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Instruktioner till lärare
Målsättningen för Seminarier och religionsinstitut lyder: ”Vi undervisar eleverna
om evangeliets lära och principer så som de återfinns i skrifterna och i profeternas
ord” (Studera och undervisa om evangeliet: En handbok för lärare och ledare inom
kyrkans seminarier och religionsinstitut [2012], s. X). I seminariet åstadkommer vi
huvudsakligen detta genom att studera skrifterna i ordningsföljd och följa det
naturliga flödet av böcker och verser i en skriftvolym, från början till slut. Äldste
David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum betonade att ”det är det första och
mest grundläggande sättet att hämta levande vatten på” (”En reservoar av levande
vatten” [KUV:s brasafton för unga vuxna, 4 feb. 2007], s. 2, lds.org/media-library).

Ett annat sätt som vi hjälper eleverna att förstå, tro på och leva efter Jesu Kristi lära
är genom programmet Nyckelläror. Nyckelläror bygger på studier av skrifterna i
ordningsföljd genom att ge eleverna möjlighet att studera läran i Jesu Kristi
evangelium ämnesvis.

President Boyd K. Packer (1924–2015) i de tolv apostlarnas kvorum undervisade om
varför den här metoden att studera läran kan vara givande: ”Evangeliets lärosatser
förklaras inte till fullo på en enda plats i skrifterna, inte heller nämns de i någon
viss ordning. Man måste bygga ihop dem från bitar man hittar här och där. Ibland
hittar man en stor bit, men oftast finns de i små bitar utspridda bland alla kapitel
och verser” (”The Great Plan of Happiness”, i Teaching Seminary: Preservice
Readings [Kyrkans utbildningsverksamhet, studievägledning, 2004], s. 68–69).

Studier av skrifterna i ordningsföljd och nyckelläror kompletterar varandra och
båda är viktiga delar av elevens upplevelse under seminariet.

Nyckelläror bygger på och ersätter tidigare program inom Seminarier och
religionsinstitut, som till exempel de gamla nyckelsskriftställena och studier av
grundläggande lärosatser. Nyckelläror ska hjälpa eleverna att nå följande resultat:

1. Lära sig och tillämpa gudomliga principer om hur man förvärvar andlig insikt.

2. Behärska Jesu Kristi evangeliums lära och de skriftställen som undervisar om
den läran. Vi ska särskilt fokusera på läran som hör samman med följande
nio ämnen:

• Gudomen

• Frälsningsplanen

• Jesu Kristi försoning

• Återställelsen

• Profeter och uppenbarelse

• Prästadömet och prästadömsnycklar

• Förrättningar och förbund

• Äktenskap och familj

• Buden

V



Seminarier och religionsinstitut har tagit fram utbildningsmaterial för att hjälpa
lärare och elever att nå dessa resultat. Dessa material innefattar Grundmaterial om
nyckelläror och Nyckelläror – Lärarmaterial. (Obs: Nyckelläror – Lärarmaterial
kommer att finnas för var och en av de fyra seminariekurserna.)

Grundmaterial om nyckelläror
Grundmaterial om nyckelläror riktar sig till eleverna. Det består av 1) en introduktion
som förklarar vad programmet Nyckelläror är och hur det kan hjälpa dem, 2)
instruktioner som lär dem principer för att förvärva andlig insikt, och 3) ett kapitel
om de nio läroämnen som listades tidigare. Varje läroämne innehåller uttalanden
om läran som är relevanta för elevernas liv och viktiga för dem att förstå, tro på och
tillämpa.

Några av lärorna och principerna i kapitlen ”Förvärva andlig insikt” och
”Läroämnen” i Grundmaterial om nyckelläror stöds av nyckelskriftställen. Det finns
25 nyckelskriftställen för var och en av de fyra studiekurserna (Gamla testamentet,
Nya testamentet, Mormons bok, och Läran och Förbunden och kyrkans historia),
vilket totalt blir 100 skriftställen. En lista över dessa skriftställen finns i slutet av
Grundmaterial om nyckelläror. En viktig del av ditt arbete som lärare är att hjälpa
eleverna att komma ihåg och hitta dessa skriftställen och att förstå hur skriftställena
undervisar om Frälsarens lära.

Vart och ett av de 100 nyckelskriftställena används för att direkt stödja ett visst
uttalande om en lära i Grundmaterial om nyckelläror. Till exempel citeras Joseph
Smith – Historien 1:15–20 i läroämne 4, ”Återställelsen”, som belägg för sanningen
att Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus visade sig för Joseph Smith som
svar på Josefs bön och de kallade honom som återställelsens profet. Men detta
nyckelskriftställe skulle även kunna användas för att belägga sanningen i läroämne
1, ”Gudomen”, att den består av tre åtskilda personer: Gud, den evige Fadern;
hans Son Jesus Kristus; och den Helige Anden. Därför finns detta
nyckelskriftställe med på listan över andra skriftställen för det ämnet.

Om du noterar var varje nyckelskriftställe citeras, så vet du under vilket lärotillfälle
det specifika skriftstället kommer att behandlas i Grundmaterial om nyckelläror för
det årets studiekurs. I det föregående exemplet behandlas Joseph Smith – Historien
1:15–20 under lärotillfället för ”Återställelsen” i Nyckelläror – Lärarmaterial för Läran
och Förbunden och kyrkans historia.

Alla läroämnen får inte samma betoning varje studiekurs. Även om varje läroämne
behandlas varje år, betonas bara de uttalanden om läror som beläggs med de
nyckelskriftställen som har anknytning till ett givet års studiekurs i det årets
lärotillfällen om nyckelläror.

Nyckelläror – Lärarmaterial
Kursmaterialet om nyckelläror består av tio lärotillfällen som behandlas under årets
studiekurs. I många fall behöver instruktionsmaterialet för varje lärotillfälle läras ut
vid mer än ett lektionstillfälle.

Det första lärotillfället fokuserar på att hjälpa eleverna lära sig och tillämpa
principer som handlar om att förvärva andlig insikt. Det bör läras ut inom två
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veckor efter skolårets början. Det hjälper eleverna att fånga visionen om
nyckelläror. Dessutom ger principerna i det lärotillfället dem en grund att bygga på
och återvända till vid de följande nio lärotillfällena som kommer under resten
av året.

Vart och ett av de lärotillfällen som följer baseras på ett av de nio läroämnena som
tidigare listats. De har utformats för att hjälpa eleverna att bättre förstå Frälsarens
lära och få en större önskan att tillämpa den. Vart och ett av dessa lärotillfällen
består av tre huvuddelar: ”Förstå läran”, ”Övningsuppgifter” och ”Repetition av
nyckelläror”.

Förstå läran. Denna del av varje lärotillfälle innefattar en serie inlärningsaktiviteter
eller avsnitt som kan läras ut vid ett eller flera lektionstillfällen. Dessa aktiviteter
hjälper eleverna att utveckla en bättre förståelse för varje läroämne och de
uttalanden om läror som hör samman med varje ämne.

Delen ”Förstå läran” börjar oftast med att man studerar läroämnet i Grundmaterial
om nyckelläror. Dessutom fokuserar delen på uttalanden om läror som beläggs av de
nyckelskriftställen som tillhör den skrift som studeras det året. I lärotillfället för
”Gudomen” i Nyckelläror – Lärarmaterial för Mormons bok ombes lärare till exempel
att hjälpa eleverna att behärska 2 Nephi 26:33, 3 Nephi 11:10–11, 3 Nephi 12:48
och 3 Nephi 18:15, 20–21. När eleverna studerar Nya testamentet och Läran och
Förbunden och kyrkans historia under andra seminarieterminer fokuserar de på
ytterligare nyckelskriftställen som belägger andra uttalanden om läror som hör ihop
med ”Gudomen” i Grundmaterial om nyckelläror.

I delen ”Förstå läran” uppmanas eleverna att hitta, markera och studera
nyckelskiftställen så att de kan undervisa om och förklara de uttalanden om läror
som beläggs av skriftställena. Lägg gärna till ytterligare inlärningsaktiviteter när du
anser att det behövs för att hjälpa eleverna att behärska uttalandena om läror eller
de skriftställen som belägger dem.

Övningsuppgifter. De flesta lärotillfällena innehåller minst en övningsuppgift för
eleverna. Dessa övningar består vanligtvis av fallstudier, rollspel, scenarier eller
frågor som eleverna kan delta i eller samtala om tillsammans i små grupper eller
som klass. Dessa övningar är ytterst viktiga för att hjälpa eleverna att förstå hur
uttalandena om läror som de lär sig är relevanta i dagens värld. Övningarna
betonar också hur den lära som eleverna undervisats om kan välsigna och hjälpa
dem att leva efter evangeliet och undervisa om och förklara evangeliet för andra på
ett sätt som inte är hotfullt eller förolämpande.

Repetition av nyckelläror. Varje lärotillfälle har ett avsnitt med idéer som hjälper
dig att leda eleverna i att repetera uttalandena om läror och de relaterade
nyckelskriftställena som de har lärt sig under skolåret. Syftet med aktiviteterna till
”Repetition av nyckelläror” är att hjälpa eleverna uppnå följande tack vare
programmet Nyckelläror: De ska känna till hur uttalandena om läran lärs ut i
nyckelskriftställen och kunna komma ihåg och hitta de skriftställena. De ska tydligt
kunna förklara varje uttalande om läran med hjälp av dithörande
nyckelskriftställen. Samt tillämpa det de lär sig i sina dagliga val och sätt att bemöta
problem och frågor kring läran, historien och sociala angelägenheter (se
”Introduktion till Nyckelläror” i Grundmaterial om nyckelläror).
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Även om det inte uppskattas hur lång tid en aktivitet under ”Repetition av
nyckelläror” tar, har det getts tid till repetition i kurstaktsvägledningen i slutet av
dessa instruktioner. 150 minuter har till exempel avsatts till ämnet förvärva andlig
insikt. Eftersom lärotillfällena för det ämnet kräver omkring 80 minuter finns det 70
minuter kvar till att repetera principerna, uttalandena om läran och
nyckelskriftställena som handlar om att förvärva andlig insikt. I det här exemplet
kan tiden som avsatts för repetition spridas ut under två eller tre veckor.

Att ofta repetera uttalandena om läror och de nyckelskriftställen som används för
att belägga dem, hjälper eleverna att lära sig dem. Men var noga med att inte låta
repetitionen av nyckelläror konkurrera med studierna av skrifterna i ordningsföljd
eller syftet med Nyckelläror.

Implementera programmet Nyckelläror
Programmet Nyckelläror implementeras på olika sätt beroende på vilken typ av
seminarieprogram som eleverna deltar i: dagligt seminarium (tidigt morgon- och
halvtidsseminarium), seminariet på nätet eller hemstudieseminarium.

Nyckelläror i dagligt seminarium
Nyckelläror ersätter inte undervisning ur skrifterna i ordningsföljd i seminariet. Du
kommer uppskattningsvis att använda cirka 30 minuter klasstid per vecka under
skolåret på programmet Nyckelläror. För att kunna implementera Nyckelläror
samtidigt som du undervisar om Mormons bok i ordningsföljd måste du börja
lektionen i tid och använda klasstiden effektivt.

Antalet veckor som läggs på vart och ett av nyckellärornas tio lärotillfällen varierar
utifrån antalet uttalanden om läror och nyckelskriftställen som ska betonas och
studeras för det läroämnet. Vissa ämnen kan behandlas under en enda vecka
medan andra tar flera veckor att slutföra (se ”Kurstakten för Nyckelläror –
Mormons bok” i slutet av det här avsnittet).

Delen ”Förstå läran” i varje lärotillfälle för nyckelläror är uppdelad i
inlärningsaktiviteter (avsnitt) som oftast tar 5 till 10 minuter att genomföra. På så
sätt kan du på ett flexibelt sätt använda klasstid för Nyckelläror. Du kan till exempel
planera att avverka en eller två inlärningsaktiviteter under klassen den ena dagen,
medan du under den andra kanske behöver hela klasstiden för att hinna ta upp
hela skriftställeblocket, så att det inte finns tid för Nyckelläror. Vissa
inlärningsaktiviteter kräver mer tid, så du får gärna göra dem på en flexibel
undervisningsdag (se ”Kurstakt för dagligt seminarium” och ”Hur man använder
flexibla dagar” i tillägget till din lärarhandledning).

Om du undervisar om nyckelläror samma dag som du också håller en lektion om
ett skriftställeblock i ordningsföljd, se till att du inte låter tiden du använder till att
undervisa om nyckelläror konkurrera med tiden du behöver för att undervisa om
skrifterna i ordningsföljd. (Ett 5 minuter långt avsnitt för ”Förstå läran” ska till
exempel inte regelbundet ta 20 minuter så att du inte hinner undervisa om
Mormons bok i ordningsföljd.) Dessutom kan det vara bra att förklara för eleverna
att de ska arbeta på nyckelläror under en viss tid (till exempel 5 till 10 minuter i
början av lektionen) och att de sedan ska studera ett visst skriftställeblock (till
exempel 2 Nephi 4) under resten av klasstiden.
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Även om det kan finnas tillfällen när du eller dina elever ser samband mellan
materialet ni studerar i Nyckelläror och ett visst skriftställeblock bör du undvika att
nämna principer och uttalanden om läran ur Grundmaterial om nyckelläror under ett
skriftställeblock när detta inte lämpar sig. Om du gör det kan det hindra eleverna
från att förstå avsikten som den inspirerade författaren hade med
skriftställeblocket.

Förutom att beröra nyckelskriftställen ämnesvis som en del av Nyckelläror, bör du
betona samma skriftställen när du och eleverna kommer till dem i ert studium av
skrifterna i ordningsföljd. Det hjälper eleverna att bättre förstå sammanhanget och
innehållet i varje skriftställe och framhäver vikten av de sanningar som varje
skriftställe undervisar om.

I dagligt seminarium bygger programmet Nyckelläror på och ersätter det gamla
programmet för nyckelskriftställen. För de nyckelskriftställen som var en del av det
gamla programmet innehåller Mormons bok – Seminarielärarens handledning förslag
och inlärningsaktiviteter som hjälper dig att på rätt sätt betona dem när du och
dina elever studerar skrifterna i ordningsföljd. När nyckelskriftställena är nya
kommer lärarhandledningen inte att peka ut skriftställena på samma sätt. Det är då
viktigt att du betonar skriftställena effektivt och korrekt när ni studerar skrifterna i
ordningsföljd.

Vissa skriftställen identifieras i Mormons bok – Seminarielärarens handledning som
nyckelskriftställen, men är inte en del av det nya programmet. Dessa skriftställen
bör inte längre betonas enligt instruktionerna i lärarhandledningen, men de ska
avverkas som en del av de övriga studierna av skrifterna i ordningsföljd.

Eftersom du behöver använda den begränsade tiden som avsatts till Nyckelläror
under klasstiden till att fokusera på att studera läran och nyckelskriftställena och
genomföra övningsuppgifter och repetitionsaktiviteter hinner ni nog inte lära er
skriftställen utantill under klasstiden. Men eftersom eleverna kan ha nytta av att
lära sig skriftställen utantill får du gärna uppmana eleverna att lära sig
nyckelskriftställena utantill utanför klasstiden.

Kurstakten för Nyckelläror – Mormons bok
Antalet veckor som läggs på vart och ett av de tio lärotillfällena för Mormons bok
varierar utifrån antalet uttalanden om läran och skriftställen som ska studeras för
det läroämnet. Ungefär 30 minuter per vecka ska läggas på programmet
Nyckelläror genom följande inlärningsaktiviteter:

• Förstå läran

• Övningsuppgifter

• Aktiviteter för repetition av nyckelläror

I den bifogade kurstakten ges till exempel fyra veckor till aktiviteter för nyckelläror
som har med gudomen att göra. Under första veckan kan ni gå igenom de tre första
avsnitten under ”Förstå läran”. Andra veckan kan ni välja att göra avsnitt 4–6.
Under tredje veckan kan ni göra avsnitt 7–8. Och under den fjärde veckan kan ni
göra övningsuppgiften och aktiviteten för repetition av nyckelläror.

Om du går igenom kursplanen i Mormons bok – Seminarielärarens handledning för
nästkommande vecka samtidigt som du går igenom inlärningsaktiviteterna i
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Nyckelläror – Lärarmaterial för Mormons bok, hjälper det dig att planera för och
fördela klasstid till Nyckelläror. Du kan behöva identifiera delar av lektioner som
kan sammanfattas för att skapa tid för inlärningsaktiviteter och övningsuppgifter i
programmet Nyckelläror.

Följande kurstakt baseras på förhållningsättet att läroämnen ska avverkas i samma
ordning som de står i Grundmaterial om nyckelläror. Men så länge lärotillfället
”Förvärva andlig insikt” undervisas först, kan de andra läroämnena undervisas i
valfri ordning. Du kan använda följande två tillvägagångssätt:

• Avverka läroämnena i samma ordning som de står i Grundmaterial om
nyckelläror (börja med ”Gudomen” och sluta med “Buden”).

• Försöka i görligaste mån justera elevernas studier av läroämnen så att de
stämmer överens med dem de studerar under sina söndagsmöten (se Kom och
följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar på LDS.org).

Kurstakt

Vecka Läroämne (med ungefärlig avsatt tid i minuter)

1

2

3

4

5

Förvärva andlig insikt (150 minuter)

6

7

8

9

Gudomen (120 minuter)

10

11

12

Frälsningsplanen (90 minuter)

13

14

15

16

17

18

Jesu Kristi försoning (180 minuter)

19 Återställelsen (30 minuter)
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Kurstakt

Vecka Läroämne (med ungefärlig avsatt tid i minuter)

20 Profeter och uppenbarelse (30 minuter)

21 Prästadömet och prästadömsnycklar (30 minuter)

22

23

24

Förrättningar och förbund (90 minuter)

25

26

Äktenskap och familj (60 minuter)

27

28

29

30

31

32

Buden (180 minuter)

Nyckelläror i seminariet på nätet
Inlärningsaktiviteter för Nyckelläror kommer att införlivas i lektionerna för
seminariet på nätet. Om du undervisar en seminarieklass på nätet kan det vara till
hjälp för dig att gå igenom det föregående avsnittet om ”Nyckelläror i dagligt
seminarium” för att hjälpa dig förstå viktiga principer och tillvägagångssätt som
kan anpassas och tillämpas på seminariet på nätet.

Nyckelläror i hemstudieseminarium
För tillfället har det material som lärare och elever som håller
hemstudieseminarium använder inte uppdaterats så att Nyckelläror ingår. Därför
bör lärare och elever fortsätta att använda det nuvarande materialet för hemstudier
och de aktiviteter för det gamla nyckelskriftställeprogrammet som ingår. Tills det att
materialet för hemstudier uppdateras uppmanas lärare att ge sina elever exemplar
av Grundmaterial om nyckelläror och att uppmana dem att studera det och dess
nyckelskiftställen på egen hand.
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Förvärva andlig insikt
Obs: Del 1 och 2 i det här materialet kan läras ut under två 40-minuters
lektionstillfällen, eller kombineras och läras ut under ett 80 minuter långt
lektionstillfälle. Om ni har färre än 180 undervisningsdagar, kan du undervisa del 1
i det här materialet istället för lektion 1: ”Elevens roll” i Mormons bok –
Seminarielärarens handledning.

Del 1 (40 minuter)
Öka vår insikt i och vårt vittnesbörd om andlig sanning
Be en elev läsa upp följande berättelse av syster Sheri L. Dew, som verkade som
andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap:

”En fantastisk ung kvinna … ringde mig alldeles förtvivlad. Gråtande utbrast
hon: ’Jag är inte säker på att jag tror att kyrkan är sann längre, och jag är rädd.
Tänk om min familj inte kommer att vara tillsammans för evigt?’” (Sheri L. Dew,
”Will You Engage in the Wrestle?” [andligt möte vid Brigham Young
University–Idaho, 17 maj 2016], byui.edu/devotionals).

Be eleverna fundera över om de eller någon de känner har upplevt samma slags oro
eller känslor som den unga kvinnan syster Dew talade om.

• Om den här unga kvinnan kom till er för att få hjälp, vad skulle ni säga eller
göra för att hjälpa henne?

Be en elev fortsätta läsa upp syster Dews berättelse:

”Jag frågade: ’Vill du ha ett vittnesbörd?’ ’Ja’, sa hon.

’Är du villig att göra det som krävs?’ Åter igen, ’ja’” (Sheri L. Dew, ”Will You Engage in the
Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Varför tror ni att det var bra att fråga den här unga kvinnan om hon ville ha ett
vittnesbörd om evangeliet och om hon var villig att göra det som krävs?

Förklara att eleverna får många tillfällen under sin tid i seminariet att göra det som
krävs för att de ska öka sin insikt och stärka sina vittnesbörd om evangeliet och lära
sig hur man hittar svar på sina frågor och de frågor som andra kan tänkas ha om
kyrkan – och om dess lärdomar eller historia. Sådana tillfällen kommer exempelvis
när de lär sig om nyckelläror. Nyckelläror går bland annat ut på att sträva efter att
lära sig och tillämpa principer som handlar om att förvärva andlig insikt och
utveckla en större insikt i Jesu Kristi evangeliums nyckelläror.
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Gud är källan till all sanning
Ge eleverna ett exemplar av Grundmaterial om nyckelläror och be dem slå upp
”Förvärva andlig insikt”. Be en elev läsa första stycket. Be klassen följa med och
tänka på vad det lär om källan till all sanning.

• Vem är källan till all sanning? (Föreslå gärna att eleverna markerar följande lära:
Gud vet allting och är källan till all sanning.)

• Vilket nyckelskriftställe stöder den här läran? (Föreslå gärna för eleverna att de
markerar Mosiah 4:9 på ett framträdande sätt i sina skrifter så att de lätt kan
hitta det.)

Be en elev läsa Mosiah 4:9. Be klassen följa med i texten och se hur versen kan
hjälpa oss förstå varför vi bör vända oss till Gud när vi söker efter sanning.

• Vilka ord eller uttryck i den här versen kan hjälpa oss förstå varför vi bör vända
oss till Gud när vi söker efter sanning?

• Vilka upplevelser har hjälpt er veta att Gud vet allting och är källan till all
sanning? (Påminn gärna eleverna om att de inte ska berätta om upplevelser
som är alltför heliga eller personliga.)

Hur vi förvärvar andlig insikt
Skriv följande rubrik på tavlan: Mönstret som Gud har gett för att hjälpa oss förvärva
andlig insikt.

• Hur skulle ni förklara vad ett mönster är? (Hjälp eleverna förstå att en definition
av ett mönster är en förebild som hjälper oss förstå hur man gör något på rätt
sätt – särskilt sådant som ska göras upprepade gånger. Du kan till exempel visa
upp ett mönster som används vid tillverkning av något.)

Be en elev att läsa det andra stycket i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i
Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen följa med i texten och hitta fyra saker vi
måste göra för att följa det mönster Gud har gett oss för att hjälpa oss förvärva
andlig insikt.

• Med tanke på vad vi läste i det här stycket, vilka fyra saker måste vi göra för att
följa det mönster Gud har gett för att hjälpa oss förvärva andlig insikt?

Skriv elevernas svar under rubriken på tavlan enligt följande:

1. Ha en uppriktig önskan att lära känna sanningen.

2. Vara villiga att leva i enlighet med det som Gud har uppenbarat.

3. Söka sanningen genom att be.

4. Söka sanningen genom att uppriktigt studera Guds ord.

Fråga klassen:

• Varför tror ni det är viktigt att vi tillämpar Guds mönster för hur man förvärvar
andlig insikt varje dag och inte bara när vi vill få svar på trängande frågor eller
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känner oss bekymrade? (Det är viktigt att vi tillämpar det här mönstret varje
dag, för då inbjuder vi Herrens Ande att alltid vara med oss och det hjälper oss
att känna igen den Helige Andens inflytande. Genom att konsekvent följa det
här mönstret visar vi Herren att vi alltid vill förvärva andlig insikt, inte bara när
vi har trängande frågor eller känner oss bekymrade.)

Be eleverna att återigen gå till det andra stycket i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i
Grundmaterial om nyckelläror.

• Vilka av Mormons boks nyckelskriftställen stöder Guds mönster för att förvärva
andlig insikt? (Medan eleverna svarar skriver du följande hänvisningar på
tavlan: Moroni 10:4–5; 2 Nephi 32:8–9; 2 Nephi 32:3; det är skriftställenas
ordningsföljd i det andra stycket.)

Dela upp eleverna i tre grupper. Ge varje grupp i uppdrag att studera ett av
nyckelskriftställena i Mormons bok som listas på tavlan och söka efter begrepp i
skrifterna som undervisar om Guds mönster för att förvärva andlig insikt. Efter ett
tag ber du en eller flera elever i varje grupp att berätta vad de hittat. När de gör det
kan du ställa följande eller liknande frågor:

• Vad tror ni det innebär att fråga ”Gud … med ett uppriktigt hjärta, med ärligt
uppsåt” (Moro. 10:4)? (Hjälp eleverna förstå att det innebär att vi verkligen vill
få ett svar från Gud och har för avsikt att handla efter det svar vi får.)

Be en elev läsa följande uttalande av president Russell M. Nelson i de tolv
apostlarnas kvorum:

”’Ärligt uppsåt’ innebär att man verkligen har för avsikt att följa den gudomliga
vägledning som ges” (Russell M. Nelson, ”Be, sök, bulta”, Liahona, nov. 2009,
s. 81).

• Varför tror ni det är viktigt att vi söker efter sanningen med ett uppriktigt hjärta
och att vi verkligen tänker följa vägledningen som Gud ger oss?

• Vad tror ni menas med att ”alltid … be” (2 Ne. 32:9)?

• Vad är skillnaden mellan att läsa slentrianmässigt och att ”mätta sig med Kristi
ord” (se 2 Ne. 32:3)?

• Hur kan vi förvärva andlig insikt genom att välja att alltid be och mätta oss med
Kristi ord?

Låt eleverna berätta om upplevelser de haft när de tillämpat Guds mönster för att
förvärva andlig insikt. Be dem att samtidigt berätta hur de blivit välsignade på
grund av att de gjorde det. Återge gärna en egen upplevelse.

Att ställa frågor och söka efter svar är en viktig del av vår strävan att lära
känna sanningen
Be eleverna fundera över om de tror att det är bra att ställa frågor om kyrkans lära
eller delar av kyrkans historia som kan vara svåra att förstå.
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Be en elev att läsa det tredje stycket i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i
Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen att följa med i texten och se vad det här
stycket lär om vilken betydelse det har att vi ställer frågor och söker efter svar i vår
strävan att lära känna sanningen.

• Vilken betydelse har det att vi ställer frågor och söker efter svar i vår strävan att
lära känna sanningen? (När eleverna har svarat skriver du följande sanning på
tavlan: Att ställa frågor och söka efter svar är en viktig del av vår strävan
att lära känna sanningen.)

• Varför tror ni att en viktig del av vår strävan att lära känna sanningen är att vi
ställer frågor och söker efter svar?

• Vad säger det tredje stycket om den betydelse vår inställning och avsikt har när
vi ställer frågor? (Hjälp eleverna se följande sanning: Vår förmåga att
undervisas av den Helige Anden påverkas väsentligt av den inställning
och avsikt vi har när vi ställer frågor och söker efter svar. Föreslå gärna att
eleverna markerar den här principen i sina exemplar av Grundmaterial om
nyckelläror.)

Påminn eleverna om berättelsen om den unga kvinnan som kontaktade syster
Sheri L. Dew eftersom hon inte var säker på om kyrkans lärdomar var sanna.
Förklara att den unga kvinnan beslutade sig för att träffa sin biskop och andra –
bland annat syster Dew – som kunde hjälpa henne hitta svar på hennes frågor.

Ge varje elev en kopia av medföljande utdelningsblad. Förklara att
utdelningsbladet innehåller syster Dews berättelse om vad som hände när

den unga kvinnan sökte efter svar på sina frågor. Be flera elever turas om att läsa
berättelsen. Be klassen följa med i texten och se hur den inställning och avsikt vi
har när vi ställer frågor och söker efter svar påverkar vår förmåga att undervisas av
den Helige Anden.

När eleverna har läst de tre första styckena frågar du:

• Hur kan den här unga kvinnans inställning och avsikt i hennes strävan att lära
känna sanningen ha påverkat hennes förmåga att få svar på sina frågor?

Be sedan flera elever turas om att läsa resten av syster Dews berättelse på
utdelningsbladet.

”Jag sa [till den unga kvinnan]: ’Ta med dig skrifterna och varje fråga du
har. Frågor är bra. Låt oss se vad Herren undervisar oss om.’

Hon tog mig bokstavligt och lyfte fram den ena kvistiga frågan efter den
andra. Vi sökte i skrifterna och profeternas undervisning efter svar. Allt
eftersom insåg hon att hennes frågor inte innebar att hon inte hade ett
vittnesbörd. Skrifterna är fyllda av berättelser om profeter som hade frågor.

Och hon började inse när Anden vittnade för henne – bland annat genom att vittna om att
profeter, siare och uppenbarare verkligen är profeter.
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Hennes vittnesbörd började växa och tiden gick. Det hade gått omkring ett år när hon
ringde mig igen. ’Jag vill att du ska vara en av de första som får veta att jag håller en
tempelrekommendation i handen. Kan du inte komma när jag tar emot min begåvning?’
Sedan lade hon till: ’Vet du vad som hjälpte mig mest av det du sa? Du sa att frågor är bra,
och det gjorde att jag kunde se mig som en sökare istället för en tvivlare.’

Jag blev så glad! Men två dagar senare fick jag ett mycket annorlunda samtal från en
annan [ung kvinna]. ’Syster Dew’, sa hon, ’innan någon annan berättar det vill jag att du
ska veta att jag är gravid’. Hon sa att hon i flera år hade tvivlat på att evangeliet var sant
och att hon till slut bestämt sig för att det inte fanns någon anledning för henne att följa
kyskhetslagen.

Jag sa till henne att jag inte skulle döma henne och att jag älskade henne. Sedan frågade
jag om hon ville ha ett vittnesbörd. ’Nej, jag tror inte det’, sa hon.

Kontrasten var skarp. De här två unga kvinnorna hade ungefär samtidigt frågor som hotade
deras vittnesbörd. En av dem ropade på hjälp, och familj, vänner och ledare följde
president Monsons råd och kom till undsättning. Den andra flickan gav näring till sina
tvivel och övertygade sig själv om att hennes omoraliska val var acceptabla. …

En flickas frågor fick henne att bli en sökare efter sanning. Den andra flickan använde sina
frågor till att rättfärdiga sin omoral.

Mina kära vänner, frågor är bra. Frågor är bra om de är inspirerade frågor, ställda i tro och
ställda till trovärdiga källor där Anden kan vägleda och bekräfta svaret. …

Ingen av oss har rätt till uppenbarelse utan att vi anstränger oss. Svar från Gud kommer
inte som genom ett plötsligt trollslag. Om vi vill växa andligen förväntar Herren sig att vi
ställer frågor och söker efter svar. ’Om du ber’, lovade han, ’skall du få uppenbarelse på
uppenbarelse, kunskap på kunskap’ [L&F 42:61]. Kan det vara tydligare? Herren älskar
inspirerade frågor ställda i tro eftersom de leder till insikt, till uppenbarelse och till större
tro” (Sheri L. Dew, ”Will You Engage in the Wrestle?” [andligt möte vid Brigham Young
University–Idaho, 17 maj 2016], byui.edu/devotionals).

• Hur kan de två unga kvinnornas upplevelser, som syster Dew talade om, hjälpa
oss förstå vikten av vår inställning och avsikt när vi ställer frågor?

• Hur kan de två unga kvinnornas upplevelser hjälpa oss förstå vår roll i att ivrigt
söka svar på våra frågor?

Vittna gärna om vikten av att ställa uppriktiga frågor och ivrigt söka svar. Du kan
berätta hur du kom att veta att Herren besvarar våra uppriktiga frågor.

Uppmana eleverna att följa det de lärt sig genom att ställa uppriktiga frågor och
ivrigt söka svar genom att tillämpa vår himmelske Faders fastställda mönster för att
förvärva andlig insikt.

Del 2 (40 minuter)
Principer som kan hjälpa oss få svar på frågor
Be eleverna fundera över vilka frågor de har om livet eller om kyrkan och dess lära
och historia.
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Ge ett exempel på ett bekymmer eller en fråga som en del elever kan ha eller som
andra uttrycker för dem, genom att visa eller skriva följande på tavlan:

Jag hör talas om hur andra får svar på sina böner, men det händer inte mig. Det
känns som om Gud inte älskar mig, trots att jag försöker göra det rätta. Varför
svarar Gud inte på mina böner?

Förklara för eleverna att målet med den här delen av lärotillfället om att förvärva
andlig insikt är att hjälpa dem lära sig tre principer som kan vägleda dem när de
har frågor eller när andra ställer frågor till dem: handla i tro, granska idéer och
frågor utifrån ett evigt perspektiv och söka ytterligare insikt i gudagivna källor.

Handla i tro
Be några elever turas om att läsa princip 1, ”Handla i tro” i kapitlet ”Förvärva andlig
insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen följa med i texten och leta efter
uttalanden som förklarar vad vi kan göra för att handla i tro när vi har frågor eller
känner oss bekymrade. Föreslå att eleverna markerar uttalanden som betyder extra
mycket för dem.

Be eleverna berätta vad de hittar. När de gör det kan du be dem förklara hur det
kan vara till hjälp att följa rådet de hittade när de har frågor eller känner sig
bekymrade. Framhåll följande uttalande om läran: När vi fortsätter att söka efter
svar måste vi leva i tro och lita på att vi så småningom kommer att få de svar
vi söker efter.

• Vilket nyckelskriftställe för Mormons bok stöder det här uttalandet om läran?
(Föreslå att eleverna markerar Ether 12:6 på ett framträdande sätt i sina skrifter
så att de lätt kan hitta det.)

Be en elev läsa Ether 12:6. Be klassen följa med i texten och vara uppmärksam på
ord eller uttryck som hjälper oss förstå varför det är viktigt för oss att leva i tro när
vi söker svar på våra frågor.

• Vilka ord eller uttryck i den versen kan hjälpa oss förstå varför det är viktigt att
vi lever i tro när vi söker svar på våra frågor?

• Vad tror ni det innebär att ”ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har
prövats” (Eth. 12:6)?

Be en elev läsa följande uttalande av president Dieter F. Uchtdorf i första
presidentskapet. Be klassen vara uppmärksam på vad vi kan göra för att få ett
vittnesbörd om att evangeliet är sant.

”När ni utövar er tro och tillämpar evangeliets principer dagligen, under alla
förhållanden, så får ni smaka evangeliets ljuvliga frukter och genom den frukten
kan ni veta att det är sant” (Dieter F. Uchtdorf, ”Spegelbilden i vattnet” [KUV:s
brasafton för unga vuxna, 1 nov. 2009], LDS.org).
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• Vad kan vi enligt det här uttalandet av president Uchtdorf göra för att få eller
stärka vårt vittnesbörd om att evangeliet är sant?

• Varför tror ni att Herren förväntar sig att vi utövar tro innan vi får ett vittnesbörd
om att evangeliet är sant?

• Vilken sanning har ni fått ett vittnesbörd om genom att välja att agera i tro
genom att tillämpa evangeliets principer dagligen? Hur fick ni det
vittnesbördet? (Återge gärna en egen upplevelse.)

Förklara att en del kanske ifrågasätter om de har ett vittnesbörd eller inte eller
undrar varför deras vittnesbörd inte är starkare, trots att de har försökt agera i tro
genom att följa Herrens bud.

Framhåll de sista två uttalandena om läran för princip 1, ”Handla i tro” i kapitlet
”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror: När vi är trofasta mot den
sanning och det ljus som vi redan har fått, kommer vi att få mer. Svaren på
våra frågor och böner kommer ofta ”rad på rad, bud på bud”. Föreslå att
eleverna markerar de sanningarna.

• Hur kan dessa sanningar hjälpa någon förstå varför hans eller hennes
vittnesbörd om evangeliet inte har vuxit snabbare?

• Vilket nyckelskriftställe stöder de här två sanningarna? (Föreslå att eleverna
markerar 2 Nephi 28:30 på ett framträdande sätt.)

Be en elev läsa 2 Nephi 28:30. Be klassen följa med i texten och vara uppmärksam
på uttryck som stöder sanningarna i Grundmaterial om nyckelläror. Be eleverna
berätta vad de hittar.

Förklara att äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum beskrev sin
upplevelse med bönen, när han och hans familj ställdes inför en prövning som
varade i flera år. Be en elev läsa följande uttalande av äldste Christofferson. Be
klassen lyssna efter anledningar till varför Herren kan välja att inte besvara våra
frågor och böner omedelbart eller på det sätt vi vill.

”Jag bad om ett underverk som skulle rädda oss. Fastän jag bad om det här
många gånger mycket uppriktigt och allvarligt så blev svaret i slutändan nej. Till
sist lärde jag mig att be som Frälsaren gjorde: ’Men ske inte min vilja utan din’
(Luk. 22:42). Jag sökte Herrens hjälp under varje litet steg längs vägen till en
slutlig lösning. …

Mer än en gång [hände det] att jag föll på knä inför min himmelske Fader och i
tårar tiggde om hjälp. Och han hjälpte mig. Ibland var det bara en känsla av frid, en känsla av
trygghet i vetskapen om att allt skulle ordna sig. …

Fastän jag led då är jag i dag tacksam över att mitt problem inte löstes snabbt och enkelt. Detta
att jag tvangs vända mig till Gud för att få hjälp nästan varje dag i flera års tid lärde mig
verkligen hur jag borde be och få svar på mina böner, och det lärde mig att tro på Gud på ett
handgripligt sätt. Jag lärde känna min Frälsare och min himmelske Fader på ett sätt och i en
omfattning som kanske inte skulle ha blivit fallet annars eller som skulle tagit mycket längre tid
att uppnå. … Jag lärde mig att lita på Herren av hela mitt hjärta. Jag lärde mig att vandra med
honom dag för dag” (D. Todd Christofferson, ”Se Guds hand i våra dagliga välsignelser”,
Liahona, jan. 2012, s. 26, 27).
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• Med tanke på vad ni lärde er av detta uttalande, varför kan Gud välja att inte
svara på några av våra frågor och böner omedelbart eller på det sätt vi vill? (När
eleverna har svarat kan du framhålla att Gud också kan besvara våra böner
omedelbart, på mycket direkta och mäktiga sätt.)

Hänvisa till bekymret och frågan på tavlan.

• Hur kan ni välja att handla i tro om det här är ert bekymmer och er fråga?

Granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv
Be eleverna tänka på tillfällen när de märkte att deras religiösa tro och syn på livet
skilde sig från det som deras vänner och bekanta som inte är medlemmar i Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror eller anser.

Be en elev läsa följande uttalande av äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas
kvorum. Be klassen lyssna efter varför sista dagars heliga ofta ser på livets frågor
och religiösa spörsmål annorlunda än andra.

”I många viktiga frågor skiljer sig vår utgångspunkt [eller tro] … från många av
våra vänners och bekantas. De skiljer sig också från många antaganden som görs
i media. … Till exempel: Eftersom sista dagars heliga känner till vår himmelske
Faders plan för sina barn, vet vi att det här jordelivet inte är en enaktare inklämd
mellan ett okänt förgånget och en oviss framtid. Det här livet är som andra akten
i en treaktare. Dess avsikt definieras av det som uppenbarats om vår andliga

tillvaro i akt 1 och vår eviga bestämmelse i akt 3. På grund av vår kunskap om den här planen
och andra sanningar som Gud har uppenbarat, börjar vi med andra förutsättningar än de som
inte har vår kunskap. Därför når vi helt andra slutsatser om många viktiga ämnen som andra
bedömer enbart efter sina åsikter om jordelivet” (se Dallin H. Oaks, ”Som han tänker i sitt
hjärta” [En kväll med en generalauktoritet, 8 feb. 2013], lds.org/broadcasts).

• Varför säger äldste Oaks att sista dagars heliga ser på frågor som rör vårt liv på
jorden och religiösa spörsmål annorlunda än andra? (Medan eleverna besvarar
frågan ritar du följande uppställning på tavlan.)

Täck för akt 1 och 3 och ställ följande fråga:

• Kan ni nämna ett exempel på ett viktigt ämne som vi skulle se annorlunda på
om vi inte hade kunskap om föruttillvaron eller livet efter döden? (Eleverna kan
nämna flera ämnen, som det värde vi sätter på människans liv eller att vi ska ta
emot de gudagivna följderna av våra val vid den slutliga domen.)
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Be en elev läsa följande uttalande av äldste Oaks. Förklara att han talade till
seminarie- och institutlärare. Be klassen vara uppmärksam på hur han sa att
eleverna bör svara när de ställs inför ett svårt begrepp eller en svår fråga.

”Jag anser att det är bäst om våra ungdomar avstår från att argumentera med
sina vänner. … Det är ofta bättre om de svarar med att identifiera de världsliga
premisserna eller antagandena i de påståenden som framläggs och sedan lägga
fram de avvikande tankar eller premisser som leder sista dagars heligas
tänkande” (Dallin H. Oaks, ”Som han tänker i sitt hjärta”, lds.org/broadcasts).

• Vad föreslår äldste Oaks att vi ska göra när vi ställs inför ett svårt begrepp eller
en svår fråga? (Du kan behöva hjälpa eleverna förstå att en premiss är en tanke
som används för att stödja en slutsats och att ett påstående är en persons
ställning, synpunkt eller åsikt.)

För att belysa hur en persons tro eller antaganden kan påverka de svar som han
eller hon kommer fram till, sätt upp eller rita en enkel ram runt bekymret och
frågan på tavlan.

Förklara att den här enkla ramen
representerar den tro eller de
antaganden som personen som ställer
den här frågan kan ha, om han eller
hon inte granskar frågan i förhållande
till det vi vet om vår himmelske Fader,
hans frälsningsplan och Jesu Kristi
lärdomar. Framhåll att när vi bemöter
en persons tro eller antaganden bör vi
göra detta med vänlighet och respekt,
och vara lyhörd för personens känslor
och den Helige Andens vägledning.

• Vilka felaktiga trosuppfattningar eller antaganden kan leda till att en person har
detta bekymmer och denna fråga?

Skriv elevernas svar på tavlan runt omkring ramen. De kan till exempel svara på
följande sätt:

Gud besvarar allas böner på samma sätt.

Gud älskar en del av sina barn, men han älskar inte mig egentligen.

Gud älskar inte mig om han inte besvarar mina böner på det sätt som jag vill och
tror att han ska.

Om jag försöker göra det som är rätt skulle Gud besvara mina böner omedelbart.

• Varför tror ni det är viktigt att komma ihåg trosuppfattningarna eller
antagandena hos oss eller andra när vi ställer frågor om Gud, livet på jorden
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eller om kyrkan och dess lärdomar och historia? (Hjälp eleverna förstå att det
kan hjälpa oss att bättre förstå underliggande bekymmer eller det begränsade
perspektivet som orsakar frågan.)

• Hur kan trosuppfattningarna eller antagandena på tavlan tyda på att personen
kanske granskar frågan utifrån ett begränsat perspektiv?

Be en elev läsa princip 2, ”Granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv”, i
kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen följa med
i texten och se hur vi kan granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv.

Be eleverna berätta vad de hittar. Föreslå att eleverna markerar följande sanning:
För att granska läror, frågor och sociala angelägenheter utifrån ett evigt
perspektiv har vi frälsningsplanen och Frälsarens lärdomar i åtanke när vi
betraktar dem. Visa rutorna akt 1 och akt 3 på tavlan igen.

Du kan hjälpa eleverna förstå hur de kan granska idéer och frågor med
frälsningsplanen och Frälsarens lärdomar i åtanke genom att visa videon

”Granska frågor utifrån ett evigt perspektiv” (2:55), som finns på LDS.org. Be
klassen se hur en ung kvinna som hette Lauren tog sig tid att tänka på
trosuppfattningar eller antaganden som kan ha påverkat hennes väns frågor om
Gud och hur Lauren sedan granskade frågan utifrån ett evigt perspektiv.

När eleverna har sett på videon frågar du:

• Varför tror ni att det var bra för Lauren att tänka på trosuppfattningar eller
antaganden som kan ha påverkat hennes väns frågor om Gud?

• Vad hände när Lauren granskade sin väns fråga utifrån ett evigt perspektiv?

Hjälp eleverna öva på att granska idéer och frågor utifrån ett evigt perspektiv
genom att hänvisa till ramen på tavlan och fråga:

• Vad känner vi till om vår himmelske Fader, hans plan och Frälsarens lärdomar
som kan hjälpa oss granska den här frågan annorlunda och hitta svar som
grundar sig på evig sanning?

När eleverna besvarar frågan suddar du ut uttalandena runt ramen och ersätter
dem med elevernas svar. De kan till exempel svara:

Gud kan besvara våra böner på ett annat sätt utifrån sin kunskap om våra
enskilda behov och vad som är bäst för oss.

Gud älskar alla sina barn, även mig.

Gud älskar mig även om han inte besvarar mina böner på det sätt som jag vill och
tror att han ska.

Även när jag försöker göra det som är rätt kanske Gud inte besvarar mina böner
omedelbart. Det ger mig möjlighet att växa andligen.

Ta bort eller sudda ut den enkla ramen runt bekymret och frågan på tavlan och
ersätt den med en vackrare ram.
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Förklara att den här nya ramen
representerar sanningarna vi känner till
om vår himmelske Fader, hans
frälsningsplan och Frälsarens lärdomar.

• Hur skulle vi granska frågan
annorlunda om vi granskar den
utifrån det vi känner till om vår
himmelske Fader, hans plan och
Frälsarens undervisning?

Be eleverna att berätta om hur de bättre
kunde förstå ett begrepp, en lära eller
en fråga när de granskade den utifrån ett evigt perspektiv. Berätta gärna om en
egen upplevelse.

Söka ytterligare insikt i gudagivna källor
Be eleverna fundera över vilka källor de skulle kunna vända sig till när de har frågor
om kyrkan eller behöver hjälp att fatta ett viktigt beslut.

Be en elev läsa följande uttalande av äldste M. Russell Ballard i de tolv
apostlarnas kvorum:

”Jakob sa inte: ’Om någon av er brister i visdom skall han googla!’” (Se
M. Russell Ballard, ”KUV-lärarnas möjligheter och ansvar i tjugoförsta seklet” [En
kväll med en generalauktoritet, 26 feb. 2016], lds.org/broadcasts.)

• Vad undervisade aposteln Jakob om i Jakob 1:5? (”Om någon av er brister i
visdom skall han be till Gud.”)

• Varför tror ni det är viktigt att vi först ber Gud om hjälp när vi har en fråga eller
känner oss bekymrade?

Be en elev läsa första stycket under princip 3, ”Söka ytterligare insikt i gudagivna
källor”, i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen
följa med i texten och se vad Gud har gett oss för att hjälpa oss upptäcka och förstå
sanning. Föreslå att eleverna markerar det som de hittar.

• Vad har Gud gett oss för att hjälpa oss upptäcka och förstå sanning? (Under
diskussionen kan du gärna föreslå att eleverna markerar följande uttalande:
Som en del av Herrens fastställda metod för att få andlig insikt har han
upprättat källor, genom vilka han uppenbarar sanning och vägleder sina
barn.)

• Vilka välsignelser kan vi få när vi vänder oss till Herrens gudagivna källor till
sanning?

Hänvisa till bekymret och frågan i ramen på tavlan.

FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT
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• Vilka gudagivna källor kan ni vända er till om ni kände er bekymrade på det här
sättet och hade den här frågan?

Gör eleverna medvetna om ytterligare resurser som kan hjälpa dem hitta
gudagivna källor genom att berätta för dem om kyrkans webbplats
mormonnewsroom.org (och om möjligt, visa den eller be dem hitta den på sina
elektroniska enheter). Förklara att den här webbplatsen förtydligar olika frågor om
kyrkan som allmänheten ställer och att den rättar ofullständig eller felaktig
information som rapporteras i media. Visa också gärna kyrkans sida
Evangelieämnen på lds.org/topics. Uppsatserna på Evangelieämnen innehåller
värdefull och rättfram information om många komplicerade frågor som rör kyrkans
historia och lära.

Be eleverna att berätta om när de välsignades för att de vände sig till gudagivna
källor för att få svar när de stötte på en fråga eller kände sig bekymrade. Var beredd
på att dela med dig av ett eget exempel.

Be en elev läsa andra stycket under princip 3, ”Söka ytterligare insikt i gudagivna
källor”, i kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Be klassen
följa med i texten och se vad det här stycket lär oss om informationskällor som inte
tagits fram av kyrkan.

• Varför är det viktigt att vara på sin vakt mot otillförlitliga informationskällor?

• Hur kan vi urskilja sanningen i informationskällor som inte tagits fram av
kyrkan? (Hjälp eleverna förstå att den Helige Anden kan hjälpa oss skilja sant
från falskt i alla källor [se Moro. 10:5].)

Förklara att under skolåret kommer eleverna, förutom att studera Mormons boks
lära i ordningsföljd, också att studera de nio läroämnena i Grundmaterial om
nyckelläror (som motsvarar ämnen för ungdomarnas söndagslektioner). De
kommer också att studera de nyckelskriftställen från Mormons bok som hör
samman med varje ämne. När de studerar varje ämne kommer de att använda
principerna för att förvärva andlig insikt som tagits upp under den här lektionen för
att granska verkliga frågor, problem och möjligheter till personlig tillämpning.

Vittna om vikten av att tillämpa principerna för hur vi förvärvar andlig insikt när vi
ställs inför svåra begrepp eller frågor. Försäkra eleverna om att Herren vill
undervisa dem genom sin Ande. När vi handlar i tro, granskar idéer och frågor
utifrån ett evigt perspektiv och söker ytterligare insikt i gudagivna källor ger Gud
oss svar och vägledning i livet.

Repetition av nyckelläror
Du kan använda följande aktivitet vid ett separat klasstillfälle för att hjälpa eleverna
att repetera nyckelskriftställena i Mormons bok som togs upp i del 1 och 2 av det
här lärotillfället om att förvärva andlig insikt.

Innan klassen börjar skriver du följande nyckelskriftställen på tavlan: 2 Nephi 28:30;
2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 4:9; Ether 12:6; Moroni 10:4–5.

Dela upp eleverna i par. Be dem att gå igenom läran som lärs ut i skriftställena på
tavlan genom att en elev i varje par använder Nyckelläror – Referensguide och i
slumpvis ordning läser uttalandet för vart och ett av de här nyckelskriftställena. När
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eleven läser uttalandet identifierar den andra eleven vilket av nyckelskriftställena på
tavlan som det uttalandet gäller. Efter några minuter byter eleverna roller.

Hjälp sedan eleverna att bekanta sig med texten i nyckelskriftställena genom att
läsa upp ett utan att nämna hänvisningen för eleverna. Be eleverna se om de kan
hitta nyckelskriftstället och haka på innan du läser klart skriftstället. När du har läst
skriftstället ber du en eller flera elever att med egna ord förklara lärosatsen eller
principen som lärs ut i skriftstället. Upprepa aktiviteten för varje nyckelskriftställe
på tavlan.

FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT
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Gudomen
Obs: Följande aktiviteter om nyckelläror kan göras under flera lektionstillfällen eller
vid ett enskilt lektionstillfälle.

Förstå läran (75 minuter)
Avsnitt 1 (10 minuter)
Skriv följande uttalande på tavlan och be en elev läsa det: Gud känner inte mig
ordentligt och han bryr sig inte om vad jag går igenom.

• Hur kan detta missförstånd göra det svårt för någon att utöva tro på Gud?

Be eleverna att slå upp läroämne 1, ”Gudomen”, i Grundmaterial om nyckelläror. Låt
eleverna gå ihop två och två och läsa texten som hör till det här ämnet och leta efter
sanningar om gudomens natur och egenskaper. Be dem samtala om hur några av
sanningarna de hittade kan rätta till eller förtydliga uttalandet på tavlan.

Efter en stund ber du flera elever att beskriva för klassen vad de samtalat om. Vittna
om att när vi lär oss och förstår läran om gudomen bättre ökar vår tro och tillit till
vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden.

Avsnitt 2 (10 minuter)
Ställ följande fråga till eleverna:

• Vilka skillnader kan en del lägga märke till hos andra som skulle kunna leda
dem till att anse att dessa människor är sämre än dem själva? (Eleverna kanske
nämner sådant som skillnader i ekonomisk ställning, utseende, förmåga, kultur,
språk, religion, kön eller etnicitet.)

Be eleverna slå upp läroämne 1, ”Gudomen”, i Grundmaterial om nyckelläror och
ögna igenom stycket under underrubriken ”Gud Fadern” och söka efter en sanning
som beskriver vad Gud tycker om alla sina barn. Be dem berätta vad de hittar och
skriv följande uttalande om läran på tavlan: Gud har fullkomlig kärlek till alla
sina barn och alla är lika inför honom. Förslå att eleverna markerar uttalandet i
sina exemplar av Grundmaterial om nyckelläror.

• Vilket nyckelskriftställe stöder den här sanningen? (Föreslå att eleverna
markerar 2 Nephi 26:33 på ett framträdande sätt i sina skrifter så att de lätt kan
hitta det.)

Hjälp eleverna förstå sammanhanget i det här skriftstället genom att förklara att i 2
Nephi 26 profeterar profeten Nephi om de sista dagarna och inbjuder alla
människor att komma till Jesus Kristus.

Be en elev läsa 2 Nephi 26:33. Låt de andra eleverna följa med i texten och titta
efter ord eller uttryck som stöder uttalandet om läran som står på tavlan. Be
eleverna berätta vad de hittar.

• Vad tror ni det innebär att ”alla är lika inför Gud”?
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• Vilka upplevelser har ni haft som har hjälpt er veta att Gud har fullkomlig
kärlek till alla sina barn och att alla är lika i hans ögon? (Berätta också gärna om
en egen upplevelse.)

• Hur kan vårt sätt att se på och behandla andra påverkas av att vi förstår denna
sanning?

Hjälp eleverna förstå hur man kan tillämpa den här sanningen genom att be en
elev läsa följande uttalande.

”Kyrkan fördömer entydigt rasism, vilket inbegriper alla former av och alla tidigare former av
rasism från enskilda både i och utanför kyrkan. År 2006 förkunnade president Gordon B. Hinckley
att ’ingen som fäller nedsättande kommentarer om någon av annat ursprung kan anse sig vara
en sann Kristi lärjunge. Inte heller kan han anse sig vara i samklang med Jesu Kristi kyrkas lära.
Låt oss alla inse att var och en av oss är en son eller dotter till vår Fader i himlen, som älskar alla
sina barn’” (”Kyrkan och människors olika ursprung: Alla är lika inför Gud”, 13 mars 2012,
mormonnewsroom.org).

Avsnitt 3 (10 minuter)
Visa bilderna Jesus Kristus visar sig för
nephiterna (lds.org/media-library) och
Jesus undervisar på västra halvklotet
(Evangeliebilder [2008], nr 82; se även
lds.org/media-library).

Be en elev att kort sammanfatta
skriftberättelsen som skildras på
bilderna.

Berätta för eleverna att 3 Nephi
11:10–11, som innehåller de första ord
som Frälsaren talade till nephiterna när
han visade sig för dem, är ett
nyckelskriftställe. Du kan föreslå att de
markerar skriftstället på ett
framträdande sätt.

Be en elev läsa 3 Nephi 11:10–11. Be
klassen följa med i texten och se vilka
sanningar om sig själv som Frälsaren
undervisade nephiterna om.

• Vad tror ni att uttrycket ”jag har
druckit ur den bittra kalk” (3 Ne.
11:11) betyder? (Det bittra lidande
han utstod under sitt
försoningsoffer.)

• Vad kan de här verserna lära oss om förhållandet mellan vår himmelske Fader
och hans Son Jesus Kristus?

GUDOMEN
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• Vilka sanningar kan vi lära oss av dessa verser om Frälsaren? (När eleverna
besvarat frågan, skriv följande uttalanden om läran som finns i läroämne 1,
”Gudomen”, i Grundmaterial om nyckelläror: Jesus Kristus utför Faderns vilja
i allt. Han levde ett syndfritt liv och sonade hela människosläktets synder.
Be eleverna markera dessa uttalanden om läran i sina exemplar av
Grundmaterial om nyckelläror och skriva det första uttalandet i sina skrifter
bredvid 3 Nephi 11:10–11.)

Hjälp eleverna förstå de här lärosatserna bättre genom att be hälften av klassen läsa
Lukas 22:39–44 och den andra hälften Mose 4:1–2 tyst för sig själva. Be dem hitta
exempel på hur Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja i allt. Be eleverna
berätta vad de hittar.

• Vad kan vi lära oss av Frälsarens exempel på hur vi kan stärka vår relation till vår
himmelske Fader?

Avsnitt 4 (10 minuter)
Om du inte redan gjort det, skriver du följande uttalanden om läran på tavlan:

Gud har fullkomlig kärlek till alla sina barn och alla är lika inför honom.

Jesus Kristus utför Faderns vilja i allt. Han levde ett syndfritt liv och sonade hela
människosläktets synder.

Be eleverna hitta nyckelskriftställena i Mormons bok som stöder dessa lärosatser.
(Om eleverna har svårt att komma ihåg nyckelskriftställena, föreslå att de ögnar
igenom texten under ”Gud Fadern” och ”Jesus Kristus” i läroämne 1, ”Gudomen”,
i Grundmaterial om nyckelläror.) När de har hittat 2 Nephi 26:33 och 3 Nephi
11:10–11, be några elever läsa skriftställena.

Skriv följande fråga på tavlan: Hur illustrerar Jesu Kristi försoningsoffer Guds
fullkomliga kärlek till alla sina barn och att alla är lika inför honom?

Be eleverna svara på frågan i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker. Efter en
stund ber du några elever berätta om sina svar för klassen.

Avsnitt 5 (5 minuter)
Be eleverna tänka på personer som de tycker är goda exempel och fundera över vad
det är som gör att de är goda exempel att följa.

Be eleverna ögna igenom andra stycket under ”Jesus Kristus” i läroämne 1,
”Gudomen”, i Grundmaterial om nyckelläror. Be dem hitta ett uttalande som
undervisar om vems exempel alla kan följa. Be eleverna berätta vad de hittar. Skriv
sedan följande uttalande om läran på tavlan: Jesu Kristi liv är det fullkomliga
exemplet på hur vi bör leva.

• Vilket skriftställe stöder den läran? (3 Ne. 12:48.)

GUDOMEN

16



Hjälp eleverna förstå sammanhanget i 3 Nephi 12:48 genom att förklara att när
Jesus Kristus visade sig för nephiterna undervisade han dem om hur de kunde
komma till honom och vad som krävdes för att komma in i himmelriket.

Be en elev läsa 3 Nephi 12:48. Be klassen följa med i texten och se vilket bud
Frälsaren gav människorna.

• Vilket bud gav Frälsaren till människorna?

• Hur kan vi sträva efter att lyda budet att vara fullkomliga? (Framhåll att vi, för
att vara fullkomliga liksom vår himmelske Fader och Jesus Kristus, måste bli
som dem. När vi strävar efter att följa Frälsaren kan vi bli fullkomnade genom
honom och hans försoningsoffer. Fullkomning är en process som fortsätter in i
nästa liv.)

Föreslå att eleverna markerar nyckelskriftstället 3 Nephi 12:48 på ett framträdande
sätt och skriver ”Jesu Kristi liv är det fullkomliga exemplet på hur vi bör leva”
bredvid versen i sina skrifter.

Avsnitt 6 (10 minuter)
Läs 3 Nephi 12:48 tillsammans. Be en elev påminna klassen om vilken lära
nyckelskriftstället stöder. (Jesu Kristi liv är det fullkomliga exemplet på hur vi
bör leva.)

Hjälp eleverna förstå lärosatsen bättre genom att visa videon ”Kristuslika
egenskaper” (2:54), som finns på LDS.org. Be dem vara uppmärksamma på

egenskaper hos Frälsaren som vi kan sträva efter att utveckla i våra liv. Efter videon
ber du eleverna räkna upp egenskaperna. Skriv deras svar på tavlan. (Om videon
inte är tillgänglig kan du göra följande i stället: Be eleverna nämna några av
Frälsarens egenskaper som vi kan sträva efter att utveckla och skriv upp svaren på
tavlan. Det kan vara egenskaper som ödmjukhet, lydnad och vänlighet. Ta gärna
kortfattat upp exempel från Frälsarens liv för att belysa några av dessa egenskaper.)

• När har ni välsignats av att någon följt Frälsarens exempel på ett av de
här sätten?

• När har ni kunnat hjälpa någon tack vare att ni försökte tillämpa en av de här
egenskaperna?

Be en elev läsa följande uttalande av president Howard W. Hunter (1907–1995):

”Låt oss följa Guds Son på alla sätt och i livets alla skeden. Låt oss göra honom
till vår förebild och vår vägvisare. Vi borde ständigt fråga oss själva: ’Vad skulle
Jesus ha gjort?’ och sedan ha mer mod att handla i enlighet med svaret. Vi måste
följa Kristus, i ordets bästa bemärkelse. Vi måste ägna oss åt hans verk liksom
han ägnade sig åt sin Faders verk. … Vi bör göra allt som står i vår makt för att
bli som Kristus – den enda fullkomliga och syndfria förebild som den här världen

någonsin skådat” (Kyrkans presidenters lärdomar: Howard W. Hunter [2015], s. 307).

Be eleverna fundera över hur de kan följa Frälsarens exempel i sina dagliga liv.
Medan de funderar skriver du följande ofullständiga påstående på tavlan: Jag ska
följa Frälsarens exempel på ett bättre sätt genom att …

GUDOMEN
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Be eleverna skriva klart påståendet i sina anteckningsböcker eller studiedagböcker.
Uppmana dem att arbeta på målen de skrev ner och ha modet att följa Jesu Kristi
exempel.

Avsnitt 7 (10 minuter)
Be en elev läsa 3 Nephi 18:15, 20–21. Be klassen följa med i texten och se vilket råd
Frälsaren gav nephiterna. Framhåll att det är ett nyckelskriftställe. Föreslå att
eleverna markerar skriftstället på ett framträdande sätt.

• Vad rådde Frälsaren nephiterna att göra?

Framhåll att Frälsaren upprepade gånger i 3 Nephi 18:20–21 uppmanade dem att
be i hans namn.

• Varför tror ni att Frälsaren befaller oss att alltid be till vår himmelske Fader i
hans namn?

Hjälp eleverna förstå en anledning till varför vi ber i Jesu Kristi namn genom att rita
följande teckning på tavlan:

Rita en lodrät linje på tavlan mellan personen som representerar oss och bilden
som representerar vår himmelske Faders närhet.

• Vad håller oss åtskilda från vår himmelske Fader och hans kraft och
välsignelser?

När eleverna har besvarat frågan skriver du Fallet och Personlig synd på tavlan vid
linjen. Sätt sedan upp en bild av Frälsaren på tavlan ovanpå linjen och skriv ordet
Medlare under bilden.

• Vad är en medlare? (Någon som är en mellanhand mellan enskilda eller
grupper för att lösa meningsskiljaktigheter och förena dem.)

• Hur är Jesus Kristus vår medlare inför vår himmelske Fader? (Frälsarens
försoningsoffer öppnade upp en väg för människorna att övervinna de negativa
följderna av fallet, omvända sig från sina synder, förlika sig med sin himmelske
Fader och ta emot frälsningens välsignelser. Det är en av anledningarna till att
vi ber till vår himmelske Fader i Jesu Kristi namn.)
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Illustrera att Frälsaren har öppnat upp en väg för oss att förlikas med vår
himmelske Fader genom att rita en pil från bilden som representerar oss till bilden
som representerar vår himmelske Faders närhet.

• Vad har vi blivit befallda att göra i Jesu Kristi namn förutom att be? (Skriv
elevernas svar på tavlan.)

Skriv följande uttalande om läran på tavlan: Eftersom Jesus Kristus är vår
Frälsare och vår Medlare inför Fadern, ska alla böner, välsignelser och
prästadömsförrättningar utföras i hans namn. Föreslå att eleverna markerar det
här uttalandet i delen ”Jesus Kristus” under läroämne 1, ”Gudomen”, i sina
exemplar av Grundmaterial om nyckelläror och skriver det i sina skrifter bredvid 3
Nephi 18:15, 20–21.

Avsnitt 8 (10 minuter)
Skriv följande uttalande om läran på tavlan: Eftersom Jesus Kristus är vår Frälsare och
vår Medlare inför Fadern, ska alla böner, välsignelser och prästadömsförrättningar
utföras i hans namn. Be eleverna hitta nyckelskriftstället som stöder denna lärosats
(3 Ne. 18:15, 20–21). Be den första elev som hittar skriftstället att börja läsa upp det,
och be de andra eleverna att haka på när de hittar skriftstället.

Förklara att vi genom att använda Jesu Kristi namn i böner, välsignelser och
prästadömsförrättningar kallar ner hans gudomliga myndighet och makt (se Abr.
1:18).

Dela upp eleverna i grupper om två eller tre personer. Skriv följande
skriftställehänvisningar på tavlan och tilldela varje grupp en eller flera
hänvisningar: Apostlagärningarna 2:37–38; Apostlagärningarna 3:2–8; Läran och
förbunden 84:66–70; Mose 1:21–22.

Be eleverna läsa sina tilldelade skriftställen i sina respektive grupper och se vad
som kan hända när vi utför böner, välsignelser och prästadömsförrättningar i Jesu
Kristi namn. Efter en stund ber du en representant från varje grupp att berätta för
klassen vad gruppen hittade.

Be eleverna fundera över hur deras liv har välsignats av att böner,
prästadömsvälsignelser och prästadömsförrättningar utförts i Jesu Kristi namn. Be
några elever berätta för klassen om sina upplevelser.
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Övningsuppgift (15 minuter)
Be eleverna att slå upp kapitlet ”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om
nyckelläror. Repetera de tre principerna: ”Handla i tro”, ”Granska idéer och frågor
utifrån ett evigt perspektiv” och ”Söka ytterligare insikt i gudagivna källor”.

Visa eller skriv följande frågor på tavlan:

Hur hjälpte den unga kvinnans syster henne att handla i tro?

Hur hjälpte den unga kvinnans syster henne att granska situationen utifrån ett
evigt perspektiv?

Hur hjälpte den unga kvinnans syster henne att söka ytterligare insikt i
gudagivna källor?

Dela klassen i par och ge varje par ett exemplar av utdelningsbladet med
sms-konversationen mellan två systrar i slutet av det här lärotillfället. Be

dem läsa scenariot och samtala om frågorna på tavlan.

När eleverna har samtalat om frågorna med sin partner ber du några av dem att
berätta om sina svar för klassen. Vittna om att vår himmelske Fader har fullkomlig
kärlek till alla sina barn och att alla är lika inför honom. Uppmuntra eleverna att se
andra så som vår himmelske Fader ser dem.

Repetition av nyckelläror
Följande aktivitet kan hjälpa eleverna repetera alla nyckelskriftställen de lärt sig
under sina studier av Mormons bok i seminariet.

Skriv nyckelskriftställena i Mormons bok som ni redan har studerat. Ge eleverna
5–7 minuter till att förbereda en kort andlig tanke som de kan dela med klassen
och som grundar sig på ett av nyckelskriftställena. Be dem göra följande när de
återger sin andliga tanke:

1. Läsa nyckelskriftstället de valde.

2. Förklara hur skriftstället lär ut eller stöder ett uttalande om läran i Grundmaterial
om nyckelläror.

3. Förklara vad läran betyder för dem.

4. Berätta varför de tycker det är viktigt att ungdomar förstår den läran.

5. Bära sitt vittnesbörd om den läran.

Under den kommande veckan ber du flera elever delge sin andliga tanke för
klassen under inledningen eller i början eller slutet av lektionen, om tiden medger.
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