nr 54). Be ungdomarna läsa 
sakramentsbönerna i Läran och 

Vad gör du för att alltid 
minnas Frälsaren? Hur 
har du välsignats av att 
minnas honom?

Varför behöver ungdom
arna lära sig att minnas 
Frälsaren i allt de gör? 
Hur kan det hjälpa dem 
att undvika frestelser och 
möta prövningar?
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förbunden 20:77, 79 och göra en lista 
på tavlan över löftena vi ger när vi tar 

del av sakramentet. Vad gör ungdom
arna för att alltid minnas Frälsaren? 

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan bli bättre på att 
komma ihåg Frälsaren i allt de gör. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be varje klassmedlem att läsa ett av 
skriftställena som listas i det här för
slaget och berätta vad det lär honom 
eller henne om att alltid minnas Fräls
aren. Varför är det viktigt att vi alltid 
minns honom? Hur påverkas våra 
dagliga liv av att vi minns honom (till 
exempel de val vi gör eller prövning
arna vi ställs inför)? Be ungdomarna 
berätta om när de välsignades av att 
de försökte minnas Jesus Kristus.

• Be ungdomarna läsa Helaman 
12:1–5 och berätta om varför det är 
lätt att glömma Herren. Hur kan vi 
undvika frestelsen att glömma Her
ren? Be ungdomarna berätta om vad 
de gör för att se till att Frälsaren är en 
del av deras dagliga liv.

• Skriv på tavlan: ”Hur kan jag alltid 
minnas Frälsaren?” Be varje klass
medlem läsa ett av avsnitten i D. Todd 
Christoffersons artikel ”Att alltid 
minnas honom” eller äldste Gerrit W. 
Gongs tal ”Alltid minnas honom” och 
söka efter svar på frågan på tavlan. Be 
dem återge insikter och berättelser 

från de här talen som lär oss hur vi 
kan minnas Jesus Kristus. Vad har de 
lärt sig som kan hjälpa dem att bättre 
lyda förbundet att ”alltid minnas 
honom”?

• Be ungdomarna att under de när
maste minuterna tänka på berättelser 
i skrifterna som handlar om Frälsaren. 
(Du kan be dem att titta på bilderna 
30–61 i Evangeliebilder eller studera 
början av äldste Claudio R. M. Costas 
tal ”Att alltid minnas honom” för att 
få idéer.) Be dem fundera över hur de 
kan få hjälp i sina dagliga liv av att 
komma ihåg de berättelserna och be 
dem sedan att berätta om sina tankar. 
Ge ungdomarna exemplar av äldste 
Costas tal och be dem läsa hans lista 
över sätt som vi kan minnas Frälsaren 
på (se punktuppställningen i slutet av 
talet.) Be dem att berätta om det som 
gör intryck på dem och förklara var
för de tycker att det är viktigt. Föreslå 
att ungdomarna sparar sitt exemplar 
av talet och använder det för att bli 
bättre på att tänka på Frälsaren nästa 
gång de tar del av sakramentet. 

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan hålla sina 
förbund att alltid minnas Frälsaren? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Vara uppmärksam på 
undervisning om Kristus. 
Uppmuntra ungdomarna 
att vara uppmärksamma 
på undervisning om 
Jesus Kristus varje gång 
de studerar skrifterna. 
Oavsett vad de läser om 
kan de fråga sig själva: 
”Vad kan jag lära mig av 
det här avsnittet om Jesus 
Kristus, hans natur och 
egenskaper, hans liv eller 
hans försoning?”
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Tänk ett ögonblick på vad 
du känner till om Fräl
saren. Hur visade han 
att han alltid kom ihåg 
sin Fader? Hur kan du 
följa hans exempel när du 
hjälper ungdomarna lära 
sig hur de kan få styrkan 
som kommer av att alltid 
minnas Frälsaren?
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Utvalt material

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”Att alltid minnas 
honom”, Liahona, apr. 2011, s. 23, 27

I juni 1828 tillät Joseph att Martin Harris tog de 
116 första sidorna av Mormons bok från Harmony 
i Pennsylvania för att visa dem för släktingar i 
Palmyra i New York. När Martin inte hade återvänt 
vid den tid han lovade färdades den orolige Joseph 
med diligens till sina föräldrars hem i Manchester 
Township i New York. Profeten skickade omedel
bart bud efter Martin. När Martin anlände erkände 
han att han inte hade manuskriptet och att han inte 
visste var det var.

Joseph utropade: ”Å nej! Gode Gud, gode Gud … 
allt är förlorat, allt är förlorat. Vad skall jag göra? 
Jag har syndat – det är jag som har framkallat Guds 
vrede genom att be honom om något som jag inte 
hade rätt att be om. … Vilken tillrättavisning förtjä
nar jag nu inte av den Högstes ängel?”

Dagen därpå återvände profeten till Harmony. 
När han var där sa han: ”Jag började ödmjuka mig 
i kraftfull bön inför Herren … att jag om möjligt 
skulle få nåd av honom och förlåtas allt jag hade 
gjort som var i strid med hans vilja” [se Kyrkans pre
sidenters lärdomar: Joseph Smith (2007), s. 69, 71].

Efter att ha tillrättavisat Joseph för att han fruktade 
människor mer än Gud sa Herren:

”Du är Joseph, och du utvaldes att utföra Herrens 
verk, men om du inte är varsam kommer du att falla 
på grund av överträdelse.

Men kom ihåg: Gud är barmhärtig. Omvänd dig 
därför från det du gjort som strider mot den befall
ning som jag gav dig, så är du ännu utvald och åter 
kallad till verket” (L&F 3:9–10).

”Herren tog både plåtarna och Urim och Tummim 
från Joseph för en tid. Men han skulle snart få 
tillbaka dem. ’Ängeln gladde sig när han lämnade 
tillbaka Urim och Tummim’, sa profeten, ’och sa att 
Gud var nöjd med min trofasthet och ödmjukhet 
och älskade mig för min ånger och uthållighet i bön, 
att jag i detta hade fullgjort min plikt så väl … att 
jag kunde börja översätta på nytt.’ När Joseph nu 
fortsatte det stora verket styrktes han av den ljuva 
känslan att ha fått förlåtelse av Herren och av en 
förnyad beslutsamhet att göra hans vilja” [Kyrkans 
presidenters lärdomar: Joseph Smith, s. 71.]

Profetens beslutsamhet att lita på Gud och inte 
frukta vad människor kunde göra blev absolut efter 
den upplevelsen. Hans liv efter det var ett lysande 
exempel på vad det innebär att minnas Kristus 
genom att lita på hans makt och barmhärtighet. …

Kort sagt betyder ”alltid minnas honom” att vi inte 
lever vårt liv i rädsla. Vi vet att svårigheter, besvik
elser och sorger kommer till oss alla på olika sätt, 
men vi vet också att i slutändan samverkar allting 
till vårt bästa, tack vare vår gudomlige Förespråkare 
(se L&F 90:24; 98:3). …

Du och jag kan göra Kristus till det centrala i vårt liv 
och bli ett med honom såsom han är ett med Fadern. 
Vi kan börja med att ta isär vårt liv, rensa upp, och 
sedan sätta ihop det i prioritetsordning med Frälsa
ren i centrum.
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JULI: FÖRRÄTTNINGAR OCH FÖRBUND

Se tillägget för 
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förbereda mig på att 
ta emot templets förrättningar?
Innan vi tar emot templets förrättningar kan vi förbereda oss genom att leva 
värdiga så att vi kan besöka templet, hålla de förbund vi redan ingått och göra 
templet till en del av våra liv. Vi kan också studera skrifterna och profeternas 
ord för att lära oss mer om templets förrättningar.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad tror du kan hjälpa ungdom
arna medan de ser fram emot att få ta emot templets förrättningar?

Ps. 24:3–4; L&F 97:15–17 (vi måste 
vara rena för att få komma in i Her
rens hus)

Quentin L. Cook, ”Se dig själv i temp
let”,  Liahona, maj 2016, s. 97–101

Quentin L. Cook, ”Mönstergillt och 
på Bristol sättet: Var tempelvärdig – i 
goda tider och dåliga tider”, Liahona, 
nov. 2015, s. 39–42

Russell M. Nelson, ”Förbered dig för 
templets välsignelser”, Liahona, okt. 
2010, s. 40–51

Linda K. Burton, ”Förberedda på ett 
sätt som aldrig tidigare hade förekom
mit”, Liahona, nov. 2014, s. 111–114

”Gör templet till en del av ditt liv”, 
Liahona, okt. 2010, s. 76–78

”Vanliga frågor”, Liahona, okt. 2010, 
s. 79–80

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

Video: ”Alltid i sikte”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om insikter 
de har fått nyligen när de har lärt sig 
om förrättningar och förbund i sina 
andra klasser eller egna studier.

• Be ungdomarna läsa ”Bud
skap till ungdomar från första 

presidentskapet”, i Vägledning för de 
unga (s. II–III). När de har läst bud
skapet ber du dem berätta varför de 
tror att man valde att lägga en bild på 
ett tempel på häftets förstasida.

Om du har tagit emot 
templets förrättningar, hur 
förberedde du dig för det?

Vad har du hört ungdom
arna säga eller sett dem 
göra som hjälper dig förstå 
hur de ser på templet? Vad 
gör de för att förbereda sig 
för att ta emot templets 
förrättningar?

Obs: Du kan förslå för 
biskopen att församlingen 
köper in ett exemplar av 
häftet Tempel i Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga 
(09339.180) till varje ung
dom som de kan använda 
för att förbereda sig för att 
besöka templet.
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förbereda sig för att delta i templets 
förrättningar. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för din klass:

• Ett av de viktigaste sätten som ung
domarna förbereder sig för att besöka 
templet på är genom att leva värdigt 
nu. Visa de tre första minuterna av 
videon med äldste Quentin L. Cooks 
tal ”Mönstergillt och på Bristol sättet: 
Var tempelvärdig – i goda tider och 
dåliga tider”. Be ungdomarna berätta 
hur äldste Cooks jämförelse handlar 
om att vara värdig att besöka templet. 
Dela ungdomarna i tre grupper och 
låt varje grupp studera en av äldste 
Cooks tre principer för att leva värd
igt. Be sedan varje grupp att under
visa resten av klassen om det de lärde 
sig. Ge ungdomarna tid att sätta upp 
mål för att leva efter de principer som 
äldste Cook föreslår. 

• Visa videon ”Alltid i sikte” och 
be varje klassmedlem att komma 
på ett skriftställe som de tycker har 
med videons budskap att göra (visa 
dem hur de kan hitta skriftställen via 
Handledning för skriftstudier eller 
indexet i tre i ett). Be ungdomarna 
berätta om skriftstället de valde och 
förklara vad det lär dem om att förbe
reda sig för att besöka templet. Hjälp 
ungdomarna att komma på sätt att 
”se sig själva” i templet, som äldste 
Quentin L. Cook föreslår i sitt tal 
”Se dig själv i templet”. De kan göra 
dekorativa kort med skriftställena de 
hittade och sätta fast korten på sina 
speglar eller på en framträdande plats 
hemma som en påminnelse om deras 
mål att ta emot templets välsignelser. 

Vilka löften och uppmaningar kan 
ungdomarna hitta i äldste Cooks tal?

• Läs tillsammans Psaltaren 24:3–4 
och fråga ungdomarna vad det inne
bär att ha oskyldiga händer och ett 
rent hjärta. Varför är andlig renhet ett 
krav för att besöka templet? (se L&F 
97:15–17). Be en medlem i biskops
rådet besöka klassen för att samtala 
om vad en person måste göra för att 
vara värdig en tempelrekommenda
tion. Vad skulle han uppmana ung
domarna att göra för att förbereda sig 
för att ta emot templets förrättningar? 
Uppmuntra ungdomarna att ställa 
frågor.

• Ge varje ungdom i uppdrag att läsa 
en del av president Russell M. Nel
sons artikel ”Förbered dig för temp
lets välsignelser”. Be ungdomarna 
berätta vad de lär sig av sin del om att 
förbereda sig för att besöka templet. 
Fanns det något annat i president 
Nelsons budskap som gjorde intryck 
på dem? 

• Välj frågorna i artikeln ”Vanliga 
frågor” som du tror passar bäst in 
på ungdomarna i din klass och skriv 
de frågorna på tavlan. Gör i ordning 
papperslappar med svar från artikeln. 
Låt ungdomarna turas om att välja en 
fråga på tavlan och hitta svaret bland 
papperslapparna du gjorde i ord
ning. Be ungdomarna berätta om nya 
insikter de får.

Studietips

Använd Handledning för 
skriftstudier. Den första 
aktiviteten i den här delen 
uppmuntrar ungdom
arna att hitta skriftställen 
genom att använda Hand
ledning för skriftstud ier 
(se Undervisning: Den hög
sta kallelsen, s. 56). Hjälp 
dem att lära sig använda 
Handledning för skrift
studier och andra studie
hjälpmedel så att de kan 
använda sig av dem ofta i 
sina personliga studier av 
evangeliet.
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• I sitt tal ”Förberedda på ett sätt 
som aldrig tidigare hade förekommit” 
uppmuntrar syster Linda K. Burton 
oss att förbereda oss för templet 
”droppe för droppe”. Varför är det 
mer effektivt att förbereda sig för 

templets förrättningar ”droppe för 
droppe” än allt på en gång? Be ung
domarna lista några vanor som kan 
hjälpa dem förbereda sig för templet. 
Om de behöver förslag kan de gå 
igenom syster Burtons tal.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan förbereda sig för templets förrättningar? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

• Be ungdomarna begrunda det de 
hört och känt i dag och välja något de 
kommer att göra för att förbereda sig 
för att ta emot templets förrättningar.

• Bär ditt vittnesbörd om vikten av 
templets förrättningar.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren såg sina lärjung
ars potential. Han litade 
på dem och förberedde 
dem på att tjäna och väl
signa andra. Hur kan du 
hjälpa ungdomarna i din 
klass att förbereda sig för 
framtida välsignelser och 
möjligheter?
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Utvalt material

Utdrag ur Russell M. Nelson, ”Förbered dig för templets 
välsignelser”, Liahona, okt. 2010, s. 41–51

Eftersom templet är heligt ber Herren att det ska 
skyddas från vanhelgande. Alla kan komma in som 
är villiga att förbereda sig väl för detta privilegium. 
Förberedelserna gäller alla områden där man vill 
uppnå något. Jag minns att jag när jag var en liten 
pojke sade till mina föräldrar att jag ville gå på uni
versitetet. De sade att jag fick det, men bara om jag 
arbetade hårt i skolan innan dess och uppfyllde alla 
kraven för att antas till universitetet. På samma sätt 
måste vi förbereda oss för att komma till templet. 
Vi förbereder oss fysiskt, intellektuellt och andligt. 
Värdigheten avgörs enskilt för varje person som ber 
om att få en rekommendation.

De som har nycklarna till prästadömets myndighet 
och ansvar hjälper oss att förbereda oss genom att 
hålla tempelrekommendationsintervjuer. De här led
arna bryr sig om oss och hjälper oss avgöra om vi är 
redo att komma till templet. De älskar också Herren 
och ser till ”att inget orent skall tillåtas komma in i 
[hans] hus” [L&F 109:20]. Därför hålls dessa inter
vjuer i en ansvarsfull anda.

Hur förbereder man sig för en tempelrekommenda
tion? Du kan fråga ditt biskopsråd, dina föräldrar, 
din släkt, stavspresidentskapet, din lärare eller 
kvorumets rådgivande. Kraven är enkla. Kort sagt 
krävs det att vi håller hans bud vars hus det är. Han 
har fastställt normerna. Vi går in i templet som hans 
gäster. . . .

Eftersom förrättningarna och förbunden i templet 
är heliga, är vi under högtidlig förpliktelse att inte 

tala om det som händer i templet utanför templet. 
Heliga ting förtjänar helgad begrundan.

I detta hus för lärdom undervisas vi på Herrens sätt. 
Hans vägar är inte våra vägar [se Jes. 55:8–9]. Vi 
bör inte bli förvånade om undervisningsmetoderna 
skiljer sig från dem som används i den undervisning 
vi är vana vid. Tempelförrättningar och förbund 
har varit en viktig del av evangeliet sedan Adams 
och Evas dagar. I forna dagar användes symboler till 
att undervisa om djupa sanningar och den under
visningsmetoden används i templet i dag.

Därför är det viktigt att vi begrundar symbolerna 
som presenteras i templet och ser de mäktiga 
sanningar som varje symbol representerar [se John 
A. Widtsoe, ”Temple Worship”, Utah Genealogical 
and Historical Magazine, apr. 1921, s. 62]. ”Templets 
förrättningar är så fyllda av symbolisk innebörd 
att de ger produktiva tankar och lärdomar under 
ett helt liv” (Richard G. Scott, Liahona, juli 1999, s. 
30]. Undervisningen i templet är mycket enkel och 
mycket vacker. Den förstås av dem som inte fått så 
mycket utbildning men kan ändå uppliva intellektet 
hos de högutbildade.

Jag rekommenderar att medlemmar som ska besöka 
templet för första gången går igenom uppslags
orden i Handledning för skriftstudier som hand
lar om templet, till exempel ”Förbund”, ”Offer”, 
”Smörja”, och ”Templet”. Man kan också läsa Andra 
Moseboken, kapitel 26–29, och Tredje Moseboken, 
kapitel 8. Gamla testamentet liksom böckerna Mose 
och Abraham i Den kostbara pärlan betonar tempel
tjänstens långa historia och förrättningarnas bestå
ende natur.





153

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

ÖVERBLICK

Förslagen i den här enheten kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av att lära sig och 
undervisa inom familjen. De kommer att förbereda sig för att berätta för familj och an
dra om eviga sanningar de lär sig om varför äktenskapet och familjen är viktiga delar 
av vår himmelske Faders plan. De kommer också att få tillfälle att lära sig mer om sin 
egen familj, bland annat genom släktforskning.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag och min familj välsignas av att jag för dagbok?
Varför är det viktigt att jag känner till min släkthistoria?
Hur kan jag lära andra hur man kan delta i släktforskningsarbetet?
Hur kan jag förklara för andra hur viktiga äktenskapet och familjen är?
Vilka möjligheter finns det att lära och undervisa i hemmet?

Augusti: Äktenskap och familj
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag och min familj 
välsignas av att jag för dagbok?
Herren och hans profeter har betonat vikten av att föra uppteckningar. Genom 
att föra dagbok får vi tillfälle att reflektera över våra liv och se hur mycket Gud 
välsignar oss. Våra dagböcker kan också vara en källa till inspiration och styrka 
för framtida generationer i vår släkt.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera ungdomarna 
du undervisar?

1 Nephi 1:1–3; Alma 37:8–9; Mose 6:5, 
45–46 (exempel i skrifterna på att föra 
uppteckningar)

1 Nephi 6:3–6 (vad man borde ta med 
i sina personliga uppteckningar)

3 Nephi 23:6–13 (Frälsaren tillrät
tavisade nephiterna för deras ofull
ständiga uppteckningar)

Henry B. Eyring, ”O, kommen ihåg, 
kommen ihåg”, Liahona, nov. 2007, 
s. 66–69; se också filmen ”O, kommen 
ihåg, kommen ihåg” 

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evange
liet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
har vittnat nyligen om en av evangeli
ets sanningar.

• Om möjligt kan du återge något 
från din dagbok eller en förfäders 

dagbok (eller be en klassmedlem eller 
församlingsmedlem att göra det). 
Varför var det viktigt att händelsen 
skrevs ner? Hur har andra välsignats 
av att någon förde dagbok?

Vilka upplevelser har lärt 
dig hur viktigt det är att 
föra dagbok? Har du några 
avsnitt i din dagbok eller 
en förfäders dagbok som 
ungdomarna kan inspire
ras av?

Hur kan ungdomarna 
välsignas av att föra dag
bok? Vad kan göra att de 
inte för dagbok? Hur kan 
du hjälpa dem inse att det 
finns andliga orsaker till 
att föra uppteckningar?



156

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av att föra dagbok. 
Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
din klass:

• Be ungdomarna läsa de första åtta 
styckena i president Henry B. Eyrings 
tal ”O, kommen ihåg, kommen ihåg” 
(eller visa filmen som grundar sig på 
talet), och be dem vara uppmärksam
ma på vilka välsignelser president 
Eyring fick tack vare att han skrev ner 
det han upplevde varje dag. Finns 
det något annat de kan lära sig om att 
föra en personlig dagbok av president 
Eyrings budskap? Läs tillsammans 
sista stycket i hans tal och återge upp
levelser du nyligen haft som du såg 
Guds hand i eller då han tycktes ha 
ett budskap till dig. Be ungdomarna 
begrunda sina egna svar på frågorna 
som president Eyring föreslog och 
skriva ner sina tankar.

• Be varje ungdom läsa ett av föl
jande skriftställen: 1 Nephi 1:1–3; 
Alma 37:8–9; Mose 6:5, 45–46. Be 
ungdomarna fundera över och berätta 
om några välsignelser som kommit av 
att personerna i de skriftställena förde 
uppteckningar. Vilka anledningar 
finns det till att man inte för dag
bok? Vad kan ungdomarna lära sig 
av verserna som hjälper dem förstå 
hur viktigt det är att föra dagbok? 
Uppmuntra dem att läsa en förfaders 
dagbok (om möjligt) eller intervjua 
en förälder eller far  eller morförälder 
och skriva ner deras vittnesbörd, 
omvändelseberättelse, meningsfulla 
livserfarenheter eller favoritminnen.

• Be ungdomarna att göra en lista 
över vad man bör skriva i dagboken 

om. Läs tillsammans 1 Nephi 6:3–6. 
Be ungdomarna ta reda på vad Nephi 
ville ta med i sina uppteckningar 
och lägg till de sakerna i listan. Be 
ungdom arna fundera på vad de kän
ner att de vill ta med i sina dagböcker 
och ge dem tid till att skriva en dag
boksanteckning på några stycken.

• Be ungdomarna läsa 3 Nephi 23:6–
13. Hur kan skriftstället tillämpas på 
våra ansträngningar att föra dagbok? 
Be ungdomarna fundera på andliga 
eller meningsfulla upplevelser de 
har haft som de känner att de borde 
skriva ner. Hur kan de eller andra 
välsignas av att läsa om upplevelsen? 
Ge dem tid under klassen att skriva 
ner upplevelserna.

• Välj ett tal eller en artikel av en gen
eralauktoritet som handlar om att föra 
dagbok eller skriva personlig historia. 
Be ungdomarna läsa delar av det och 
sedan skriva ner på ett papper en 
eller två tankar eller insikter de kände 
inspirerade eller hjälpte dem i talet. 
När alla är klara ber du ungdomarna 
att skicka papperet till personen som 
sitter bredvid. Be dem att lägga till in
sikter de fann och fortsätta att skicka 
runt papperen tills alla i klassen har 
delat sina insikter med varandra. 
Uppmuntra ungdomarna att ta sitt 
papper med sig hem och använda det 
som står där som vägledning för sina 
egna dagboksanteckningar.

Studietips

Begrundan. Under den 
här lektionen uppmanas 
ungdomarna att begrunda 
upplevelser de haft och 
skriva ner dem i dagbok
en. Att begrunda är att 
tänka över något grundligt 
eller ordentligt. Be ungdo
marna att fråga sig själva 
saker som: ”Vad vill Gud 
att jag ska lära mig av det 
som händer?” Begrundan 
inbjuder uppenbarelse. 
Uppmuntra ungdomarna 
att regelbundet begrunda 
det de studerar under 
sina enskilda studier av 
evangeliet.



157

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vilka välsignelser man får 
av att föra dagbok? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om detta ämne?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor till 
dem han undervisade som 
fick dem att tänka och kän
na djupt. Tack vare hans 
kärlek kunde de lugnt 
förmedla sina tankar och 
personliga känslor. Hur 
kan du skapa en miljö i din 
klass som gör att ungdom
arna inte tvekar att svara 
på frågor?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”O, kommen ihåg, kommen 
ihåg”, Liahona, nov. 2007, s. 66–69

När våra barn var mycket små började jag skriva 
några rader om vad som hände varje dag. Låt mig 
berätta varför jag började göra detta. Jag kom hem 
sent en kväll från ett uppdrag i kyrkan. Det var 
mörkt ute. Min svärfar bodde i närheten och han 
överraskade mig när jag gick mot ytterdörren. Han 
bar en massa rör på axeln, gick mycket raskt och 
var klädd i sina arbetskläder. Jag visste att han hade 
byggt ett rörsystem för att pumpa vatten från en 
bäck i närheten upp till vår gård.

Han log, talade stilla och skyndade sedan vidare 
förbi mig in i mörkret för att fortsätta sitt arbete. Jag 
gick vidare mot huset och tänkte på vad han hjälpte 
oss med och när jag kom fram till dörren hörde 
jag följande ord i mitt sinne – och det var inte min 
röst som talade: ”Du måste dela med dig av dessa 
erfarenheter som jag ger dig. Skriv ner dem.”

Jag gick in. Jag gick inte och lade mig. Fastän jag var 
trött tog jag fram anteckningspapper och började 
skriva. När jag gjorde det förstod jag budskapet jag 
hört i mitt sinne. Det var meningen att jag skulle 
skriva ner detta så att mina barn kunde läsa i fram
tiden om hur jag sett Guds hand välsigna vår familj. 
Morfar behövde inte göra det som han gjorde för 
oss. Han kunde ha bett någon annan göra det eller 
inte göra det alls. Men han betjänade oss, sin familj, 
på ett sätt som lärjungarna i Jesu Kristi förbund 
alltid gör. Jag visste att det var sant. Så jag skrev ner 
det, så att mina barn kunde läsa om detta en dag när 
de skulle behöva det.

Jag skrev några rader varje dag under flera år. Jag 
hoppade aldrig över en dag hur trött jag än var eller 
hur tidigt jag skulle stiga upp dagen efter. Innan 
jag skrev brukade jag begrunda frågan: ”Har jag 
sett Guds hand röra vid oss, våra barn eller vår 
familj idag?” När jag fortsatte så hände något. När 
jag tittade tillbaka på dagen som gått såg jag saker 
som Gud hade gjort för någon av oss som jag inte 
hade insett under dagens jäkt. När det hände, och 
det hände ofta, insåg jag att jag, genom att försöka 
minnas, gjorde det möjligt för Gud att visa mig vad 
han hade gjort.

Något som var mer än tacksamhet började växa i 
mitt hjärta. Mitt vittnesbörd växte. Jag blev ännu 
mer säker på att vår himmelske Fader hör och 
svarar på våra böner. Jag kände större tacksamhet 
för den uppmjukning och förädling som är en följd 
av Frälsarens försoning. Och jag visste med större 
säkerhet att den Helige Anden kan påminna oss om 
allt – till och med saker som vi inte noterade eller 
trodde var viktiga när de hände . . .

Mitt syfte är att uppmana dig att finna sätt att se och 
komma ihåg Guds välvilja. Det stärker vårt vittnes
börd. Du kanske inte för dagbok. Du kanske inte 
delar med dig av dina uppteckningar till dem du 
älskar och tjänar. Men både du och de kommer att 
välsignas när du minns vad Herren har gjort. Tänk 
på sången vi sjunger ibland: ”Räkna . . . Guds gåvor, 
nämn dem en och en, se, vad Gud dig givit och dig 
giver än.”
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Varför är det viktigt att jag 
känner till min släkthistoria?
Vår himmelske Faders lycksalighetsplan gör det möjligt för familjebanden att 
fortsätta i all evighet. Släktforskningen gör det möjligt för oss att lära oss mer 
om våra förfäder, hitta och förbereda namn på dem som behöver evangeliets 
förrättningar och sedan utföra förrättningarna för dem i heliga tempel. Kyrkan 
har många resurser som kan hjälpa oss att lära oss om vår släkthistoria och 
delta i tempeltjänsten för de döda.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att själv bättre förstå vad släktforskning innebär. 
Dina egna upplevelser med släktforskning, bland annat genom att göra aktiviteterna 
som listas i det här förslaget, kommer att hjälpa dig att undervisa på ett effektivt sätt. 
Avväg hur aktiviteterna i det här förslaget kan hjälpa dig planera sätt att engagera un
gdomarna i släktforskning. Vad kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av att de känner 
till sin släkthistoria?

1 Kor. 15:29 (medlemmar i forna tider 
utförde dop för de döda)

1 Petr. 3:18–20; 4:6 (evangeliet predi
kas i andevärlden)

Malaki 4:5–6; L&F 2:1–3 (barnens 
hjärtan ska vändas till deras fäder)

L&F 110:13–16 (Elia återställer 
beseglingsnycklarna)

L&F 128:16–18 (förrättningar för 
de döda skapar en länk mellan 
generationerna)

Richard G. Scott, ”Glädjen i att åter
lösa de döda”, Liahona, nov. 2012, s. 
93–95

David A. Bednar, ”Barnens hjärtan 
skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, 
s. 24–27

Allan F. Packer, ”Boken”, Liahona, nov. 
2014, s. 99–101

”Släktforskning”, Stå fast i din tro, s. 
139–142

Videor: ”Äldste Bednar talar till 
ungdomar”,”Elias ande”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur har du lärt dig om din 
egen släkthistoria? Vilka 
upplevelser har du haft 
som stärkt ditt vittnesbörd 
om släktforskning?

Hur kan du uppmuntra 
ungdomarna att släktfor
ska? Vilka resurser finns 
det i ert område som kan 
hjälpa dem lära mer om 
sina förfäder och utföra 
förrättningar för avlidna 
familjemedlemmar?
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• Be några ungdomar att berätta om 
en princip inom evangeliet som de 
nyligen lärde sig om av en förälder, 
ett syskon eller en annan släkting.

• Be ungdomarna berätta om när de 
har deltagit i släktforskningsarbetet 

(som att låta döpa sig för en förfader, 
delta i indexeringen eller ta fram ett 
namn på en förfader så att templets 
förrättningar kan utföras). Samtala 
om varför vår himmelske Fader vill 
att vi ska släktforska.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan delta i släkt
forskningsarbetet. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för din klass:

• Läs tillsammans avsnittet ”En 
inbjudan till det uppväxande släktet” 
i äldste David A. Bednars tal ”Barnens 
hjärtan skall vända sig”. Be ungdom
arna hitta saker som de kan göra för 
att delta i släktforskningsarbetet. Visa 
om möjligt ungdomarna hur man an
vänder FamilySearch.org för att hitta 
förfäder som behöver förrättningar. 
Uppmuntra dem att besöka templet 
för att döpas och konfirmeras för 
förfäderna de hittar. Med biskopens 
godkännande kan du be församlin
gens handledare för släktforskning 
(eller någon annan med erfarenhet 
av släktforskning) att hjälpa till med 
aktiviteten.

• Be ungdomarna läsa tre stycken ur 
äldste Richard G. Scotts tal ”Glädjen 
i att återlösa de döda, ” från och med 
meningen ”Allt arbete ni utför i tem
plet”. Låt dem titta efter och berätta 
för varandra om varför det är viktigt 
att släktforska. Be dem läsa de två sis
ta styckena i talet och samtala om vad 
de kan ”lägga ifrån sig” för att forska 
om sina förfäder.

• Be hälften av ungdomarna att läsa 
avsnittet ”Återlösa de döda” (s. 140) 

under ”Släktforskning” i Stå fast i 
din tro och be resten att läsa avsnittet 
”Ditt ansvar för släktforskningen” (s. 
140–142). Be dem berätta för varandra 
vad de lärt sig. Hjälp ungdomarna att 
påbörja sin antavla. Uppmuntra dem 
att fortsätta att arbeta med sin antavla 
hemma. Föreslå att de ber sina föräl
drar eller andra familjemedlemmar 
om hjälp.

• Flera dagar före lektionen ber du 
en klassmedlem att gå igenom talen 
som listas i det här förslaget, och 
förbereda sig för att undervisa klassen 
om hur de kan komma igång med 
sin släktforskning. Han eller hon kan 
visa videon ”Äldste Bednar talar till 
ungdomar”.

• Be ungdomarna läsa skriftställena 
som listas i det här förslaget och be
grunda varför vi släktforskar. Be dem 
berätta om sina tankar. Be dem att 
lista sätt att delta i släktforskning. Be 
dem att välja en post i listan som de 
ska arbeta på under den kommande 
veckan. Be dem att dela med sig av 
sina upplevelser under en kommande 
lektion.

Undervisningstips

”Var inte rädd för tystnad. 
Människor behöver ofta 
tid till att fundera över 
och besvara frågor eller 
uttrycka vad de känner. 
Du kan göra en paus när 
du har ställt en fråga, efter 
det att någon berättat om 
en andlig upplevelse, eller 
när någon har svårt att 
uttrycka sig” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 66–67).
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de vikten av att lära sig om 
sin släkts historia? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar. Han förberedde 
dem och gav dem det vikt
iga ansvaret att undervisa, 
välsigna och tjäna andra. 
Hur kan du förbereda 
ungdomarna på att utföra 
sina ansvar för att ta reda 
på sin släkthistoria och se 
till att förrättningsarbetet 
utförs för deras förfäder?
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Utvalt material

Utdrag ur Richard G. Scott, ”Glädjen i att återlösa de 
döda”, Liahona, nov. 2012, s. 93–95

Allt arbete ni utför i templet är gott, men när ni tar 
emot förrättningar i en av era egna förfäders ställe 
blir tiden i templet ännu heligare, och ni välsignas 
på ett ännu större sätt. Första presidentskapet har 
förkunnat: ”Vårt främsta ansvar är att forska efter 
och identifiera våra egna förfäder” [Brev från första 
presidentskapet, 29 feb. 2012, kursivering tillagd].

Vill ni ungdomar veta ett säkert sätt att eliminera 
motståndarens inflytande i ert liv? Fördjupa er i 
att forska efter era förfäder, förbered namn för de 
heliga ställföreträdande förrättningarna som utförs 
i templet och besök sedan templet för att vara deras 
ställföreträdare, så att de kan ta emot förrättningar
na som dopet och den Helige Andens gåva utgör. 

När ni är äldre kan ni hjälpa dem ta emot andra 
förrättningar också. Jag känner inte till något bättre 
skydd från motståndarens inflytande i ert liv.

I Rysslandmissionen RostovnaDonu uppmanades 
ungdomarna att indexera 2 000 namn var och sedan 
förbereda minst ett namn ur sin egen familj för 
templets förrättningar. De som nådde målet blev 
inbjudna att göra en lång resa till det nya templet i 
Kiev i Ukraina. En ung man berättade om sin upp
levelse: ”Jag brukade spela datorspel jättemycket. 
När jag började indexera hade jag inte tid att spela 
spel. Först tänkte jag: ’Åh nej! Så hemskt!’ Men när 
projektet var slut hade jag ingen lust att spela längre 
. . . Släktforskning är något vi kan göra här på jorden 
som vi kan ta med oss när vi dör.”
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära andra 
hur man kan delta i 
släktforskningsarbetet?
Herren har get oss fantastiska tekniska hjälpmedel i dag som gör det lättare 
för oss att lära oss om våra förfäder och utföra förrättningar för dem i temp
let. Han har också förberett vår generations ungdomar genom att ge dem 
förmågan att lära sig hur man använder tekniken så att de kan bidra till detta 
viktiga arbete. Vi behöver utföra vår egen släktforskning, men vi kan också 
hjälpa andra som inte är lika bekanta med resurserna som finns för släkt
forskning. När vi gör det hjälper vi dem att känna andan i det här viktiga 
arbetet och vi hjälper också till att erbjuda frälsning till deras avlidna förfäder.

Förbered dig andligen

Studera under bön nedanstående resurser. Vad tror du kan inspirera ungdomarna att 
hjälpa andra att lära sig mer om sin släkthistoria?

L&F 128:16–18 (förrättningar för 
de döda skapar en länk mellan 
generationer)

L&F 138:46–48 (ett stort verk ska 
utföras i templen i vår tid)

Russell M. Nelson, ”Generationer 
sammanlänkade genom kärlek”, 
 Liahona, maj 2010, s. 91–94

David A. Bednar, ”Barnens hjärtan 
skall vända sig”, Liahona, nov. 2011, 
s. 24

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
har tillämpat något de lärt sig under 
en tidigare lektion.

• Be ungdomarna berätta om när de 
har hjälpt någon annan lära sig hur 

man använder tekniska hjälpmedel 
(som datorer, mobiler eller liknande 
enheter). Återge följande uttalande av 
äldste David A. Bednar: ”Era fingrar 
har tränats att sms:a och twittra för 

När har du undervisat 
andra om släktforskning? 
När har någon under
visat dig om hur man 
släktforskar?

Vilka färdigheter och 
förmågor har du lagt 
märke till hos ungdomar
na som de kan använda sig 
av för att undervisa andra 
om hur man släktforskar. 
Hur har du sett att Herren 
har förberett dem för det 
här viktiga arbetet?
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att påskynda och främja Herrens 
verk – inte bara för att ni ska kunna 
kommunicera snabbt med era vän
ner” (”Barnens hjärtan skall vända 

sig”, Liahona, nov. 2011, s. 26). Hur 
kan ungdomarna använda sin kun
skap om teknik för att hjälpa andra att 
släktforska?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan hjälpa andra 
att delta i släktforskningsarbetet. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktivi teter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa avsnittet ”En 
inbjudan till det uppväxande släktet” 
i äldste David A. Bednars tal ”Barnens 
hjärtan skall vända sig”. Be dem att 
hitta ställen i talet där äldste Bednar 
inbjuder ungdomarna att hjälpa andra 
med släktforskningen. Vad finns det 
i inbjudan som gör intryck på ung
domarna? Lista tillsammans sätt 
som ungdomar kan svara på äldste 
Bednars inbjudan och be dem att välja 
något i listan som de kan göra tillsam
mans som klass.

• Be ungdomarna föreställa sig att de 
hjälper någon som aldrig har släkt
forskat tidigare. Ge ungdomarna olika 
delar av äldste Russell M. Nelsons 
tal ”Generationer sammanlänkade 
genom kärlek” och be dem söka efter 
saker som de kan återge för personen 
som de undervisar om släktforskning. 
Vilka skriftställen kan de dela med sig 
av? (Se till exempel skriftställena som 
listas i det här förslaget.) Be dem att 
berätta om det de hittar och att tänka 
på någon som de kan hjälpa att kom
ma igång med att släktforska.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan hjälpa andra 
att släktforska? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisningstips

”Var inte rädd för tystnad. 
Människor behöver ofta 
tid till att fundera över 
och besvara frågor eller 
uttrycka vad de känner. 
Du kan göra en paus när 
du har ställt en fråga, efter 
det att någon berättat om 
en andlig upplevelse, eller 
när en person har svårt för 
att uttrycka sig” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 
66–67).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

I varje miljö var Frälsaren 
vårt fullkomliga föredöme 
och vägvisare. Han lärde 
sina lärjungar hur man 
undervisar genom sitt sätt 
att undervisa dem. Hur 
kan ditt exempel förbereda 
ungdomarna för att under
visa andra?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Barnens hjärtan skall vän
da sig”, Liahona, nov. 2011, s. 24–27

Jag ber nu unga kvinnor, unga män och barn i det 
 uppväxande släktet att lyssna uppmärksamt när 
jag betonar vikten av Elias ande i ert liv i dag. Mitt 
budskap riktar sig till hela kyrkan – men särskilt 
till er.

Många av er tror att släktforskning i första hand 
ska utföras av äldre människor. Men så vitt jag vet 
nämns ingen åldersgräns vare sig i skrifterna eller 
i riktlinjer från kyrkans ledare som begränsar det 
här viktiga tjänandet till vuxna i mogen ålder. Ni är 
Guds söner och döttrar, förbundets barn och rikets 
byggare. Ni behöver inte vänta tills ni uppnått en 
viss ålder för att fullgöra er plikt att hjälpa till med 
att frälsa människosläktet.

Herren har i vår tid gett oss enastående resurser 
som hjälper er att få kunskap om och älska det här 
verket som Elias ande inspirerar till. FamilySearch 
är till exempel en samling uppteckningar, resurser 
och tjänster som är lätt åtkomliga med hjälp av da
torer och olika handdatorer och som har utformats 
för att hjälpa människor att hitta och dokumentera 
sin släkt. De här resurserna finns också i de släkt
forskningscentrer som finns i många av kyrkans 
byggnader runtom i världen.

Det är ingen tillfällighet att FamilySearch och andra 
redskap har kommit i en tid när unga människor är 
så hemma på en mängd olika slags informations 
och kommunikationsteknik. Era fingrar har tränats 
att sms:a och twittra för att påskynda och främja 
Herrens verk – inte bara för att ni ska kunna kom
municera snabbt med era vänner. Den begåvning 
och de anlag som många unga människor har i dag 
förbereder dem på att bidra till frälsningens verk.

Jag inbjuder kyrkans unga att lära sig om och 
uppleva Elias ande. Jag uppmuntrar er att studera, 
att söka reda på era förfäder och förbereda er för att 
själva utföra ställföreträdande dop i Herrens hus 
för era döda förfäder” (se L&F 124:28–36). Och jag 
vädjar till er att hjälpa andra finna sina släktingar.

När ni hörsammar den här inbjudan i tro så vänds 
era hjärtan till fäderna. Då inplantas i era hjärtan de 
löften som gavs till Abraham, Isak och Jakob. Era 
patriarkaliska välsignelser, med deras tillkänna
givanden om härkomst, förbinder er med dessa 
fäder och blir meningsfullare för er. Då växer er 
kärlek till era förfäder och er tacksamhet mot dem. 
Då blir både ert vittnesbörd om Frälsaren och er om
vändelse till honom någonting djupt och beständigt. 
Och jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes 
tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det 
här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i 
hela ert liv.



166

AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förklara för andra  
hur viktiga äktenskapet 
och familjen är?
Många får tillfälle att berätta om evangeliets sanningar för andra. Eftersom det 
finns vitt skilda uppfattningar om äktenskapet och familjen i världen i dag är 
det särskilt viktigt att vi vet hur vi kan förklara varför äktenskapet och familjen 
är viktiga i vår himmelske Faders plan. När vi gör det bör vi se till att förklara 
vår tro på ett kortfattat och enkelt sätt, med Andens vägledning, så att andra 
får möjlighet att förstå evangeliets sanningar.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att själv bättre förstå hur man kan förklara vikten 
av äktenskapet och familjen. Det du upplever när du förklarar den här läran för andra 
kommer att hjälpa dig att undervisa om den på ett bra sätt. Fundera på hur aktiviteter
na i det här förslaget kan hjälpa ungdomarna lära sig att undervisa.

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

Neil L. Andersen, ”Andliga virvelvin
dar”, Liahona, maj 2014, s. 18–21

D. Todd Christofferson, ”Varför gifta 
sig? Varför bilda familj?”, Liahona, maj 
2015, s. 50–53

”Äktenskap”, Stå fast i din tro, 
s. 178–182

”Evigt äktenskap” och ”Tempel och 
släktforskning”, Predika mitt evangeli
um, s. 85–86

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta hur en 
familjemedlem har varit ett exempel 
på en princip i evangeliet.

• Be någon som talar ett annat språk 
(helst en klassmedlem) att komma till 
klassen och prata på det språket. Be 
ungdomarna förklara hur man kan 
likna att höra ett främmande språk 

Hur har du hjälpt an
dra förstå din tro på 
äktenskap et och familjen? 
Hur har du förklarat be
grepp som evigt äktenskap 
för vänner som inte är 
medlemmar i kyrkan?

Vilka upplevelser eller 
tankar påverkar ungdo
marnas syn på äktenskap
et och familjen? Hur kan 
du förbereda dem för att 
förklara sanningarna om 
äktenskapet och familjen 
för andra?
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talas med att höra kyrkans medlem
mar förklara evangeliets sanningar för 
andra om de använder sig av ord som 

kan kännas främmande, som evigt 
äktenskap, besegling eller celestiala riket.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan förklara för andra 
hur viktiga äktenskapet och familjen är. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Fråga ungdomarna om de ombetts 
förklara kyrkans hållning i frågan om 
samkönade äktenskap. Hur svarade 
de? Inbjud dem att läsa valda stycken 
ur äldste D. Todd Christoffersons tal 
”Varför gifta sig? Varför bilda familj?” 
eller delar av äldste Neil L. Andersens 
tal ”Andliga virvelvindar”. Vad lär 
det de unga om betydelsen av äkten
skap mellan en man och en kvinna? 
Låt ungdomarna planera eller roll
spela vad de ska säga nästa gång de 
får tillfälle att berätta om sin tro om 
äktenskapet.

• Be ungdomarna att tänka på och 
lista på tavlan frågor som andra som 
inte är medlemmar kan ha om äkten
skapet och familjen, som ”Varför ska 
jag gifta mig och skaffa barn?” eller 
”Varför ska äktenskapet vara mellan 
en man och en kvinna?” Be ungdom
arna att välja några av frågorna de 
listade och hitta svar på dem i skrift
erna (förslag på skriftställen finns i 
”Äktenskap” och ”Familjen” i Stå fast 
i din tro och i ”Familjen: Ett tillkänna
givande för världen”). Uppmuntra 
ungdomarna att förbereda ett svar 
på en minut på frågorna de valde 
och undvika att använda ord eller 
uttryckssätt som andra kan ha svårt 
att förstå, som celestialt äktenskap eller 

besegling. Ge dem tillfälle att delge 
sina svar.

• Be ungdomarna skriva en nyhet
sartikel om vikten av äktenskapet 
och familjen. Till exempel en kort 
artikel som skulle kunna publiceras i 
en skoltidning eller läggas upp på en 
blogg. Be ungdomarna att återge det 
de skrivit för klassen.

• Läs tillsammans ”Familj” i Vä
gledning för de unga. Be ungdomar
na förbereda sig för att undervisa 
primärbarn om några av lärorna om 
familjen som de har lärt sig. De kan 
till exempel undervisa barnen genom 
att fråga: ”Varför är familjen viktig?” 
Be dem att skriva ner stolpar som 
kan hjälpa dem att förklara begreppet 
på ett enkelt och kortfattat sätt. Med 
biskopens och Primärs presidentskaps 
godkännande kan du sedan ordna så 
att ungdomarna får hålla sina lektion
er. När de har hållit sin lektion ber du 
dem att samtala om hur de under
visade om sin evangelieprincip.

• Med biskopens godkännande ber 
du heltidsmissionärerna att berätta 
för klassen om hur de förklarar läran 
om äktenskapet och familjen för 
andra. Dela klassen i två grupper och 
be en grupp att förbereda sig för att 

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] genast 
engagera dem som verkar 
tappa intresset och upp
märksamheten” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 72).
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undervisa om evigt äktenskap och 
den andra gruppen om tempel och 
släktforskning med hjälp av resurs
erna som listas i det här förslaget 
(eller andra som de hittar). När 

ungdomarna har förberett enkla och 
kortfattade förklaringar av sitt ämne 
ber du dem att undervisa någon 
från den andra gruppen om läran de 
studerat.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan förklara vikten 
av äktenskapet och familjen för andra? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus inbjöd dem 
som han undervisade 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 
helhjärtat leva efter evan
geliet. Hur kan du hjälpa 
ungdomarna att handla i 
tro och följa det de lär sig?



169

Utvalt material

Utdrag ur ”Tempelvigsel” (artikel på 
 MormonNewsroom.org)

Kyrkans medlemmar tror att äktenskap som ingås i 
ett tempel är ”beseglade”, eller välsignade, så att de 
varar för evigt. Principen att familjen kan fortsätta 
bortom graven som en medveten, kärleksfull enhet, 
med äktenskapsförbundet och relationen mellan 
föräldrar och barn bevarad, är en grundläggande 
tro hos medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga.

När ett par har gift sig och beseglats i templet beseg
las automatiskt alla barn de sedan får till dem vid 
födseln. Om barn fötts innan paret är beseglat kan 
dessa barn senare delta i en tempelbesegling tillsam
mans med sina föräldrar. Barn som adopterats har 
också möjlighet att beseglas till sina adoptivföräldrar.

Principen om eviga familjer kommer från skrifterna 
och nutida uppenbarelse. I Nya testamentet redogör 
till exempel Matteusevangeliet 16:19 för hur Jesus 
Kristus sade till aposteln Petrus: ”Jag skall ge dig 
himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden 
skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på 
jorden skall vara löst i himlen.” Kyrkan likställer 
orden ”binda” och ”besegla”.

En undersökning som citerades i Los Angeles Times 
under år 2000 visade följande: ”I en tid där skils
mässan härjar ingås äktenskap i mormontemplen på 
en fast grund” med endast sex procent skilsmässo
statistik. En annan undersökning, som publicerades 
i Demography Magazine år 1993, kom fram till att 
de medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
 Heliga som gifter sig i ett av kyrkans tempel är de 
av alla amerikanare som minst troligt skiljer sig.
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AUGUSTI: ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka möjligheter finns det att 
lära och undervisa i hemmet?
Hemmet är den bästa platsen att undervisa, lära och tillämpa evangeliets 
prin ciper. Nutida profeter har rått familjen att prioritera familjebön, famil
jens hemafton, studier av och undervisning om evangeliet samt sunda 
familjeaktiviteter.

Förbered dig andligen

Använd nedanstående resurser för att förbereda ungdomarna för att undervisa om och 
lära evangeliets sanningar i hemmet. Dina egna upplevelser hjälper dig att undervisa 
ungdomarna på ett effektivt sätt. Tänk på hur aktiviteterna i det här förslaget kan hjäl
pa dig planera sätt att uppmuntra ungdomarna.

Mosiah 4:14–15; L&F 68:25–28 (föräld
rar har ett ansvar att undervisa sina 
barn om evangeliet)

M. Russell Ballard, ”Familjeråd”, 
Liahona, maj 2016, s. 63–65

Quentin L. Cook, ”Herren är mitt 
ljus”, Liahona, maj 2015, s. 62–66

Tad R. Callister ”Föräldrar: Barnens 
viktigaste lärare i evangeliet”, Liahona, 
nov. 2014, s. 32–34

”Familjens hemafton”, Stå fast i din 
tro, s. 37–38

”Familjebön”, Stå fast i din tro, s. 17–18

”Vikten av dagliga skriftstudier”, 
Stå fast i din tro, s. 134–135

”Hemmet och kyrkan”, Handbok 2: 
Kyrkans förvaltning (2010), 1.4.

Video: ”Ett gudomligt inspirerat 
program”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evan
geliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Vilka upplevelser har du 
av att lära och undervisa 
om evangeliet i ditt hem? 
Vad kan du berätta om för 
ungdomarna?

Hur kan du inspirera 
ungdomarna att främja 
evangelieundervisning i 
hemmet? Vilka utlovade 
välsignelser kan inspirera 
dem?
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• Be ungdomarna berätta hur de 
tillämpade det de lärde sig i förra 
veckans klass under veckan.

• Be ungdomarna att föreställa sig 
att de är föräldrar. Vilka är deras 
skyldigheter gentemot sina barn? Be 
klassmedlemmarna att lista dem på 

tavlan och be ungdomarna att söka 
efter andra skyldigheter i Mosiah 
4:14–15 och Läran och förbunden 
68:25–28. Vilka möjligheter har 
föräldrar att uppfylla skyldigheterna 
som beskrivs i de verserna? Vad kan 
ungdomarna göra för att hjälpa dem?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förbereda sig på och söka tillfällen att 
lära eller undervisa om evangeliet i hemmet. Välj med Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Låt klassdeltagarna att läsa äldste 
M. Russell Ballards tal ”Familjeråd” 
och leta efter och markera råd som 
gäller dem som barn i familjer. Be 
ungdomarna berätta vad de fastnade 
för medan de läste. Vilka råd ger äld
ste Ballard i fråga om tekniken? Hur 
kan ungdomar stödja sina föräldrar 
och syskon i familjeråd? Du kan låta 
ungdomarna rollspela ett familjeråd 
för att illustrera hur familjeråd är.

• Be ungdomarna läsa avsnittet ”Rätt 
tid hemma” i äldste Quentin L. Cooks 
tal ”Herren är mitt ljus”. Vad lär de 
unga av Vaughn Kimball och hans 
familjs exempel i berättelsen? Vad har 
ungdomarna lärt av sina föräldrar? 
Hur kan de hjälpa till att lära och 
undervisa i hemmet?

• Be ungdomarna läsa berättelserna 
som broder Tad R. Callister återger 
om det han lärde sig av sina föräldrar 
(se ”Föräldrar: Barnens viktigaste 
lärare i evangeliet”, Liahona, nov. 2014, 
s. 32–34. Du kan återge egna berät
telser och be ungdomarna att berätta 
vad de har lärt sig av sina föräldrar. 

Varför anses föräldrar vara sina barns 
”viktigaste lärare”?

• Visa videon ”Ett gudomligt inspir
erat program”, och be ungdomarna 
vara uppmärksamma på vilka av 
världens faror de kan skyddas ifrån 
och hur enskilda och familjer kan 
stärkas av att studera evangeliet. Be 
ungdomarna läsa ”Familjens hem
afton” i Stå fast i din tro och skissa på 
en hemaftonslektion om ett ämne de 
själva väljer. Be ungdomarna hålla 
lektionerna för varandra under en 
kommande klass.

• Läs tillsammans sjunde stycket i 
”Familjen: Ett tillkännagivande för 
världen”. Be ungdomarna skriva 
principerna som ger framgångsrika 
familjer på tavlan. Fråga ungdomarna 
vilka sund rekreation de tycker om att 
göra tillsammans med sina familjer. 
Be dem att berätta om vilka sanningar 
eller principer i evangeliet som de 
har lärt när de deltagit i de aktivitet
erna. Man kan till exempel lära sig 
om tjänande och kärlek av att laga 
mat, idrott kan lära ut tålamod och 

Studietips

Skriftstudier faller sig inte 
naturligt för de flesta, lika 
lite som att spela piano 
eller måla. Att studera 
skrifterna på ett givande 
sätt kräver ofta kunskap 
om studieteknik. Studie
tipsen som beskrivs i de 
här lektionsförslagen kan 
hjälpa ungdomarna att 
flitigt studera evangeliet. 
Berätta om studietipsen 
för ungdomarna och upp
muntra dem att använda 
dem när de studerar evan
geliet på egen hand.
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uthållighet. Uppmuntra ungdomarna 
att planera sund rekreation för sina 
familjer och att samtala med dem om 
sambandet mellan aktiviteterna och 
evangeliet.

• Be ungdomarna tänka på idéer som 
man kan använda för att uppmuntra 
sin familj till att delta i familjebön och 
gemensamma skriftstudier. Samtala 

om välsignelserna som familjen får av 
sådant. Ungdomarna kan hitta förslag 
i ”Familjebön” och ”Vikten av dagliga 
skriftstudier” i Stå fast i din tro. Roll
spela om hur ungdomarna kan samta
la med en förälder och uppmuntra till 
regelbundna familjeböner och gemen
samma skriftstudier. Be ungdomarna 
berätta om när de har haft familjebön 
och gemensamma skriftstudier.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan förbereda sig för 
och söka tillfällen att lära och undervisa i hemmet? Vilka känslor eller intryck fick de? 
Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be klassmedlemmarna att vara uppmärksamma på välsignelserna de får när de deltar i 
att lära sig om evangeliet tillsammans med sin familj genom bön, skriftstudier, familj
ens hemafton eller rekreation. 

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus inbjöd dem 
som han undervisade att 
handla i tro och att leva 
efter de sanningar han 
lärde. Hur kan du inspir
era ungdomarna att vilja 
delta i evangeliestudier 
i familjen i dag och i 
framtiden?
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Utvalt material

Utdrag ur Tad R. Callister, ”Föräldrar: Barnens viktig
aste lärare i evangeliet”, Liahona, nov. 2014, s. 32

Ben Carson sa om sig själv: ”Jag var klassens sämsta 
elev i femman.” En dag skrev Ben ett matteprov 
med 30 uppgifter. Eleven bakom honom rättade 
det och gav tillbaks det. Fröken Williamson börja
de ropa upp elevernas namn för att få veta deras 
poäng. Till slut kom hon till Ben. Eftersom han 
skämdes mumlade han svaret. Fröken Williamson 
tyckte han sa ”9”, och svarade att för Ben var det 
en fantastisk förbättring att få 9 rätt av 30. Eleven 
bakom Ben ropade då: ”Inte nio! … Han hade inga 
… rätt.” Ben sa att han velat sjunka genom jorden.

Under samma tid stod Bens mamma Sonya inför 
egna svårigheter. Hon var ett av 24 barn, hade bara 
gått tre år i skolan och kunde inte läsa. Hon hade 
gift sig när hon var 13, var skild, hade två söner och 
fostrade dem i Detroits ghetto. Trots det var hon helt 
självförsörjande och hade stark tro på att Gud skulle 
hjälpa henne och hennes söner om de gjorde sin del.

En dag vände det för henne och hennes söner. Det 
gick upp för henne att de framgångsrika människor 

som hon städade hos hade bibliotek – de läste. Efter 
jobbet gick hon hem och stängde av teven som Ben 
och hans bror satt och tittade på. Hon sa ungefär: Ni 
pojkar tittar för mycket på teve. Från och med nu får 
ni se tre program i veckan. På er lediga tid ska ni gå 
till biblioteket, läsa två böcker i veckan och lämna in 
en rapport till mig.

Pojkarna var chockade. Ben sa att han hade aldrig 
hade läst en bok i hela sitt liv förutom de han behövt 
läsa i skolan. De protesterade, de klagade, de argu
menterade, men förgäves. Ben mindes: ”Hon var 
stenhård. Jag tyckte inte om regeln, men hennes 
beslutsamhet att hjälpa oss att förbättra vår situation 
förändrade mitt liv totalt.”

Och vilken skillnad det gjorde. I sjuan var han bland 
de bästa i klassen. Han gick vidare till Yale Uni
versity på ett stipendium, sedan till John Hopkins 
Medical School, där han vid 33 års ålder blev chef 
för barn neurokirurgi och en världsberömd kirurg. 
Hur var det möjligt? Till stor del tack vare en mor 
som, utan många förmåner i livet, gjorde det mesta 
av sin kallelse som förälder [se Ben Carson, Gifted 
Hands: The Ben Carson Story (1990)].
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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 ungdomar förstå hur lydnad till Guds bud 
påverkar deras glädje i livet och deras utveckling mot evigt liv i den kommande 
världen. I den här enheten kan ungdomarna också lära sig hur de kan uppmuntra 
varandra att förstå och lyda buden.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur hjälper buden mig att bli mer lik min himmelske Fader?
Hur kan jag hjälpa andra att förstå mina normer?
Hur påverkas min förmåga att lära mig om evangeliet av lydnad till buden?
Hur kan jag motivera andra att vilja lyda buden?
Vilka välsignelser lovar min himmelske Fader mig om jag lyder buden?

September: Buden
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur hjälper buden mig att bli 
mer lik min himmelske Fader?
Buden är instruktioner från en kärleksfull himmelsk Fader och finns för att 
hjälpa oss bli mer lika honom. Genom buden berättar vår himmelske Fader för 
oss om vad han vill med våra liv och de visar oss hur vi kan älska varandra 
och övervinna den naturliga människan. Lydnad mot buden förbereder oss 
på att återvända till Guds närhet och få evigt liv. När vi förstår det inser vi att 
buden är välsignelser och inte bördor.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå varför Gud har gett oss bud?

5 Mos. 10:12–13; L&F 82:8–10 (buden 
hjälper oss att förstå Guds vilja 
rörande oss)

Matt. 22:34–40 (vi är befallda att visa 
kärlek)

Joh. 14:15; 1 Joh. 5:1–3 (vi lyder buden 
för att vi älskar Gud)

L&F 88:22 (om vi vill få den celestiala 
härligheten måste vi hålla den celes
tiala lagen)

L&F 93:20 (om vi håller buden får vi 
till slut ta emot Guds fullhet)

Dieter F. Uchtdorf, ”Förgätmigej”, 
Liahona, nov. 2011, s. 120–123

D. Todd Christofferson, ”Alla som jag 
älskar tillrättavisar och tuktar jag”, 
Liahona, maj 2011, s. 97–100

”Lydnad”, Stå fast i din tro, s. 98–99

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna söka efter en 
psalm som handlar om något de 
lärt sig om nyligen (föreslå att de 
använder ämnesregistret längst bak 
i psalmboken). Be dem att läsa upp 

en rad från psalmen och förklara hur 
den hjälper dem förstå en princip i 
evangeliet.

• Be ungdomarna föreställa sig att 
de åker längs en bergsväg som ligger 

Hur har din förståelse av 
buden ökat allt eftersom 
du blir äldre? Vilka förän
dringar har du sett hos dig 
själv när du försöker leva 
efter buden?

Vilka utmaningar kan un
gdomarna ställas inför när 
de försöker hålla buden? 
Hur välsignas de av att 
förstå varför Gud har gett 
oss bud? Vad kan de lära 
sig om sin himmelske 
Fader när de studerar hans 
bud?
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nära branten och har ett skyddsräcke 
vid sidan av vägen. Be dem samta
la med en annan klassmedlem om 
följande frågor: Hur kan man likna 

Herrens bud med ett skyddsräcke? 
Hur kan man likna dem med vägen? 
Ge dem möjlighet att berätta om sina 
tankar för klassen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur buden hjälper oss att 
bli mer lika vår himmelske Fader. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Skriv flera skriftställen på tavlan 
som förklarar varför vi har bud (som 
de som listas i det här förslaget och 
andra du känner till). Läs skrift
ställena tillsammans och samtala om 
vad vår himmelske Fader vill att vi 
ska lära oss av buden. Be ungdomar
na markera verserna i sina skrifter och 
sammanfatta vad verserna lär dem i 
marginalerna. Visa ungdomarna hur 
man kan länka verser i skrifterna (se 
Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 
57–58).

• Skriv ”Varför har Gud gett oss 
bud?” på tavlan. Be ungdomarna 
läsa Läran och förbunden 82:8–10 och 
svara på frågan. Fråga ungdomarna 
varför de tror att det är viktigt att man 
förstår varför vår himmelske Fader 
gav oss buden. Under samtalet läser 
du stycket i början av det här förslaget 
eller avsnittet ”För det fjärde: Förgät 
ej evangeliets ’varför’” i äldste Dieter 
F. Uchtdorfs tal ”Förgätmigej”.

• Be hälften av klassen läsa första 
stycket i äldste D. Todd Christof
fersons tal ”Alla som jag älskar 
tillrättavisar och tuktar jag” och be 
resten läsa det andra stycket. Be dem 
att söka i sina stycken efter svar på 
frågan ”Varför har Gud gett oss bud?” 
Samtala om det de hittar. Be ungdom
arna lista Guds egenskaper. Be dem 
sedan att nämna vilka bud som kan 
hjälpa dem att utveckla de egenskap
erna och bli mer lika sin himmelske 
Fader.

• Be klassen lista de tio budorden på 
tavlan (se 2 Mos. 20:3–17) och andra 
bud de känner till. Be ungdomarna 
samtala två och två eller i små grup
per om varför de tror att vår him
melske Fader gav oss de här buden. 
Be dem sedan att läsa Matteusevan
geliet 22:34–40 och samtala om hur 
vart och ett av buden som listas på 
tavlan kan hjälpa oss utveckla vår 
kärlek till Gud och vår nästa.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur vi kan bli mer lika vår 
himmelske Fader genom att hålla buden? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Länka verser. Under den 
första aktiviteten i den 
här delen uppmuntrades 
ungdomarna att länka 
verser i sina skrifter eller 
skriva hänvisningar till 
andra skriftställen i mar
ginalen som undervisar 
om liknande principer. 
Det här studietipset kan 
hjälpa dem se samband 
mellan olika avsnitt i 
skrifterna. Uppmuntra 
ungdomarna att göra 
samma sak under sina egna 
studier av skrifterna för att 
öka deras insikt i andra 
evangelieämnen.
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Inbjud till handling

Be ungdomarna fundera över vad de har lärt sig i dag. Hur påverkar det deras inställn
ing till Guds bud? Hur kan det påverka deras attityd mot att lyda buden? Hur kan det 
påverka deras val? Uppmuntra dem att skriva ner sina tankar i en dagbok.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

När Frälsaren bad sina 
lärjungar att hålla buden 
gjorde han det med upp
riktig kärlek. Hur kan du 
undervisa ungdomarna, 
med kärlek, om att hålla 
buden?
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Utvalt material

Utdrag ur D. Todd Christofferson, ”’Alla som jag älskar 
tillrättavisar och tuktar jag’”, Liahona, maj 2011, 
s. 97–100

Vår himmelske Fader är en Gud med höga förvänt
ningar. Hans förväntningar på oss har hans Son 
Jesus Kristus uttryckt i dessa ord: ”Jag [vill] att ni 
skall vara fullkomliga så som jag, eller er Fader som 
är i himlen, är fullkomlig” (3 Nephi 12:48). Han äm
nar göra oss heliga så att vi kan ”uthärda en celestial 
härlighet” (L&F 88:22) och ”vistas i hans närhet” 
(Mose 6:57). Han vet vad som krävs och för att göra 
vår förvandling möjlig ger han oss sina bud och för
bund, den Helige Andens gåva och det allra vikti
gaste, sin älskade Sons försoning och uppståndelse.

I allt detta är det Guds avsikt att vi, hans barn, ska 
få uppleva den yttersta glädjen, vara hos honom för 
evigt och bli sådana som han är. För några år sedan 
förklarade äldste Dallin H. Oaks: ”Den slutliga 
domen [är] inte bara en utvärdering av det totala 
antalet goda och onda gärningar – vad vi har gjort. 
Den är en bekräftelse på vilken slutlig inverkan våra 
gärningar och tankar har haft – vad vi har blivit. 
Inte för någon räcker det att bara arbeta mekaniskt. 
Evangeliets bud, förrättningar och förbund är inte 
en lista över insättningar som ska göras på ett him
melskt konto. Jesu Kristi evangelium är en plan som 
visar oss hur vi ska bli vad vår himmelske Fader vill 
att vi ska bli” [Dallin H. Oaks, ”Uppmaningen att bli 
något”, Liahona, jan. 2001, s. 40]. Nov. 2000, 32.]

Utdrag ur Robert D. Hales, ”Vill du gå in i livet, så håll 
budorden”, Nordstjärnan, juli 1996, s. 37–39

En del kanske frågar: ”Varför gav Herren oss bud?” 
I råden i föruttillvaron beslutade han att vi, hans 

andebarn, skulle få bud att efterleva under vårt 
jordeliv. Jehova, vår himmelske Faders förstfödda 
andebarn, sade: ”Vi skall gå ned . . . och vi skall göra 
en jord på vilken dessa [Guds övriga andebarn] kan 
bo.

Och vi skall pröva dem med detta för att se om de 
kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller 
dem.

Och de som håller sitt första tillstånd skall få mera” 
(Abraham 3:24–26). 

Dessa befallningar är kärleksfull undervisning från 
Gud, vår Fader, för vårt fysiska och andliga välbe
finnande och vår lycka här i dödligheten. Befall
ningarna gör att vi kan veta Guds sinne och vilja 
beträffande vår eviga utveckling. Och de prövar vår 
villighet att lyda hans vilja.

Befallningarna är inte en börda eller begränsning. 
Varje befallning från Herren gavs för vår utveck
ling, vårt framåtskridande och vår tillväxt. Profeten 
Joseph Smith lärde: ”Emedan Gud vill, att vi skola 
vara lyckliga, så instiftar han aldrig en förordning 
eller giver en befallning till sitt folk, vilken till sin 
natur icke är beräknad att främja den lycka han 
avser” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s. 220).

Jag älskar verkligen Herrens befallningar! De 
vägleder och skyddar oss och gör att vi kan kom
ma tillbaka till vår himmelske Faders närhet. Om 
vi trofast lyder buden, är vi lovade det eviga livets 
välsignelser. Evigt liv, ”den största av alla Guds 
gåvor” (L&F 14:7), är att bli upphöjd och få leva hos 
vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus i 
alla kommande evigheter. Han önskar innerligt att 
vi återvänder till honom.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag hjälpa andra 
att förstå mina normer?
Det händer ofta att andra frågar oss om våra normer. Vi kan förbereda oss på 
frågorna och vittna om välsignelserna som kommer när man lyder Guds bud. 
Då är vi ett ljus för världen.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan svara på frågor om kyrkans normer?

Rom. 1:16; 2 Tim. 1:7–8; 2 Nephi 
8:7 (skäms inte för Jesu Kristi 
evangelium)

1 Tim. 4:12 (var ett föredöme för de 
troende)

3 Nephi 11:29 (en stridslysten ande är 
av djävulen)

L&F 11:21; 84:85; 100:5–8 (Herren 
hjälper oss att veta vad vi ska säga)

Thomas S. Monson, ”Förberedelse 
medför välsignelser”, Liahona, maj 
2010, s. 64–67

”Lydnad”, Stå fast i din tro, s. 98–99

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse som de hade nyligen 
som betonade något de lärt sig om 
evangeliet.

• Be ungdomarna lista frågor som 
vänner eller familjemedlemmar har 
ställt till dem om Herrens normer 
eller bud. Hur förklarade ungdomar
na sina normer? Vad kunde de ha 
gjort bättre?

Vad har andra frågat dig 
om dina normer? Hur har 
du hjälpt dem förstå varför 
du följer de normerna?

När måste ungdomarna 
förklara sina normer för 
andra? Varför kan det  
ibland vara svårt för dem 
att göra? Vad kan du 
göra för att hjälpa dem 
förbereda sig för sådana 
tillfällen?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan förklara sina 
normer för andra. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som 
fungerar bäst för din klass. Ge ungdomarna tid till att öva på att förklara sina normer 
för varandra.

• Ta med dig flera exemplar av 
Liahona till klassen. Be ungdomarna 
hitta berättelser i tidningarna som 
handlar om personer som behövde 
försvara eller förklara sina normer 
för andra. Be dem berätta om det de 
lär sig av berättelserna. (Välj gärna 
ut exemp lar av Liahona under veckan 
innan lektionen så att de innehåller 
artiklar som är särskilt relevanta för 
ung domarna som du undervisar.) Har 
 ungdomarna själva upplevt något 
som de vill berätta om? Vad kan de 
lära sig av upplevelserna som kan 
hjälpa dem förklara sina normer för 
andra?

• Ge alla ungdomar ett exemplar 
av president Thomas S. Monsons tal 
”Förberedelse medför välsignelser”. 
Be klassmedlemmarna att snabbt gå 
igenom talet och söka efter vilka av 
kyrkans normer som han förklarar 
(som kyskhet, ärlighet och Visdoms
ordet). Be varje ungdom att välja 
en av normerna, läsa vad president 
Monson säger om det och berätta för 
klassen om hur president Monson 
förklarar normen och annat som de 

hittade som kan hjälpa andra förstå 
den normen bättre.

• Be varje klassmedlem att läsa ett 
av skriftställena som listas i det här 
förslaget. Be ungdomarna att hitta 
ord och begrepp som antyder vilken 
inställning vi borde ha när vi förklarar 
vad våra normer innebär för andra. Se 
till att varje ungdom har ett exemplar 
av Vägledning för de unga. Be dem att 
välja en av normerna i häftet, läsa om 
den och planera vad de skulle säga 
om en vän ber dem att göra något 
som går emot den normen. Hur skulle 
ungdomarna hjälpa sina vänner förstå 
varför de väljer att följa Herrens 
normer?

• Be ungdomarna läsa det andra 
stycket i ”Lydnad” i Stå fast i din tro 
(s. 98). Hur kan de använda informa
tionen i det stycket när en vän säger 
att buden är alldeles för begränsande. 
Vilka skriftställen, exempel eller egna 
upplevelser kan de berätta om för sin 
vän för att hjälpa honom eller henne 
förstå varför Gud har gett oss bud?

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 ungdomarna har deltagit i en eller flera av aktiviteterna ger du dem tid till att öva 
på att förklara vad deras normer innebär. De kan till exempel rollspela situationer som 
de kan ställas inför eller skriva ner hur de skulle hjälpa sina vänner förstå varför de 
väljer att följa Herrens normer.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan hjälpa andra att 
förstå deras normer? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna tänka på när de kan få tillfälle att förklara sina normer för andra. Hur 
kan deras upplevelser under lektionen i dag hjälpa dem att göra det på ett effektivt sätt?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren kände sina 
efterföljare. Han kände 
till deras intressen, deras 
förhoppningar och önsk
ningar. Hur kan du lära 
känna ungdomarna du 
undervisar? Hur kan det 
påverka ditt sätt att under
visa dem?
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Förberedelse medför 
välsignelser”, Liahona, maj 2010, s. 64–67

Börja förbereda er för både tempeläktenskap och 
mission. Ett lämpligt umgänge med motsatta könet 
är en del av den förberedelsen. I kulturer där det är 
vanligt att pojkar och flickor går ut parvis, bör ni 
vänta med sådant tills ni är 16 år. ”Alla tonåringar 
måste inte gå ut på träff, och alla vill det kanske 
inte heller . . . När du börjar gå ut på träff, gå då ut 
grupp vis eller flera par tillsammans . . . Se till att 
dina föräldrar får träffa [och lära känna] dem du 
går ut med.” Eftersom de här träffarna är en för
beredelse för äktenskapet, så ”gå bara ut med dem 
som har höga normer” [Vägledning för de unga (häfte, 
2002), s. 24, 25].

Var noga med att gå till platser i sunda omgivningar 
där ni inte utsätts för frestelser.

En klok far sade till sin son: ”Om du någonsin be
finner dig på en plats där du inte borde vara, så ge 
dig av!” Ett gott råd till oss alla.

Herrens tjänare har alltid sagt att vi ska klä oss 
anständigt för att visa respekt för vår himmelske 
Fader och oss själva. Ert sätt att klä er sänder ut ett 
budskap om er själva till andra och påverkar ofta ert 
och andras handlingssätt. Klä er på ett sådant sätt 
att ni tar fram det bästa hos er själva och männi
skor omkring er. Undvik ytterligheter i klädsel och 
utseende, inklusive tatueringar och piercings.

Alla behöver goda vänner. Era vänner påverkar 
i hög grad era tankar och handlingar, liksom ni 
påverkar deras. När ni och era vänner har gemen
samma värderingar kan ni stärka och uppmuntra 
varandra. Behandla alla med vänlighet och vär
dighet. Många människor har kommit in i kyrkan 
genom vänner som tagit dem med sig till kyrkans 
aktiviteter . . .

Ert sätt att tala och orden ni använder säger mycket 
om vilket slags människa ni vill framstå som. An
vänd ett språk som bygger upp människor omkring 
er. Svordomar, rått språk och opassande eller grova 
skämt är en styggelse för Herren. Missbruka aldrig 
Guds eller Jesu Kristi namn. Herren har sagt: ”Du 
skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn” [2 
Mos. 20:7].

Vår himmelske Fader har rått oss att söka efter 
allt som är ”dygdigt, älskligt eller hedrande eller 
berömvärt” [Trosartiklarna 1:13]. Ni påverkas av det 
ni läser, lyssnar eller tittar på.

Pornografi är särskilt farlig och vanebildande. Att 
nyfiket utforska pornografins värld kan bli till en 
förslavande vana som leder fram till allt grövre 
material och till sexuella överträdelser. Undvik por
nografi till varje pris.

Var inte rädd för att lämna en biograf, stänga av 
tv:n eller byta radioprogram, om det som framställs 
inte håller din himmelske Faders normer. Kort sagt: 
Om ni undrar om en viss film, bok eller annan form 
av underhållning är lämplig, så se den inte, läs den 
inte, delta inte . . .

Narkotika, felaktig användning av läkemedel, 
alkohol, kaffe, te och tobaksprodukter bryter ner ert 
fysiska, mentala och andliga välbefinnande. Alkohol 
i alla former är skadlig för anden och kroppen.  
Tobak förslavar er, försvagar era lungor och förkor
tar ert liv.

Musiken kan hjälpa er att komma närmare er him
melske Fader. Den kan användas till att bilda, upp
bygga, inspirera och ena. Men musiken kan också, 
genom tempo, rytm, intensitet och text avtrubba er 
andliga lyhördhet. Ni har inte råd att fylla ert sinne 
med ovärdig musik.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur påverkas min förmåga 
att lära mig om evangeliet 
av lydnad till buden?
För att vi ska kunna lära oss om evangeliet måste vi känna den Helige Andens 
inspiration. Den Helige Anden kan upplysa vårt förstånd och vittna om evan
geliets sanningar. Vi måste lyda buden för att vara värdiga hans inflytande. 
När vi lyder principerna vi lär oss så förbereder vi oss för att få mer sanning 
från Herren.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur deras förmåga att lära sig om evangeliet påverkas av lydnad till buden?

Daniel 1 (Daniel och hans vänner 
välsignas med kunskap och insikt för 
sin lydnad); se också filmen ”Gud gav 
dem kunskap”

Joh. 7:17 (om vi gör Guds vilja förstår 
vi hans lära)

2 Nephi 28:30; L&F 42:61; 50:24 (om vi 
hörsammar Herren får vi mer ljus och 
kunskap)

L&F 76:5–10 (Herren ärar dem som 
tjänar honom)

Thomas S. Monson, ”Lydnad ger väl
signelser”, Liahona, maj 2013

Henry B. Eyring, ”Ett levande vittnes
börd”, Liahona, maj 2011, s. 125–128

Richard G. Scott, ”Hur man får up
penbarelse och inspiration för sitt eget 
liv”, Liahona, maj 2012, s. 45–47

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Fråga ungdomarna om de undrar 
över något eller vill kommentera 
något som de lär sig om i sina andra 
klasser. Be dem berätta om upplev
elser eller intryck de har fått på grund 
av det de lär sig.

• Skriv på tavlan: ”Hur påverkas min 
förmåga att lära mig om evangeliet 
av lydnad?” Ge ungdomarna tid att 
begrunda frågan och be dem sedan att 
berätta om sina tankar. Uppmuntra 
dem att fortsätta att tänka på frågan 
under lektionen.

Hur har du som elev i 
evangeliet fått hjälp av att 
du håller buden? Vilka av 
dina upplevelser om att 
vara lydig kan du berätta 
om för ungdomarna i din 
klass?

Hur kan du hjälpa ung
domarna se sambandet 
mellan lydnad och inspira
tion från Anden?



186

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur deras lydnad till buden 
påverkar deras förmåga att lära sig om evangeliet. Välj med hjälp av Andens vägled
ning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Ge klassdeltagarna en kopia av 
de första elva styckena i president 
Thomas S. Monsons tal ”Lydnad ger 
välsignelser” och be dem att skriva 
några meningar som sammanfattar 
president Monsons huvudbudskap. 
När klassmedlemmarna läser upp 
sina sammanfattningar ber du dem 
berätta varför de tror att budskapet är 
viktigt för ungdomarna i dag.

• Läs tillsammans Daniel 1 eller titta 
på filmen ”Gud gav dem kunskap”. 
Hur visade Daniel och hans vänner 
lydnad? Hur välsignades de? Ställs 
ungdomarna inför några situationer 
som kan likna Daniels? Be varje ung
dom att läsa om en annan person 
i skrifterna som välsignades med 
kun skap och insikt på grund av sin 
lydnad (som Nephi i 1 Nephi 4 eller 
Joseph Smith i Joseph Smith – Hist
orien 1:11–17). Be dem att skriva en 
kort sammanfattning av det de läser 
och undervisa resten av klassen om 
hur personen de valde välsignades 
med kunskap på grund av sin lydnad.

• Be varje ungdom att välja ett av 
följande skriftställen: Johannesevan
geliet 7:17; 2 Nephi 28:30; L&F 50:24. 
Be ungdomarna läsa skriftstället de 
valde och begrunda vad det lär dem 
om lydnad och evangeliestudier. Be 
dem sedan hitta någon i klassen som 
valde ett annat skriftställe och berätta 
för dem om det de lärde sig.

• Ge ungdomarna en ficklampa som 
inte fungerar och be dem att ta reda 
på varför lampan inte fungerar. Läs 
följande citat från äldste Richard G. 
Scott tal ”Hur man får uppenbarelse 
och inspiration för sitt eget liv”. ”Man 
måste alltid vara mentalt och fysiskt 
ren och ha rena avsikter så att Herren 
kan inspirera. Den som är lydig mot 
Herrens befallningar, litar Herren på. 
Denna person har tillgång till hans 
inspiration för att få veta vad som 
behöver göras och även få gudomlig 
kraft till att utföra det … Vår lydnad 
kvalificerar oss när så behövs för 
gudomlig kraft till att nå ett inspirerat 
mål” (s. 46–47). Hur illustrerar fick
lampan som inte fungerade principen 
som äldste Scott undervisar om i det 
här citatet? Be ungdomarna fundera 
över vad de måste göra för att Herren 
ska lita på dem och uppenbara saker 
för dem. Be några av dem att berätta 
om sina tankar.

• Be ungdomarna läsa delar av 
president Henry B. Eyrings tal ”Ett 
levande vittnesbörd”, från stycket 
som börjar med ”Så ett trons frö har 
redan såtts” till stycket som börjar 
med ”Jag kunde känna deras glädje”. 
Hur stärktes president Eyrings vitt
nesbörd av hans lydnad? Vilka speci
fika saker kan ungdomarna göra för 
att följa president Eyrings exempel?

Studietips

Sammanfatta. Under den 
första aktiviteten i den här 
delen uppmuntrades ung
domarna att sammanfatta 
en berättelse ur skrifterna. 
Uppmuntra ungdomarna 
att göra det under sina 
egna skriftstudier också. 
De kan skriva ner sina 
intryck, läran som uttryck
tes, händelserna som ägde 
rum, personerna det gällde 
och så vidare. De kan fråga 
sig själva: ”Vad försöker 
Herren betona, och 
varför? Finns det något i 
verserna som gäller mig 
personligen?”



187

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur deras förmåga att lära 
sig om evangeliet påverkas av lydnad till buden? Vilka känslor eller intryck fick de? 
Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be några av ungdomarna sammanfatta det de lärde sig i dag om sambandet mellan 
att hålla buden och lära sig om evangeliet. Be dem att fundera på vad de kan göra eller 
sluta göra för att öka deras förmåga att undervisas av den Helige Anden. Uppmuntra 
dem att skriva ner sina tankar i en dagbok.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
dem han undervisade. 
Vilka berättelser i skrifter
na, från kyrkans historia 
eller från ditt eget liv kan 
du återge för ungdomarna 
för att belysa hur buden 
hjälper dem att förstå 
evangeliet?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Ett levande vittnesbörd”, 
Liahona, maj 2011, s. 125–128

Så ett trons frö har redan såtts i ert hjärta. Ni kanske 
till och med har känt ert hjärta svälla, så som det 
utlovas i Alma. Det gjorde jag.

Men liksom en växt måste det få näring, annars 
vissnar det. Flitiga och innerliga böner i tro är 
avgörande och viktiga näringsämnen. Lydnad mot 
den sanning ni har tagit emot kommer att hålla 
vittnesbördet vid liv och stärka det. Lydnad mot 
buden är en del av den näring som ni måste ge ert 
vittnesbörd.

Ni minns Frälsarens löfte: ”Om någon vill göra hans 
vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller 
om jag talar av mig själv” [Joh. 7:17].

Det har fungerat för mig, och det kommer att fun
gera för er. En lärosats i evangeliet som jag under
visades om när jag var ung är att den största av alla 
Guds gåvor är evigt liv [se L&F 14:7]. Jag lärde mig 
att en del av evigt liv är att leva för evigt i kärlek 
som familjer.

Ända sedan jag hörde dessa sanningar första gån
gen och de bekräftades i mitt hjärta, har jag känt 
mig förpliktigad att göra allt jag kan för att undvika 
stridighet och söka frid i min familj och i mitt hem.

Endast efter det här livet kan jag få njuta av full
heten av den största av alla gåvor – evigt liv. Men 

mitt i livets utmaningar har jag fått en liten glimt 
av hur min familj i himlen kan se ut. Genom de här 
upplevelserna har mitt vittnesbörd vuxit och stärkts 
om att beseglingsmakten som utövas i templen är 
verklig.

Att få se mina två döttrar döpas i templet för sina 
förfäder har dragit mitt hjärta till dem och till de 
förfäder vars namn vi funnit. Elias löfte om att 
hjärtan skulle vändas till varandra inom släktled har 
uppfyllts hos oss [se Mal. 4:5–6; Joseph Smith – His
torien 1:38–39]. Så tron har för mig blivit en visshet, 
så som vi blir lovade i Almas bok.

Jag har upplevt åtminstone en del av den glädje 
som mina förfäder kände när Frälsaren kom till 
andevärlden efter sin jordiska mission. Så här lyder 
beskrivningen i Läran och förbunden:

”Och de heliga gladdes åt sin återlösning och böjde 
knä och erkände Guds Son som sin Återlösare och 
Befriare från döden och från helvetets kedjor.

Deras ansikten lyste och strålglansen från Herrens 
närhet vilade på dem, och de sjöng lovsånger till 
hans heliga namn” [L&F 138:23–24].

Jag kunde känna deras glädje när jag handlade efter 
mitt vittnesbörd om att Herrens löfte om evigt liv 
är verkligt. Det vittnesbördet stärktes genom att jag 
valde att handla därefter, så som Frälsaren lovade 
att det skulle göra.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag motivera andra 
att vilja lyda buden?
Som sista dagars heliga, och som lärare i evangeliet, bör vårt liv vara ett exem
pel på hur man efterlever evangeliet. Vårt exempel kan få andra att vilja lyda 
buden. Frälsaren sa till sina lärjungar: ”Ni är världens ljus” (Matt. 5:14). Friden 
och glädjen vi känner när vi lever efter evangeliet sprider sig till våra handlin
gar, våra ord och kraften i vårt vittnesbörd.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur deras exempel och vittnesbörd kan motivera andra att lyda buden?

Matt. 5:14–16; 1 Tim. 4:12; Alma 
17:11; 39:11 (vikten av att vara ett gott 
exempel)

Alma 4:19 (kraften i att bära ett oför
falskat vittnesbörd)

Thomas S. Monson, ”Var ett föredöme 
och ett ljus”, Liahona, nov. 2015, 
s. 86–88

L. Tom Perry, ”Den fullkomliga 
kärleken driver ut rädslan”, Liahona, 
nov. 2011, s. 41–44

Ann M. Dibb, ”Stå upp och stråla”, 
Liahona, maj 2012, s. 117–119

”Lev som du lär”, Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 18–19

Videor: ”Låt ert ljus lysa”, ”Lämna 
festen”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Fråga ungdomarna vilka bud de 
ofta hör talas om i kyrkans klasser 
eller möten. Varför tror de att just de 
buden betonas? Vad lär de sig? Vilka 
frågor har de?

• Be ungdomarna att tänka på någon 
(utan att berätta vem) de känner som 

de skulle vilja hjälpa att känna större 
motivation för att lyda buden. Sam
tala som klass om vad som motiverar 
personer att leva efter evangeliet. Hur 
kan ungdomarnas exempel, upplev
elser och vittnesbörd hjälpa dem att 
beröra dem som de älskar?

Hur har andra som har 
hållit buden påverkat dig? 
Hur har dina försök att 
leva efter buden hjälpt dig 
att bli mer effektiv som 
evangelielärare?

När kan ungdomarna vara 
ett exempel för andra? Vad 
kan du göra för att hjälpa 
dem ta vara på tillfällen 
att motivera andra att lyda 
buden?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan motivera andra att 
vilja lyda buden. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för din klass:

• Uppmana ungdomarna att 
läsa Matteus 5:16 och 1 Timoteus 4:12, 
de skriftställen som president Thom
as S. Monson inspirerats av i sitt tal 
”Var ett föredöme och ett ljus”. Vad 
lär de sig av dessa verser om kraften 
i deras föredömen? Be ungdomarna 
att i president Monsons tal söka efter 
egenskaper som han vill att vi ska 
vara exempel på. Be dem berätta om 
ett tillfälle när någon visade exempel 
på den egenskapen och samtala om 
vad det betydde för dem. Vad kan 
ungdomarna göra för att bli bättre 
föredömen hemma, på nätet, i skolan 
och i deras omgivning? 

• Ge varje ungdom i uppdrag att läsa 
ett av skriftställena om exempel i det 
här förslaget och sedan hitta någon 
i klassen som läste ett annat skrift
ställe och berätta för varandra om 
det de lärde sig. Upprepa aktiviteten 
tills ungdomarna har hört om alla 
skriftställena. Varför är det så vikt
igt för en lärare i evangeliet att vara 
ett exempel? Be ungdomarna lista 
undervisningstillfällen de har haft på 
tavlan, både formella och informella 
tillfällen. Gå sedan till sidorna 18–19 
i Undervisning: Den högsta kallelsen 
och läs tillsammans listan över väl
signelser som lärare får om de strävar 
efter att följa evangeliet. Hur kan de 
välsignelserna hjälpa ungdomarna 
att vara effektivare som lärare under 
undervisningstillfällena de listade på 
tavlan?

• Läs följande citat från äldste L. 
Tom Perrys tal ”Den fullkomliga 
kärleken driver ut rädslan”: ”Våra 
liv ska vara exempel på godhet och 
dygd medan vi försöker att efterlikna 
hans föredöme inför världen. De goda 
gärningar som vi gör kan hedra både 
Frälsaren och hans kyrka. När du gör 
gott och är en hedervärd och rättrådig 
man eller kvinna, återspeglar du Kris
ti ljus.” Be ungdomarna berätta om 
när någons goda exempel motiverade 
dem att leva efter evangeliet, eller 
visa videon ”Låt ert ljus lysa”. Be dem 
att fundera över hur deras exempel 
påverkar andra och uppmuntra dem 
att sätta personliga mål som kan mo
tivera andra att lyda buden på grund 
av deras goda exempel.

• Berätta om när du valde att lyda ett 
av Guds bud. Följ riktlinjerna under 
”Personliga erfarenheter” på sidan 
161 i Undervisning: Den högsta kallelsen 
när du gör det. Samtala om riktlinjer
na med ungdomarna och be dem följa 
dem när de berättar om när de höll 
buden. Fråga ungdomarna varför de 
tror att man kan undervisa om buden 
på ett effektivt sätt genom att berätta 
om personliga upplevelser.

• Be klassen att sammanfatta vad 
Alma 4:19 handlar om (om de be
höver hjälp föreslår du att de läser 
ingressen för kapitel 4). Läs vers 19 
tillsammans och fråga ungdomarna 
vad de tror att ”bära ett oförfalskat 
vittnesbörd” betyder och hur det kan 

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 kallelsen 
(2000), s 64.
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motivera kyrkans medlemmar att 
lyda buden. Hur har ungdomarna 
påverkats av andras vittnesbörd (som 
föräldrar, lärare, ledare eller andra 
ungdomar)? Be ungdomarna nämna 
exempel på vittnesbörd i skrifterna 
(till exempel Matt. 16:13–19; Mo
siah 3:17; Alma 5:45–48; 7:13; L&F 
76:22–24). Läs dem tillsammans och 
be ungdomarna berätta om vad som 
är motiverande med vittnesbörden. 
(Obs: Den här aktiviteten är ett tillfälle 
för dig att undervisa ungdomarna om 
hur de kan bära vittnesbörd när de 
undervisar andra om evangeliet. För 

mer om det här ämnet, se ”Undervisa 
med vittnesbörd” i Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 43–44.)

• Visa videon ”Lämna festen” eller 
be ungdomarna läsa en av berättel
serna i syster Ann M. Dibbs tal ”Stå 
upp och stråla” (berättelserna om 
Simson, Daniel, Joanna eller Karen). 
Be dem samtala om vad de lär sig om 
exemplets kraft att motivera andra 
att lyda eller inte lyda buden. När har 
ungdomarna motiverat någon eller 
blivit motiverad av någon annan att 
vara lydig?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan motivera andra 
att vilja lyda buden? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud ungdomarna till handling

Be ungdomarna tänka på något de kan göra för att motivera någon de känner att vilja 
lyda buden. Om det är lämpligt ber du dem att berätta om sina upplevelser under en 
kommande klass.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd dem som 
han undervisade att hand
la i tro och att leva efter de 
sanningar som han lärde. 
Vilka möjligheter kan du 
skapa i din undervisning 
som hjälper ungdomarna 
förstå att de undervisar 
om evangeliet på ett mäk
tigt sätt när de lever efter 
det?
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Utvalt material

Utdrag ur Ann M. Dibb, ”Stå upp och stråla”, Liahona, 
maj 2012, s. 117–119

Skrifterna ger oss många stora exempel som belyser 
den saken. I Domarboken i Gamla testamentet lär 
vi oss om Simson. Simson föddes med stora möj
ligheter. Hans mor fick löftet: ”Han skall påbörja 
räddningen av Israel ur filisteernas hand” [Dom. 
13:5]. Men när Simson växte upp, såg han mer till 
världens frestelser än till Guds vägledning. Han 
gjorde sina val efter det som var ”rätt i [hans] ögon” 
[Dom. 14:3] snarare än det som var rätt i Guds ögon. 
Upprepade gånger står det i skrifterna att han ”gick 
dit ner” [se Dom. 14:7] när de berättar om Simsons 
resor, handlingar och val. Istället för att stå upp och 
stråla och uppfylla sin stora potential, gav Simson 
efter för världen, förlorade sin gudagivna kraft och 
led en tragisk, förtidig död.

Å andra sidan ger oss skrifterna Daniels exempel. 
Daniel föddes också med stora möjligheter. I Daniels 
bok, kapitel 6, läser vi: ”Daniel utmärkte sig framför 
de andra furstarna och satraperna, ty en ande utan 
like var i honom” [Dan. 6:3]. När Daniel ställdes in
för världsliga utmaningar frestades han inte att följa 
världen – han stod upp och vände sig mot himlen. 
Istället för att följa kungens världsliga påbud att 
ingen fick be till någon annan än kungen i 30 dagar, 
”gick [Daniel] in i sitt hus där han i sin övre sal hade 
fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han 
ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tack
ade sin Gud, såsom han tidigare hade brukat göra” 
[Dan. 6:10].

Daniel var inte rädd för att stå upp och stråla genom 
att följa Guds befallningar. Fastän han tillbringade 
en obekväm natt i lejongropen för att han stod för 
det som var rätt, så beskyddades och välsignades 

han för sin lydnad. När kung Darejaves häm
tade Daniel ur lejongropen nästa morgon, lät han 
förkunna att alla skulle frukta Daniels Gud och följa 
Daniels trofasta exempel. Daniel visar oss vad det 
verkligen betyder att vara ett baner för nationer
na och aldrig sänka våra normer inför världsliga 
frestelser.

Jag har välsignats med att få höra om många nutida 
exempel på ungdomar som, precis som ni, inte är 
rädda för att stå upp och stråla och låta sitt ljus 
vara ett baner för sina kamrater. Joanna var en av 
tre medlemmar i kyrkan på sin skola och den enda 
unga kvinnan i sin församling. Hon lovade sig själv 
och Herren att hon aldrig skulle använda ett ovår
dat språk. När hon med anledning av ett skolprojekt 
parades ihop med en ung man som inte hade gett 
samma löfte, sänkte hon inte sina normer. Hon bad 
honom respektera och hedra hennes värderingar. 
Under tiden som följde, med många milda och inte 
så milda påminnelser, skapade hennes vän nya 
vanor och använde ett renare språk. Många lade 
märke till förändringen. En av dem var hans far, 
som tackade Joanna för att hon var ett gott infly
tande i hans sons liv.

När jag nyligen var på uppdrag i Filippinerna 
träffade jag Karen, som berättade om en upplevelse 
hon haft som laurelflicka medan hon studerade till 
kandidatexamen i företagsledning inom hotell och 
restaurang. En lärare krävde att varje elev lärde sig 
blanda och avsmaka de olika drycker som skulle 
serveras i deras restauranger. En del av dryckerna 
innehöll alkohol och Karen visste att hon skulle gå 
emot Herrens bud om hon smakade på dem. Inför 
allvarliga konsekvenser fann Karen modet att stå 
upp och stråla, och hon smakade inte på dryckerna.
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SEPTEMBER: BUDEN

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka välsignelser lovar 
min himmelske Fader mig 
om jag lyder buden?
Nästan alla bud vi får från vår himmelske Fader kommer med en utlovad väl
signelse. Lydnad mot buden ger oss frihet, personlig tillväxt, skydd från fara 
och många andra timliga och andliga välsignelser. I slutändan kan vår lydnad 
leda till evigt liv hos vår himmelske Fader. Om vi ser vilka välsignelserna är 
kan det få oss och andra att vilja lyda buden.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen och tal kan hjälpa ungdomarna identifiera välsignelserna som Gud 
lovar de lydiga?

Jes. 58:6–11 (välsignelserna som ut
lovas om vi lyder fastelagen)

Jer. 7:23–24; L&F 1:14–15; 58:29–33 
(konsekvenserna av olydnad)

Mal. 3:10–12 (välsignelser som utlovas 
om vi betalar tionde)

L&F 14:7; 82:10; 130:20–21 (lydnadens 
välsignelser)

L&F 20:77, 79 (sakramentsbönerna)

L&F 59:9–20 (välsignelserna som ut
lovas om vi håller sabbatsdagen helig)

L&F 89:18–21 (välsignelserna som 
utlovas om vi följer Visdomsordet)

Jeffrey R. Holland, ”I morgon skall 
Herren göra under bland er”, Liahona, 
maj 2016, s. 124–127

Von G. Keetch, ”Välsignade och 
lyckliga är de som håller Guds bud”,  
Liahona, nov. 2015, s. 115–117

Robert D. Hales, ”Om ni älskar mig, 
håller ni fast vid mina bud”, Liahona, 
maj 2014, s. 35–38

”Lydnad”, Stå fast i din tro, s. 98–99

”Utlova välsignelser”, Predika mitt 
evangelium, s. 202

Video: ”Absoluta säkringar”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Varför är det viktigt att 
man identifierar utlovade 
välsignelser, både som elev 
och lärare i evangeliet? 
Hur påverkas din motiva
tion att leva efter evange
liet av välsignelserna som 
din himmelske Fader har 
lovat dig?

Hur kan ungdomarna 
välsignas av att lära sig 
identifiera Guds löften i 
skrifterna och i profeternas 
ord?
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• Be ungdomarna berätta om upp
levelser de hade under den gångna 
veckan som hjälpte dem förstå vikten 
av att lyda buden.

• Hjälp ungdomarna förstå att buden 
i skrifterna och de levande profeter
nas ord ofta är förknippade med 
utlovade välsignelser eller varningar. 
När vi kan identifiera dem för vår 
skull och för dem som vi undervisar 

motiverar det oss och andra att lyda 
buden. Visa ungdomarna hur de kan 
identifiera utlovade välsignelser ge
nom att läsa ”Budskap till ungdomar 
från första presidentskapet” i Vägled
ning för de unga (s. II–III) tillsammans. 
Be ungdomarna räcka upp handen 
varje gång de hör en utlovad väl
signelse. Varför är de utlovade väl
signelserna viktiga för ungdomarna?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna se vilka välsignelser som lydnaden 
ger. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för din klass:

• Be ungdomarna att tänka på en vän 
som har svårt att tycka att han eller 
hon ”duger”. Vännen kanske tycker 
att evangeliets normer verkar för 
höga och att han eller hon aldrig kan 
bli fullkomlig. Vilket råd ger äldste 
Holland i sitt tal ”I morgon skall 
Herren göra under bland er” som 
de kan berätta om för sin vän? Vilka 
välsignelser lovar äldste Holland dem 
som gör sitt bästa för att hålla buden? 
Låt eleverna berätta vad de funnit 
med varandra. De kan också berätta 
om råd från talet för en vän eller läg
ga upp dem på sociala media. 

• Visa en av videorna som listas i det 
här förslaget. Be ungdomarna sam
manfatta i en mening det de lärt sig 
genom videon om välsignelser av lyd
nad. Låt ungdomarna säga meningen 
inför klassen och samtala om sådant 
i videon som inspirerar dem att hålla 
buden. Be dem tänka på någon de kan 
visa videon för och sätta upp ett mål 
att göra det. 

• Be några elever att på tavlan rita en 
barriär eller ett hinder som skyddar 
oss från skada, och be de övriga elev
erna gissa vad teckningen föreställer. 
Hur är de här barriärerna som buden? 
Be någon i klassen att inför lektionen 
förbereda sig att återge berättelsen 
om barriären vid stranden, som den 
berättas av äldste Von G. Keetch i 
hans tal ”Välsignade och lyckliga är 
de som håller Guds bud” (eller visa 
den del av talet där äldste Keetch 
återger berättelsen). Be ungdomarna 
att arbeta tillsammans två och två 
med att komma på andra jämförelser 
som kan hjälpa dem förstå hur buden 
skyddar oss. Hur har de blivit hjälp
ta och beskyddade genom att hålla 
buden? 

• Skriv ”Bud” på ena sidan av tavlan 
och ”Utlovade välsignelser” på andra 
sidan. Be ungdomarna söka efter 
skriftställen där Herren utlovar väl
signelser till dem som lyder hans bud. 
De kan till exempel slå upp skrift
ställena som listas i det här förslaget. 

Studietips

Använd Handledning för 
skriftstudier. Under den 
första aktiviteten i den 
här delen uppmuntrades 
ungdomarna att använda 
Handledning för skrift
studier för att hitta skrift
ställen om ett bud. Hjälp 
ungdomarna bekanta sig 
med Handledning för 
skriftstudier så att de vet 
hur de kan använda den 
under sina egna studier. 
Visa dem hur man hittar 
ämnen i den alfabetiska 
förteckningen över ämn
en och gå snabbt igenom 
post erna under varje ämne 
för att hitta relevanta 
skriftställen. Uppmuntra 
dem att slå upp och stud
era hänvisningarna för att 
lära sig mer om ämnet.
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Eller så kan du vid behov visa dem 
hur de kan använda Handledning för 
skriftstudier för att hitta skriftställen 
som handlar om ett bud. Be dem skri
va upp budet de läst om på tavlan och 
de utlovade välsignelserna de hittade. 
När de läser om välsignelserna, hur 
påverkar det hur de ser på buden?

• Be ungdomarna att på måfå välja 
ett tal från en generalkonferens 
nyligen (som de som nämns i det här 
förslaget) eller ett avsnitt i Vägledning 
för de unga och läsa det för att hitta 
välsignelser som Herrens tjänare 

lovar oss om vi lyder buden. Ge varje 
ungdom tillfälle att berätta om det 
han eller hon hittar. Uppmuntra dem 
att berätta om när de har fått en av de 
utlovade välsignelserna.

• Läs tillsammans ”Utlova väl
signelser” i Predika mitt evangelium 
(s. 202). Be ungdomarna tänka på ett 
bud som de kan behöva undervisa 
någon annan om och be dem att öva 
på att undervisa någon i klassen om 
det budet enligt riktlinjerna i ”Utlova 
välsignelser”. Be några av ungdomar
na att berätta om deras upplevelser.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vet de hur man tar reda på vilka 
välsignelser som vår himmelske Fader lovar att ge de lydiga? Vilka känslor eller intryck 
fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna vara uppmärksamma på utlovade välsignelser under sina enskilda 
studier av evangeliet. Uppmuntra dem att berätta om det de hittar under en kommande 
lektion.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var alltid ett 
exempel och en mentor 
för dem han undervisade. 
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. 
Hur kan ditt exempel 
på kärlek och lydnad till 
Guds bud påverka ungdo
marna du undervisar?
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Utvalt material

”Utlova välsignelser”, Predika mitt evangelium, s. 202

Människor behöver en anledning till att förändra 
sina tankar och handlingar. Utlovade välsignelser 
utgör ofta en kraftfull motivation till att lyda Gud. 
När Herren ger en befallning utlovar han ofta väl
signelser för lydnad mot buden (se L&F 130:20–21). 
När du förbereder människor att lyda en konkret 
befallning lär dem då att:

• Lydnad mot buden visar vår kärlek till Gud 
och hans Son.

• De visar att de litar på Gud när de lyder hans 
bud.

• I gengäld får de ta emot de välsignelser han 
utlovat.

När du vittnar om ett bud så berätta om de väl
signelser du själv har fått genom att leva efter 
det budet. Lova dem du undervisar att de kan få 
liknande välsignelser.

Medan de du undervisar strävar efter att lyda ett bud 
kan du be dem berätta om de välsignelser som vår 
himmelske Fader har gett dem. Försäkra dem om att 
även om de utsätts för svårigheter i sitt liv så fortsätt
er han att välsigna dem när de följer hans vilja.
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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 ungdomarna förstå hur de kan lära sig om och 
undervisa evangeliet på Frälsarens sätt. Ungdomarna blir bättre på att studera evan
geliet när de strävar efter att utveckla kristuslika egenskaper som lydnad och ödmjuk
het. De blir bättre lärare när de lär sig hur Jesus undervisade andra och försöker ta 
efter hans exempel.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag inbjuda andra att bli mer lik Frälsaren?
Hur kan jag visa min kärlek till dem jag undervisar?
Hur jämförde Frälsaren evangeliets sanningar med bekanta saker och upplevelser?
Hur kan jag använda skrifterna för att hjälpa andra bli mer kristuslika?
Hur kan jag effektivt använda frågor när jag undervisar?
Vad kan Frälsarens exempel lära mig om evangeliestudier?

Oktober: Bli mer kristuslik
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag inbjuda andra 
att bli mer lik Frälsaren?
Jesus Kristus bad sina lärjungar att följa honom, hålla hans bud och bli som 
han. Som medlemmar i kyrkan är det vårt ansvar att följa hans exempel och 
fråga andra om de vill lära sig om honom. Vi kan alla förbättra vår förmåga att 
be andra komma till Kristus och bli fullkomnade i honom.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan inbjuda andra att komma till Kristus?

Mark. 10:17–22; Luk. 10:25–37; 
(exemp el på när Jesus inbjöd andra att 
följa evangeliets principer)

Matt. 11:28–30; Moroni 10:32 (inbjud
an att komma till Kristus)

Bradley D. Foster, ”Det är aldrig för 
tidigt och det är aldrig för sent”, 
 Liahona, nov. 2015, s. 50–52

Henry B. Eyring, ”Kom till Kristus”, 
Liahona, mars 2008, s. 49–52

Henry B. Eyring, ”Låt oss höja en var
nande röst”, Liahona, jan. 2009, s. 3–7

” Hur hjälper jag människor att fatta 
beslut och hålla fast vid dem?”, Predi
ka mitt evangelium, s. 199–206

Videor: ”Inbjuder alla att komma 
till Kristus: Berätta om evangeliet”, 
”Exempel på tjänande”, ”Enade som 
medlemmar och missionärer”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att berätta om när 
de uppmanades att följa en princip i 
evangeliet nyligen. Hur hjälpte den 
uppmaningen dem att förbättra sig 
och bli mer lik Frälsaren?

• Be ungdomarna läsa i skrifterna om 
när Frälsaren bad andra att följa en av 
evangeliets principer (se till exemp
el skriftställena som listas i det här 
förslaget). Vad kan Frälsarens exemp
el lära oss om att inbjuda andra att 
leva efter evangeliet?

När har andra bett dig 
göra sådant som hjälpte 
dig bli mer kristuslik? 
Hur har du bett andra 
förändra saker i sina liv så 
att de kunde bli mer lika 
Frälsaren?

Vilka tillfällen får ungdo
marna att inbjuda andra 
att förändra sina liv? Hur 
kan du hjälpa dem utveck
la förmågan att uppmunt
ra andra att bli mer lika 
Kristus?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan inbjuda andra att 
komma till Kristus och känna sig mer redo att göra det. Välj med Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be klassmedlemmarna läsa berät
telsen om Pablo och hans pappa i 
äldste Bradley D. Fosters tal ”Det 
är aldrig för tidigt och det är aldrig 
för sent”. Hur hjälpte Pablos pappa 
honom att bli mer kristuslik? Hur kan 
ungdomarna tillämpa det de lär sig 
av den här berättelsen när de upp
manar andra att bli mer kristuslika? 
Exempelvis, be ungdomarna att med 
rollspel visa hur de kan följa det mön
ster som Pablos pappa använde för 
att hjälpa en vän eller familjemedlem 
att följa en evangelieprincip som han 
eller hon brottas med. 

• Läs tillsammans avsnittet ”Ställ di
rekta frågor” i Predika mitt evangelium, 
sidan 201. Be ungdomarna tänka på 
tillfällen när de kan använda frågor 
för att hjälpa en vän eller släkting 
göra positiva förändringar i livet (till 
exempel hjälpa en vän sluta svära 
eller uppmuntra en släkting att kom
ma till kyrkan). Vilka direkta frågor 
kan de ställa i sådana situationer? 
Hur kan de ställa dessa frågor? När 
kan de ställa dem? Överväg att sam
tala om andra delar av kapitlet ”Hur 
hjälper jag människor att fatta beslut 

och hålla fast vid dem?” på sidorna 
199–206 i Predika mitt evangelium.

• Be ungdomarna tänka på någon 
som de vill uppmuntra att leva efter 
någon av evangeliets principer. Be 
dem läsa avsnittet ”Kärlek kommer 
först” i president Henry B. Eyrings 
artikel ”Låt oss höja en varnande 
röst” eller titta på videon ”Exempel 
på tjänande”. Be dem skriva upp 
principer på tavlan som de upptäcker 
och som kan hjälpa dem komma med 
en sådan inbjudan till personen de 
tänker på. Hur skulle de göra det? 
Vad skulle de säga?

• Be ungdomarna läsa skriftstäl
lena som nämns i det här förslaget 
och som innehåller en inbjudan att 
komma till Kristus. Vilka välsignelser 
lovas dem som kommer till Kristus? 
Visa en av videorna som listas i det 
här förslaget och be ungdomarna 
berätta hur personerna i videon 
välsignades av att de helt enkelt bjöd 
in sina vänner och släktingar. Vad 
kan ungdomarna helt enkelt be sina 
vänner eller släktingar att göra? Hur 
kan deras släkt och vänner välsignas 
av att ta emot deras inbjudan?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan inbjuda andra 
att bli mer lika Frälsaren? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan 
ni behöva tala mer om det här ämnet?

Undervisningstips

”Om vi vill ha ett gott 
inflytande på eleverna, 
bör vi inte bara älska att 
undervisa, utan vi bör 
även älska varje person vi 
undervisar” (Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 31).
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärt sig i dag. 
Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

När Frälsaren visade sig 
för nephiterna inbjöd han 
dem att komma fram till 
honom en och en för att 
själva se, känna och veta 
(se 3 Ne. 11:13–17). Hur 
kan du inbjuda ungdom
arna att lära känna Jesus 
Kristus?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Låt oss höja en varnande 
röst”, Liahona, jan. 2009, s. 3–7

Kärlek kommer först

Kärlek kommer alltid först. En enstaka vänlig han
dling räcker sällan. Herren beskrev den kärlek vi 
måste känna, och som de vi inbjuder måste se att vi 
har, med följande ord: ”Kärleken är tålig och mild” 
och den ”fördrar allting, den tror allting, den hop
pas allting, den uthärdar allting” (1 Kor. 13:4, 7).

Jag har sett vad ”tålig och mild” och ”uthärdar 
allting” innebär. En familj flyttade in i huset bredvid 
vårt. Det var ett nytt hus, så jag var en del av den 
grupp sista dagars heliga som tillbringade ett antal 
kvällar med att få i ordning trädgården. Jag minns 
sista kvällen. Jag ställde mig bredvid maken i familj
en när vi hade avslutat arbetet. Han inspekterade 
vårt arbete och sade till oss som stod i närheten: 
”Det här är den tredje trädgården som ni mormoner 
har gjort i ordning åt oss, och jag tycker att den här 
är den bästa.” Och sedan berättade han tyst men 
bestämt för mig om den stora glädje han kände över 
medlemskapet i sin egen kyrka, ett samtal vi ofta 
hade under åren han bodde där.

Under hela den tiden tog de vänliga handlingarna 
mot honom och hans familj aldrig slut, för grannar
na lärde sig verkligen att älska dem. . . .

För det andra måste vi vara bättre exempel på det 
som vi inbjuder andra att göra. I en allt mörkare 
värld blir följande befallning från Frälsaren 
viktigare: ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för 

människorna, så att de ser era goda gärningar och 
prisar er Fader i himlen” (Matt. 5:16).

De flesta av oss är blygsamma nog att tro att vårt 
lilla ljus kanske är för svagt för att märkas. Men du 
och din familj iakttas mer än du kanske tror. För en 
tid sedan fick jag tillfälle att närvara och tala vid 
möten med nästan 300 präster och ledare för andra 
kyrkor. Jag pratade personligen med så många jag 
kunde. Jag frågade dem varför de hade lyssnat så 
uppmärksamt på mitt budskap, som handlade om 
kyrkans ursprung, Joseph Smiths första syn och 
levande profeter. De gav alla i stort sett samma 
svar. De berättade om en person eller familj – med
lemmar i kyrkan som de kände. Ofta fick jag höra: 
”Det var den finaste familj jag någonsin känt.” De 
berättade ofta om någon samhällsinsats eller kata
strofhjälp där kyrkans medlemmar arbetat på ett 
anmärkningsvärt sätt. . . .

Det tredje som vi behöver bli bättre på är att inbjuda 
med ett vittnesbörd. Kärlek och exempel bereder 
vägen, men vi måste ändå öppna vår mun och bära 
vårt vittnesbörd. Vi får hjälp av ett enkelt faktum: 
Sanning och val har ett oskiljaktigt samband. Det 
finns några val som alla vår himmelske Faders barn 
måste göra för att få ett vittnesbörd om andliga 
sanningar, och när vi väl har kunskap om en andlig 
sanning måste vi välja om vi ska anpassa vårt liv 
efter den. När vi bär vårt vittnesbörd om en sanning 
för våra nära och kära och för våra vänner så måste 
vi förklara vilka val de måste göra när de själva har 
fått kunskap om den.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag visa min kärlek 
till dem jag undervisar?
Jesus Kristus älskade dem han undervisade. Han bad för dem och fann möj
ligheter att uttrycka sin kärlek. Vi kan utveckla kärlek till dem som vi under
visar genom att be för dem och osjälviskt tjäna dem. När de vi undervisar 
känner att vi uppriktigt älskar dem uppmjukas deras hjärtan och de blir mer 
öppna för att ta emot sanningarna vi undervisar om.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå vikten av att de älskar dem de undervisar?

Joh. 13:3435 (vi ska älska andra så 
som Jesus Kristus älskar oss)

Mosiah 28:1–3; Alma 17:21–39; 
20:21–27 (Ammon visar att han älskar 
lamaniterna som han undervisar)

Moroni 7:45–46 (utan kärlek är vi 
ingenting)

Thomas S. Monson, ”Stora lärare”, 
Liahona, juni 2007, s. 74–80

”Älska dem du undervisar”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 30–39

Film: ”Älska dem du undervisar”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta för en 
annan klassmedlem om ett skriftställe 
de läst nyligen under sina personliga 
studier. Har de några frågor om det 
de lär sig?

• Be ungdomarna berätta hur de vet 
att en lärare älskar dem. Varför är det 
viktigt att läraren visar kärlek? Har 
ungdomarna visat kärlek till dem de 
undervisar? Läs Johannesevangeliet 
13:34 och samtala om hur Jesus visade 
att han älskade dem han undervisade.

Hur har du påverkats 
av en lärare som älskade 
dig? Hur har du utveck
lat kärlek till dem du 
undervisar?

När får ungdomarna 
tillfälle att undervisa i kyr
kan? Vilka andra undervis
ningstillfällen får de? Hur 
kan ungdomarna bli bättre 
lärare av att lära sig att 
älska dem de undervisar?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan älska dem de 
undervisar på ett kristuslika sätt. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera 
aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa Moroni 7:45, 
hitta ord och begrepp som beskriver 
en kärleksfull person och beskri
va de egenskaperna med egna ord 
(hjälp dem förstå obekanta ord om 
det behövs). Be varje ungdom väl
ja ett av orden eller begreppen och 
beskriva vilket samband det har 
med att undervisa. Be dem tänka på 
situationer där de undervisar andra, 
både i kyrkan och vid andra under
visningstillfällen (hemma, i skolan 
och i dagliga livet). Vilka egenskaper i 
Moroni 7:45 vill de utveckla för att bli 
bättre lärare? Be några av ungdomar
na berätta om sina idéer.

• Be ungdomarna läsa avsnittet ”Det 
är saligare att giva än att taga” i pre
sident Thomas S. Monsons tal ”Stora 
lärare” eller visa filmen ”Älska dem 
du undervisar”. Fråga ungdomarna: 
Vad gjorde lärarna i de här exemplen 
som visade att de älskade dem de 
undervisade? Vilka tillfällen får ung
domarna att undervisa (i kyrkan och 
vid andra undervisningstillfällen). Be 
ungdomarna planera hur de kan visa 
sin kärlek som lärare. Be några av un
gdomarna att berätta om sina planer 
för klassen.

• Återge för ungdomarna äldste Dal
las N. Archibalds jämförelse på sidan 

31 i Undervisning: Den högsta kallelsen 
(du kan ta med dig ett tomt glas och 
en hink med vatten för att illustrera 
den). Vad kan den här jämförelsen 
lära ungdomarna om undervisning? 
Dela klassen i tre grupper och ge varje 
grupp ett av de första tre kapitlen i 
delen ”Älska dem du undervisar” 
i Undervisning: Den högsta kallelsen. 
Be varje grupp undervisa resten av 
klassen om det de lärde sig av sitt 
tilldelade kapitel. Uppmuntra dem 
att under sin presentation återge en 
berättelse som illustrerar principen, 
en samtalsfråga och ett personligt 
vittnesbörd.

• Visa bilden på Ammon som försva
rar Lamonis hjordar (Evangeliebilder, 
nr 78) och be en klassmedlem att 
återge berättelsen (se Alma 17:21–39). 
Be några av ungdomarna läsa Mo
siah 28:1–3 och söka svar på frågan: 
”Varför ville Ammon och hans bröder 
undervisa lamaniterna om evange
liet?” Be resten av ungdomarna läsa 
Alma 20:21–27 och söka efter svar på 
frågan: ”Hur påverkade Ammons 
kärlek kung Lamonis far?” Be dem 
redovisa det de hittar och be dem 
att fundera över specifika saker som 
de kan göra för att följa Ammons 
exempel.

Undervisningstips

”En del av ditt arbete 
som lärare i evangeliet är 
att hjälpa eleverna förstå 
och känna vår himmelske 
Faders kärlek till dem. Det 
kan inte göras enbart med 
ord. Det krävs att du når 
fram till enskilda individer 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 35).
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan visa sin kärlek 
till dem de undervisar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Uppmuntra ungdomarna att tänka på dem de undervisar. Föreslå att de väljer något 
som de ska göra för att visa att de älskar dem.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Jesus Kristus älskade 
dem han undervisade. 
Han bad för dem och 
betjänade dem ständigt. 
Hur kan du visa din kärlek 
till ungdom arna som du 
undervisar?
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Stora lärare”, Liahona, 
juni 2007, s 74–80

”Det är saligare att giva än att taga”

Jag blev som liten pojke påverkad av en mycket 
effektiv och inspirerad lärare som lyssnade på 
oss och älskade oss. Hon hette Lucy Gertsch. På 
söndagsskollektionerna undervisade hon oss om 
världens skapelse, Adams fall och Jesu försonings
offer. Hon bjöd in som hedersgäster till klassrummet 
Mose, Josua, Petrus, Tomas, Paulus och, naturligtvis, 
Kristus. Vi kunde inte se dem men vi lärde oss att 
älska, hedra och efterlikna dem.

Aldrig hade hennes undervisning varit så dynamisk 
eller dess inverkan så långvarig som en söndags
morgon när hon sorgset berättade för oss att en 
klasskamrats mor hade dött. Billy var inte där den 
morgonen men vi visste inte varför han var borta.

Temat för lektionen var ”Det är saligare att giva 
än att taga” (Apg 20:35). Mitt under lektionen slog 
läraren ihop boken och öppnade våra ögon och 
våra öron och vårt hjärta för Guds härlighet. Hon 
frågade: ”Hur mycket pengar har vi i klassens 
aktivitetsfond?”

Detta var under depressionens dagar och vi svarade 
stolt: ”Fyra dollar och sjuttiofem cent.”

Sedan föreslog hon mycket milt: ”Billys familj har 
det svårt och de är mycket sorgsna. Vad tror ni om 
att besöka familjen nu på förmiddagen och ge dem 
era pengar?”

Jag ska alltid minnas den lilla skaran som gick de tre 
kvarteren hem till Billy och hälsade på honom, hans 
syskon och deras far. Hans mor var märkbart från
varande. Jag glömmer aldrig tårarna som glittrade 
i allas ögon då det vita kuvertet med vår värdefulla 
aktivitetskassa överlämnades av vår lärares spröda 
hand till den sörjande fadern.

Vi nästan hoppade tillbaka till kapellet. Våra hjärtan 
var lättare än någonsin förr. Vår glädje var större 
och vår insikt djupare. En lärare som var inspirerad 
av Gud hade gett sina pojkar och flickor en evig 
lärdom av gudomlig sanning: ”Det är saligare att 
giva än att taga.”

Vi skulle mycket väl ha kunnat göra en omskrivning 
av lärjungarnas ord på vägen till Emmaus: ”Brann 
inte våra hjärtan när . . . [hon] öppnade Skrifterna 
för oss?” (Luk. 24:32).

Lucy Gertsch kände var och en av sina elever. Hon 
besökte alltid dem som var borta en söndag eller 
som inte kom över huvud taget. Vi visste att hon 
brydde sig om oss. Ingen av oss har glömt henne 
eller lektionerna hon höll.

Många många år senare, i slutet av Lucys liv, besök
te jag henne. Vi talade om tiden för så länge sedan 
när hon hade varit vår lärare. Vi talade om var och 
en av eleverna i klassen och vad de gjorde nu för 
tiden. Hennes kärlek och omsorg sträckte sig över 
ett helt liv.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur jämförde Frälsaren 
evangeliets sanningar med 
bekanta saker och upplevelser?
Jesus Kristus är Läromästaren. Han skildrade enkla berättelser och exempel ur 
det verkliga livet som hjälpte dem han undervisade förstå evangeliets princ
iper. Vi kan använda berättelser för att undervisa på Frälsarens sätt genom 
att berätta om egna upplevelser och jämföra evangeliets principer med vår 
omgivning.

Förbered dig andligen

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

Matt. 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Luk. 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32; se också 
filmen ”Den återfunna sonen” (exem
pel på liknelser)

Matt. 18:1–6 (Frälsaren använder 
ett barn för att undervisa om 
himmelriket)

Matt. 5:13–16; se också filmen ”Berg
spredikan: Saligprisningarna” (Fräl
saren jämför sina lärjungar med salt 
och ljus)

L. Tom Perry, ”Lärdomarna och prin
ciperna i Trosartiklarna”, Liahona, 
nov. 2013

Jeffrey R. Holland, ”Arbetarna 
i vingården”, Liahona, maj 2012, 
s. 31–33

David A. Bednar, ”Vi måste födas på 
nytt”, Liahona, maj 2007, s. 19–22

”Jämförelser och åskådningsunder
visning”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 168–170

”Berättelser”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 160–162

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Vilka av Jesu liknelser 
betyder mest för dig 
och varför? Vilka andra 
jämförelser har hjälpt 
dig förstå principer i 
evangeliet?

Vilka av Jesu liknelser 
kan betyda mycket för 
ungdomarna? Vilka andra 
jämförelser kan hjälpa dem 
förstå principer i evange
liet? Vad kan ungdomarna 
lära sig om att undervisa 
av Frälsarens sätt att 
använda jämförelser och 
berättelser?
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• Be ungdomarna beskriva en lektion 
under familjens hemafton eller ett 
annat tillfälle, ett tal under sakra
mentsmötet eller generalkonferensen 
som de kommer ihåg och samtala om 
varför de minns det.

• Be ungdomarna återge en berättel
se de kommer ihåg från ett tal under 
en generalkonferens nyligen. Vad 
lärde de sig av berättelsen? Varför 
tror de att talaren använde sig av en 
berättelse i sin undervisning?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan använda liknelser 
och andra jämförelser när de undervisar andra. Välj med hjälp av Andens vägledning 
en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna göra en uppställ
ning med följande rubriker: ”Inlagd 
gurka” och ”Bli omvänd”. Be ungdo
marna läsa äldste David A. Bednars 
tal ”Vi måste födas på nytt” och lyfta 
fram jämförelserna som äldste Bednar 
gör för att undervisa om omvändelse
processen. Du kan be ungdomarna 
rita bilder som hjälper dem visualis
era jämförelserna. Ge ungdomarna 
möjlighet att berätta om egna up
plevelser som de kan använda som 
jämförelser när de undervisar om 
sanningar i evangeliet.

• Be ungdomarna tänka på sin favor
itliknelse och slå upp den i skrifterna. 
Om de behöver förslag kan du berätta 
om en av liknelserna som listas i 
det här förslaget. Låt ungdom arna 
återge sin valda liknelse för klass
en och berätta varför den betyder 
mycket för dem. Varför är liknelser en 
sådan effektiv undervisningsmetod 
(se ”Berättelser”, Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 160–162)? Du kan 
ge ungdomarna tid till att skriva en 
egen liknelse som undervisar om en 
sanning i evangeliet. Du kan vägleda 

dem genom att föreslå att de först 
välj er vilken sanning de vill under
visa om. Sedan kan de skapa en miljö 
för sin liknelse som är bekant för dem 
de ska undervisa och skriva en berät
telse som undervisar om principen i 
evangeliet.

• Visa ungdomarna en mobil eller en 
bild av en mobil och be dem jämföra 
mobilen och en princip i evangeliet. 
Be dem läsa se sista fem styckena före 
underrubriken ”Prästadömets organ
isation och ordning” i äldste L. Tom 
Perrys tal ”Lärdomarna och principer
na i Trosartiklarna” och samtala om 
jämförelsen han gjorde. I slutet av sitt 
tal ber äldste Perry ungdomarna att 
studera lärdomarna i Trosartiklarna. 
Läs hans inbjudan för klassen och be 
varje ungdom att studera läran som 
undervisas i en av trosartiklarna och 
vara beredd på att kortfattat under
visa om den läran med hjälp av en 
jämförelse under nästa veckas lektion.

• Visa en av filmerna som listas i det 
här förslaget eller be ungdomarna 
att slå upp skrifterna och läsa om när 
Frälsaren jämförde evangeliet med ett 

Studietips

Förstå symboliken. Innan 
ungdomarna kan förstå 
liknelser eller symboler i 
skrifterna måste de kunna 
känna igen symboler, bryta 
ner dem i delar och tolka 
dem. Ett sätt att se om 
symbolik används är att 
vara uppmärksam på ord 
som likt, liknade, var som 
eller liksom. Då kan ung
domarna göra en lista över 
symbolikens delar. De kan 
sedan tolka symbolerna 
genom att gå till andra 
resurser inom kyrkan 
(som kyrkans tidningar, 
konferenstal och andra 
skriftställen) och se hur 
symboliken hjälper dem 
att förstå en princip i evan
geliet. Uppmuntra dem 
att göra det varje gång de 
stöter på en liknelse eller 
symbol under sina egna 
studier av evangeliet.
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bekant föremål. Varför undervisade 
Jesus på det här sättet (se ”Jämförelser 
och åskådningsundervisning”, 
Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 
168–170)? Ta med flera vardagliga 
föremål till klassen, som tvål, mynt, 
nycklar, stenar eller mat. Be ungdom
arna välja ett föremål och undervisa 
om en evangelieprincip utifrån det. 
Om ungdomarna behöver hjälp kan 
du använda sidorna 168–170 i Under
visning: Den högsta kallelsen.

• Be ungdomarna läsa liknels
en om vingårdsarbetarna i 

Matteusevangeliet 20:1–15. Be dem 
samtala om flera sätt som liknelsen 
kan tillämpas på deras liv. Be dem 
läsa äldste Jeffrey R. Hollands tal 
”Arbetarna i vingården” och samtala 
om vilka sanningar i evangeliet han 
undervisar om genom att använda 
den här liknelsen (du kan välja de 
delar av talet som mest lämpar sig 
för ungdomarna). Be ungdomarna 
välja en annan liknelse i skrifterna 
och berätta för klassen hur den kan 
tillämpas på dem. Varför är liknelser 
ett effektivt sätt att hjälpa andra lära 
sig evangeliets principer?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan undervisa med 
hjälp av liknelser och andra jämförelser? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Uppmana ungdomarna att använda jämförelser eller liknelser för att undervisa någon 
om en sanning i evangeliet. Be dem att fundera på när de kan undervisa om den san
ningen, som under familjens hemafton, i ett tal på sakramentsmötet eller med en vän.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren hjälpte de han 
undervisade upptäcka 
läro satser i evangeliet i 
deras egna upplevelser 
och i den värld som 
omgav dem. Hur kan 
du hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan använda 
bekanta föremål och egna 
upplevelser för att under
visa andra om evangeliets 
sanningar?
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Utvalt material

Utdrag ur David A. Bednar, ”Vi måste födas på nytt”, 
Liahona, maj 2007, s. 19–22

Liksom en gurka förvandlas till inlagd gurka när 
den nedsänks i och genomsyras av saltlaken, kan ni 
och jag födas på nytt när vi absorberas i och av Jesu 
Kristi evangelium. När vi hedrar och ”iakttar för
bunden” (se L&F 42:13) som vi ingått, när vi ”mättar 
oss med Kristi ord” (se 2 Nephi 32:3), när vi ”ber till 
Fadern av allt vårt hjärta” (se Moroni 7:48) och när 
vi ”tjänar Gud av allt vårt hjärta, all vår förmåga, 
allt vårt förstånd och all vår styrka” (se L&F 4:2), då:

”På grund av det förbund som ni har slutit skall ni 
nu kallas Kristi barn, hans söner och hans döttrar. Ty 
se, denna dag har han andligen fött er, ty ni säger att 
era hjärtan har förändrats genom tro på hans namn. 
Därför är ni födda av honom och har blivit hans 
söner och hans döttrar” (Mosiah 5:7).

Den andliga pånyttfödelse som beskrivs i den
na vers äger vanligtvis inte rum snabbt eller på 
en gång, det är en pågående process — inte en 
engångs händelse. Rad på rad och bud på bud, 
gradvis och nästan omärkligt inrättar sig våra motiv, 
våra tankar, våra ord och våra handlingar efter 
Guds vilja. Den här fasen av förvandlingsprocessen 
kräver tid, ihärdighet och tålamod.

En färsk gurka kan bara bli till inlagd gurka genom 
stadig, oavbruten och fullständig nedsänkning i salt
lake. Det är betecknande att salt är en huvudingre
diens i receptet. Salt används ofta i skrifterna som 
symbol för både ett förbund och ett förbundsfolk. 

Och liksom saltet är väsentligt i förvandlingen från 
färsk till inlagd gurka, är förbunden väsentliga för 
vår andliga pånyttfödelse.

Vi påbörjar processen att födas på nytt genom att 
utöva tro på Kristus, omvända oss från våra synd
er och bli döpta genom nedsänkning till synd
ernas förlåtelse av någon som har prästadömets 
myndighet.

”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med 
honom, för att också vi skall leva det nya livet, 
liksom Kristus uppväcktes från de döda genom 
Faderns härlighet” (Rom. 6:4).

Och sedan vi kommit upp ur dopets vatten behöver 
vår själ vara ständigt nedsänkt i och genomsyrad av 
Frälsarens evangeliums sanning och ljus. Tillfällig 
och delvis doppning i Kristi lära och halvhjärtat del
tagande i hans återställda kyrka kan inte åstadkom
ma den andliga förvandling som gör att vi kan leva 
det nya livet. Nej, trohet mot förbund, beständiga 
åtaganden och att erbjuda Gud hela vår själ krävs 
om vi ska få evighetens välsignelser.

”Jag [vill] att ni skall komma till Kristus, som är 
Israels Helige, och ta del av hans frälsning och hans 
återlösnings kraft. Ja, kom till honom, och frambär 
hela er själ som ett offer åt honom, och fortsätt att 
fasta och be, och håll ut intill änden. Då skall ni, så 
sant Herren lever, bli frälsta” (Omni 1:26).

Att totalt nedsänkas i och genomsyras av Frälsarens 
evangelium är viktiga steg i processen att födas på 
nytt.
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Utvalt material

Utdrag ur L. Tom Perry, ”Lärdomarna och principerna i 
Trosartiklarna”, Liahona, nov. 2013

Kraften i vår lärares ord har varit en källa till inspi
ration för mig tack vare hennes betoning på vikten 
av att studera evangeliet. Skrifterna ger oss en san
ningsnorm som vi kan använda för att avgöra om 
den kunskap vi tar emot är sann eller falsk. Sanna 
lärdomar kommer från Gud, källan och grunden till 
all sanning. Den sanna lärans lärdomar och in
nebörd finns i vår Herres och Frälsares evangelium. 
Falska lärdomar kommer från Satan, alla lögners 
fader. Hans önskan är att förvränga, ändra och 
förvanska uppenbarade sanningar. Han vill bedra 
oss så att några av oss går vilse på vägen tillbaka till 
vårt himmelska hem.

Skrifterna lär oss hur vi ska undvika falska lärdomar. 
Vi läser till exempel i Paulus brev till Timoteus:

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till 
undervisning, till bestraffning, till upprättelse och 
till fostran i rättfärdighet,

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl 
rustad för varje god gärning” (2 Tim. 3:16–17).

Den läran är lika viktig för kyrkan som batteriet för 
en mobil. När du tar bort batteriet från din telefon 
går den inte att använda. En kyrka som inte längre 
undervisar om den sanna läran är inte heller till 
någon nytta. Den kan inte leda oss tillbaka till vår 
himmelske Fader och vårt eviga hem.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag använda 
skrifterna för att hjälpa 
andra bli mer kristuslika?
Jesus Kristus är det bästa exemplet på hur man undervisar. Han använde 
skrifterna för att undervisa om sitt evangelium. Nutida profeter har sagt till 
oss att inget kan ersätta skrifterna och de levande profeternas ord när vi un
dervisar andra om evangeliet. Innan vi kan undervisa ur skrifterna måste vi 
studera dem själva. Sedan kan vi återge berättelser och exempel ur skrifterna 
och hjälpa dem vi undervisa att tillämpa skrifterna på sig själva.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera ungdomarna 
att vilja använda skrifterna i sin undervisning?

Matt. 12:1–8; 13:38–41 (exempel på 
när Frälsaren tillämpar skrifterna)

Luk. 4:17–27 (Jesus använder skrifter
na för att undervisa folket i Nasaret)

3 Nephi 23:1–6 (Jesus använder skrift
erna för att undervisa nephiterna)

”Undervisa från skrifterna”, Jeffrey R. 
Holland, ”Undervisning och inlärning 
i kyrkan”, Liahona, juni 2007, s. 62–65

”Undervisa från skrifterna”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 54–59

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att återge sitt 
favoritskriftställe för klassen. Varför 
betyder det skriftstället mycket för 
dem?

• Be ungdomarna läsa i skrifterna om 
när Frälsaren använde sig av skrift
erna för att undervisa andra, som de 
som föreslås i det här förslaget eller 

andra du känner till. Samtala med 
ungdomarna om frågor som följande: 
Varför använde Frälsaren sig av skrift
erna i sin undervisning? Hur påverka
des de han undervisade av att han 
använde skrifterna? Vilka tillfällen får 
ungdomarna att undervisa? Hur kan 
ungdomarna använda skrifterna i sin 
undervisning?

Vilka skriftställen har du 
nyligen använt för att 
undervisa om en evange
lieprincip? Hur har dina 
studier i skrifterna hjälpt 
dig att bli en bättre lärare? 
Hur använder du skrifter
na i din undervisning?

Vilka berättelser eller 
avsnitt i skrifterna kan 
betyda mest för ungdo
marna och vilka är mest 
relevanta? Varför är det 
viktigt att ungdomarna 
använder skrifterna i sin 
undervisning?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan använda skrifterna 
för att hjälpa andra bli mer kristuslika. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller 
flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Visa hur du använder studie
hjälpmedlen i skrifterna (som fotnot
er, kapitelrubriker och Handledning 
för skriftstudier) som lärare (se 
Undervisning: Den högsta kallelsen, s. 
56). Uppmuntra ungdomarna att 
använda studiehjälpmedlen när de 
förbereder sig för att hålla en lektion 
på hemafton om en av de kristuslika 
egenskaper som de studerar i sina 
andra klasser. Om möjligt ber du 
några av dem berätta för klassen om 
det de har förberett.

• Be ungdomarna föreställa sig att 
de har blivit ombedda att undervisa 
unga barn om en kristuslik egenskap 
med hjälp av en berättelse från skrift
erna, som den barmhärtige samariten 
(Luk. 10:25–37) eller liknelsen om det 
återfunna fåret (Luk. 15:1–7). Föreslå 
att de använder riktlinjerna på sidor
na 184–186 i Predika mitt evangelium 
när de planerar hur de kan undervisa 
om berättelsen. Ge dem om möjligt 
tid att öva på att undervisa och ordna 
så att de får tillfälle att undervisa 
berättelsen för några barn.

• Be ungdomarna läsa avsnittet ”Ge 
bakgrunden” i Undervisning: Den 
högsta kallelsen på sidorna 54–55. Visa 
hur de kan ge bakgrundsinformation 
när de undervisar om skrifterna ge
nom att återge berättelsen om kapten 
Moroni och frihetsbaneret. Du kan 
till exempel sammanfatta bakgrunds
informationen i Alma 46:1–11 innan 
du läser verserna 12–13. Fråga ung
domarna varför de förstår berättelsen 
i skrifterna bättre när de känner till 
händelserna runt omkring. Be ung
domarna välja ett skriftställe och öva 
på att undervisa andra om det genom 
att ge bakgrunden till det.

• Visa hur man kan inbjuda andra att 
leta efter särskilda saker i skrifterna. 
Du kan använda flera av exemplen 
på sidan 55 i Undervisning: Den högsta 
kallelsen. Be ungdomarna hitta ett 
skriftställe om en kristuslik egenskap 
och komma på något som de kan be 
elever leta efter medan de läser det 
skriftstället. Låt dem undervisa klass
en om sina skriftställen med hjälp av 
”leta efter” metoden.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan använda skrift
erna för att hjälpa andra komma till Kristus? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Fråga ungdomarna hur de kan använda det de lärt sig i klassen i dag för att bli bättre 
på att studera och undervisa om evangeliet. Ge dem tillfälle under kommande klasser 
att berätta om när de använde skrifterna för att undervisa andra.

Studietips

Använd fotnoter. Under 
första aktiviteten i den 
här delen uppmuntras 
ung domarna att använda 
studiehjälpmedlen i skrift
erna, till exempel fotnoter. 
Be dem läsa en vers om en 
kristuslik egenskap, stud
era varje fotnot i den vers
en och svara på följande 
fråga: Hur ökar fotnoten 
min förståelse av versen? 
Uppmuntra ungdomarna 
att ofta kolla upp hänvis
ningarna när de studerar 
skrifterna på egen hand.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren lärde männi
skorna att själva tänka på 
skrifterna och att använda 
dem för att finna svar på 
sina egna frågor. Hur kan 
du uppmuntra ungdomar
na att undervisa på samma 
sätt som Frälsaren?
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Utvalt material

Utdrag ur ”Undervisa från skrifterna”, Undervisning: 
Den högsta kallelsen, s. 54–59

Ge bakgrunden

Inramningen eller bakgrunden till ett skriftställe kan 
hjälpa oss att sätta in det i ett sammanhang. Elev
erna förstår bättre vad som händer eller sägs i ett 
skriftställe när de känner till bakgrunden.

För att börja söka efter bakgrunden kan du ställa 
följande frågor:

• Vem är det som talar?

• Vem talar personen till?

• Vad talar han eller hon om?

• Vad svarar han eller hon på?

• Varför säger han eller hon detta?

Ta till exempel Lukas 15:11–32, som innehåller 
Frälsarens liknelse om den förlorade sonen. Profeten 
Joseph Smith sade att han förstod denna liknelse 
genom att söka dess bakgrund:

”Jag äger en nyckel varigenom jag förstår skrift
erna. Jag spörjer vad frågan var, som bragte fram 
svaret eller kom Jesus att uttala liknelsen. . . . Medan 
Jesus höll på att undervisa folket, närmade sig alla 
publikanerna och syndarna för att höra honom, 
’men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom 
ständigt och sade: Den mannen tar emot syndare 
och äter tillsammans med dem.’ Detta är nyckel
ordet, som öppnar upp hela liknelsen om den för
lorade sonen. Den gavs som svar på fariséernas och 
sadducéernas knorr och frågor, då de hyste tvivel, 
funno fel och sade: Hur kan ni, som anser er vara så 
stor, äta och dricka med publikaner och syndare?” 
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s. 238).

Som profeten Joseph påpekade finns bakgrunden 
till liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15:1–2, 
flera verser innan liknelsen börjar. Ett sätt att få fram 
bakgrunden är att läsa verserna före och efter skrift
stället du studerar. . . .

Ibland är det också till hjälp att studera den polit
iska, sociala eller ekonomiska historien vid den tid 
då skrifterna gavs. För att till exempel förstå den 
tröst och de löften Herren ger i Läran och förbun
den 121 och 122, hjälper det att känna till de lidan
den de heliga genomgick i Missouri vid den tiden, 
och vilka förhållanden profeten Joseph och hans 
kamrater uthärdade i Libertyfängelset. För att öka 
vår kunskap om Paulus’ brev, vinner vi på att ha 
en grundläggande kunskap om området där han 
färdades och om tillståndet i de grenar i kyrkan som 
han skrev till. 

När bakgrunden ges är det viktigt att inte tappa bort 
dess syfte, vilket är att bidra till ökad insikt om ett 
visst skriftställe. Var försiktig så att du inte gör bak
grunden – till exempel historien, politiken, ekono
min eller människornas språk i skrifterna – till det 
som lektionen huvudsakligen inriktar sig på. . . .

Delge biografisk information

När vi granskar hur enskilda människor i skrifterna 
levde, ser vi ofta evangelieprinciper i verksamhet 
under en tidsperiod. Hela berättelsen om Zeezrom 
i Mormons bok visar till exempel att en person kan 
omvända sig och börja tjäna Herren i rättfärdighet. 
Om du läser verserna som åberopas i Handledning 
för skriftstudier, under ”Zeezrom”, kan du följa 
berättelsen om hur Zeezrom angrep kyrkan, hans 
omvändelse och slutligen hur han tappert  verkade 
som missionär och lärare i evangeliet. Andra 
läro rika biografier är berättelsen om Rut, kung 
David, Samuel, Ester, aposteln Paulus, Alma den 
äldre, kung Benjamin, Alma den yngre, Corianton, 
 Mormon och Moroni.
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag effektivt använda 
frågor när jag undervisar?
Jesus Kristus, Läromästaren, ställde ofta frågor för att uppmuntra människor 
att begrunda och tillämpa principerna han undervisade om. Hans frågor ska
pade eftertanke, rannsakan och åtaganden. Vi kan hjälpa dem vi undervisar 
genom att lära oss att ställa frågor som hjälper dem att tänka på, samtala om 
och tillämpa evangeliets principer.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera ungdomarna 
du undervisar?

Matt. 7:7–11 (Frälsaren ställde frågor 
för att hjälpa oss tillämpa bönens 
princip)

Matt. 16:13–17 (Frälsaren ställde 
frågor som gav Petrus tillfälle att 
vittna)

Matt. 16:24–26 (Frälsaren ställde 
frågor som manade till eftertanke)

Alma 5:14–30 (Alma använder frågor 
för att undervisa nephiterna)

Dieter F. Uchtdorf, ”De barmhärtiga 
skall få barmhärtighet”, Liahona, maj 
2012, s. 70, 75–77

”Att undervisa med frågor”, Undervis
ning: Den högsta kallelsen, s. 68–70

Film: ”Saker och ting som de verkli
gen är”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evange
liet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse de hade under veckan 
som gick som fördjupade deras insikt 
i något som de lär sig om Kristuslika 
egenskaper.

• Be ungdomarna minst en vecka 
i förväg att vara uppmärksam på 

frågorna som deras lärare ställer (i 
seminariet, på skolan eller i kyrkan). 
Be dem sedan samtala som klass om 
sätten deras lärare använde frågor. 
Vilka sätt tyckte de var effektiva? 
Varför är frågor en viktig del av 
undervisningen?

Hur har effektiva lärare du 
har sett använt frågor för 
att hjälpa andra begrunda 
och tillämpa evangeliet? 
Hur använder du frågor i 
din undervisning?

Vad behöver ungdomarna 
förstå om att ställa frågor 
som kan hjälpa dem bli 
bättre lärare?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan använda frågor på 
ett effektivt sätt när de undervisar andra. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller 
flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be varje ungdom läsa ett av skrift
ställena som listas i det här förslaget 
och lyfta fram frågorna som Frälsaren 
ställde där. Varför ställde han dessa 
frågor? Hur skulle undervisningen 
tagits emot annorlunda om Frälsaren 
inte hade ställt frågor vid dessa tillfäl
len? Varför kan man undervisa andra 
på ett bra sätt genom att ställa frågor? 
Be ungdomarna tänka på tillfällen 
de har att undervisa (som hemlärare, 
talare under sakramentsmötet, under 
familjens hemafton, under mindre 
formella tillfällen och så vidare). Hur 
kan de bli bättre lärare under dessa 
tillfällen om de ställer frågor?

• Dela upp klassen i grupper och ge 
varje grupp i uppdrag att läsa om en 
typ av frågor som beskrivs i avsnittet 
”Allmänna riktlinjer för att förbereda 
frågor” i Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 68–69. Be grupperna att 
förbereda sig för att undervisa klassen 
om deras slag av frågor och förklara 
när det kan vara lämpligt att använda 
den typen av frågor. Be dem fundera 
över och berätta om egna erfaren
heter med den typen av frågor. När 
grupperna har presenterat det de lärt 
sig ger du varje grupp tid till att välja 
en av de kristuslika egenskaperna i 

Predika mitt evangelium (s. 115–123) 
och skriva ner frågor som de kan 
ställa när de undervisar varandra om 
den egenskapen. Be dem skriva upp 
frågorna på tavlan.

• Be ungdomarna läsa Alma 5:14–30, 
titta på filmen ”Saker och ting som 
de verkligen är” eller gå igenom 
president Dieter F. Uchtdorfs tal ”De 
barmhärtiga skall få barmhärtighet”. 
Be dem göra en lista med några av 
frågorna som Alma, äldste Bednar 
eller president Uchtdorf använde i sin 
undervisning. Hur kan de frågorna 
hjälpa oss förstå deras budskap? Be 
ungdomarna tänka på sätt att använ
da frågor nästa gång de blir ombedda 
att hålla tal.

• Demonstrera idéerna i avsnittet 
”Använd frågor på ett kreativt sätt” 
på sidorna 69–70 i Undervisning: Den 
högsta kallelsen eller andra idéer du 
själv har. (Du kan använda frågor 
som gäller ämnet i den här enheten, 
att bli mer kristuslik.) Be ungdomarna 
påpeka vad du gjorde för att pre
sentera frågorna och lista idéerna på 
tavlan. Be dem tänka på andra kreati
va sätt att använda frågor och låt dem 
öva på det i par eller mindre grupper.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan använda frågor 
när de undervisar? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

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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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren ställde frågor till 
dem han undervisade som 
fick dem att tänka och kän
na djupt. Tack vare hans 
kärlek kunde de tryggt 
framföra sina tankar och 
personliga känslor. Hur 
kan du skapa en miljö i din 
klass som gör att ungdom
arna inte tvekar att svara 
på frågor?
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Utvalt material

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

Mina kära bröder och systrar, begrunda följande för 
att pröva er själva:

Hyser du agg mot någon annan?

För du skvaller vidare, även när det du säger kan 
vara sant?

Stöter du bort eller straffar andra på grund av något 
de gjort?

Avundas du i hemlighet någon annan?

Vill du någon illa?

Om du svarat ja på någon av de här frågorna, kan 
du tillämpa den förut nämnda predikan som bara 
innehåller ett enda ord: Sluta!

I en värld av anklagelser och ovänlighet är det lätt 
att samla och kasta stenar. Men innan vi gör det, låt 
oss minnas vår Mästares och förebilds ord: ”Den 
som är utan synd må kasta första stenen” [Joh. 8:7].

Bröder och systrar, låt oss lägga ner våra stenar.

Låt oss vara vänliga.

Låt oss förlåta.

Låt oss tala fridsamt med varandra.

Låt Guds kärlek fylla vårt hjärta.

”Låt oss . . . göra gott mot alla människor” [Gal. 6:10]

Frälsaren lovade: ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, 
packat, skakat och rågat. . . . Ty med det mått som ni 
[använder] skall det mätas upp åt er” [Luk. 6:38].

Borde inte det här löftet ge oss tillräcklig motivation 
till att alltid inrikta oss på vänlighet, förlåtelse och 
kärlek i stället för negativt beteende?

Låt oss liksom Jesu Kristi lärjungar återgälda ont 
med gott [se Matt. 5:39–41]. Låt oss inte söka hämnd 
eller låta vår vrede övermanna oss.

”Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall ut
kräva den, säger Herren.

Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, 
om han är törstig, ge honom att dricka . . .

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det 
onda med det goda” [Rom. 12:19–21].

Kom ihåg: Till sist är det de barmhärtiga som får 
barmhärtighet [se Matt. 5:7].

Låt oss, som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga, var vi än är, göra oss kända 
som människor som ”har kärlek till varandra” [Joh. 
13:35].
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OKTOBER: BLI MER KRISTUSLIK

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan Frälsarens exempel 
lära mig om evangeliestudier?
I evangeliestudier liksom i allt annat är Jesus Kristus vårt fullkomliga exempel. 
Eftersom han var fullständigt lydig och helt underkastade sig sin Fader ”växte 
[han] till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor” (Luk. 2:52). 
Precis som Frälsaren fick ”nåd för nåd” (L&F 93:12) måste vi med tålamod söka 
ljus och kunskap från Gud för att lära oss om evangeliet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera ungdomarna 
du undervisar?

Luk. 2:40–52 (Jesus Kristus växte till i 
vishet och fylldes av kraft när han var 
ung)

Joh. 5:30 (Jesus Kristus sökte alltid sin 
Faders vilja)

1 Kor. 2:14 (en oandlig människa tar 
inte emot det som hör Anden till)

L&F 1:26–28; 112:10 (om vi är villiga 
och ödmjuka undervisar Herren oss)

L&F 93:11–20 (vi kan få nåd för nåd 
precis som Frälsaren)

L&F 130:18–19 (vi förvärvar kunskap 
och intelligens genom flit och lydnad)

Richard G. Scott, ”Förvärvandet av 
andlig kunskap”, Nordstjärnan, jan. 
1994, s. 86–88

Robert R. Steuer, ”Att vara läraktig”, 
Liahona, juli 2002, s. 34–36

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om något 
de lär sig om Frälsaren under sina 
personliga studier. Vad gör de för att 
bli mer lika honom?

• Be ungdomarna göra en lista över 
Jesu Kristi egenskaper på tavlan 
(om de behöver idéer kan de slå upp 

Predika mitt evangelium, s. 127). Vilka 
av de här egenskaperna tror ungdom
arna kan hjälpa oss att bli bättre på 
att lära oss om evangeliet? Be dem 
förklara sina svar och nämna tillfällen 
när Frälsaren var ett exempel på de 
egenskaperna.

Vilka kristuslika egenska
per tycker du är viktiga för 
evangeliestudier? När du 
har utvecklat dessa egen
skaper, hur har det hjälpt 
dig att studera och under
visa om evangeliet?

Vad kan ungdomarna lära 
sig om Frälsaren som kan 
hjälpa dem bli bättre på att 
studera evangeliet?
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Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade dem han 
undervisade. Han bad för 
dem och betjänade dem 
ständigt. Hur kan ung
domarna du undervisar 
bättre känna din kärlek till 
dem om du ber för dem 
och tjänar dem? Hur kan 
det påverka kvaliteten på 
din undervisning?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan bli bättre på att lära 
sig om evangeliet om de utvecklar kristuslika egenskaper. Välj med hjälp av Andens 
vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Läs tillsammans ett eller flera av 
följande skriftställen: Luk. 2:40–52; 
Joh. 5:30; L&F 93:11–20. Be ungdo
marna vara uppmärksamma på 
egenskaper hos goda elever och som 
Frälsaren var ett exempel på. Be dem 
berätta om det de hittar och om andra 
egenskaper som goda elever har som 
de själva vill utveckla.

• Skriv följande skriftställehän
visningar på tavlan: Joh. 5:30; L&F 
1:26–28; 112:10; 130:18–19. Be var och 
en av ungdomarna att välja ett skrift
ställe, läsa det och se vilka egenskaper 
hos goda elever som de hittar där. 
Varför är de egenskaperna viktiga för 
att man ska lära sig om evangeliet? 
Låt ungdomarna göra upp planer för 
hur de ska tillämpa de egenskaperna 
under sina studier av evangeliet.

• Be varje klassmedlem läsa en av 
de fyra principerna för hur man kan 

få andlig kunskap i äldste Richard 
G. Scotts tal ”Förvärvandet av andlig 
kunskap”. Be ungdomarna berätta 
vad de lärde sig om inlärning av äld
ste Scotts budskap. Hur var Frälsaren 
ett exempel på dessa principer? Be 
dem berätta hur de kan tillämpa de 
principerna under sina studier av 
evangeliet.

• Be ungdomarna läsa äldste Richard 
R. Steuers tal ”Att vara läraktig”. Be 
dem att välja ett exempel ur skrifterna 
som äldste Steuer använder och som 
intresserar dem. Be dem att slå upp 
berättelsen i skrifterna (genom att 
använda hänvisningarna i talet), läsa 
mer om den och berätta för resten av 
klassen om det de läst. Vad lär de sig 
om att vara läraktig av de berättels
erna? Vilka liknande exempel kan de 
berätta om ur sina egna liv? Hur kan 
de följa dessa exempel i sina egna 
studier av evangeliet?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli bättre på att 
lära sig om evangeliet genom att bli mer kristuslika? Vilka känslor eller intryck fick de? 
Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Studietips

Vara uppmärksam på Jesu 
Kristi egenskaper. Under 
den första aktiviteten i den 
här delen uppmuntrades 
ungdomarna att söka 
efter Kristus egenskaper 
i skrifterna. Uppmuntra 
ungdomarna att göra det 
varje gång de läser skrift
erna. De kan fråga sig 
själva: ”Vad kan jag lära 
mig om Jesus Kristus här? 
Vad behöver jag ändra på 
i mitt liv för att bli mer lik 
honom?”
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Utvalt material

Utdrag ur Richard G. Scott, ”Förvärvandet av andlig 
kunskap”, Liahona, jan. 1994, s. 86–88

Det är viktigt med ödmjukhet vid förvärvandet av 
andlig kunskap. Att vara ödmjuk är att vara lärak
tig. Ödmjukhet tillåter en att bli vägledd av An
den och undervisad från källor som inspirerats av 
Herren, till exempel skrifterna. Fröna till personlig 
tillväxt och insikt frodas och blommar i ödmjuk
hetens bördiga jordmån. Deras frukt är andlig 
kunskap som ska vägleda er här på jorden och i livet 
härefter.

En stolt person kan inte känna till det som hör An
den till. Paulus undervisade om denna sanning och 
sade:

”Ingen [vet] vad som är i Gud utom genom Guds 
Ande. . . .

”En oandlig människa tar inte emot det som tillhör 
Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan 
inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett 
andligt sätt” (1 Kor. 2:11, 14).

Eftersom det krävs mycket personlig ansträngning 
att erhålla och nyttja värdefull kunskap, kan ni 
inte provsmaka i oändlighet på varje fascinerande 

område i livet. Ni bör därför omsorgsfullt välja ut 
några väsentliga områden där ni kan koncentrera er 
energi på att lära och dela med er av livsviktiga san
ningar. Jag vet att för att skaffa sig kunskap av stort 
värde krävs personliga ansträngningar utöver de 
vanliga. Detta gäller speciellt när vår önskan är att 
erhålla andlig kunskap. President Kimball uttryckte 
det på detta sätt:

”Både den världsliga och andliga kunskapens 
skatter är gömda sådana – men gömda för dem som 
inte söker efter dem på rätt sätt och strävar efter att 
finna dem . . . Andlig kunskap är inte tillgänglig 
bara för att vi ber om den; det räcker inte ens med 
böner. Det krävs ihärdighet och hängivenhet . . . Av 
alla kunskapens skatter är kunskapen om Gud den 
allra viktigaste” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
s. 389–390).

Brigham Young lärde sig sanning genom att lyssna 
till Joseph Smith och sträva efter att förstå allting 
som undervisades genom ord, föredöme eller  
Anden. Den undervisning detta ledde till har välsig
nat generationer. Den hjälpte Brigham Young att 
lära ytterligare sanningar och att dela med sig långt 
mer än han personligen erhållit från Joseph Smith. 
Följ hans exempel.
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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 ungdomarna att utveckla färdigheter som de 
behöver för att bli andligt oberoende. De kan också lära sig vad det innebär att vara 
timligt oberoende. För att de ska kunna stå emot frestelserna de möter varje dag be
höver de ha egna vittnesbörd – de kan inte alltid förlita sig på andras vittnesbörd. Du 
kan hjälpa dem lära sig hur man hittar svar på frågor om evangeliet och hur de kan få 
egna vittnesbörd om sanningen. När de blir oberoende blir de också bättre förberedda 
på att tjäna och ta hand om andras behov.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Hur kan jag bli andligt oberoende?
Hur kan jag få svar på mina egna frågor om evangeliet?
Hur kan jag övervinna tvivel med tro?
Hur kan jag lära mig fatta egna beslut?
Hur kan jag bli oberoende genom att sätta mål?
Hur kan jag förbereda mig för att bli ekonomiskt oberoende?
Hur kan jag stå som vittne om Gud?

November: Andligt och timligt 
oberoende
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli andligt 
oberoende?
Andligt oberoende är ytterst viktigt för vårt eviga välbefinnande. När vi är and
ligt oberoende vilar inte våra vittnesbörd på någon annans. Vi söker våra egna 
andliga upplevelser genom att be dagligen, studera skrifterna och tro på Jesus 
Kristus. Vi vänder oss till vår himmelske Fader och ber om hans hjälp att lösa våra 
svåra problem. Vi har också förmågan att stärka andra i deras andliga nöd.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå vikten av andligt oberoende?

Matt. 25:1–13 (liknelsen om de tio 
jungfrurna)

Mormon 9:27 (vi ska arbeta på vår 
egen frälsning)

Moroni 10:3–5 (vi kan få egen kun
skap om sanningen)

L&F 58:26–28 (vi ska handla av oss 
själva för att åstadkomma mycket 
rättfärdighet)

L&F 130:18–19 (flit och lydnad hjälper 
oss att få kunskap och intelligens)

Dieter F. Uchtdorf, ”Det personliga 
vittnesbördets kraft”, Liahona, nov. 
2006, s. 37–39

Jörg Klebingat, ”Att närma sig Guds 
tron med tillförsikt”, Liahona, nov. 
2014, s. 34–37

David A. Bednar, ”Omvänd till Her
ren”, Liahona, nov. 2012, s. 106–109

Video: ”De som är visa”; se också 
Läran och förbunden och kyrkans historia 
– DVD presentationer

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de umgås med sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om något 
de gjorde nyligen för att tillämpa det 
de lär sig under Söndagsskolan på 
sina personliga studier av evangeliet.

• Be en klassdeltagare läsa stycket 
i början av den här lektionen och 

uppmuntra de andra klassdeltagarna 
att lyssna efter svar på frågan ”Vad 
innebär andligt oberoende?” Ge 
klassdeltagarna några minuter till att 
skriva ner sina svar på frågan och låt 
dem sedan läsa upp sina svar.

Vad har du gjort för att bli 
mer andligt oberoende? 
Hur har du blivit välsig
nad av att vara andligt 
oberoende?

Hur kan ungdomarna ut
veckla andligt oberoende? 
Vad har ungdomarna för 
nytta av att bli mer andligt 
oberoende?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan bli mer andligt 
oberoende. Följ Andens ledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Välj några frågor från första stycket 
i äldste Jörg Klebingats tal Att närma 
sig Guds tron med tillförsikt och be 
ungdomarna besvara frågorna enskilt. 
Be varje ungdom studera ett av äldste 
Klebingats sex förslag och förklara för 
resten av klassen hur det kan hjälpa 
dem bli mer andligt oberoende.

• Be varje ungdom att läsa ett av 
skriftställena som listas i det här 
förslaget. När ungdomarna har 
hunnit läsa verserna delar du dem i 
par och ber dem intervjua varandra 
genom att till exempel ställa följande 
frågor: Vad stod det i skriftstället du 
läste? Vad lärde de dig om andligt 
oberoende? Vad inspireras du att göra 
på grund av det du läste? Låt ungdo
marna intervjua varandra.

• Be ungdomarna att läsa avsnittet 
”Hur får vi ett vittnesbörd” i presi
dent Dieter F. Uchtdorfs tal ”Det 
personliga vittnesbördets kraft”. 
Varför är det viktigt att vi har ett 
eget vittnesbörd? Be ungdomarna 
berätta hur de fick sina vittnesbörd 

om evangeliets sanningar. Vittna om 
hur du har välsignats tack vare ditt 
eget vittnesbörd. Under samtalet kan 
du läsa upp följande av president 
Thomas S. Monson: ”För att kun
na vara starka och stå emot alla de 
krafter som drar åt fel håll, eller de 
röster som uppmuntrar oss att ta fel 
väg, måste vi ha ett eget vittnesbörd. 
Oavsett om du är 12 eller 112 år – eller 
någonstans däremellan – kan du få 
veta att Jesu Kristi evangelium är 
sant” (”Våga stå ensam”, Liahona, nov. 
2011, s. 62). Vilka andra saker kan 
ungdomarna göra för att bli andligt 
oberoende?

• Be ungdomarna läsa Matteus 
25:1–13 eller visa videon ”De som är 
visa”. Vad kan den här liknelsen lära 
ungdomarna om andligt oberoende? 
Under samtalet kan du be ungdom
arna läsa avsnittet ”Vittnesbörd, 
omvändelse och liknelsen om de tio 
jungfrurna” i äldste David A. Bednars 
tal ”Omvänd till Herren”. Vad kan 
ungdomarna göra för att fylla på oljan 
i sina lampor?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli andligt obe
roende? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Studietips

Sammanfatta. Under den 
första aktiviteten i den här 
delen uppmuntrades ung
domarna att sammanfatta 
det de läst i ett generalkon
ferenstal. Det hjälper dem 
att förstå budskapet i talet. 
De uppmanas också att 
tillämpa budskapet på sina 
egna liv. De kan göra detta 
genom att ställa frågor 
som ”Vad vill Herren att 
jag ska lära mig av det 
här talet?” Uppmuntra 
ungdomarna att göra det 
varje gång de studerar ett 
konferenstal.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på sina 
lärjungar, förberedde dem 
och gav dem viktiga ans
var att undervisa, välsigna 
och tjäna andra. Hur kan 
du förbereda ungdomarna 
för att undervisa andra om 
det de lär sig?
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Utvalt material

Utdrag ur Dieter F. Uchtdorf, ”Det personliga vittnes
bördets kraft”, Liahona, nov. 2006, s. 38–39

Ett vittnesbörd är en ytterst dyrbar ägodel därför 
att det inte kan förvärvas enbart med logik eller 
förnuft eller köpas med jordiska ägodelar eller ges 
i gåva eller ärvas efter våra förfäder. Vi kan inte lita 
till andras vittnesbörd. Vi måste veta för egen del. 
President Gordon B. Hinckley har sagt: ”Varje sista 
dagars helig har ansvaret att själv skaffa sig en  
visshet, bortom allt tvivel, om att Jesus är den 
levande Gudens uppståndne, levande Son” 
( Liahona, feb. 2000, s. 5). …

Vi får detta vittnesbörd när den Helige Anden talar 
till anden inom oss. Vi får en stilla och orubblig 
visshet som blir källan till vårt vittnesbörd och vår 
övertygelse, oavsett kultur, etnisk tillhörighet, språk 
eller social bakgrund. Dessa Andens ingivelser, 
snarare än enbart mänsklig logik, blir den sanna 
grunden till vårt vittnesbörd.

Kärnan i detta vittnesbörd är alltid tron på och 
kunskapen om Jesus Kristus och hans gudomliga 
kallelse, han som i skriften säger om sig själv: ”Jag 
är vägen och sanningen och livet” (Joh. 14:6).

Hur får vi då ett personligt vittnesbörd grundat på 
den Helige Andens vittnesbörd? Tillvägagångssättet 
beskrivs i skrifterna:

För det första: Önska att tro. Mormons bok upp
manar oss: ”Om I vaknar upp och väcker era själs
förmågor så att ni kan pröva mina ord och utöva 
en smula tro … även om ni inte kan göra mera än 
önska att tro” (Alma 32:27).

Någon kanske säger: ”Jag kan inte tro — jag är inte 
religiös.” Men tänk bara: Gud lovar oss gudomlig 
hjälp även om vi bara har en önskan att tro, men det 
måste vara en sann och inte en låtsad önskan.

För det andra: Sök i skrifterna. Ha frågor, utforska 
dem och sök i skrifterna för att finna svar. Än en 
gång har Mormons bok goda råd åt oss: ”Om ni ger 
plats så att ett frö kan sås i ert hjärta” genom flitigt 
studium av Guds ord, kommer det goda fröet att 
”börja svälla i ert bröst” om ni inte motsätter er det 
medelst otro. Detta goda frö kommer att ”utvidga 
[er] själ” och ”upplysa [ert] förstånd” (Alma 32:28).

För det tredje: Gör Guds vilja, håll buden. Det 
räcker inte att ge sig in i en akademisk debatt om 
vi vill veta för egen del att Guds rike har återställts 
till jorden. Inte heller räcker ett flyktigt studium. Vi 
måste själva göra något, och det innebär att lära sig 
vad Guds vilja är och sedan handla därefter.

Vi måste komma till Kristus och handla efter hans 
lära. Frälsaren lärde: ”Min lära är inte min, utan 
hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans 
vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller 
om jag talar av mig själv” (Joh. 7:16–17; kursivering 
tillagd). Och han sa: ”Om ni älskar mig, håller ni 
fast vid mina bud” (Joh 14:15).

För det fjärde: Begrunda, fasta och be. För att få 
kunskap från den Helige Anden måste vi be vår 
himmelske Fader om denna kunskap. Vi måste lita 
på att Gud älskar oss och hjälper oss att känna igen 
den Helige Andens ingivelser.
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag få svar på mina 
egna frågor om evangeliet?
En del av att bli andligt oberoende är att lära sig hur man hittar svar på sina 
egna frågor om evangeliet. Uppenbarelse kommer vanligtvis när vi flitigt söker 
efter svar på uppriktiga frågor och litar på Frälsarens löfte: ”Bed och ni skall få, 
sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er” (Matt. 7:7). Vi kan 
hitta svar på våra egna frågor om evangeliet när vi ber, studerar skrifterna och 
de levande profeternas ord och söker den Helige Andens vägledning.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan inspirera ungdomarna 
att söka svar på sina egna frågor om evangeliet?

1 Nephi 15:2–11 (Laman och Lemuel 
hade frågor, men frågade inte Herren)

Alma 40:1–12; Ether 2:18–23; Joseph 
Smith – Historien 1:10–18 (exempel på 
personer som sökte efter svar på sina 
frågor)

L&F 6:14–15 (Anden kan upplysa vårt 
förstånd när vi frågar Herren)

L&F 9:8–9 (när vi undrar över något 
bör vi utforska det i vårt sinne och 
sedan fråga Herren om det är rätt)

Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Liahona, 
nov. 2013, s. 93–95

Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i 
vattnet”, KUV:s brasafton för unga 
vuxna, 1 nov. 2009; se också det video
filmade talet

”Mormons bok besvarar själens 
frågor”, Predika mitt evangelium, 
s. 107–108

James B. Martino, ”Vänd dig till 
honom så får du svar”, Liahona, nov. 
2015, s. 58–60

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de umgås med sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om hur 
något de lärde sig vid ett tillfälle 
(under personliga studier, hemafton, 
seminariet och så vidare) hjälpte dem 

förstå något de lärde sig under ett 
annat tillfälle.

Hur har du sökt efter svar 
på frågor under dina stud
ier i evangeliet? På vilka 
sätt har du hittat svar på 
dina frågor?

Vilka frågor har ungdo
marna om evangeliet? 
Vad kan du göra för att 
uppmuntra ungdomarna 
att söka efter svar på sina 
frågor om evangeliet?
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• Be ungdomarna lista frågor som 
personer ofta ställer om livet eller 
religion (det finns exempel i Predika 
mitt evangelium, s. 107). Vad förvän
tar sig Herren att vi skall göra om 
vi undrar över något? Uppmuntra 

klassdeltagarna att tänka på dessa 
frågor under lektionen. Använd inte 
lektionen till att svara på frågorna, 
utan fokusera på att lära ungdomarna 
principer som kan hjälpa dem hitta 
svaren på egen hand.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan hitta svar på sina 
egna frågor om evangeliet. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktivi
teter som fungerar bäst för din klass:

• Be eleverna gå igenom äldste James 
B. Martinos tal ”Vänd dig till honom 
så får du svar”. Hur kan det han säger 
om Mosiahs söner och Laman och 
Lemuel hjälpa oss att hitta svaren på 
våra frågor? Du kan be eleverna jäm
föra de två berättelserna genom att 
lista skillnaderna mellan hur de olika 
personerna uppförde sig och följderna 
av deras handlingar. Du kan också be 
eleverna berätta om hur de själva har 
fått svar på sina frågor.

• Be ungdomarna läsa följande skrift
ställen: Matt. 7:17; L&F 6:14–15; 9:7–9. 
Lista tillsammans principerna som 
verserna lär ut om att ställa frågor 
och få svar. Varför svarar inte Herren 
alltid fullständigt eller genast på våra 
frågor? Du kan berätta för ungdom
arna om när du hade en fråga om 
evangeliet och fick svar. Ge ungdom
arna tillfälle att berätta om liknande 
upplevelser.

• Be ungdomarna tänka på per
soner i skrifterna som ställde frågor 
som ledde till uppenbarelse (om det 
behövs kan du ge dem skriftställe
na som listas i det här förslaget). Be 
ungdomarna läsa om personerna i 
skrifterna och identifiera vilka frågor 
de ställde, hur de sökte efter svar på 

sina frågor och svaren de fick. Be dem 
berätta för klassen om det de lärde 
sig. Vilka andra principer om att ställa 
frågor kan de lära sig av personernas 
upplevelser? Hur kan ungdomarna 
tillämpa principerna på sina egna 
frågor?

• Be en klassdeltagare före klassen 
att förbereda sig för att återge berät
telsen i Markusevangeliet 9:14–27 
eller läs berättelsen för klassen. Dela 
klassen i tre grupper och ge varje 
grupp en av de tre iakttagelserna som 
äldste Jeffrey R. Holland gör i sitt tal 
”Jag tror”. Hur kan de använda sig 
av äldste Hollands iakttagelser när de 
eller någon de känner har frågor om 
evangeliet eller tvivlar på det?

• Skriv följande frågor på tavlan: 
”Varför vill Herren att vi ska vara ett 
frågeställande folk? Vilken är skillna
den mellan att ställa frågor om evan
geliet och tvivla på att det är sant? Be 
ungdomarna hitta svar på frågorna 
i delen ”Är det sant?” i president 
Dieter F. Uchtdorfs tal ”Spegelbilden 
i vattnet”. Vad mer lär de sig av den 
delen i president Uchtdorfs tal?

• Läs tillsammans de fyra första 
styckena i ”Mormons bok besvarar 

Undervisningstips

Du kan kontakta en klass
deltagare flera dagar före 
klassen och be henne eller 
honom att undervisa hela 
eller en del av lektionen. 
Uppmuntra ungdomen att 
använda lektionsförslagen 
under sina förberedelser.



230

själens frågor” i Predika mitt evangeli
um (s. 107). Låt varje klassdeltagare 
välja en av frågorna som listas som 
de eller någon de känner har funder
at över. Ge ungdomarna tid att läsa 

avsnittet i Mormons bok som anges 
för frågan de valde. Be dem berätta 
om svaren de hittar och förklara hur 
de kan använda Mormons bok till att 
hjälpa andra svara på liknande frågor.

När ungdomarna har gjort en av ovanstående aktiviteter ber du dem att gå igenom 
frågorna de skrev ner i början av lektionen. Ge dem tid att planera hur de tänker söka 
efter svar på sina frågor. Om möjligt låter du dem börja söka efter svar i skrifterna, de 
levande profeternas ord, Vägledning för de unga och andra resurser inom kyrkan.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan att hitta svar på 
sina egna frågor om evangeliet? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det 
här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta om tankar de fått under lektionen. Vad tänker de göra för att 
hitta svar på sina egna frågor om evangeliet? Uppmuntra dem att berätta vad de hittat 
under en kommande lektion.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren uppmuntrade 
dem han undervisade att 
själva tänka på skrifterna 
och att använda dem för 
att finna svar på sina egna 
frågor. Hur kan ungdo
marna som du undervisar 
välsignas när de lär sig att 
hitta svar på sina frågor 
om evangeliet?
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Utvalt material

Utdrag ur Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet”, 
KUV:s brasafton för unga vuxna, 1 nov. 2009

Så till nästa ämne. Hur är det med tvivel och frågor? 
Hur tar man reda på om evangeliet är sant? Är det 
okej att ha frågor om kyrkan och dess lära? Mina 
kära unga vänner, vi är ett frågeställande folk 
eftersom vi vet att frågor leder till sanningen. Det 
var så kyrkan började, med en ung man som hade 
frågor. Jag vet faktiskt inte hur man kan upptäcka 
sanningen utan att ställa frågor. I skrifterna hittar 
man sällan någon uppenbarelse som inte kommit 
som svar på en fråga. Närhelst en fråga uppstod och 
Joseph Smith inte var säker på svaret, gick han till 
Herren, och resultatet är de underbara uppenbar
elserna i Läran och förbunden. Den kunskap Joseph 
fick sträckte sig ofta långt utöver den ursprungliga 
frågan. Det beror på att Herren inte bara kan be
svara de frågor vi ställer. Ännu viktigare är att han 
kan ge oss svar på de frågor vi borde ha ställt. Låt 
oss lyssna på de här svaren.

Kyrkans missionsverksamhet är grundad på att 
ärliga undersökare ställer uppriktiga frågor. Frågor 
är vittnesbördets födelseplats. En del kan känna sig 
generade eller ovärdiga för att de har djuplodande 
frågor om evangeliet, men de behöver inte känna 
det så. Att ställa frågor är inget tecken på svaghet, 
det leder till tillväxt.

Gud befaller oss att söka svar på våra frågor (se Jak 
1:5–6) och ber oss bara att söka ”med ett uppriktigt 

hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus” 
(Moroni 10:4). När vi gör det kan sanningen om allt
ing uppenbaras för oss ”genom den Helige Andens 
kraft” (Moroni 10:5).

Var inte rädda. Ställ frågor. Var nyfikna, men tvivla 
inte! Håll alltid fast vid tron och vid det ljus ni redan 
fått. Eftersom vi inte kan se allt klart under jorde
livet, kan vi inte förstå allt just nu. Ja, jag skulle tro 
att om allt var tydligt för oss, så skulle det vara ett 
bevis på att allt hade hittats på av en dödlig männi
ska. Kom ihåg att Gud har sagt:

”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar. . . .

Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så 
mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar” (Jes. 55:8–9).

Men ni vet ju att en av avsikterna med jordelivet 
är att bli mer lik vår himmelske Fader, i tanke och 
i handling. Sett från det perspektivet kan sökandet 
efter svaren på era frågor föra er närmare Gud och 
stärka ert vittnesbörd i stället för att skaka det. Tro 
är ju ”inte att ha fullkomlig kunskap om något” 
(Alma 32:21), men när ni utövar tro och tillämpar 
evangeliets principer varje dag under alla förhållan
den, så får ni smaka på evangeliets ljuvliga frukter 
och därigenom kan ni veta att det är sant (se Matt. 
7:16–20; Joh. 7:17; Alma 32:41–43).
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag övervinna 
tvivel med tro?
Ibland har kyrkans medlemmar frågor om evangeliet. Det är normalt att ställa 
frågor, och när vi i tro söker efter sanningen, stärker vi våra vittnesbörd. Men 
när vi börjar ifrågasätta med tvivlande hjärtan, är det svårare för Herrens 
ande att leda oss. När vi söker efter svar, bör vi välja att ha tro på det som vi 
redan vet om evangeliet, besluta oss för att leva efter buden samt fortsätta med 
dagliga skriftstudier och bön. När vi gör detta, hjälper vår himmelske Fader 
oss att stärka våra vittnesbörd.

Förbered dig andligen

Studera under bön nedanstående resurser. Vilka resurser kan du använda för att 
undervisa de unga om att stärka sin tro och handskas med svåra frågor? Vad manas du 
till att säga?

Markus 5:35–36; 9:14–24; Johannes 
20:26–29; L&F 6:36 (Var inte rädda)

Helaman 5:12 (Bygg din grund på 
Jesus Kristus)

1 Nephi 15:24 (Lita till skrifterna)

Johannes 7:17; Jakobs brev 2:17–18, 22; 
3 Nephi 14:7–8; Ether 12:6, 12 (Handla 
i tro)

2 Nephi 2:11 (Motsats till allting)

L&F 46:10–14 (Några är det givet att 
veta, andra att tro på deras ord)

Vern P. Stanfill, ”Välj ljuset”, 
 Liahona, nov. 2015, s. 55–57

Neil L. Andersen, ”Joseph Smith”, 
Liahona, nov. 2014, s. 28–31

Rosemary M. Wixom, ”Återvänd till 
tron”, Liahona, maj 2015, s. 93–95

L. Whitney Clayton, ”Välj att tro”, 
Liahona, maj 2015, s. 36–39

Jeffrey R. Holland, ”Jag tror”, Liahona, 
maj 2013, s. 93–95

Sång: ”Barnets bön”, Barnens sångbok, 
s. 6.

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, and
ra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner och släktingar). Hur kan du hjälpa 
dem se att evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

Hur har du stärkt din tro? 
Hur har vår tids profeter, 
apostlar och ledare lärt oss 
att handla när vi har svåra 
frågor?

Vilka svåra frågor om 
evangeliet tycks en del 
ungdomar ha svårigheter 
med? Hur kan du hjälpa 
dem medan de i tro söker 
svar på de här frågorna?
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• Förklara att varje medlem, inklu
sive varje ung man eller ung kvinna, 
behöver ett personligt vittnesbörd 
om evangeliet. Be ungdomarna 
berätta om upplevelser som lärt dem 
betydelsen av att utveckla ett person
ligt vittnesbörd. Förklara att när vi 
utvecklar ett eget vittnesbörd, blir vi 
andligt oberoende.

• Du kan visa ungdomarna ett 
välbekant föremål i närbild, (så nära 

att föremålet inte går att känna igen) 
och be dem gissa vad det är. Visa dem 
sedan föremålet. Hur förändras vår 
förståelse när vi har rätt perspektiv? 
Fråga ungdomarna vad demonstra
tionen lärt dem om vikten av att ha 
ett evigt perspektiv. (För fler idéer, 
se Rafael E. Pino, ”Evangeliets eviga 
perspektiv”, Liahona, maj 2015, s. 
117–119.) Hur kan ett evigt perspektiv 
hjälpa ungdomarna medan de hand
skas med svåra frågor?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig att med tro söka efter svar på 
svåra frågor. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för din klass:

• Be en klassdeltagare att komma 
beredd att återge berättelsen i Markus 
9:14–27, eller läs berättelsen i klassen. 
Dela upp klassen i tre grupper och ge 
varje grupp en av de tre iakttagelserna 
som äldste Jeffrey R. Holland gör om 
berättelsen i sitt tal ”Jag tror”. Hur kan 
de använda sig av äldste Hollands 
iakttagelser när de eller någon de 
känner har svåra frågor eller tvivel om 
evangeliet?

• Låt ungdomarna att läsa liknelsen 
med syrgasmasken i äldste Neil L. 
Andersens tal ”Joseph Smith” (eller 
visa den delen av videon med äldste 
Andersens tal, som börjar omkring 
10 minuter in). Hur liknar stärkandet 
av den personliga tron att sätta på en 
syrgasmask? Vad säger äldste Ander
sen om att ”justera masken”? Vilket 
ytterligare råd kan ungdomarna 
hitta i det här talet om att lösa svåra 
frågor?

• I talet ”Återvänd till tron” berättar 
Rosemary M. Wixom om en ung mor 

som upplever tvivel. Återge berätt
elsen för klassen. Vad lär den här 
berätt elsen ungdomarna om vad de 
bör göra när de inte har svaren på 
svåra frågor? Vad kan eleverna lära 
sig av människorna i berättelsen som 
hjälpte den unga modern?

• Dela klassen i mindre grupper 
och ge varje grupp ett exemplar av 
äldste L. Whitney Claytons tal ”Välj 
att tro” eller ett exemplar av äldste 
Vern P. Stanfills tal ”Välj ljuset”. Be 
varje grupp att läsa en del av talet 
och markera delar som de tycker är 
relevanta eller meningsfulla. Be ung
domarna att berätta vad de lärt sig ge
nom Anden medan de studerade. Hur 
kan de relatera berättelsen om Sailor 
Gutzler eller äldste Stanfills cykeltur 
till processen att övervinna tvivel och 
gå framåt i tro?

• President Boyd K. Packer lärde: 
”Ett vittnesbörd finner man när 
man bär det!” (se ”Herrens lykta”, 
Nordstjärnan, juli 1983, s. 34). Varför 
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stärks våra vittnesbörd när vi bär 
dem? Läs Johannes 7:17; Ether 12:6, 
12; ochJakobs brev 2:17–18, 22 och 
diskutera vad de här skriftställena lär 

oss om att handla i tro. Hur visar vi, 
genom att handla efter den tro vi har, 
vår himmelske Fader att vi är redo att 
ta emot mer ljus och sanning?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de bättre hur de med tro kan 
handskas med svåra frågor om evangeliet? Förstår de bättre hur de kan hjälpa andra 
som kämpar med sådana frågor? Om du är bekymrad för några i klassen kan du enskilt 
föreslå att de talar med sina föräldrar, en ungdomsledare eller biskopen om sina frågor.

Inbjud till handling

Du kan uppmuntra ungdomarna att skriva ett kärleksfullt meddelande till en mindre 
aktiv medlem eller någon som kämpar med frågor.

Du kan också uppmuntra dem att sträva efter att stärka sina vittnesbörd nu genom 
dagliga böner och skriftstudier.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade dem 
han undervisade. När de 
hade det svårt förlorade 
han inte hoppet om dem 
utan fortsatte att älska 
och betjäna dem. Vad kan 
du göra för att följa hans 
exempel?
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Utvalt material

Utdrag ur Dallin H. Oaks, ”Bra, bättre, bäst”, Liahona, 
nov. 2007, s. 104–108

Vi bör först inse det faktum, att något är bra räcker 
inte för att man ska göra det. Antalet bra saker vi 
kan göra är många fler än vi hinner utföra. En del 
saker är bättre än bra, och det är dessa saker som 
bör prioriteras i vårt liv.

Jesus undervisade Marta om denna princip. Medan 
hon var ”helt upptagen med allt det som skulle stäl
las i ordning” (Luk. 10:40), satt hennes syster Maria 
”vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord” (v. 
39). När Marta klagade över att hennes syster hade 
lämnat henne ensam att sköta allting berömde Jesus 
Marta för det hon gjorde (v. 41), men undervisade 
henne om att ”bara ett är nödvändigt. Maria har valt 
den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne 
(v. 42).” Det var berömvärt att Marta ”gjorde sig 
bekymmer och oroade sig för så mycket” (se v. 41), 
men det var nödvändigare att lära sig evangeliet 
från Läromästaren. Skrifterna undervisar även på 
andra ställen om att en del saker är mer välsignade 
än andra (se Apg 20:35; Alma 32:14–15). . . .

När vi överväger olika val bör vi komma ihåg att 
det inte räcker att något är bra. Andra val är bättre, 
och ytterligare andra är bäst. Även om ett visst val 
kan kosta mer, kan dess mycket högre värde göra att 
det är det bästa valet av alla.

Tänk på hur vi använder vår tid i de val vi gör 
när det gäller att se på TV, spela videospel, surfa 
på internet eller läsa böcker och tidskrifter. Det är 
naturligtvis bra att se på sund underhållning eller 
skaffa sig intressant information. Men en del av det
ta är inte värt den del av vårt liv vi ger upp för att 
uppnå det. En del saker är bättre och andra är bäst. 
När Herren bad oss att söka efter kunskap sade han: 
”Söken i de allra bästa böcker efter visdom” (L&F 
88:118; kursivering tillagd). . . .

Låt mig ge några exempel på sådant som är bra, 
bättre och bäst:

Det är bra att tillhöra vår himmelske Faders sanna 
kyrka och hålla alla hans bud och utföra alla våra 
plikter. Men för att detta ska falla under kategorin 
”bäst” måste det göras i kärlek och utan högmod. 
Vi bör, som vi sjunger i den härliga psalmen, ”kröna 
vårt goda med broderskap” [”America the Beauti
ful”, Hymns, nr 338], genom att visa kärlek och 
omtanke mot alla vars liv vi påverkar.

Jag säger till våra hundratusentals hemlärare och 
besökslärare att det är bra att besöka våra tilldelade 
familjer, det är bättre att ha korta besök då vi un
dervisar om lärdomar och principer, och det bästa 
av allt är om vi kan påverka deras liv till det bättre. 
Samma utmaning gäller de många möten vi håller 
— det är bra att hålla ett möte, bättre att undervisa 
om en princip, men bäst att faktiskt förbättra liv som 
ett resultat av mötet.
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära mig 
fatta egna beslut?
En viktig del av att vara oberoende är att lära sig fatta egna beslut. Vår him
melske Fader är villig att vägleda oss, men han säger inte alltid till oss exakt 
vad vi bör göra. Han har gett oss handlingsfrihet och förväntar sig att vi ska 
låta vår kunskap, erfarenhet och tro vägleda våra egna beslut. Vi kan sedan be 
honom om bekräftelse på att vi har fattat rätt beslut.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna lära 
sig principer i evangeliet som handlar om att fatta beslut?

Alma 37:37 (rådgör med Herren)

L&F 9:7–9 (vår himmelske Fader väg
leder våra beslut efter att vi först har 
utforskat dem i våra egna sinnen)

L&F 58:26–29 (vi behöver inte befallas 
i allt utan ska verka med iver för en 
god sak)

Dallin H. Oaks, ”Bra, bättre, bäst”, 
Liahona, nov. 2007, s. 104–108

Jeffrey R. Holland, ”Med änglars  
tunga”, Liahona, maj 2007, s. 48 51

Richard G. Scott, ”Använd dig av 
bönens himmelska kraft”, Liahona, 
maj 2007, s. 8–11

Video: ”Fel väg”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de umgås med sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna tänka på nyliga 
händelser i världen som belyser vikt
en av andligt eller timligt oberoende.

• Läs L&F 58:26–29 tillsammans. 
Varför vill Herren inte ”befalla [oss] 

i allt”? Be ungdomarna lista viktiga 
beslut de kan behöva fatta under de 
kommande tio åren. Be dem tänka på 
hur det de lär sig under lektionen kan 
hjälpa dem fatta de här besluten.

Vilka viktiga beslut har du 
fattat? Hur fattade du de 
här besluten? Hur hjälpte 
Herren dig?

Vilka viktiga beslut står 
ungdomarna inför? Vilka 
principer i evangeliet kan 
hjälpa dem fatta de här 
besluten?



237

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan fatta egna beslut. 
Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa Läran och 
förbunden 9:7–9 och Alma 37:37 och 
be dem begrunda hur de kan tilläm
pa Herrens råd i de verserna på de 
viktiga beslut de kommer att fatta 
under de närmaste åren. Vad betyder 
det att ”rådgöra med Herren” om 
de här besluten? Vad betyder det att 
”utforska det i [vårt] eget sinne”? Be 
ungdomarna beskriva sina tankar och 
berätta om när de har rådgjort med 
Herren för att fatta beslut. Berätta 
också om egna upplevelser och bär 
vittnesbörd.

• Be klassen vara uppmärksamma 
på vad äldste Robert D. Hales lär ut 
om beslutsfattande genom att berätta 
om piloten som valde att inte delta 
i simulatorträningen (i hans tal ”Till 
aronska prästadömet: Förbered dig 
för beslutens decennium”). Be dem 
berätta vad de hittar. Be varje ung
dom läsa ett av styckena som börjar 
med ”Nu är rätta tiden” i äldste Hales 
tal och sedan berätta för klassen om 
vad äldste Hales råder dem att göra 
och hur valen de gör nu påverkar 
valen de kan göra senare i livet.

• Be ungdomarna läsa del 1 i äldste 
Dallin H. Oaks tal ”Bra, bättre, bäst” 
och berätta vad den lär dem om att 
fatta beslut. Vilken måttstock kan 
ung domarna använda för att avgöra 

vad som är bra, bättre och bäst? (Du 
kan läsa upp följande ord av äldste 
Oaks: ”Vi måste avstå från en del bra 
saker för att välja det som är bättre 
eller bäst eftersom detta utvecklar tro 
på Herren Jesus Kristus och stärker 
vår familj.”) Skriv rubrikerna Bra, 
Bättre och Bäst på tavlan och be ung
domarna skriva upp val som passar 
under de rubrikerna (om de behöver 
exempel ber du dem läsa del IV i äld
ste Oaks tal). Hur tänker ungdomarna 
tillämpa det de lär sig av aktiviteten 
på valen de behöver göra?

• Dela klassen i två grupper. Be ena 
gruppen läsa avsnittet ”Hur bör du 
be?” i äldste Richard G. Scotts tal 
”Använd dig av bönens himmelska 
kraft” och be den andra gruppen läsa 
avsnittet ”Hur besvaras böner?”. Be 
ungdomarna hitta svar på frågan i un
derrubriken för avsnittet de läser och 
samtala om det de hittar som grupp. 
Be sedan varje grupp undervisa den 
andra gruppen om det de lärde sig 
om att söka Herrens vägledning när 
man fattar beslut. De kan också titta 
på videon ”Fel väg” och berätta för 
varandra om hur den videon hjälper 
dem förstå hur Herren kan vägleda 
oss. Fråga dem vad de tänker göra för 
att tillämpa råden när de fattar sina 
egna beslut.

Studietips

Begrundan. Under första 
aktiviteten i den här delen 
ombads ungdomarna be
grunda hur ett skriftställe 
kan tillämpas på de viktiga 
beslut de behöver fatta. 
Begrundan – att ta sig 
tid till att tänka djupt på 
något vi har läst eller hört 
– kan hjälpa oss ta emot 
intryck från Anden. Ett 
bra sätt att begrunda är att 
ställa frågor till oss själva 
medan vi läser. Uppmun
tra ungdomarna att ta sig 
tid till att begrunda under 
sina egna skriftstudier.
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur man fattar egna 
beslut? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren förberedde sig 
för att utföra sin mission 
genom att be, fasta och 
söka sin himmelske Faders 
hjälp. Hur kan du följa 
Frälsarens exempel när 
du förbereder dig för att 
undervisa?
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Utvalt material

”Hur man sätter mål”, Predika mitt evangelium, s. 
146–147

Målsättningar återspeglar vårt hjärtas önskningar 
och vår vision av vad vi kan uträtta. Genom mål och 
planer omvandlas våra förhoppningar till handling. 
Att sätta upp mål och planera är att handla i tro. Sätt 
upp mål under bön som harmonierar med Frälsa
rens befallning: ”Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den 
helige Andes namn” (Matt. 28:19).

Sätt upp mål för varje indikator. Du kan också sätta 
upp mål för din personliga utveckling. Gör allt du 
kan för att uppnå dina målsättningar samtidigt som 
du respekterar andra människors handlingsfrihet. 
Det främsta tecknet på framgång ligger inte i att 
enbart uppnå målsättningar utan i det tjänande du 
utför och hur andra människor utvecklas. Målsätt
ningar är ett sätt att hjälpa dig åstadkomma mycket 
gott bland vår himmelske Faders barn. De ska inte 
användas för att få uppmärksamhet.

Noggrant genomtänkta mål ger dig klar vägledning 
och hjälper dig att fylla dina dagar med aktivitet
erna som hjälper människor att stärka sin tro på 
Frälsaren och närma sig dop, konfirmation och 
fullständig aktivitet i kyrkan. Uppfordrande mål 
hjälper dig att arbeta effektivt och leder till att du 
tänjer dina gränser och utvecklas. Följ nedanstående 
riktlinjer när du sätter mål:

•  Följ Anden.

•  Inrikta dig på indikatorerna.

•  Inrikta dig på människor. Fastän du använder 
dig av siffror ska du se till att du bakom 
dina siffror kan ta fram namn på människor, 
närhelst det är möjligt.

•  Var konkret och realistisk, men sätt upp mål 
som gör att du måste anstränga dig.

•  Gör veckovisa och dagliga målsättningar.

•  Sätt upp mål för personliga och gemensamma 
studier, bland annat språkstudier om du lär 
dig ett annat språk.

•  Utvärdera dina framsteg varje dag, varje 
vecka och efter en sexveckorsperiod. När du 
inte lyck as uppnå ett mål, så utvärdera dina 
ansträngningar och sök efter sätt att nå målet. 
Anpassa dina förväntningar efter behov.

Med tiden kanske din missionspresident upprättar 
prestationsnormer eller missionsmål som är avsed
da att stärka din vision och öka din tro. Distrikts, 
zons och missionsnormer hjälper dig att anstränga 
dig, arbeta effektivt och prestera ännu mer. De ska 
inte användas som krav som tvingar på dig och din 
kamrat särskilda målsättningar.

”Jag är övertygad om att om vi inte sätter mål i vårt liv 
och lär oss att behärska de metoder som gör att vi kan nå 
våra mål, kommer vi när vi befinner oss i hög ålder och ser 
tillbaka på vårt liv, att upptäcka att vi bara nådde en liten 
del av vår fulla potential. När vi lär oss principerna för 
att sätta upp mål så får det stor betydelse för de resultat vi 
uppnår i detta liv” (Äldste M. Russell Ballard, tal hål
let till unga vuxna i Salt Lakeområdet, 18 okt. 1981).
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli oberoende 
genom att sätta mål?
Betydelsefulla mål och noggrann planering kan hjälpa oss utföra arbetet Her
ren vill att vi ska göra. Att sätta egna mål för livet är en viktig del av att bli obe
roende. Det betyder att man måste göra mer än att bara önska eller drömma. 
Som president Thomas S. Monson lärde: ”Önskningar får inte något att hända. 
Herren förväntar sig att vi tänker. Han förväntar sig att vi handlar. Han förvän
tar sig att vi anstränger oss. Han förväntar sig att vi har ett vittnesbörd. Han 
förväntar sig att vi är hängivna” (”Till undsättning”, Liahona, juli 2001, s. 58). 
När vi planerar noggrant och arbetar ihärdigt för att nå våra mål ökar Herren 
vår förmåga och hjälper oss nå vår potential.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå vikten av att sätta mål om att bli oberoende?

1 Kung. 18:21; Matt. 6:24 (vi kan inte 
tjäna två herrar)

Fil. 3:13–14 (vi kan sträcka oss mot 
våra mål och jaga mot dem)

2 Nephi 32:9 (vi bör söka Herrens 
vägledning i allt vi gör)

Alma 34:32–33 (detta liv är tiden att 
bereda sig att möta Gud)

L&F 58:27–29 (vi ska verka med iver 
för goda saker)

Quentin L. Cook, ”Välj förståndigt”, 
Liahona, nov. 2014, s. 46–49

L. Tom Perry, ”Höj ribban”, Liahona, 
nov. 2007, s. 46–49

”Hur man sätter mål”, Predika mitt 
evangelium, s. 146–147

Video: ”Trägen vinner”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de umgås med sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om saker 
de upplevt nyligen som förstärkte en 

sanning i evangeliet som de har lärt 
sig om.

Vilka mål har du satt i ditt 
liv? Vad gjorde du för att 
uppnå dina mål? Hur har 
målen hjälpt dig bli mer 
oberoende?

Vilka mål vet du att ung
domarna har satt? Hur kan 
du uppmuntra dem att 
sätta värdiga mål?
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• Berätta för ungdomarna om några 
mål du har satt under ditt liv. Nämn 
både långsiktiga och kortsiktiga mål. 
Förklara hur du bestämde dig för att 
sätta upp dessa mål, vad du gjorde för 

att uppnå dem och hur det har välsig
nat dig. Uppmuntra ungdomarna att 
berätta om liknande upplevelser som 
de har haft.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna bli mer oberoende genom att de lär 
sig sätta personliga mål. Välj med Andens ledning en eller flera aktiviteter som funger
ar bäst för din klass:

• Be hälften av klassen läsa äldste 
Quentin L. Cooks berättelse om hans 
samtal med en ung man i tonåren (i 
hans tal ”Välj förståndigt”) och resten 
att läsa äldste L. Tom Perrys berättelse 
om när hans son tränade höjdhopp (i 
hans tal ”Höj ribban”). Be ungdom
arna kortfattat återge sin berättelse 
för resten av klassen och förklara vad 
berättelserna lärde dem om att sätta 
mål. Låt dem berätta om när de up
plevt något liknande. Hur tänker de 
tillämpa det berättelserna lär dem för 
att bli bättre på att sätta och nå mål?

• Be ungdomarna berätta om några 
mål som de har och varför det är vik
tigt att ha mål. Be dem läsa ”Hur man 
sätter mål” i Predika mitt evangelium 
(s. 150–151) och söka efter varför mål 
är viktiga. Be dem sedan berätta om 
det de hittar. Med biskopens godkän
nande kan du be heltidsmissionärerna 
eller en nyligen hemkommen mis
sionär förklara hur viktigt det är att 
sätta mål som missionärer. Hur kan 
ungdomarna bli bättre missionärer av 
att lära sig att sätta mål i dag? Du kan 
be andra medlemmar i församlingen 
att prata med ungdomarna om varför 
det är viktigt att sätta mål under and
ra tidpunkter i livet.

• Be ungdomarna skriva ner de mål 
de satt upp för sig själva. Gå tillsam
mans med ungdomarna igenom 
riktlinjerna för att sätta mål på sidor
na 150–151 i Predika mitt evangelium. 
Vilka av dessa riktlinjer kan hjälpa 
ungdomarna nå målen de skrev ner 
tidigare? Be dem välja ett av målen 
och skriva ner hur de tänker tillämpa 
de här riktlinjerna och på så sätt få 
hjälp att nå sina mål. Be några elever 
berätta vad de har skrivit.

• Be ungdomarna läsa L&F 58:27–29 
och sedan lista mål de vill sätta som 
kan hjälpa dem ”verka med iver för 
en god sak” och ”åstadkomma myck
et rättfärdighet”. Uppmuntra dem att 
visa sin lista för andra klassdeltagare 
och förklara vad de gör eller kan göra 
för att nå de här målen. Be dem läsa 
de andra skriftställena som listas i det 
här förslaget och berätta om vad de 
skriftställena lär dem om att sätta mål.

• Visa videon ”Trägen vinner” och 
ge ungdomarna några minuter till att 
skriva ner det videon lär dem om att 
sätta och uppnå mål. Låt dem berätta 
om sina tankar för klassen. Vad gjorde 
Tyler för att nå sitt mål att verka som 
missionär, trots att det innebar att 

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] genast 
engagera dem som verkar 
tappa intresset och upp
märksamheten” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 72).
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han fick skjuta upp sitt mål att spela 
basket? (Ni kan läsa 1 Kungaboken 
18:21 och Matteus 6:24 under diskus
sionen.) Be ungdomarna tänka på 

något som de känner starkt för. Har 
de någonsin varit tvungna att välja 
mellan det och ett annat värdigt mål? 
Vad lär de sig av Tylers exempel?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de bättre hur de kan sätta 
personliga mål? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade dem 
han undervisade. Han 
kände till deras intres
sen, förhoppningar och 
önskningar och vad som 
hände i deras liv. Vad kan 
du göra för att förstå int
ressena och behoven hos 
ungdomarna du under
visar? Hur kan det påver
ka ditt sätt att undervisa 
dem?
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förbereda mig för 
att bli ekonomiskt oberoende?
Herren har välsignat oss med resurser och han förväntar sig att vi ska förval
ta dessa resurser på ett förståndigt sätt. Han vill att vi ska vara ekonomiskt 
oberoende så att vi kan försörja oss själva och tjäna andra. För att göra det bör 
vi betala vårt tionde och ge offergåvor, undvika onödiga skulder, göra upp och 
använda en budget och leva efter den.

Förbered dig andligen

Vilka skriftställen eller andra resurser kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av ekon
omiskt oberoende och förbereda dem för att leva sparsamt?

Mal. 3:10–11 (tiondets välsignelser)

2 Nephi 9:30, 51; Jakobs bok 2:13–14, 
17–19; Alma 1:29–30; 4:6–8 (vi bör an
vända våra rikedomar till att välsigna 
andra)

L&F 19:35 (Herren liknar skulder med 
träldom)

Robert D. Hales, ”Så blir vi spar
samma familjeförsörjare timligt och 

andligt”, Liahona, maj 2009, s. 7–10; 
se också filmen ”Att bli förståndiga 
familjeförsörjare”

”Skulder”, Stå fast i din tro s. 138–139

”Tionde och offergåvor”, Vägledning 
för de unga (2011), s. 38–39

Förbered allt som behövs: Familjens 
ekonomi (häfte, 2007)

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband mel
lan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra 
klasser i kyrkan eller när de umgås med sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Uppmuntra ungdomarna att berät
ta om något de lärt sig nyligen under 
sina personliga skriftstudier.

• Be ungdomarna förklara hur 
verktyg kan vara både bra och dåliga, 
beroende på hur de används (som en 
råttfälla, hammare eller tändsticksask, 

du kan ta med dig ett föremål och 
använda det som visuellt hjälpmedel). 
Visa lite pengar för ungdomarna och 
be dem förklara hur man kan använ
da pengar på bra och dåliga sätt. Hur 
kan vi använda dem till att välsigna 
andra och föra Herrens verk framåt?

Hur har du välsignats av 
att följa kyrkans ledares 
råd om ekonomiskt obe
roende? Varför tror du att 
oberoende är en viktig 
princip i det återställda 
evangeliet?

Vad behöver ungdomarna 
lära sig om att försörja 
sig själva och andra? Hur 
välsignas de och deras 
framtida familjer om de 
följer rådet att vara ekon
omiskt oberoende?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå vikten av ekonomiskt obe
roende. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar 
bäst för din klass:

• Skriv följande ord av äldste Rob
ert D. Hales på tavlan: ”De tre mest 
kärleksfulla orden är: ’Jag älskar dig’ 
och … de fyra mest omtänksamma 
orden till dem vi älskar är: ’Vi har 
inte råd.’” Be ungdomarna läsa om 
hur äldste Hales berättade att han 
ville köpa en klänning till sin hust
ru (i hans tal ”Så blir vi sparsamma 
familjeförsörjare timligt och andligt”) 
eller visa filmen ”Att bli förståndiga 
familjeförsörj are”. Be ungdomarna 
fundera på och berätta om varför 
äldste Hales säger att de fyra mest 
omtänksamma orden är ”vi har inte 
råd”. Hur välsignas vi när vi lever 
inom våra tillgångar? Hur kan ung
domarna följa syster Hales exempel? 
Hur kan hennes exempel hjälpa 
dem när de frestas att leva över sina 
tillgångar?

• Be klassen skriva två listor på tav
lan, en som beskriver det som världen 
säger till oss om pengar och en som 
beskriver det Herren säger till oss om 
pengar. Be dem läsa de skriftställen 
som anges i det här förslaget och söka 
efter sådant de kan lägga till sina 
listor. Fråga ungdomarna vad de kan 
göra i dag för att leva efter Herrens 
undervisning om pengar. Be dem 
skriva upp sina tankar på tavlan. Låt 
ungdomarna välja var sin sak på list
an som de vill börja arbeta på under 

veckan. Be dem berätta om sina plan
er, om de känner sig trygga i detta.

• Låt en klassdeltagare läsa L&F 
19:35. Varför liknar Herren skulder 
vid träldom? Be ungdomarna läsa 
avsnittet ”Skulder” i Stå fast i din 
tro. Låt hälften av klassen söka efter 
anledningar till att vi bör undvika 
skulder och resten söka efter råd om 
hur vi kan hålla oss skuldfria. Be dem 
undervisa varandra om det de lär 
sig och om varför de tror att Herren 
vill att vi ska undvika skulder. Hur 
påverkas vår andlighet av vårt sätt att 
hantera våra pengar?

• Fråga ungdomarna vad de tror att 
första presidentskapet skulle under
visa om att hantera ekonomin. Skriv 
förslagen på tavlan. Ge varje klass
deltagare ett exemplar av broschyren 
Förbered allt som behövs: Familjens 
ekonomi. Läs första presidentskapets 
budskap tillsammans. Vilka råd ger 
första presidentskapet om ekonomi? 
Vilka välsignelser lovar de oss? Be 
varje klassdeltagare att läsa en av de 
grundläggande principerna för familj
ens ekonomi och sammanfatta den 
med egna ord för resten av klassen. 
Hur kan ungdomarna tillämpa de här 
principerna i dag? Berätta om när du 
har tillämpat de här principerna och 
låt ungdomarna göra detsamma.

Studietips

Söka efter lärosatser. I den 
här delen ombeds ungdo
marna att söka i skrifterna 
för att hitta det som Her
ren undervisar om pengar. 
När de läser skrifterna, 
be dem då att söka efter 
de lärosatser (eller eviga 
sanningar) som skrifterna 
undervisar om. Uppmunt
ra dem att ställa frågor 
som: ”Vad kan jag lära mig 
om den här lärosatsen? 
Skiljer det sig från mina 
tidigare funderingar eller 
det jag har lärt mig förut? 
Inspirerar det mig att 
förändra något i mitt liv?” 
Uppmuntra ungdomar
na att använda liknande 
frågor under sina egna 
skriftstudier.
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När ni har genomfört en av ovanstående aktiviteter ger du ungdomarna tid till att 
börja fylla i ”Arbetsblad för budget” i broschyren Förbered allt som behövs: Familj
ens ekonomi. De kan utgå från sin faktiska inkomst eller använda hypotetiska siffror. 
Uppmuntra dem att be sina föräldrar om råd och vägledning.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Har de tillräckligt stor förståelse för 
hur viktigt ekonomiskt oberoende är att de kan förklara det för någon annan? Har de 
några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp. Du 
kan till exempel be dem berätta hur det har gått i början av nästa lektion.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren hjälpte sina lär
jungar upptäcka lärosatser 
i evangeliet i deras egna 
upplevelser och i den 
värld som omgav dem. 
Vilka upplevelser eller ex
empel kan du berätta om 
från det dagliga livet som 
kan hjälpa ungdomarna 
se de andliga fördelarna 
med att vara ekonomiskt 
oberoende?
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Utvalt material

Utdrag ur Förbered allt som behövs: Familjens 
ekonomi, (häfte, 2007)

Budskap Från Första Presidentskapet

Kära bröder och systrar!

Sista dagars heliga har under många år tillråtts att 
förbereda sig för motgångar genom att spara lite 
pengar. Att göra det ökar starkt tryggheten och väl
befinnandet. Varje familj har ansvaret att i görligaste 
mån sörja för sina egna behov.

Vi uppmanar er var ni än befinner er i världen att 
bereda er för svårigheter genom att se till era eko
nomiska villkor. Vi uppmanar er att vara försiktiga 
med utgifter, att behärska er i inköp för att undvika 
skulder. Betala av skulder så snart ni kan och befria 
er från sådant slaveri. Spara regelbundet lite pengar 
för att så småningom bygga upp en reservfond.

Vi ber er att handla förståndigt då ni lagrar mat och 
vatten och sparar pengar. Gå inte till ytterligheter. 
Det är till exempel inte förståndigt att skuldsätta sig 
för att omgående få ett matförråd. Med noggrann 
planering kan ni med tiden få ett hemförråd och en 
ekonomisk reserv.

Om ni har betalt era skulder och har en ekonomisk 
reserv, även om den är liten, känner ni och era barn 
er tryggare och får åtnjuta större frid i hjärtat. Må 
Herren välsigna er i arbetet med familjens ekonomi.

Första presidentskapet

De Grundläggande Principerna För Familjens 
Ekonomi

Betala Tionde Och Offergåvor

En framgångsrik familjeekonomi börjar med att 
betala ett ärligt tionde och att ge ett generöst faste
offer. Herren har lovat att öppna himlens fönster 

och utgjuta stora välsignelser över dem som trofast 
betalar tionde och fasteoffer (se Malaki 3:10).

Undvik Skulder

Att spendera mindre pengar än vad inkomsten 
ger är grundläggande för er ekonomiska trygghet. 
Undvik skuldsättning, med undantag för köp av ett 
enkelt hem eller betalning av utbildning eller andra 
nödvändiga behov. Spara pengar för att kunna köpa 
det som ni behöver. Om ni har skulder så betala av 
dem så snabbt som möjligt.

Gör Upp Och Följ En Budget

För uppteckning över era utgifter. Anteckna och gå 
igenom varje månads inkomster och utgifter. Bestäm 
hur ni ska minska på onödiga utgifter. Använd den 
här informationen för att göra upp en familjebudget. 
Planera för vad ni ska ge som donationer till kyrkan, 
hur mycket ni ska spara och vad ni ska spendera 
till mat, bostad, el, värme, vatten, telefon, transport, 
kläder, försäkring och så vidare. Disciplinera er till 
att leva inom era budgetramar.

Bygg Upp En Reserv

Bygg så småningom upp en reserv och använd den 
enbart för nödsituationer. Om ni regelbundet sparar 
lite pengar kommer det att förvåna er hur mycket 
det växer med tiden.

Undervisa Familjens Medlemmar

Lär familjens medlemmar principerna för en god 
ekonomi. Engagera dem i att göra upp en budget 
och sätta familjens ekonomiska mål. Undervisa om 
principerna hårt arbete, sparsamhet och sparande. 
Betona vikten av att skaffa sig så mycket utbildning 
som möjligt.
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NOVEMBER: ANDLIGT OCH TIMLIGT OBEROENDE

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag stå som 
vittne om Gud?
När vi döptes lovade vi att ”stå som vittnen om Gud alltid och i allting och 
överallt” (Mosiah 18:9). Eftersom världens normer alltmer skiljer sig från Guds 
bud måste vi ofta försvara vår tro. När vi gör det bör vi följa Frälsarens ex
empel, som modigt och kärleksfullt försvarade sanningen. Om vi bygger vår 
grundval på ”klippan, vår Återlösare” har de sista dagarnas ”mäktiga storm” 
inte ”någon makt att dra [oss] ned … tack vare den klippa som [vi] är byggda 
på” (Helaman 5:12).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan motivera ungdomarna 
att modigt stå som vittnen om Gud?

1 Nephi 8:24–34 (Lehis syn om 
livets träd och den stora och rymliga 
byggnaden)

Rom. 1:16–17 (skäms inte för 
evangeliet)

1 Tim. 4:12 (var ett föredöme för de 
troende)

1 Petr. 3:12–17 (var alltid beredda att 
svara var och en som ställer frågor om 
vår tro)

L&F 100:5–8 (löften till dem som 
förkunnar Guds ord)

1 Nephi 17:48–55; Mosiah 13:1–9; 
17:1–4; Moroni 1:1–3 (exempel på 
personer som var trofasta evangeliet 
trots förföljelser)

Thomas S. Monson, ”Var stark och 
frimodig”, Liahona, maj 2014, s. 66–69

Jeffrey R. Holland, ”Priset för och 
välsignelserna av ett lärjungeskap”, 
Liahona, maj 2014, s. 6–9

Neil L. Andersen, ”Andliga virvelvin
dar”, Liahona, maj 2014, s. 18–21

Video: ”No Cussing Club”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

När har du behövt förs
vara din tro? Vad gjorde 
att du var förberedd på att 
göra det? Vilka upplev
elser kan du berätta om för 
ungdomarna?

När har du sett ungdo
marna stå som vittnen om 
Gud? I vilka situationer 
behöver de försvara sin 
tro? Hur kan de stärka och 
stödja varandra?
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• Be ungdomarna att berätta om när 
de fick tillfälle att lära eller undervisa 
utanför klassen nyligen. Hur fick de 
hjälp av principerna som de lärt sig 
under veckorna som har gått?

• Ta med dig två magneter till 
lektionen och visa hur magneterna 
dras till varandra. Vänd sedan på 
magneterna och visa hur de stöter 

bort varandra. Fråga ungdomarna 
hur man kan använda två magneter 
för att illustrera följande uttalande av 
president Thomas S. Monson: ”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” 
(”Prästadömets kraft”, Liahona, maj 
2011, s. 66).

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan inspirera ungdomarna att stå som vittnen om Gud trots 
motstånd. Välj med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
din klass:

• Läs tillsammans 1 Nephi 8:24–34 
och fråga ungdomarna vilka sam
band de ser mellan den här delen av 
Lehis syn och deras egna liv. Berätta 
om när du själv behövde stå för det 
du tror på trots kritik eller motstånd. 
Låt ungdom arna berätta om liknande 
upplevelser de har haft.

• Ge klassdeltagarna möjlighet att 
berätta om personer i skrifterna som 
var trofasta mot evangeliet trots 
förföljelser (några exempel finns 
i skriftställena som listas i det här 
förslaget). Läs tillsammans i skrifterna 
om dessa personer. Vad kan klassdel
tagarna lära sig av dessa exempel och 
som kan tillämpas på deras liv i dag? 
Under samtalet kan ungdomarna 
skumma igenom andra skriftställen 
som listas i det här förslaget.

• Låt klassdeltagarna titta på videon 
”No Cussing Club” och vara upp
märksamma på uttalanden som kan 
inspirera dem att stå som vittnen om 
Gud. I vilka situationer behöver de 
försvara sin tro och sina normer? Vad 
gör de för att försvara sin tro? Hur 
kan de följa exemplet i videon?

• Dela klassen i tre grupper och ge 
varje grupp ett av talen som listas i 
det här förslaget. Be grupperna gå 
igenom sitt tilldelade tal och göra en 
lista över kraftfulla citat som de kan 
använda för att uppmuntra någon att 
försvara evangeliets sanningar. Låt 
varje grupp berätta för klassen hur 
de skulle återge dessa citat för andra. 
De kan till exempel göra ett collage 
med citatet som de kan visa för andra 
klassdeltagare under veckan för att 
påminna varandra om det ni samta
lade om.

Undervisningstips

”Diskussioner i mindre 
grupper [kan] genast 
engagera dem som verkar 
tappa intresset och upp
märksamheten” (Undervis
ning: Den högsta kallelsen, 
s. 72).
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Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Känner de sig motiverade att stå 
som vittnen om Gud? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren älskade dem 
han undervisade. När de 
hade det svårt förlorade 
han inte hoppet om dem 
utan fortsatte att älska 
och betjäna dem. Vad kan 
du göra för att följa hans 
exempel?
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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).

Ungdomarna i din klass 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. Lektion
erna 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.

Förslag att välja mellan den här månaden:

Jul: Hur kan jag vittna om att Jesus Kristus är Guds son?
Hur kan jag lära mig att verka mer effektivt i kyrkan?
Hur kan jag bli en bättre ledare?
Hur kan jag bli en bättre lärare?
Vilka effektiva sätt finns det att berätta för andra om evangeliet?
Hur kan jag förstå symbolerna som används för att undervisa om Kristi andra ankomst?
Vad kan jag lära mig av skrifterna som hjälper mig förbereda mig för Kristi andra ankomst?

December: Bygga upp Guds 
rike i de sista dagarna
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Jul: Hur kan jag vittna om att 
Jesus Kristus är Guds son?
Julen är en tid att minnas Frälsarens födelse och förnya vår uppskattning för 
den stora gåvan som hans fullkomliga liv och försoningsoffer är. I skrifternas 
redogörelser om hans födelse finner vi mönster för lärjungeskap – från laman
iten Samuel, som modigt profeterade om hans ankomst, till nephiterna, som 
trofast väntade på tecknet på hans födelse, till herdarna, som berättade att 
Guds Son hade fötts, till de vise männen, som såg att profetian hade uppfyllts 
och reste mycket långt för att se judarnas kung. Liksom de forntida trofasta 
heliga vill vi berätta för andra om våra vittnesbörd om Jesus Kristus och de 
”bud till [oss] om en stor glädje” som vi har funnit i hans återställda evangeli
um (Luk. 2:10).

Förbered dig andligen

Studera under bön nedanstående resurser. Vad tror du kan motivera ungdomarna att 
vittna om Frälsaren?

Matteus 2; Lukas 2 (Jesus Kristus 
föds)

Helaman 14 (lamaniten Samuel pro
feterar om Jesu Kristi födelse)

3 Nephi 1:4–22 (nephiterna ser tecknet 
på Kristi födelse)

Henry B. Eyring, ”Den fullkomliga 
gåvan”, första presidentskapets jul
andakt 2012

”Den levande Kristus: Apostlarnas 
vittnesbörd”, Liahona, apr. 2000, s. 2–3

Videor: ”Han är gåvan”, ”En Frälsare 
är född – julvideo”

Skapa samband

Använd klasstimmens första minuter till att hjälpa ungdomarna att skapa samband 
mellan det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta hur de 
tillämpade det de lärde sig förra veck
ans klass under veckan.

• Be ungdomarna berätta hur de firar 
Frälsarens födelse. Vilka traditioner 
hjälper dem komma närmare Kristus?

Vilka skriftställen eller 
tal av nutida profeter har 
stärkt ditt vittnesbörd om 
Jesu Kristi gudomlighet? 
Hur har det vittnesbördet 
påverkat ditt liv? När har 
du använt dessa skrift
ställen eller tal för att 
hjälpa andra stärka sina 
vittnesbörd?

När har du hört ungdom
arna vittna om Frälsaren? 
Vad kan du göra för att 
uppmuntra dem att vittna 
för andra?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan motivera ungdomarna att vittna om Jesus Kristus. Välj 
med Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Visa en av videorna som listas i 
det här förslaget och be ungdomarna 
berätta om sina tankar och känslor 
om Frälsaren för varandra. Vittna om 
Frälsarens gudomlighet och ge ung
domarna tillfälle att göra detsamma. 
Uppmuntra ungdomarna att visa en 
av videorna under en hemafton eller 
på sociala media. Under en kom
mande lektion ber du dem berätta om 
hur det gick.

• Gå igenom skildringarna om Fräls
arens födelse, både i Nya testamentet 
och Mormons bok, genom att läsa 
några av skriftställena som listas i det 
här förslaget tillsammans. Vad hittar 

ungdomarna i dessa skriftställen som 
inspirerar dem att vittna för andra, 
som lamaniten Samuel och herdarna 
gjorde? Vilka andra insikter fick de? 
Låt ungdomarna begrunda och sam
tala om hur de kan vittna om Jesus 
Kristus under den här julen.

• Sjung julpsalmer tillsammans och 
låt ungdomarna samtala om hur de 
inspireras av sångernas budskap. 
Vilka skriftställen kan de berätta om i 
samband med dessa psalmer? Om det 
är lämpligt kan ni sjunga julsånger 
tillsammans som klass för grupper i 
samhället.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Känner de sig motiverade att vittna 
om Jesus Kristus för andra? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? 
Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisningstips

”När vi undervisar om 
evangeliet bör vi ödmjukt 
erkänna att den Helige 
Anden är den verklige 
läraren. Vi har förmånen 
att få verka som redskap 
varigenom den Helige 
Anden kan undervisa, vitt
na, trösta och inspirera” 
(Undervisning: Den högsta 
kallelsen s. 41).

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren använde skrift
erna för att undervisa och 
vittna om sitt uppdrag. 
Han lärde människorna att 
själva tänka på skrifterna 
och att använda dem för 
att finna svar på sina egna 
frågor. Hur kan du hjälpa 
ungdomarna att tillämpa 
det de lär sig i skrifterna?
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag lära mig att verka 
mer effektivt i kyrkan?
När Herren kallar oss att verka så ger han oss också förmågan att tjäna trofast. 
När vi lär oss om våra ansvar och sedan flitigt utför dem hjälper Herren oss. 
Vi välsignas också i våra ämbeten när vi lyssnar till råden från kyrkans ledare. 
På så sätt arbetar vi tillsammans med honom med att bygga upp hans rike och 
tjäna hans barn.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspir
eras du att dela med dig av till ungdomarna?

Jer. 1:5–9; Mosiah 2:11; Moses 6:31–34 
(profeter som stärktes av Herren så de 
kunde utföra sina uppgifter)

Joh. 15:16; Trosartiklarna 1:5 (Gud kal
lar oss att verka genom uppenbarelse)

Jakobs bok 1:17–19; L&F 4; 107:99; 
121:34–36 (vi bör verka med all iver i 
våra ämbeten)

L&F 25 (Emma Smith tar emot 
råd om hur hon kan utföra sina 
ansvarsuppgifter)

Thomas S. Monson, ”Frälsarens upp
maning att tjäna”, Liahona, aug. 2012, 
s. 4–5

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, familjen, seminariet, 
andra klasser i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att 
evangeliet är relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse de haft nyligen då de un
dervisade om evangeliet. Vad var det 
som de kände gick bra? Vad skulle de 
vilja förbättra?

• Be ungdomarna samtala om 
ämbeten de har haft i kyrkan. Vilka 
ansvarsuppgifter hade de? Vad var 
svårt eller en utmaning med ämbetet? 
Hur hjälpte Herren dem? Berätta 
om en egen upplevelse och bär ditt 
vittnesbörd.

Hur hjälper Herren dig 
när du utför dina äm
beten? Vilka upplevelser 
kan du berätta om för 
ungdomarna?

Vilka av ungdomarna du 
undervisar har ett ämbete? 
Varför är det viktigt att 
de redan nu vet hur man 
verkar i kyrkan på ett 
effektivt sätt?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de på ett effektivt sätt 
kan verka i kyrkan. Välj med den Helige Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för din klass:

• Be varje klassdeltagare läsa ett 
av skriftställena som listas i det här 
förslaget och se vilka principer om 
att utföra sina ämbeten som Herren 
undervisar om. Be ungdomarna be
rätta vad de hittar. Vad inspireras de 
att göra av skriftställena?

• Be ungdomarna återge berättelser i 
skrifterna som handlar om en person 
som fick ett svårt uppdrag och som 
fick hjälp av Herren (se skriftställena 
som listas i det här förslaget om ni 
behöver idéer) Se om ni kan hitta en 
bild på berättelserna i Evangeliebilder. 
Vad är det i berättelserna som inspir
erar dem? Vad lär berättelserna dem 
om att utföra ämbeten man får?

• Be ungdomarna läsa president 
Thomas S. Monsons budskap ”Fräls
arens uppmaning att tjäna” och söka 
efter ett citat de kan återge om hur 
man kan verka trofast i ämbeten i 
kyrkan. Be klassdeltagarna läsa upp 
sina citat och förklara varför president 
Monsons råd är betydelsefullt. Hur 
tänker de tillämpa det de lärde sig i 
sina ämbeten i dag och i framtiden?

• Skriv rubrikerna Råd och Löften 
på tavlan. Be ungdomarna gå igen
om L&F 25 och identifiera råden 
och löftena som Herren gav Emma 
Smith om hennes ämbete. Be dem att 
skriva det de hittar på tavlan. Hur 
kan de råden och löftena tillämpas på 
ämbetena som ungdomarna får? Be 
ungdomarna som har haft ämbeten 
berätta om råden och löftena de fick 
när de avskildes. Du kan också be
rätta om det du minns. Hur har dessa 
löften uppfyllts?

• Läs tillsammans L&F 107:99. Be 
ungdomarna föreställa sig att de har 
fått ett visst ämbete i församlingen 
eller staven och be dem berätta vilket 
ämbete de tänker på (se ”Översikt 
över ämbeten” på s. 161–168 i Hand
bok 2: Kyrkans förvaltning). Vad kan 
de göra för att ta reda på vilka ansvar 
som följer med deras ämbete? (De 
kan till exempel använda skrifterna, 
Handbok 2, eller någon som verkar i 
det ämbetet.) Låt ungdomarna stud
era ämbetet under klasstiden eller be 
dem göra det under den kommande 
veckan och sedan berätta om det de 
lär sig under nästa lektion.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de hur de kan verka på ett effektivt sätt i kyrkan? Har de några frågor? Kan ni 
behöva tala mer om det här ämnet?

Studietips

Hitta principer. Första 
aktiviteten i den här delen 
ber ungdomarna att söka 
i skrifterna efter principer 
(eller eviga sanningar) om 
hur man bör verka i Guds 
rike. Uppmuntra dem att 
ställa frågor som: ”Vilka 
principer kan jag lära mig 
om i det här skriftstället? 
Skiljer de sig från mina 
tidigare funderingar eller 
det jag har lärt mig förut? 
Inspirerar de mig att 
förändra något i mitt liv?” 
Uppmuntra ungdomar
na att använda liknande 
frågor under sina egna 
skriftstudier.
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärt sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Sök Andens vägledning när du under bön 
överväger vad du bör göra för att följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren litade på dem 
som följde honom. Han 
förberedde dem och gav 
dem viktiga ansvar att 
undervisa, välsigna och 
tjäna andra. Vilka tillfällen 
kan du ge ungdomarna att 
undervisa varandra?
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Utvalt material

Utdrag ur Henry B. Eyring, ”Var värdig det kall du har 
fått”, Liahona, nov. 2002, s. 75–78

Det finns en tredje sak som du måste veta: Precis 
som Gud kallade dig och vägleder dig, gör han dig 
också starkare. Du behöver denna styrka. Du kom
mer förvisso att stöta på svårigheter i din kallelse. 
Du tjänar Mästaren. Du är hans representant. Eviga 
liv är beroende av dig. Han mötte motstånd och 
han sade att alla som han kallade också skulle möta 
motstånd. De onda krafterna kommer inte bara 
att försöka omintetgöra ditt arbete utan också att 
tillintetgöra dig andligen. Aposteln Paulus beskrev 
det så här: ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan 
mot furstar och väldigheter och världshärskare här i 
mörkret” [Ef. 6:12].

Det kommer att finnas dagar då du känner dig 
överväldigad. Ett av de sätt du angrips på är att du 
får en känsla av att du inte räcker till. Det är sant 
att dina egna egenskaper inte räcker till i kallet att 
representera Frälsaren. Men du har tillgång till mer 
än din egen naturliga förmåga och du arbetar inte 
ensam.

Herren kommer att bekräfta det du säger och gör 
för de människor du tjänar. Han sänder den Helige 
Anden att förkunna för dem att dina ord är san
na. Det du säger och gör kommer att ge hopp och 
vägledning åt människor på ett sätt som överstiger 
din naturliga förmåga och ditt eget förstånd. Detta 
mirakel har varit ett kännetecken på Herrens kyrka 
i varje tidshushållning. Det är en så stor del av ditt 
kall att du kanske börjar ta det för givet. . . .

Herren kommer inte bara att stärka kraften i dina 
ansträngningar. Han kommer att arbeta vid din sida. 
Hans ord till fyra missionärer som kallats genom 
profeten Joseph Smith att utföra en svår uppgift ger 
mod till alla som han kallar i sitt rike: ”Och jag skall 
själv gå med dem och vara mitt ibland dem, och jag 
är deras förespråkare hos Fadern och inget skall få 
överhand över dem” [L&F 32:3].

Eftersom Frälsaren är en uppstånden och förhär
ligad person är han inte fysiskt närvarande hos 
var och en av sina tjänare hela tiden. Men han är 
fullkomligt medveten om dem och deras förhål
landen och kan ingripa med sin makt. Det är skälet 
till att han kan lova: ”Och den som tar emot er, hos 
honom 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]. . . .

Du kan känna dig starkt förvissad om att din kraft 
kommer att förstärkas många gånger om av Her
ren. Allt han ber dig om är att du gör ditt bästa och 
ger hela ditt hjärta. Gör det med glädje och med 
trons bön. Fadern och hans älskade Son kommer att 
sända den Helige Anden som din vägledare. Dina 
ansträngningar kommer att förstärkas i de männi
skors liv som du tjänar. Och när du ser tillbaka på 
det som nu verkar vara krävande tider av tjänande 
och uppoffring, kommer uppoffringarna att ha blivit 
till en välsignelse och du kommer att veta att du har 
sett Guds arm lyfta dem du tjänade åt honom, och 
lyfta dig.
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli en bättre ledare?
Jesus Kristus är det fullkomliga exemplet på rättfärdigt ledarskap. Ledare i 
hans kyrka följer hans exempel genom att älska och tjäna de som de leder.  
Genom att först sträva efter att vara trofasta lärjungar kan vi sedan hjälpa an
dra utveckla starka vittnesbörd och komma närmare vår himmelske Fader och 
Jesus Kristus.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser när du förbereder dig. Vad inspir
eras du att dela med dig av till ungdomarna?

2 Mos. 18:13–26 (Jetro ger råd till 
Mose om hur han kan vara en effek
tivare ledare)

Matt. 20:20–28; 23:11; L&F 50:26 
(kristuslika ledare tjänar dem som de 
leder)

Joh. 13:4–15; 3 Nephi 18:16; 27:21, 27  
(Jesus Kristus är vårt exempel på 
ledarskap)

Mosiah 2:11–19 (kung Benjamin tjänar 
sitt folk)

L&F 121:34–46 (principer om rätt
färdigt ledarskap)

Stephen W. Owen, ”De största ledarna 
är de största efterföljarna”, Liahona, 
maj 2016, s. 70–71, 75–76

Thomas S. Monson, ”Exempel på 
rättfärdighet”, Liahona, maj 2008, 
s. 65–68

Tad R. Callister, ”Prästadömets kraft 
hos en pojke”, Liahona, maj 2013, 
s. 52–54

”Ledarskap i Jesu Kristi Kyrka”, 
Handbok 2: Kyrkans förvaltning (2010), 
s. 11–14

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om en 
upplevelse som de hade nyligen som 
påminde dem om något de lär sig om 
i sina klasser i kyrkan.

• Visa en bild på Frälsaren (se till ex
empel Evangeliebilder) och skriv ordet 
ledare på tavlan. Be ungdomarna skri
va andra ord på tavlan som beskriver 
Jesu Kristi fullkomliga ledarskap.

Tänk på någon du känner 
som är en kristuslik ledare. 
Vilka ledaregenskaper 
har den personen? Hur 
har hans eller hennes le
darskap påverkat dig och 
andra?

Varför behöver ungdomar
na lära sig hur man är en 
ledare? Vilka tillfällen får 
de att leda i kyrkan, i hem
met och i samhället?
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Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan bli effektivare 
ledare. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst 
för din klass:

• Läs tillsammans Matteus 20:20–28. 
Vad lärde Frälsaren sina apostlar om 
ledarskapet i Guds rike? Be ung
domarna jämföra hur ledarskap i 
världen och i kyrkan liknar och skiljer 
sig från varandra och lista det på 
tavlan. Hur blir man en ledare i ett 
företag eller ett land? i kyrkan? Vilka 
ledaregenskaper värderas i världen? i 
kyrkan? Under samtalet ber du ung
domarna läsa skriftställen som under
visar principerna bakom kristuslikt 
ledarskap (som de som listas i det 
här förslaget). Varför är det viktigt att 
ungdomarna förstår de här principer
na? Hur kan de använda dem i sina 
familjer? i kyrkan? i sina samhällen?

• Välj ut delar av kapitel 3 i Handbok 
2, ”Ledarskap i Jesu Kristi kyrka” 
som undervisar om principerna som 
Frälsaren personifierade (som del 
3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 och 3.3.6). Be 
varje klassdeltagare läsa en av delarna 
och tänka på en berättelse ur Fräl
sarens liv som illustrerar principen 
som tas upp i deras del (de kan titta 
på Evangeliebilder, nr 34–51 om de be
höver idéer). Du kan också låta dem 
gå igenom Stephen W. Owens tal ”De 
största ledarna är de största efterfölj
arna” och titta efter principer eller 
berättelser om kristuslikt ledarskap. 
Be ungdomarna berätta om det de 
lärde sig ur handboken och berättel
serna. Vilka exempel på de här princi
perna har de sett i sina egna liv?

• Läs tillsammans 3 Nephi 27:21, 27 
och be ungdomarna tänka på skrift
ställets budskap medan du återger 
president Thomas S. Monsons berät
telse om att vifta på öronen i hans 
tal ”Exempel på rättfärdighet” (eller 
visa den delen av hans tal på video). 
Vad lär berättelsen ungdomarna om 
ledarskap? Be dem begrunda vilka 
budskap de sänder till andra genom 
sitt sätt att leva. Uppmuntra dem att 
berätta om när de välsignades av en 
annan klassdeltagares exempel. Vilka 
andra ledaregenskaper ser de hos 
varandra?

• Be en klassmedlem att ta på sig 
en ryggsäck. Lasta ryggsäcken med 
böcker eller andra saker tills den blir 
mycket tung. Fråga ungdomarna 
hur ryggsäcken kan liknas vid ett 
ledarämbete. Be ungdomarna stud
era 2 Mosebok 18:13–26 och söka 
efter rådet som Mose fick av Jetro om 
hur han kunde bli en bättre ledare. 
Vad kunde ha hänt om Mose inte 
hade följt hans råd? Be ungdomar
na föreställa sig att de har kallats 
att planera en ungdomskonferens i 
staven. Hur kan de tillämpa Jetros råd 
på den situationen? Ge dem tid att 
planera sin ”ungdomskonferens”. Vil
ka skulle de be om hjälp? Vad skulle 
de be dem göra?

• Skriv flera av ledarskapsprin
ciperna som äldste Tad R. Callister 
undervisade om i ”Prästadömets 

Studietips

Hitta principer. En princip 
är en evig sanning som 
kan vägleda våra handlin
gar. Ibland nämns princ
ipen tydligt i skrifterna 
eller profeternas ord och 
ibland kan man urskilja 
dem i berättelser och ex
empel. När du undervisar 
ungdomarna om principer 
för kristuslikt ledarskap, 
hjälp dem då att identifi
era dessa principer genom 
att ställa frågor som: ”Vad 
kan jag lära av de här 
skriftställena som kan 
hjälpa mig bli en bättre 
ledare? Finns det något 
här som kan lära mig hur 
jag kan bli mer lik Fräl
saren?” Uppmuntra dem 
att söka efter principer när 
de studerar skrifterna.
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kraft hos en pojke” på olika pappers
lappar. Ge en papperslapp till varje 
klassdeltagare och be dem söka i talet 
efter information om deras princip. 

Be klassdeltagarna berätta vad äldste 
Callister lär dem om ledarskap. Upp
muntra dem att berätta om när de 
själva stött på dessa principer.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli bättre le
dare? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer 
om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Fundera över hur du kan följa upp.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Tänk ett ögonblick på 
vad du känner till om 
Frälsaren. Vad lägger du 
märke till i hans sätt att 
undervisa och leda? Hur 
hjälpte han andra att lära 
och utvecklas? Hur kan du 
följa hans exempel på un
dervisning och ledarskap 
för att hjälpa ungdomarna 
lära och utvecklas? Hur 
kan du inspirera dem att 
bli kristuslika ledare?
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Utvalt material

Thomas S. Monson, ”Exempel på rättfärdighet”, 
 Liahona, maj 2008, s. 65–68

Många av er minns president N. Eldon Tanner 
som verkade som rådgivare åt fyra av kyrkans 
presidenter. Han var ett orubbligt exempel på 
rättfärdighet under sin industriella karriär, som re
geringstjänsteman i Canada och alltid i sitt person
liga liv. Han gav oss följande inspirerade råd:

”Inget kan ge större glädje och framgång än att leva 
i enlighet med evangeliets lärdomar. Var ett exem
pel, var ett gott inflytande. . . .

Var och en av oss har blivit förutordinerade till 
något arbete som [Guds] tjänare, till vilken han 
funnit det lämpligt att ge sitt prästadöme och 
makten att handla i hans namn. Kom alltid ihåg att 
människor vänder sig till er för att få ledning och ni 
påverkar enskildas liv på gott eller ont, och det in
flytandet märks genom många kommande” [”Ty de 
skattade högre att bliva ärade av människor än att 
bliva ärade av Gud”, Nordstjärnan, apr. 1976, s. 60].

Mina bröder, jag upprepar att som bärare av Guds 
prästadöme är det vårt ansvar att leva vårt liv på ett 
sådant sätt att vi är exempel på rättfärdighet som 
andra kan följa. När jag begrundade hur vi bäst kan 
vara sådana exempel påmindes jag om en erfarenhet 
jag hade för flera år sedan under en stavskonfe
rens. Under den allmänna sessionen lade jag märke 
till en ung pojke som satt med sin familj på första 

bänkraden i stavscentret. Jag satt på förhöjningen. 
Under mötet märke jag att om jag korsade benen 
så gjorde den unge mannen samma sak. Om jag 
ändrade ställning och korsade benen åt andra hållet 
så gjorde han det också. Jag lade händerna i knäet, 
och han gjorde sammalunda. Jag vilade hakan i 
handen, och det gjorde han med. Oavsett vad jag 
gjorde så härmade han mina rörelser. Det fortsatte 
tills det var dags för mig att tala till församlingen. 
Jag beslöt mig för att testa honom. Jag tittade rakt på 
honom, försäkrade mig om att han var uppmärksam 
och viftade med öronen. Han försökte göra likadant, 
men lyckades inte! Han kunde inte riktigt vifta med 
sina öron. Han vände sig till sin far som satt bredvid 
honom och viskade något till honom. Han pekade 
på sina öron och sedan på mig. När hans far tittade 
på mig, uppenbarligen för att se om jag viftade med 
öronen, satt jag allvarsamt med korsade armar, ab
solut stilla. Fadern tittade klentroget tillbaka på sin 
son, som såg lite tillintetgjord ut. Till slut gav han 
mig ett generat leende och ryckte på axlarna.

Jag har tänkt på den upplevelsen under åren som 
gått när jag begrundat hur vi, särskilt när vi är 
unga, har en benägenhet att imitera våra föräldrars, 
ledares och jämnårigas exempel. Profeten Brigham 
Young sade: ”Vi bör aldrig tillåta oss att göra något 
som vi inte vill se våra barn göra. Vi bör vara ett 
sådant exempel som vi vill att de ska följa” [Deseret 
News, 21 juni 1871, s. 235].
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Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag bli en bättre lärare?
Bra undervisning är en viktig del i att bygga Guds rike och vi får alla många 
tillfällen att undervisa. Även när vi inte har kallats till att undervisa får vi un
dervisningstillfällen i familjen och som medmänniskor och vänner. Vi kan bli 
bättre lärare genom att ärligt utvärdera våra starka och svaga sidor, ödmjukt 
söka Herrens hjälp och flitigt sträva efter att utveckla de egenskaper som man 
behöver allra mest för att undervisa om evangeliet.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan bli bättre lärare?

Ether 12:27 (Herren hjälper oss att 
göra så att det svaga blir starkt hos 
oss)

L&F 42:14 (vi måste få del av Anden 
innan vi undervisar)

L&F 88:78 (undervisa flitigt)

Dallin H. Oaks, ”Undervisa om evan
geliet”, Liahona, jan. 2000, s. 94–98

David M. McConkie, ”Undervisa med 
Guds makt och myndighet”, Liahona, 
nov. 2013

”Gör upp en plan för att förbättra din 
undervisning”, Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 24–27

”Undervisning om evangeliet”, Stå 
fast i din tro, s. 159–161

”Undervisa på Frälsarens sätt”, Un
dervisa om evangeliet på Frälsarens sätt 
(2012), s. 4–5

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna att  kortfattat 
 berätta om en hemafton, en 
seminarie lektion eller lektion i kyrkan 
som de verkligen gillade.

• Föreslå att ungdomarna tänker på 
en favoritlärare som har inspirerat 
dem att leva efter evangeliet. Vad var 
det som gjorde att den läraren var 

Hur har du välsignats av 
effektiva lärare? Vad har 
du gjort för att bli en bättre 
lärare?

Vilka tillfällen har du 
gett ungdomarna att 
undervisa? Vilka är deras 
starka och svaga sidor som 
lärare?
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effektiv? Vilka egenskaper hade han 
eller hon som ungdomarna vill ta 
efter? Be ungdomarna läsa avsnittet 
”Egenskaper som är av störst 
 betydelse” på sidan 26 i Undervisning: 

Den högsta kallelsen och söka efter fler 
egenskaper som effektiva lärare har. 
Hur kan effektiva lärare hjälpa till 
med att bygga upp Guds rike?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan bli bättre lärare. 
Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för 
din klass:

• Dela klassen i tre grupper och låt 
varje grupp läsa ett av följande skrift
ställen: Ether 12:27; L&F 42:14; L&F 
88:78. Be dem begrunda och samtala 
om vad skriftställena lär oss om att 
bli bättre lärare. Uppmuntra dem att 
slå upp skriftställena i fotnoterna i 
verserna för att få större insikt i hur 
man kan bli en bättre lärare och be 
dem berätta om det de hittar. Be ung
domarna läsa avsnittet ”Undervisning 
om evangeliet” i Stå fast i din tro (s. 
159–161) och lista sätt som de kan bli 
flitigare lärare.

• Be ungdomarna hitta och lista på 
tavlan de sex grundläggande princ
iper för undervisning som finns i 
del III i äldste Dallin H. Oaks tal 
”Undervisa om evangeliet”. Be dem 
utvärdera hur bra de är på att tilläm
pa dessa principer i sin undervisning. 
Be dem välja en av principerna som 
de vill lära sig mer om och förbättra i 
sin undervisning. Be dem studera den 
principen i äldste Oaks tal och berätta 
vad de lärde sig och vad de tänker 
göra för att tillämpa principen nästa 
gång de undervisar andra.

• Dela klassen i två grupper. Be ena 
gruppen läsa ”Utvärdera dina starka 
och svaga sidor” på sidan 24 i Under
visning: Den högsta kallelsen och den 
andra gruppen ”Gör upp en förbätt
ringsplan” på sidorna 25–26. Be dem 
samtala om det de lärt sig i gruppen 
och sedan sammanfatta sina samtal 
för den andra gruppen. Be ungdomar
na tänka på när de undervisade nyli
gen (till exempel under hemafton, en 
lektion i kyrkan eller som hemlärare). 
Låt varje ungdom fylla i en liknande 
uppställning som den på sidan 25 för 
att ta fram en plan för hur de kan bli 
bättre lärare i evangeliet.

• Skriv på tavlan: ”Vad kan jag göra 
för att bli en bättre lärare?” Be ung
domarna läsa David M. McConkies 
tal ”Undervisa med Guds makt och 
myndighet” eller ”Undervisa på 
Frälsarens sätt” i Undervisning om 
evangeliet på Frälsarens sätt (s. 4–5) 
och söka efter svar på frågan. Be dem 
berätta om det de hittar och om hur 
de konkret tänker tillämpa det som de 
lärt sig när de undervisar.

Studietips

Använd fotnoter. Under 
den första aktiviteten i 
den här delen uppmuntras 
ungdom arna att använda 
fotnoterna i skrifterna. 
Hjälp dem förstå hur 
fotnoterna kan hjälpa dem 
bättre förstå det de läser. 
Uppmuntra ungdomarna 
att ofta gå till fotnoterna 
för att fördjupa sina per
sonliga skriftstudier.
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• Be ungdomarna läsa ”Under
visningsmetoder” i Stå fast i din tro 
och skriv upp på tavlan de under
visningsmetoder de finner där. När 
har ungdomarna sett de metoderna 
användas? Be varje ungdom välja en 

trosartikel och använda några minut
er till att förbereda sig för att under
visa några barn om den med hjälp av 
en av metoderna på tavlan. Be ung
domarna berätta vad de har förberett.

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan bli bättre 
lärare? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta om intrycken de fick under lektionen. Vad tänker de göra för 
att bli bättre lärare? Uppmuntra dem att berätta om sina upplevelser under kommande 
lektioner.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren gav sina lär
jungar viktiga uppgifter 
att undervisa, välsigna och 
tjäna andra. Hur kan ung
domarna välsignas av att 
få tillfällen att undervisa 
andra om det de lär sig?
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Utvalt material

Utdrag ur Thomas S. Monson, ”Exempel på rättfär
dighet”, Liahona, maj 2008, s. 66

Mina bröder, jag upprepar att som bärare av Guds 
prästadöme är det vårt ansvar att leva vårt liv på ett 
sådant sätt att vi är exempel på rättfärdighet som 
andra kan följa. När jag begrundade hur vi bäst kan 
vara sådana exempel påmindes jag om en erfarenhet 
jag hade för flera år sedan under en stavskonferens. 
Under den allmänna sessionen lade jag märke till en 
ung pojke som satt med sin familj på första bänk
raden i stavscentret. Jag satt på förhöjningen. Under 
mötet märke jag att om jag korsade benen så gjorde 
den unge mannen samma sak. Om jag ändrade 
ställning och korsade benen åt andra hållet så gjorde 
han det också. Jag lade händerna i knäet, och han 
gjorde sammalunda. Jag vilade hakan i handen, 
och det gjorde han med. Oavsett vad jag gjorde så 
härmade han mina rörelser. Det fortsatte tills det 
var dags för mig att tala till församlingen. Jag beslöt 

mig för att testa honom. Jag tittade rakt på honom, 
försäkrade mig om att han var uppmärksam och 
viftade med öronen. Han försökte göra likadant, 
men lyckades inte! Han kunde inte riktigt vifta med 
sina öron. Han vände sig till sin far som satt bredvid 
honom och viskade något till honom. Han pekade 
på sina öron och sedan på mig. När hans far tittade 
på mig, uppenbarligen för att se om jag viftade med 
öronen, satt jag allvarsamt med korsade armar, ab
solut stilla. Fadern tittade klentroget tillbaka på sin 
son, som såg lite tillintetgjord ut. Till slut gav han 
mig ett generat leende och ryckte på axlarna.

Jag har tänkt på den upplevelsen under åren som 
gått när jag begrundat hur vi, särskilt när vi är 
unga, har en benägenhet att imitera våra föräldrars, 
ledares och jämnårigas exempel. Profeten Brigham 
Young sa: ”Vi bör aldrig tillåta oss att göra något 
som vi inte vill se våra barn göra. Vi bör vara ett 
sådant exempel som vi vill att de ska följa.”
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vilka effektiva sätt finns det att 
berätta för andra om evangeliet?
Det är alla medlemmars ansvar att berätta om evangeliet. Vi bör be och söka 
efter tillfällen att berätta för andra om det återställda evangeliet. Vi kan ”alltid 
[vara] beredda att svara var och en som begär att [vi] förklarar det hopp [vi] 
äger” (1 Petr. 3:15).

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå hur de kan berätta för andra om evangeliet?

Matt. 28:19–20 (Frälsaren befallde sina 
lärjungar att gå ut och göra alla folk 
till lärjungar)

Rom. 1:16 (Paulus skäms inte för Kris
ti evangelium)

1 Tim. 4:12 (var ett föredöme för de 
troende)

1 Petr. 3:15 (var redo att svara på 
frågor om evangeliet)

L&F 1:23 (evangeliet förkunnas av de 
svaga och ringa)

L&F 11:21 (vi ska förbereda oss för 
att predika evangeliet genom att söka 
efter att få Guds ord)

L&F 33:8–10 (vi ska öppna våra 
munnar)

L&F 88:81 (vi har befallts att varna 
vår nästa)

L&F 100:5–8 (den Helige Anden ska 
ge oss vad vi ska säga och bära vittne 
om evangeliets sanningar)

Neil L. Andersen, ”Det är ett under
verk”, Liahona, maj 2013, s. 77–80

Russell M. Nelson, ”Var ett föredöme 
för de troende”, Liahona, nov. 2010, 
s. 47–49

Film: ”Berätta vad du tror på” “I’ll Go 
Where You Want Me to Go”

Vilka tillfällen har du haft 
att berätta om evangeliet 
för andra? Vad har du 
gjort för att berätta om 
evangeliet för andra?

När har ungdomarna 
berättat om evangeliet? 
Vilka tillfällen får ung
domarna att berätta om 
evangeliet?
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Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna berätta om när de 
lärde sig en princip i evangeliet av en 
väns ord eller handlingar.

• Be ungdomarna beskriva hur 
det gick till när de berättade om 

evangeliet nyligen eller återge om en 
egen upplevelse. Vad kan de lära sig 
av upplevelserna som kan hjälpa dem 
berätta om evangeliet på ett effektiv
are sätt?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna lära sig hur de kan berätta om evan
geliet på ett bättre sätt. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för din klass:

• Skriv följande frågor på tavlan: 
”Varför bör vi berätta om evangeliet?” 
och ”Hur bör vi berätta om evange
liet?” Dela upp ungdomarna i två 
grupper och be dem hitta skriftställen 
som svarar på frågorna (se skriftstäl
lena som listas i det här förslaget om 
det behövs, uppmuntra ungdomarna 
att läsa varje skriftställe mer än en 
gång så att de verkligen förstår vad 
de läser). Be dem att berätta vad de 
hittar och skriva upp sina svar på 
tavlan under respektive fråga. Be ung
domarna välja ett av svaren de skrivit 
på tavlan, som de vill tillämpa när de 
berättar om evangeliet.

• Be ungdomarna gå igenom 
avsnittet ”Medlemsmissionär
er” i äldste Russell M. Nelsons tal 
”Var ett föredöme för de troende” 
eller delar av ett annat tal av en 

generalauktoritet som handlar om 
att utföra missionsarbete. Be dem 
vara uppmärksamma på råd som kan 
hjälpa dem att berätta om evangeliet 
på ett effektivare sätt. Be dem berätta 
vad de hittar och samtala om konk
reta sätt att tillämpa det. Om möjligt 
ger du dem tid till att öva på att göra 
något de samtalat om.

• Visa filmen ”Berätta vad du tror 
på” och be ungdomarna berätta 
om hur de har sett andra berätta 
om evangeliet med hjälp av teknisk 
utrustning. Vilka andra sätt finns det? 
Ge dem tid till att planera hur de kan 
använda teknisk utrustning till att 
berätta om evangeliet för sina vänner 
och släktingar.

• Dela klassen i två grupper och ge 
båda grupperna ett exemplar av äld
ste Neil L. Andersens tal ”Det är ett 

Undervisningstips

”Ibland har människor en 
tendens att tänka på vad 
de ska säga i stället för 
att lyssna på vad andra 
säger. Se till att du verk
ligen koncentrerar dig på 
den som talar, i stället för 
att tänka på vad du ska 
svara” (Undervisning: Den 
högsta kallelsen, s. 67).
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underverk”. Be ungdomarna läsa talet 
tillsammans från och med uttrycket 
”Om du inte är heltidsmissionär” och 
be den ena gruppen leta efter råd som 
äldste Andersen ger för att hjälpa oss 
berätta om evangeliet på ett effektivt 

sätt och den andra gruppen efter 
vad han lovar dem som gör det. Be 
dem berätta vad de hittar. Vad tror 
ung domarna att de kan göra för att 
tillämpa det som äldste Andersen 
undervisar om?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan berätta om 
evangeliet? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Uppmana ungdomarna att be om tillfällen att berätta för andra om evangeliet utifrån 
det som de har lärt sig under klasstiden. Låt ungdomarna berätta hur det gick under en 
kommande klass.

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren var ett exempel 
och en mentor för dem 
han undervisade. Hur kan 
du inspirera ungdomarna 
att berätta om evange
liet för sina vänner och 
familjemedlemmar?
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Utvalt material

Utdrag ur Russell M. Nelson, ”Var ett föredöme för de 
troende”, Liahona, nov. 2010, s. 47–49

Varje medlem kan vara ett föredöme för de troende. 
Bröder, som Kristi efterföljare kan var och en av er 
leva efter hans lära. Ni kan ha ”ett oskyldigt hjärta 
och rena händer”, ni kan ha ”Guds bild inpräntad 
i ert ansikte” [Alma 5:19]. Andra ser då era goda 
gärningar [se Matt. 5:16; Alma 7:24]. Era ögon kan 
stråla med Herrens ljus [se L&F 88:11]. Med den 
strålglansen är det bäst att ni är beredda att svara 
på frågor. Aposteln Petrus gav oss rådet: ”Var alltid 
beredda att svara var och en som begär att ni för
klarar det hopp ni äger” [1 Petr. 3:15].

Svara på ett vänligt och glatt sätt. Och se till att era 
svar är relevanta för personen som ställer frågan. 
Kom ihåg att han eller hon också är ett Guds barn, 
och att denne Gud innerligt vill att den personen 
ska göra sig värdig evigt liv och få återvända till 
honom en dag. Du kanske är den som öppnar dör
ren till hans eller hennes frälsning och insikt i Kristi 
lära [se 2 Nephi 31:2, 21].

Efter ditt första svar ska du vara beredd att ta nästa 
steg. Du kan inbjuda din vän att komma med dig 
till kyrkan. Många av våra vänner vet inte att de är 
välkomna att besöka vår kyrka. ”Kom och se” sade 
Frälsaren till dem som ville lära sig mer om honom 
[Joh. 1:39]. När du bjuder in någon att komma till 
söndagens möten tillsammans med dig, eller till att 
delta i en av kyrkans sociala eller tjänande aktivi
teter, kan det bidra till att skingra myter och göra så 
att besökare känner sig bättre till mods hos oss. . . .

Du kan be en vän läsa Mormons bok. Förklara att 
den inte är en skönlitterär bok eller en historiebok. 
Den är ännu ett Jesu Kristi testamente. Själva syftet 
med den är ”att övertyga jude och ickejude om att 
Jesus är Kristus, den evige Guden, som uppenbarar 
sig för alla nationer” [Mormons boks titelblad]. Det 
finns en kraft i boken som kan beröra hjärtan och 
lyfta dem som uppriktigt söker sanningen. Be din 
vän att läsa boken under bön. . . .

Ett annat sätt att dela med dig av evangeliet är att 
fråga vänner om de vill träffa heltidsmissionärerna 
hemma hos dig. Missionärerna har kallats och 
förberett sig för att undervisa om evangeliet. Dina 
vänner kan inom ditt hems trygga väggar och med 
din oavbrutna uppmuntran ta första steget på vägen 
mot frälsning och upphöjelse. Herren sade: ”Ni är 
kallade att genomföra insamlingen av mina utvalda, 
ty mina utvalda hör min röst och förhärdar inte sina 
hjärtan” [L&F 29:7]. . . .

I denna internettidsålder finns det nya och härliga 
sätt som du kan göra missionsarbete på. Du kan 
hänvisa vänner och grannar till den nya webbsidan 
mormon.org. Om du bloggar eller deltar i sociala 
nätverk kan du länka dina sidor till mormon.org. . . .

Varje föredömlig efterföljare till Jesus Kristus kan bli 
en effektiv medlemsmissionär. Medlemmar och hel
tidsmissionärer kan gemensamt föra ut evangeliets 
välsignelser till nära vänner och grannar. Många av 
dem tillhör Israel, vars utlovade insamling nu pågår. 
Allt detta är en del av förberedelserna för Herrens 
andra ankomst. Han vill att vi var och en verkligen 
är ett föredöme för de troende.
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Hur kan jag förstå symbolerna 
som används för att undervisa 
om Kristi andra ankomst?
När Frälsaren och hans tjänare undervisade om Kristi andra ankomst an
vände de ofta symboler och liknelser. Vi kan fördjupa vår insikt i händelserna 
som leder till Kristi andra ankomst genom att lära oss tolka innebörden i de 
symbolerna.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och resurser. Vad kan hjälpa ungdomarna 
förstå symboliken och liknelserna om Kristi andra ankomst?

Matt. 13:24–30; L&F 86:1–7 (liknelsen 
om ogräset)

1 Tess. 5:2–8; 2 Petr. 3:10–14; L&F 
106:4–5; Joseph Smith – Matteus 
1:46–48 (Kristi andra ankomst kom
mer som en tjuv om natten)

Matt. 25:1–13; L&F 45:56–57; 63:54 
(liknelsen om de tio jungfrurna)

L&F 45:34–39; Joseph Smith –Matteus 
1:38–39 (liknelsen om fikonträdet)

Joseph Smith – Matteus 1:49–54 
(Kristi andra ankomst liknas vid en 
Herre som besöker trofasta och onda 
tjänare)

Dallin H. Oaks, ”Att förbereda oss för 
Kristi andra ankomst”, Liahona, maj 
2004, s. 7–10

”Jämförelser och åskådningsunder
visning”, Undervisning: Den högsta 
kallelsen, s. 168–170

Filmer: ”De som är visa”, ”Var inte 
oroliga”

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna göra en lista med 
evangeliesanningar som de har lärt 
sig och samtala om hur de är relat
erade till varandra.

• Be ungdomarna läsa citatet av pres
ident Boyd K. Packer om hur man kan 
använda jämförelser i avsnittet ”Jäm
förelser och åskådningsundervisning” 

Vilken symbolik och vilka 
liknelser i skrifterna har 
hjälpt dig förstå Kristi 
andra ankomst bättre? 
Hur har de jämförelserna 
inspirerat dig att förbe
reda dig inför Frälsarens 
återkomst?

Vilken symbolik och vilka 
liknelser om Kristi andra 
ankomst kan intressera 
ung domarna du under
visar? Hur kan du hjälpa 
dem se hur de här profe
tiorna uppfylls i världen 
omkring dem?
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på sidorna 168–169 i Undervisning: 
Den högsta kallelsen. Hur kan jäm
förelser (som symboler och liknel
ser) hjälpa oss förstå evangeliets 

principer? Vilka jämförelser i skrift
erna känner ungdomarna till som lär 
oss om Kristi andra ankomst?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå symboliken som används för 
att undervisa om Kristi andra ankomst. Välj med den Helige Andens vägledning en 
eller flera aktiviteter som fungerar bäst för din klass:

• Be ungdomarna läsa skriftställe
na som listas i det här förslaget som 
beskriver liknelsen om de tio jung
frurna (eller visa filmen ”De som 
är visa”). Be ungdomarna rita två 
kolumner på ett papper med rubrik
erna ”Liknelsen om de tio jungfrurna” 
och ”Kristi andra ankomst” och en
skilt lista jämförelserna som Frälsaren 
gjorde. Låt ungdomarna skriva ner 
delar av liknelsen i första kolumnen, 
som visa jungfrur, brudgummen och 
olja, och skriva vad de sakerna rep
resenterar om Kristi andra ankomst 
i den andra kolumnen. Om de be
höver hjälp kan ni gå igenom artikeln 
”Liknelsen om de tio jungfrurna” (Lia
hona, mars 2009, s. 20–21). Samtala om 
vad de lärde sig och vad de inspireras 
att göra efter att ha studerat liknelsen.

• Be varje ungdom läsa skriftställe
hänvisningarna som listas i det här 
förslaget och som handlar om att Jesu 
Kristi andra ankomst jämförs med en 
tjuv om natten. Be ungdomarna sam
tala om vad de lär sig om Kristi andra 
ankomst. Vilka kommer att tycka att 
Kristi andra ankomst är som en tjuv? 
Vad säger skrifterna att vi kan göra 
för att vara förberedda? Be ungdom
arna komma på egna jämförelser som 
kan beskriva Kristi andra ankomst 
och berätta om dem för klassen.

• Läs tillsammans Joseph Smith – 
Matteus 1:49–54. Be ungdomarna 
samtala om skillnaden mellan de två 
tjänarna. På vilket sätt är människo
rna i vår tid som den onde tjänaren? 
Vilka följder fick tjänarnas handlin
gar? Be ungdomarna välja ett av 
skriftställena i fotnoterna till verser
na och läsa det. Be dem berätta vad 
de skriftställena lärde dem mer om 
jämförelsen.

• Be ungdomarna föreställa sig att 
en vän har sagt att han eller hon är 
rädd för händelserna som kommer 
före Kristi andra ankomst. Vad kan de 
säga till sin vän för att lugna honom 
eller henne? Visa filmen ”Var inte 
oroliga” och be ungdomarna skriva 
ner fler saker som de kan berätta 
om för sin vän, även skriftställen. Be 
ungdom arna använda det de lärt sig 
för att rollspela hur det kan vara att 
lugna en vän som är orolig inför Kristi 
andra ankomst.

• Be hälften av klassen läsa del III i 
äldste Dallin H. Oaks tal ”Att förbe
reda oss för Kristi andra ankomst” 
och be resten att läsa del IV. Be dem 
att identifiera och återge symboliken 
som beskriver Kristi andra ankomst 
och som äldste Oaks nämner. Vad 
kan symboliken representera? Ge 

Studietips

Förstå symboliken. Innan 
ungdomarna kan förstå 
liknelser eller symboler i 
skrifterna måste de kunna 
känna igen symboler, 
bryta ner dem i delar och 
tolka dem. Ett sätt att se 
om symbolik används är 
att vara uppmärksam på 
ord som likt, liknade, var 
som eller liksom. Då kan 
ungdomarna göra en lista 
över symbolikens delar 
(som olja, lampor, jungfrur 
och brudgummen). De kan 
sedan tolka symbolerna 
genom att gå till andra 
resurser inom kyrkan 
(som kyrkans tidningar, 
konferenstal och andra 
skriftställen) och se hur 
symboliken hjälper dem 
att förstå en princip i evan
geliet. Uppmuntra dem 
att göra det varje gång de 
stöter på en liknelse eller 
symbol under sina egna 
studier av evangeliet.
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ungdomarna tid att skriva ner sina 
egna svar på följande frågor som äld
ste Oaks ställer: ”Tänk om han skulle 
komma i morgon? … Vad skulle 
vi göra i dag? Vad skulle vi ha att 

bekänna? Vad skulle vi upphöra med 
att göra? Vilka problem skulle vi reda 
upp? Vilka personer skulle vi förlåta?  
Vilka vittnesbörd skulle vi bära” 
( Liahona, maj 2004, s. 9)?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Vilka känslor eller intryck fick de? 
Förstår de liknelserna och symboliken kring Kristi andra ankomst? Har de några 
frågor? Kan ni behöva tala mer om det här ämnet?

Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta vad de känner att de bör göra på grund av det de lärde sig i 
dag. Uppmuntra dem att följa de känslorna. Vilka tillfällen får ungdomarna att under
visa andra om symboliken kring Kristi andra ankomst?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren återgav enkla 
berättelser, liknelser och 
exempel ur verkliga livet 
som var välbekanta för 
dem han undervisade. 
Han hjälpte dem upp täcka 
lärosatser i evangeliet 
genom egen erfarenhet och 
i den värld som omgav 
dem. Hur kan du använda 
liknelser och symbolik för 
att hjälpa ungdomar förstå 
Kristi andra ankomst?
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DECEMBER: BYGGA UPP GUDS RIKE I DE SISTA DAGARNA

Se tillägget för  
andra studie- och 
undervisningsförslag.

Vad kan jag lära mig av 
skrifterna som hjälper mig 
förbereda mig för Kristi andra 
ankomst?
Jesus Kristus har lovat att återvända till jorden i makt och härlighet. Ett av 
våra ansvar som sista dagars heliga är att förbereda oss själva och hjälpa till att 
förbereda världen för Kristi andra ankomst. De rättfärdiga kommer att möta 
dagen med frid och triumf. Vi vet inte exakt när Frälsaren kommer tillbaka, 
men genom att studera profetiorna och vara uppmärksamma på tecknen på 
hans ankomst kan vi stärka våra vittnesbörd om Kristi andra ankomst och vara 
förberedda när han än kommer.

Förbered dig andligen

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

Luk. 21:34–36 (vi bör vaka och be att 
vi ska fortsätta vara värdiga att bestå 
inför Herren)

1 Nephi 22:17 (de rättfärdiga behöver 
inte frukta)

L&F 45:26–44; Joseph Smith – Mat
teus 1:21–36 (tecken på Kristi andra 
ankomst)

L&F 49:7; Joseph Smith – Matteus 1:40 
(ingen känner till stunden och dagen 
som Herren kommer)

”Jesu Kristi andra ankomst”, Stå fast i 
din tro, s. 80–81

Skapa samband

Använd lektionens första minuter till att hjälpa ungdomarna skapa samband mellan 
det de lär sig vid olika tillfällen (som under personliga studier, seminariet, andra klass
er i kyrkan eller när de träffar sina vänner). Hur kan du hjälpa dem se att evangeliet är 
relevant i deras vardag? Nedanstående idéer kan vara till hjälp:

• Be ungdomarna samtala om ämnen 
de lär sig om under sina personliga 
studier eller i kyrkans klasser. Vilka 
frågor har de om det de lär sig?

• Visa bilder på Frälsarens födelse 
och andra ankomst (se Evangeliebilder, 
nr 30, 66). Be ungdomarna sjunga, 
lyssna till eller läsa psalmen ”Jesus, 

Vilka skriftställen om Kris
ti andra ankomst har gett 
dig frid? Vad gör du för 
att förbereda dig för Kristi 
andra ankomst?

Vet ungdomarna i din 
klass hur man använder 
studiehjälpmedlen i skrift
erna? Hur kan ungdomar
na välsignas av att de lär 
sig hur de kan studera 
skrifterna?
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krubbans barn en gång” (Psalmer, 
nr 127) och göra en lista under varje 
bild på ord och uttryck de hittar som 
beskriver hur hans jordiska verksam
het skiljer sig från hans andra ankomst. 
Fråga ungdomarna om de har några 

frågor om Kristi andra ankomst. Skriv 
deras frågor på tavlan och uppmuntra 
dem att söka efter svaren när de läser 
skriftställen om Kristi andra ankomst 
under lektionen.

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa ungdomarna förstå hur de kan förbereda sig för 
Kristi andra ankomst. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter 
som fungerar bäst för din klass:

• Skriv följande frågor om Kristi 
andra ankomst på tavlan: Vad kom
mer att hända? Hur kan jag förbereda 
mig? Vad mer kan jag lära mig? Be 
ungdomarna slå upp ”Kristi andra 
ankomst” i Handledning för skrift
studier och läsa flera av skriftställena 
som listas där och söka efter svar på 
frågorna. Be dem att berätta vad de 
hittar.

• Be ungdomarna läsa ”Jesu Kristi 
andra ankomst” i Stå fast i din tro. 
Visa ungdomarna hur man gör en 
skriftställekedja med skriftställena 
som listas i det avsnittet. De kan göra 
en skriftställekedja för varje förut
sagd händelse och tecken som listas 
på sidan 81. Om de till exempel vill 
göra en skriftställekedja om ”tecken i 
himlen och på jorden” kan de slå upp 
Joel 2:30–31 och skriva hänvisningen 
till nästa skriftställe, Matt. 24:29–30, 
i marginalen. I marginalen bredvid 
Matt. 24:29–30 kan de skriva L&F 
29:14–16 och så vidare. Uppmuntra 
ungdomarna att hitta andra skrift
ställen om det ämnet som de kan 

lägga till i kedjan. Fråga ungdomarna 
varför de tror att skriftställekedjor är 
användbara. Vilka tecken på Kristi 
andra ankomst lärde de sig från de 
skriftställena som de inte kände till 
tid igare? Varför tror de att det är 
viktigt att känna till tecken på Kristi 
andra ankomst (se L&F 45:34–39).

• Läs tillsammans L&F 45:44. Visa 
klassen att de kan förstå versen bättre 
om de läser hänvisningarna i fot
noten. Till exempel så hänvisar fotnot 
c till Markusevangeliet 13:32–37, som 
lär att ingen vet dagen eller stunden 
för Kristi andra ankomst. Det hjälp
er oss förstå varför vi bör vänta på 
honom. Ge varje ungdom ett skrift
ställe om Kristi andra ankomst, som 
de som listas i det här förslaget eller 
på sidorna 80–81 i Stå fast i din tro. 
Be ungdomarna studera verserna 
och skriva ner det de lär sig av att 
slå upp skriftställena i fotnoterna. Ge 
ungdom arna tid att berätta om det de 
lärt sig av sina studier. Hur kan det de 
lärt sig hjälpa dem förbereda sig mer 
för Kristi andra ankomst?

Be ungdomarna berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de hur de kan studera skrifter
na för att lära sig mer om Kristi andra ankomst? Har de några frågor? Kan ni behöva 
tala mer om det här ämnet?

Studietips

Använd Handledning för 
skriftstudier. Under den 
första aktiviteten i den 
här delen uppmuntrades 
ungdomarna att använda 
Handledning för skrift
studier för att hitta skrift
ställen om ett bud. Varje 
avsnitt i Handledning för 
skriftstudier listar ord eller 
uttryck som kan hjälpa 
ungdomarna lära sig mer 
om ämnet de studerar. 
Ungdomarna kan också 
tänka på andra ord som 
har med deras ämne att 
göra och slå upp dem i 
Handledning för skrift
studier. Uppmuntra dem 
att använda Handledning 
för skriftstudier när de vill 
lära sig mer om ett ämne i 
evangeliet.
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Inbjud till handling

Be ungdomarna berätta om intrycken de fick under lektionen. Vad tänker de göra för 
att förbereda sig för Kristi andra ankomst? Vad lärde de sig i dag som de tänker tilläm
pa under sina egna skriftstudier?

Undervisa på 
Frälsarens sätt

Frälsaren inbjöd dem som 
han undervisade att hand
la i tro och att leva efter 
de sanningar som 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 
uppmuntra ungdomarna 
att följa det de lär sig?
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Idéerna finns på internet via lds.org/youth/learn.

Studie  och undervisningsförslag 

Frälsaren använde skrifterna för att undervisa och vittna om sitt uppdrag. Han uppmanade folket att begrun
da 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 undervisa ungdomar är att upp
muntra dem att berätta vad de lär sig. När ungdomarna pratar om evangeliesanningar bekräftas de här san
ningarna i deras hjärta och sinne genom den Helige Andens kraft. Genom att berätta om evangeliet för andra 
får ungdomarna också möjlighet att stärka varandra. Att höra en evangeliesanning från en jämnårig betyder 
ibland mer än att höra den från en ledare eller lärare.

TILLÄGG
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Aktiviteter som skapar samband 

Följande aktiviteter kan:

• Hjälp ungdomarna skapa samband mellan 
vad de lär sig hemma, i kyrkan, i seminariet och i 
vardagliga händelser i livet.

• Presentera läran som ungdomarna ska lära sig i 
klassen

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.

Hjälp ungdomarna skapa samband 
mellan vad de lär sig hemma, i 
kyrkan, i seminariet och i vardagliga 
händelser i livet.
Gör en lista med sanningar

Be ungdomarna göra en lista med evangeliesan
ningar som de har lärt sig och samtala om hur de är 
relaterade till varandra.

Skriv ett ord eller uttryck

Be ungdomarna nämna ett ord eller uttryck som 
sammanfattar något de har lärt sig nyligen.

Läs ett skriftställe

Be ungdomarna läsa ett skriftställe de har studerat 
nyligen och berätta vad de har lärt sig av det.

Berätta om en studieupplevelse

Be ungdomarna berätta om en upplevelse när de 
lärde sig om en evangelielära på ett meningsfullt 
sätt.

Berätta om en undervisningsupplevelse

Be ungdomarna berätta om en upplevelse de haft 
nyligen då de undervisade om evangeliet. Vad 
var det som de kände gick bra? Vad skulle de vilja 
förbättra?

Berätta om tillämpning

Be ungdomarna berätta hur de följer det de har lärt 
sig.

Ställ frågor

Be ungdomarna ställa frågor som de har om en lära 
de studerar.

Berätta om frågor

Be ungdomarna berätta om frågor de har fått om 
kyrkan eller sin tro och hur de skulle besvara dem.

Presentera läran som ungdomarna ska 
få undervisning om i klassen
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.

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 när någon 
ställer en fråga om läran. Hur skulle de svara?
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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 veckans 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 om eller upplevelser med 
läran.

Frågesport

Ha en kort frågesport för att ta reda på vad 
ungdom arna 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 begrun
da 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. Tänk på att de bästa 
idéerna kommer till dig när du begrundar behoven hos ungdomarna du undervisar.

Sök i skrifterna och profeternas ord 
och begrunda deras innebörd
Sök efter svar på frågor

Be ungdomarna 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.
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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 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. 
Be ungdomarna titta efter ord eller uttryck från 
skrifterna som kan göra uttalandet fullständigt.

Jämför exempel

Be ungdomarna att läsa två eller fler berättelser 
eller avsnitt från skrifterna och jämför vad de un
dervisar om i fråga om läran.

Rita en bild

Be ungdomarna att rita en bild av det de läser i 
skrifterna och profeternas ord.

Hitta ett skriftställe

Be ungdomarna 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 läran 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 läsa eller höra om andra sista dag
ars 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.

Rollspela

Be ungdomarna göra ett rollspel eller föreställa 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.
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Berätta om sina tankar och känslor 
inför läran för andra
Förbered ett tal

Be ungdomarna förbereda sig för att hålla ett tal om 
läran.

Håll en del av lektionen

Be en klassmedlem att hålla 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 olika sätt att under
visa någon annan om läran.

Vittna om läran

Inbjud klassmedlemmarna att bära sitt vittnesbörd 
om läran.

Skriv om läran

Be klassmedlemmarna skriva vad de har lärt sig 
eller om sina tankar och känslor i fråga om läran.

Förklara vad läran betyder

Fråga ungdomarna vad läran betyder för dem.

Svara på frågor

Be ungdomarna svara på frågor om lärans innebörd 
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.

Be ungdomarna berätta eller undervisa om något 
de har gjort i Plikt mot Gud  eller Personlig tillväxt
programmet som har med läran att göra.

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.
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Rådgör med klassen

Be ungdomarna rådgöra med andra klassmedlem
mar 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 göra en aktivitet i Plikt mot Gud 
eller Personlig tillväxt.
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