
Läran och förbunden 
och kyrkans historiaGamla testamentet Nya testamentet Mormons bok

 1. Joseph Smith – Historien 1:15–20. Under den första synen kallade Gud 
Joseph Smith som profet.

 2. L&F 1:30. Den enda sanna och levande kyrkan.
 3. L&F 1:37–38. Herrens och hans tjänares röst är densamma.
 4. L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.
 5. L&F 8:2–3. Den Helige Anden talar till vårt förstånd och vårt hjärta.
 6. L&F 13:1. Aronska prästadömets nycklar.
 7. L&F 18:10–11. Själarna är mycket värdefulla.
 8. L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.
 9. L&F 19:16–19. Frälsaren led för våra synder så att vi skulle kunna 

omvända oss.
 10. L&F 21:4–6. När vi tar emot profetens ord med tålamod och tro, skingrar 

Gud mörkrets makter.
 11. L&F 29:10–11. Kristus ska komma tillbaka med makt och härlighet.
 12. L&F 42:11. Herrens representanter måste kallas av någon som har 

myndighet.
 13. L&F 49:15–17. Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat 

av Gud.
 14. L&F 58:42–43. För att omvända oss måste vi bekänna och överge synden.
 15. L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.
 16. L&F 76:22–24. Jesus Kristus lever och av honom skapades världarna.
 17. L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.
 18. L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar.
 19. L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.
 20. L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser.
 21. L&F 107:8. Melkisedekska prästadömets myndighet.
 22. L&F 121:36, 41–42. Prästadömets kraft beror på personens rättfärdighet.
 23. L&F 130:22–23. Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben.
 24. L&F 131:1–4. Det nya och eviga äktenskapsförbundet.
 25. L&F 135:3. Joseph Smith verkade för vår frälsning.

 1. Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.
 2. Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor 

och ger oss vila.
 3. Matteus 16:15–19. Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och 

förläna himmelrikets nycklar.
 4. Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.
 5. Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.
 6. Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i 

Guds rike.
 7. Johannes 7:17. Gör Guds vilja för att förstå hans lära.
 8. Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
 9. Johannes 15:16. Herren utväljer och ordinerar apostlar och profeter.
 10. Johannes 17:3. Evigt liv är att känna Gud och Jesus Kristus.
 11. Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.
 12. 1 Korintierbrevet 2:5, 9–11. Vi kan bara veta det som är i Gud 

genom Anden.
 13. 1 Korintierbrevet 6:19–20. Din kropp är ett tempel.
 14. 1 Korintierbrevet 11:11. Endast tillsammans kan en man och en kvinna 

uppfylla Guds plan.
 15. 1 Korintierbrevet 15:20–22. I Kristus ska alla uppstå.
 16. 1 Korintierbrevet 15:40–42. Uppståndelsen har tre härlighetsgrader.
 17. Efesierbrevet 2:19–20. Herrens kyrka är uppbyggd på apostlarnas och 

profeternas grund.
 18. Efesierbrevet 4:11–14. Apostlar och profeter bidrar till att fullkomliggöra 

de heliga.
 19. 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.
 20. 2 Timoteusbrevet 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis, så att du blir frälst.
 21. Hebreerbrevet 12:9. Gud är våra andars Fader.
 22. Jakobs brev 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.
 23. Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.
 24. 1 Petrusbrevet 4:6. Evangeliet predikas för de döda.
 25. Uppenbarelseboken 20:12. Varje person kommer att stå inför Gud för 

att dömas.

 1. Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och 
evigt liv för människan.

 2. Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.
 3. Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.
 4. 1 Moseboken 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.
 5. 1 Moseboken 1:28. Föröka er och uppfyll jorden.
 6. 1 Moseboken 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.
 7. 1 Moseboken 39:9. Josef motstod frestelse.
 8. 2 Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk.
 9. 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.
 10. Josua 24:15. Välj i dag vem ni vill tjäna.
 11. Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha 

oskyldiga händer och rent hjärta.
 12. Ordspråksboken 3:5–6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, så ska han 

göra dina stigar jämna.
 13. Jesaja 1:18. Om vi omvänder oss ska våra synder bli snövita.
 14. Jesaja 5:20. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont.
 15. Jesaja 29:13–14. Återställelsen är ett underbart och förunderligt verk.
 16. Jesaja 53:3–5. Jesus Kristus tog på sig våra smärtor och led för våra synder.
 17. Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets 

band och sörja för de fattiga.
 18. Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.
 19. Jeremia 1:4–5. Jeremia förutordinerades till att bli profet.
 20. Hesekiel 3:16–17. Herren väktare varnar oss på hans vägnar.
 21. Hesekiel 37:15–17. Bibeln och Mormons bok fogas ihop.
 22. Daniel 2:44. Guds rike ska bestå för evigt.
 23. Amos 3:7. Gud uppenbarar sin hemlighet för sina profeter.
 24. Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.
 25. Malaki 4:5–6. Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.

 1. 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.
 2. 2 Nephi 2:22–25. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till.
 3. 2 Nephi 2:27. Vi är fria att välja.
 4. 2 Nephi 26:33. Alla är lika inför Gud.
 5. 2 Nephi 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.
 6. 2 Nephi 32:3. Om vi mättar oss med Kristi ord får vi veta allt vi bör göra.
 7. 2 Nephi 32:8–9. Om vi alltid ber helgar Gud våra gärningar till vår 

själs välfärd.
 8. Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.
 9. Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.
 10. Mosiah 3:19. Lägg av den naturliga människan och blir en helig 

genom försoningen.
 11. Mosiah 4:9. Tro på Gud och tro på att han har all visdom.
 12. Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.
 13. Alma 7:11–13. Jesus Kristus upplevde vår smärta och övervann synd 

och död.
 14. Alma 34:9–10. Det är nödvändigt att en försoning sker.
 15. Alma 39:9. Följ inte längre dina ögons begär.
 16. Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.
 17. Helaman 5:12. Bygg din grundval på Kristus.
 18. 3 Nephi 11:10–11. Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja i allt.
 19. 3 Nephi 12:48. Jesus Kristus uppmanar oss att bli fullkomliga.
 20. 3 Nephi 18:15, 20–21. Vaka och be alltid i Jesu Kristi namn.
 21. 3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den 

Helige Anden.
 22. Ether 12:6. Förvissningen kommer efter att vår tro har prövats.
 23. Ether 12:27. Frälsaren kan göra så att det svaga blir starkt.
 24. Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.
 25. Moroni 10:4–5. Den Helige Anden uppenbarar sanning för dem som 

frågar Gud med ärligt uppsåt.
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Förvärva andlig insikt

Ordspråksboken 3:5–6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, så ska han 
göra dina stigar jämna.
Jesaja 5:20. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont.
Johannes 7:17. Gör Guds vilja för att förstå hans lära.
1 Korintierbrevet 2:5, 9–11. Vi kan bara veta det som är i Gud genom Anden.
2 Timoteusbrevet 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis, så att du blir frälst.
Jakobs brev 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.
2 Nephi 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.
2 Nephi 32:3. Om vi mättar oss med Kristi ord får vi veta allt vi bör göra.
2 Nephi 32:8–9. Om vi alltid ber helgar Gud våra gärningar till vår själs välfärd.
Mosiah 4:9. Tro på Gud och tro på att han har all visdom.
Ether 12:6. Förvissningen kommer efter att vår tro har prövats.
Moroni 10:4–5. Den Helige Anden uppenbarar sanning för dem som frågar 
Gud med ärligt uppsåt.
L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.
L&F 8:2–3. Den Helige Anden talar till vårt förstånd och vårt hjärta.
L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Läroämnen

Gudomen
Hebreerbrevet 12:9. Gud är våra andars Fader.
2 Nephi 26:33. Alla är lika inför Gud.
3 Nephi 11:10–11. Jesus Kristus underkastade sig Faderns vilja i allt.
3 Nephi 12:48. Jesus Kristus uppmanar oss att bli fullkomliga.
3 Nephi 18:15, 20–21. Vaka och be alltid i Jesu Kristi namn.
L&F 29:10–11. Kristus ska komma tillbaka med makt och härlighet.
L&F 130:22–23. Fadern och Sonen har kroppar av kött och ben.

Frälsningsplanen
Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt 
liv för människan.
Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.
1 Moseboken 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.
Josua 24:15. Välj i dag vem ni vill tjäna.
Johannes 17:3. Evigt liv är att känna Gud och Jesus Kristus.
1 Korintierbrevet 6:19–20. Din kropp är ett tempel.
1 Korintierbrevet 15:20–22. I Kristus ska alla uppstå.
1 Korintierbrevet 15:40–42. Uppståndelsen har tre härlighetsgrader.
1 Petrusbrevet 4:6. Evangeliet predikas för de döda.
Uppenbarelseboken 20:12. Varje person kommer att stå inför Gud för 
att dömas.
2 Nephi 2:22–25. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till.
2 Nephi 2:27. Vi är fria att välja.
L&F 76:22–24. Jesus Kristus lever och av honom skapades världarna.

Jesu Kristi försoning
Jesaja 1:18. Om vi omvänder oss ska våra synder bli snövita.
Jesaja 53:3–5. Jesus Kristus tog på sig våra smärtor och led för våra synder.
Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och 
ger oss vila.
Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.
Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.
Mosiah 3:19. Lägg av den naturliga människan och blir en helig genom 
försoningen.
Alma 7:11–13. Jesus Kristus upplevde vår smärta och övervann synd och död.
Alma 34:9–10. Det är nödvändigt att en försoning sker.
Helaman 5:12. Bygg din grundval på Kristus.
Ether 12:27. Frälsaren kan göra så att det svaga blir starkt.
L&F 18:10–11. Själarna är mycket värdefulla.
L&F 19:16–19. Frälsaren led för våra synder så att vi skulle kunna omvända oss.
L&F 58:42–43. För att omvända oss måste vi bekänna och överge synden.

Återställelsen
Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.
Jesaja 29:13–14. Återställelsen är ett underbart och förunderligt verk.
Hesekiel 37:15–17. Bibeln och Mormons bok fogas ihop.
Daniel 2:44. Guds rike ska bestå för evigt.
Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.
2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.
Joseph Smith – Historien 1:15–20. Under den första synen kallade Gud 
Joseph Smith som profet.
L&F 1:30. Den enda sanna och levande kyrkan.
L&F 135:3. Joseph Smith verkade för vår frälsning.

Profeter och uppenbarelse
Jeremia 1:4–5. Jeremia förutordinerades till att bli profet.
Hesekiel 3:16–17. Herren väktare varnar oss på hans vägnar.
Amos 3:7. Gud uppenbarar sin hemlighet för sina profeter.
Johannes 15:16. Herren utväljer och ordinerar apostlar och profeter.
Efesierbrevet 2:19–20. Herrens kyrka är uppbyggd på apostlarnas och 
profeternas grund.
Efesierbrevet 4:11–14. Apostlar och profeter bidrar till att fullkomliggöra 
de heliga.
L&F 1:37–38. Herrens och hans tjänares röst är densamma.
L&F 21:4–6. När vi tar emot profetens ord med tålamod och tro, skingrar Gud 
mörkrets makter.

Prästadömet och prästadömsnycklar
Matteus 16:15–19. Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna 
himmelrikets nycklar.
L&F 13:1. Aronska prästadömets nycklar.
L&F 42:11. Herrens representanter måste kallas av någon som har myndighet.
L&F 107:8. Melkisedekska prästadömets myndighet.
L&F 121:36, 41–42. Prästadömets kraft beror på personens rättfärdighet.

Förrättningar och förbund
2 Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk.

Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha oskyld-
iga händer och rent hjärta.
Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike.
Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.
3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden.
L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.
L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar.

Äktenskap och familj
1 Moseboken 1:28. Föröka er och uppfyll jorden.
1 Moseboken 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.
1 Moseboken 39:9. Josef motstod frestelse.
Malaki 4:5–6. Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.
1 Korintierbrevet 11:11. Endast tillsammans kan en man och en kvinna 
uppfylla Guds plan.
Alma 39:9. Följ inte längre dina ögons begär.
L&F 49:15–17. Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.
L&F 131:1–4. Det nya och eviga äktenskapsförbundet.

Buden
2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.
Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets 
band och sörja för de fattiga.
Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.
Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.
Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.
Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.
Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.
Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.
Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.
Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.
Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.
L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.
L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.
L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Med ensamrätt. Printed in the USA.  
Engelskt original godkänt: 2/16. Godkänt för översättning: 2/16.  

Originalets titel: Doctrinal Mastery Reference Guide. Swedish. 13266 180  


