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Som studievägledningens titel anger är den en hjälp när du
studerar skrifterna. Den innehåller mycket som ökar din
förmåga att förstå det du läser.

Inledning
Nedanför kapitelrubrikerna, som är tryckta på
bilder av en öppen bok, finner du en inledning till

de kapitel i skrifterna som du anmodas läsa. ”Inledningen”
innehåller följande slags information:

• Historisk bakgrund

• Förklaring till hur skriftställeblocket hänför sig till kapitlen
före och efter denna historiska bakgrund

• Frågor att tänka på innan eller under tiden som du läser
och som hjälper dig att koncentrera dig på budskapet
i skriftställeblocket

Förstå skrifterna
I ”Förstå skrifterna” får du hjälp med svåra ord,
uttryck och kommentarer som gör det lättare för

dig att förstå tankar och begrepp i skrifterna. Kommentarerna
består ofta av uttalanden av kyrkans generalauktoriteter.

Studera skrifterna
”Studera skrifterna” innehåller frågor och aktiviteter
som hjälper dig att upptäcka, fundera över och

tillämpa de evangelieprinciper som finns i skrifterna. Eftersom
det inte finns något utrymme för anteckningar i detta studie-
material kommer du att behöva en anteckningsbok att göra
övningsuppgifterna i. Du kan också använda lösa pappersark.
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Läran och förbunden 21:5–6 – Välsignelser av att
följa profeten
President Harold B Lee sade:

îV i har en hel del svårigheter att genomgå innan Herren gjort
sitt arbete med sin kyrka och med världen i denna tidshus-
hållning, vilken är den sista tidshushållningen och skall föregå
Herrens ankomst. Evangeliet återgavs för att bereda ett folk
att ta emot honom. Satans makt skall öka. Vi ser detta tydligt
överallt . . .

Den enda trygghet vi som medlemmar i denna kyrka har är
att göra exakt vad Herren sade till kyrkan den dag som
kyrkan organiserades. Vi måste lära oss att lyssna på de ord
och befallningar Herren ger oss genom sin profet . . . Ni kanske
inte tycker om det som kommer från kyrkans auktoriteter. Det
kanske motsäger era politiska åsikter. Det kanske motsäger

er sociala övertygelse. Det kanske kolli-
derar med något i ert sällskapsliv . . .

Er och vår trygghet beror på om vi
följer dem som Herren satt att
presidera över hans kyrka, och han
gör inga misstag . . .

Låt oss ha blicken riktad på kyrkans
president” (Conference Report,
okt 1970, s 152–153).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 21.

Beskriv profetens uppgifter

Föreställ dig att du ska skriva en tidningsartikel om profeten
Joseph Smith. Din chef har bett dig att göra en beskrivning
av Joseph Smiths uppgifter i kyrkan. Använd de fem titlar
som Herren använde i Läran och förbunden 21:1 som rubriker.
Beskriv innebörden i var och en av dem och hur profeten
uppfyllde dessa roller. Samma titlar är tillämpliga på dagens
profet.

Varför ska man följa profeten?

Utgå från Herrens råd till kyrkan i Läran och förbunden 21:4–9
och besvara följande frågor :

1. Vilka av profetens ord är vi befallda att ta emot? (Se v 4–5.)

2. Skriv upp åtminstone tre platser där du kan finna den
levande profetens ord.

3. Varför tror du att det ibland krävs ”tålamod och tro” (v 5)
att följa profeten?

4. Ge ett exempel på en tidpunkt när du, eller någon som du
känner eller har läst om, följde en profets lärdomar och tog
emot en av de välsignelser som nämns i vers 6.
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En del människor tror att
dopet i sig är tillräckligt för att
godkännas av Gud. Herren
kräver emellertid att dopet ska
utföras av någon ”som är
kallad av Gud och som har fått
fullmakt av Jesus Kristus”
(L&F 20:73). När du läser
Läran och förbunden 22, sök då

efter varför Herren enbart accepterar dop som utförs
av dem som han har gett denna prästadömsmyndighet till.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 22

Läran och förbunden 22:2 – ”Moses’ lag” och
”döda gärningar”
Moses lag är ett system med förordningar och ritualer som
uppenbarades genom profeten Mose till Israels barn. Detta
”gamla förbund” (L&F 22:1) upphörde i och med Jesu Kristi
försoning (se 3 Ne 15:3–9).

Det rätta dopet upprättar ett ”nytt och evigt förbund”
(L&F 22:1; se även L&F 20:37) mellan Gud och den enskilde
personen. Ett dop som utförs utan myndighet är en ”död
gärning” eftersom inget förbund är ingånget.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 22.

Förklara läran

Anta att du har en vän som är intresserad av att bli medlem
i kyrkan men inte förstår varför det är nödvändigt att bli döpt
igen eftersom han eller hon redan är döpt i en annan kyrka.
Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 22 (se även
L&F 20:37, 72–74), och skriv upp vad du skulle kunna
säga som kan hjälpa din vän att förstå varför Herren kräver
att han eller hon ska döpas av någon med det återställda
prästadömets myndighet.

A

Trånga (v 2) – Begränsade, smala

Läran och förbunden 22
Myndighet är nödvändigt

för att döpa

34

Följande är till hjälp när du ska studera skrifterna:

• Inled med bön.

• Läs inledningen till kapitlet som du ska studera och fundera
över om du ska använda några av de studiemetoder som
finns under ”Innan du läser” (se s 2–4).

• Läs anvisade kapitel. Sök efter förklaringar i ”Förstå
skrifterna” som gör det lättare att förstå det du läser.
Använd dig av studiemetoderna som beskrivs i ”Medan
du läser” (se s 2–4). Gör anteckningar i din anteckningsbok
och skriv ner frågor. Skriv också ner tankar och intryck
som är viktiga för dig.

• Gör övningarna i ”Studera skrifterna” för det kapitel som
du studerar. Ibland kan du välja vilka övningar du ska
göra. Om du vill lära dig mer så gör samtliga övningar.

Seminariets hemstudieprogram
Om du är inskriven i seminariets hemstudieprogram kan du
se via lässchemat på sidan 7 vad du bör läsa varje vecka. Kom
ihåg att seminariet är en läroplan för dagliga religiösa studier
och att du bör ha för vana att läsa skrifterna varje dag, och
att du bör arbeta på dina uppgifter i seminariet varje skoldag,
även om du inte går till seminariet varje dag. Om det är mer
eller mindre än trettiosex veckor på ditt seminarieår, kommer
din lärare att säga vilka kapitel du bör läsa under en vecka
och vilka uppgifter du ska utföra. Att läsa skrifterna och göra
uppgifterna i denna studievägledning bör ta trettio till fyrtio
minuter varje skoldag som du inte går till en seminarieklass.

Varje vecka ger du din lärare de sidor i anteckningsboken
där du skrivit dina tankar om skriftställena och veckans upp-
gifter. Din lärare kommer att läsa och besvara frågorna samt
återlämna anteckningsboken till dig. Du kanske hellre vill
ha två anteckningsböcker och använda dem växelvis. Du kan
också skriva på lösa pappersark och lämna in sidorna du
skrivit under veckan. När din lärare lämnar tillbaka sidorna
sätter du in dem i en pärm.

Seminarieprogram för dagliga studier
Om du är inskriven i ett seminarieprogram för dagliga studier
ska du använda denna studievägledning enligt din lärares
anvisningar.
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Hur denna studievägledning ska användas



Studera skrifterna

Den här studievägledningen hjälper dig att läsa, studera och
förstå skrifterna. Större delen av din studietid kommer du
att ägna åt att läsa och fundera över skrifterna och därför har
den här delen tagits med för att hjälpa dig få ut mer av dina
studier.

Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, gav kyrkans medlemmar råd om hur de
ska studera skrifterna. De sammanfattas här nedan. Du vill
kanske skriva ner förslagen på ett litet kort och ha kortet där
du kan se det medan du studerar.

• Läs noga för att förstå skrifterna.

• Studera varje dag.

• Bestäm ett klockslag för dagliga studier.

• Studera på en plats där du kan koncentrera dig utan att bli
distraherad eller avbruten.

• Studera under en viss tid i stället för att läsa ett visst antal
kapitel eller sidor.

• Ha en studieplan.
(Se Nordstjärnan, maj 1980, s 96–98.)

Du kommer också att ha nytta av bra studiemetoder när du
studerar skrifterna.

Studiemetoder
Nephi sade att vi bör mätta oss med Kristi ord (se 2 Ne 32:3),
och Jesus befallde nephiterna att rannsaka skrifterna sorgfälligt
(se 3 Ne 23:1). Sådana studier innebär mer än att bara snabbt
läsa igenom skrifterna. Följande förslag och metoder hjälper
dig att få ut mer av studierna. Dessa förslag och studiemetoder
är indelade i tre olika kategorier: innan du läser, medan du
läser, och när du läst.

Innan du läser
Be

Skrifterna skrevs genom
inspiration. Därför förstår vi
dem bäst när vi har Anden med
oss. I Gamla testamentet lär vi
oss om prästen Esra, som ”hade
vänt sitt hjärta till att studera
HERRENS lag” (Esra 7:10).
Vi vänder våra hjärtan till att
läsa skrifterna genom att hålla
en bön varje gång vi ska läsa.

Skaffa bakgrundsinformation
Att förstå skriftställenas historiska bakgrund kommer att ge
dig större insikter medan du läser. Kapitelingresserna i Läran
och Förbunden ger en kort förklaring till uppenbarelsens
historiska bakgrund. Det alfabetiska registret efter Läran och

förbunden ger också
användbar information. Om
du har tid kan du också
vända dig till andra böcker
som kyrkan gett ut och
få bakgrundsmaterial till
de skriftställen du läser.

Ställ frågor
Innan du börjar läsa är det
bra om du ställer frågor

av följande typ: ”Vem skrev verserna?” ”Vem skrevs de till?”
”Varför lärs detta ut i skrifterna?” ”Vad vill jag få reda på eller
lära mig av dagens studier?” och ”Vad vill Herren att jag ska
lära mig av dessa skriftställen?” Sök efter svar på dina frågor
medan du läser i skrifterna. Kom ihåg att du också kan söka
svaren i kyrkans lektionsböcker och tidningar.

Läs kapitelingresser
En ingress är ett kort
sammandrag av det viktigaste i
ett kapitel. Att läsa ingressen
innan du börjar med ett kapitel är
inte bara en bra vana att ha när
du studerar, det hjälper dig också
att ställa frågor och söka efter
svaren medan du läser.

Medan du läser
Var inte rädd för att stanna upp
De flesta guldklimpar hittas inte ovanpå marken – man
måste gräva efter dem. Dina skriftstudier blir mycket
mer givande om du sänker takten eller stannar upp och gör
något av följande.

Slå upp betydelsen av ord som du inte förstår
Använd en ordbok. Att ibland
slå upp ett ord, som du tror
att du redan vet betydelsen
av, kan ge dig mer kunskap.
”Förstå skrifterna” i denna
studievägledning hjälper dig
förstå många svåra ord och
uttryck.

Var medveten om att Herren
ibland har inspirerat sina
profeter att även inkludera en
förklaring till det de skriver.
Dessa förklaringar hjälper
oss förstå innebörden av ord
och uttryck. Läs till exempel
Läran och förbunden 41:5 och

ta reda på vad Herren sade om att vara en lärjunge till honom.
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Tillämpa skrifterna
Att sätta in sitt eget namn i en vers gör skriftställets lärdomar
mer personliga. Vad blir det till exempel för skillnad om
du sätter in ditt eget namn i stället för ”David” i Läran och
förbunden 30:1–2?

Se det framför dig
Gör dig en bild av det som
händer. Föreställ dig, när
du till exempel läser Joseph
Smiths skrifter 2:27–47,
hur det skulle kännas om en
ängel uppenbarade sig för
dig i ditt sovrum tre gånger
och gav dig ett viktigt
budskap.

Ibland uppmanar skrifterna
oss att föreställa oss någonting. Läs Alma 5:15–18, stanna till
och gör som Alma föreslår. Ta dig lite tid till att skriva ner hur
du kände dig när du föreställde dig att du upplevde det som
beskrivs i verserna.

Sök efter ord som binder samman
Några sammanbindande ord är och, men, eftersom, för den skull
och icke desto mindre. Lägg märke till, medan du läser, hur de
här orden hjälper dig förstå två eller fler begrepp. Ibland visar
de hur två eller flera saker är likartade eller skiljer sig åt.

Om du till exempel funderar över betydelsen av ordet emedan
i Läran och förbunden 84:54–55, kan du lära dig en viktig
sanning om betydelsen av Mormons bok.

Emedan anger orsak
och verkan mellan
de heligas tro och
tacksamhet för
Mormons bok och
deras förmåga att ta
emot uppenbarelser
och Herrens
välsignelser.

Läs Läran och förbunden 45:30–32 och lägg märke till hur
ordet men visar på motsatsen mellan de ogudaktigas och de
rättfärdigas tillstånd i den sista tiden.

Betoningen på ordet
men kan försäkra oss
om att de rättfärdiga
kommer att skonas
från en del av
ödeläggelsen före
Kristi andra ankomst.

Sök efter mönster

I Läran och förbunden 52:14 förkunnade Herren att han skulle
ge ett mönster för hur vi skulle undgå att bli förledda av
Satan. Därefter, i vers 19, hänvisade han till detta mönster. När

vi vet att det mellan verserna 14 och 19 finns hjälp från Herren
om hur vi ska känna igen goda eller onda andar bör vi läsa
och studera dessa verser för att förstå mönstret.

Ett annat sätt att finna ett
mönster är att söka efter
Herrens förklaring till orsak
och verkan genom att lägga
märke till hur han använder
orden om och då. I Läran
och förbunden 5 fick Martin

Harris veta vad han skulle göra för att få en särskild gåva
av Herren. Läs vers 24 och finn om-då-mönstret. Sök efter vad
han måste göra för att få de välsignelser som han sökte.

En upprepning av ett ord, ett begrepp eller en tanke är också
ett mönster vi bör söka efter. Lägg exempelvis märke till
innehållet i de första fem verserna av Läran och förbunden 11,
12 och 14. Var och en av dessa uppenbarelser gavs till med-
lemmar i kyrkan som just hade börjat verka i Herrens rike.
Lägg märke till att var och en fick ett liknande budskap från
Herren.

Sök efter uppräkningar i skrifterna
Uppräkningar hjälper dig att
tydligare se vad Herren och
hans profeter undervisar om. De
tio budorden är en uppräkning
(se 2 Mos 20). Det är lätt att se att
saligprisningarna i 3 Nephi 12:3–11
är en uppräkning. Att finna andra
uppräkningar kan kräva lite mer

ansträngning. Utgå exempelvis från Läran och förbunden
68:25–31 och skriv upp vad Herren fordrar att föräldrar ska
undervisa sina barn om.

Ställ frågor
Fortsätt med att ställa frågor, som du blev ombedd att göra i
”Innan du läser”. Medan du läser kan du formulera om
frågorna du ställde innan du började läsa, eller hitta på helt
nya frågor. Att söka efter svar på frågor är ett av de bästa
sätten att få större kunskap genom skriftstudier. En av
de viktigaste frågor vi kan ställa är: ”Varför inspirerade
Herren författaren att ta med det här i skrifterna?” Sök efter
de tydliga ledtrådar som författarna ibland ger när de till
exempel säger ”sålunda se vi”.

Besvara frågor som ställs i skrifterna
Herren ställer många gånger en fråga som han sedan besva-
rar själv. Han ställde följande fråga till några av äldsterna
i kyrkan: ”Vartill bleven I ordinerade” (L&F 50:13). Sedan
svarade han: ”Till att predika mitt evangelium genom
Anden, ja, Hugsvalaren, som sändes för att undervisa om
sanningen” (v 14).

Vid andra tillfällen ställs frågor utan att svaren ges – oftast för
att författaren anser att svaret är självklart (L&F 122:8 är ett
exempel). Men ibland ges inte något svar i skrifterna eftersom
den fråga som ställts kan kräva en del eftertanke och svaret
kanske inte kommer omgående. Läs till exempel Alma 5:14–33
och besvara frågorna i dessa verser som om du var där.
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Sök efter förebilder och symboliska betydelser
Profeterna använder ofta symboler och
bildspråk för att framföra sitt budskap
på ett mer kraftfullt sätt. Liknelser
är till exempel ett sätt att framföra
budskapet på ett enkelt sätt och med en
mycket djupare innebörd. Berättelsen
i en liknelse gör att den lärdom vi
undervisas om blir lättare att komma
ihåg och mer meningsfull.

Följande förslag kan hjälpa dig förstå symboliken i skrifterna:

1. Sök efter förklaringar i skrifterna. Många element i
liknelsen om vetet och ogräset i Matteus 13 förklaras till
exempel i Läran och förbunden 86:1–7 och 101:64–66.

2. Tänk på symbolens egenskaper och vad den kan lära dig.
I Läran och förbunden 38:24–27 talar till exempel Herren
om den kärlek som en far känner för sina lydiga söner
för att illustrera sina egenskaper och för att betona att vi
behöver bemöta varandra med den kärlek och enighet som
bör finnas bland medlemmarna i en familj.

3. Se om symbolen lär dig något om Frälsaren. Herren sade
till Adam att ”allt vittnar om [honom]” (Moses 6:63). Ta till
exempel situationen i Läran och förbunden 101:81–91. Hur
påminner domaren, som tillmötesgick en kvinnas begäran,
om Herren, som svarade på de heligas rop på hjälp?

Skriv
Du bör ha papper eller en anteck-
ningsbok till hands så att du kan
skriva ner sådant som du vill komma
ihåg, till exempel uppräkningar,
särskilda insikter du får, eller de
tankar du får när du läser något. För
att hjälpa dig minnas tankar eller
insikter nästa gång du läser dessa
avsnitt, kanske du också vill skriva in
dem i marginalen i dina skrifter.

Många tycker om att markera
viktiga ord och meningar i sina skrifter. Det finns inget rätt
eller fel sätt att göra detta. (Du vill kanske inte göra det alls.)
Några ringar in versnumret eller stryker under viktiga ord
och meningar som ger en vers speciell betydelse. Ett annat
sätt att markera ett skriftställe är att göra tvärhänvisningar
till andra skriftställen i marginalen. Gör du det med flera
verser som behandlar samma ämne får du en skriftställekedja,
som du kan följa genom att finna ett av skriftställena i kedjan.
Att markera skrifterna hjälper dig ofta att finna viktiga verser
fortare.

Sedan du läst
Begrunda

Att begrunda är att grundligt tänka
på något, att överväga det i sitt sinne,
ställa frågor och utvärdera vad
man vet och vad man lärt sig. Ibland
kallar skrifterna detta för att ”tänka
på” (se Josua 1:8). Det finns flera
bra exempel i skrifterna på hur
viktiga uppenbarelser var en följd
av övervägande och begrundan,
särskilt begrundan över skrifterna

(se L&F 76:15–20; 138:1–11).

Tillämpa skrifterna på dig själv
Att tillämpa skrifterna på sig
själv är att jämföra dem med sitt
eget liv. För att kunna tillämpa
skrifterna på oss själva behöver
vi ställa frågor i stil med:
”Vilken evangelieprincip under-
visas det om i det skriftställe
jag just läst?” och ”Hur kan jag
använda de här principerna
i mitt liv?” Något som är viktigt

när vi tillämpar skrifterna på oss själva är att lyssna till den
Helige Andens maningar, som Herren lovade skulle ”föra er
in i hela sanningen” (Joh 16:13).

Läran och förbunden använder många situationer och
principer som lärs ut i Bibeln för att illustrera och undervisa
om lärdomar i de sista dagarna. Mose använde sig till exempel
av uppenbarelsens ande för att föra ”Israels barn genom Röda
havet på torr mark” (L&F 8:3). Kyrkans medlemmar förmanas
att inte ”stödja Guds ark”, så som Ussa gjorde (L&F 85:8;
se även 2 Sam 6:6–7), och de heliga är befallda att ”gör[a]
Abrahams gärningar” (L&F 132:32).

Läs på nytt
Vi förstår inte allt i ett avsnitt i
skrifterna första gången vi läser
det. Faktum är att det krävs ett
helt livs studier för att verkligen
förstå skrifterna. Ofta börjar vi
se mönstren, får en bättre bild
och en djupare insikt i skrifterna

när vi läst dem två eller tre gånger. Du kanske vill söka efter
nya lärdomar eller ställa andra frågor när du läser det den
andra gången. Att försöka återge en berättelse, eller bara en
vers eller två, med egna ord, kan hjälpa dig upptäcka om
du förstod det du läste eller ej, och hjälpa dig förstå skrifterna
bättre.
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Skriv
Somliga för dagbok och
skriver ned det viktigaste
i det som de läst, vad de
känner för det eller på vilka
sätt de tycker att det som
de har läst går att tillämpa
i deras eget liv. Om du
använder den här boken
för hemstudier i seminariet
krävs det att du för anteck-

ningar för att bli godkänd. De anteckningarna blir en slags
skriftdagbok.

Det är också bra att diskutera det som du läser med andra.
Att göra några anteckningar, så att du minns vad du vill
ta upp, och att sedan diskutera det som du har lärt dig, hjälper
dig förstå och komma ihåg mer av det du läser.

Tillämpa
Det verkliga värdet av
kunskapen du får från skrifterna
kommer när du lever efter det
du lär dig. En större närhet
till Herren och att känna den
frid han ger, är bara några av de
välsignelser de får som lever
efter evangeliet. Dessutom sade
Herren att de som lever efter

det som de lärt sig kommer att få mer kunskap, medan de
som inte lever efter det som de lärt sig kommer att förlora den
kunskap de har (se L&F 1:33).

”I skolen använda eder tid till att
studera skrifterna . . . Då skolen I få veta,
vad I skolen göra” (L&F 26:1).
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Lässchema för Läran och förbunden och kyrkans historia

6

Dagar jag läser Kapitel jag läser denna vecka
i tio minuter eller mer

Vår plats i kyrkans historiaTrosartiklarnaDen levande KristusVecka 36LFTOOTMS

Familjen: Ett tillkännagivande för världenPresident Gordon B HinckleyPresident Howard W HunterPresident Ezra Taft BensonVecka 35LFTOOTMS

Officiellt tillkännagivande 2President Spencer W KimballPresident Harold B LeePresident Joseph Fielding SmithVecka 34LFTOOTMS

President David O McKayPresident George Albert SmithPresident Heber J GrantLäran och förbunden 138President Joseph F SmithVecka 33LFTOOTMS

President Lorenzo SnowOfficiellt tillkännagivande 1 och ”Utdrag ur tre tal ...”President Wilford WoodruffPresident John TaylorVecka 32LFTOOTMS

Arvet från Brigham YoungPresident Brigham YoungVecka 31LFTOOTMS

Läran och förbunden 136Färden västerut (1845–1847)Första presidentskapet omorganiserasVecka 30LFTOOTMS

137135134Läran och förbunden 133Vecka 29LFTOOTMS

132Läran och förbunden 131Vecka 28LFTOOTMS

130129128Läran och förbunden 127Vecka 27LFTOOTMS

126125Läran och förbunden 124Vecka 26LFTOOTMS
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Vad är Läran och förbunden?
Jämte Bibeln, Mormons bok och
Den kostbara pärlan är Läran och
förbunden ett av kyrkans fyra
standardverk. Detta innebär att
dessa fyra böcker erkänts som
gudomligt inspirerad skrift, vilken
kyrkans medlemmar förbinder sig
att följa. President Joseph Fielding
Smith, dåvarande president för

de tolv apostlarnas kvorum, förklarade på vad sätt Läran och
förbunden skiljer sig från andra heliga skrifter:

”Bibeln . . . är en historisk bok som innehåller lärdomar och
befallningar som gavs till människorna fordom. Detsamma
är fallet med Mormons bok. Den innehåller lärdomar och
historia och befallningar till människor som levde på denna
kontinent fordom.

Men Läran och förbunden innehåller Guds ord till dem
som lever här idag. Det är vår bok. Den tillhör de sista dagars
heliga. Den är värd mer än guld. Profeten [Joseph Smith]
säger att vi bör värdera den mer än hela jordens rikedomar.
Jag undrar om vi gör det? Om vi värderar den, förstår den
och vet vad den innehåller, kommer vi att värdera den mer
än rikedomar. Den är värd mer för oss än jordens rikedomar”
(Frälsningens lära, del 3, s 164–165).

President Gordon
B Hinckley, dåvarande
rådgivare i första presi-
dentskapet, skrev att
”Läran och förbunden är
unik bland våra heliga
skrifter. Den är kyrkans
grundlag. Läran och
förbunden innehåller
skrivelser och uttalanden

av olika ursprung, men är i första hand en uppenbarelsebok
som gavs genom profeten i denna tidshushållning [Joseph
Smith].

Dessa uppenbarelser inleds med en rungande förkunnelse om
Guds allomfattande avsikter med återställelsen av hans stora
verk i de sista dagarna:

’Hören, o I min kyrkas folk, säger
hans röst, som bor i höjden och
vars ögon skåda alla människor!
Ja, sannerligen säger jag: Hören,
I folk fjärran från och I som bon på
öarna i havet, hören I alle!

’Ty förvisso, Herrens röst ljuder
för alla människor, och ingen skall
kunna undfly. Det finnes intet öga,

som ej skall se, intet öra, som icke skall höra och intet hjärta,
som ej skall genomborras’ (L&F 1:1–2).
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Från denna majestätiska inledning utbreder sig ett förunder-
ligt doktrinärt panorama från den eviga sanningens källa.
En del är direkt uppenbarelse, där Herren talar till sin profet.
En del är Joseph Smiths ord, skrivna eller talade enligt den
Helige Andens maning. Hans egna skildringar av händelser
som inträffat under olika omständigheter finns också med.
Sammantaget utgör allt detta i huvudsak lära och praxis inom
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga . . .

Häpnadsväckande är den mångfald ämnen som tas upp i
boken. Här beskrivs principer för hur kyrkan skall ledas. Unika
och anmärkningsvärda hälsoregler, med både fysiska och
andliga löften, framställs. Det eviga prästadömets förbund
beskrivs på ett sätt som inte finns någon annanstans i skrif-
terna. Förmånerna och välsignelserna – samt begränsningarna
och möjligheterna – i samband med de tre härlighetsgraderna
förklaras och bygger på Paulus’ kortfattade beskrivning av
solens, månens och stjärnornas härlighet. Omvändelse för-
kunnas på ett tydligt, kraftfullt språk. Det rätta sättet att döpa
anges. Gudomens natur, som i århundraden har bekymrat
teologerna, beskrivs på ett språk som är förståeligt för alla.
Herrens ekonomiska lag förkunnas med förklaringar om hur
medel för kyrkans verksamhet skall införskaffas och användas.
Arbetet för de döda uppenbaras till välsignelse för Guds
söner och döttrar i alla generationer.

För den som läser Läran och förbunden är det uppenbart,
att Joseph Smith hade en allomfattande insikt om Guds
eviga avsikter” (”Guds ordning och vilja”, Nordstjärnan,
aug 1989, s 2–3).

Varför är det viktigt för mig att studera
Läran och förbunden och kyrkans
historia?
President Ezra Taft Benson sade:

”Läran och förbunden är den
sammanbindande länken mellan
Mormons bok och det pågående
arbetet med återställelsen genom
profeten Joseph Smith och hans
efterträdare.

I Läran och förbunden lär vi oss om
tempelarbete, eviga familjer, härlig-
hetsgraderna, kyrkans organisation

och många andra stora sanningar som hör samman med
återställelsen.

’Rannsaken dessa bud’ sade Herren om Läran och förbunden,
’ty de äro sanna och trovärdiga och de profetior och löften,
som de innehålla, skola alla gå i fullbordan.

Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar
mig icke. Och ehuru himlarna och jorden förgås, skola mina
ord dock icke förgås utan skola alla fullbordas, vare sig de
hava talats med min egen röst eller med mina tjänares, ty det
är detsamma’ (L&F 1:37–38).
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Slutsten

Toppsten

Mormons bok tar människor till Kristus. Läran och förbunden
för människor till Kristi rike, ja, till Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga, ’den enda sanna och levande kyrka på hela
jordens yta’ (v 30). Jag vet detta.

Mormons bok är vår religions ’slutsten’, och Läran och
förbunden är toppstenen, med fortsatt nutida uppenbarelse.
Herren har markerat sitt godkännande av såväl slutsten
som toppsten” (Nordstjärnan, jul 1987, s 77).

När ni studerar Läran och förbunden under detta år kommer
ni att lära er hur Herren återställde evangeliesanningar
”rad på rad, bud på bud” (L&F 128:21). Ditt vittnesbörd om
nutida uppenbarelser kommer att växa och din uppskattning
för profeten Joseph Smith kommer att fördjupas. När du
studerar betydelsefulla händelser ur kyrkans historia kommer
du att läsa inspirerande exempel om uppoffringar och hän-
givenhet – om män och kvinnor som kände Herren och hjälpte
till med hans rikes tillväxt här på jorden, Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga. Er tro på Jesus Kristus kommer att
stärkas genom studier och bön liksom er önskan att verka i
uppbyggandet av hans rike.
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Kyrkan i New York och Pennsylvania
”I början av 1800-talet var
västra delen av staten
New York huvudsakligen
ett nybyggarområde, ett
möjligheternas land för
dem som inte fruktade den
mäktiga och överväldigande
uppgiften att röja jungfrulig
mark. Bland dessa befann
sig Joseph och Lucy Mack
Smith och deras åtta barn,
vilka år 1816 bosatte sig

i närheten av Palmyra, inte långt från Rochester” (Gordon
B Hinckley, Sanningen återställd: En kortfattad berättelse om
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, s 1).

Det var i denna miljö som ett av dessa barn, Joseph Smith jr,
sökte sanningen och fick besök av Gud Fadern och hans
Son, Jesus Kristus. Denna avgörande uppenbarelse, som
öppnade himlarna efter åratal av mörker och avfall, ledde till
översättandet av Mormons bok från guldplåtarna ”genom
Guds gåva och kraft” (L&F 135:3) och återställandet av prästa-
dömet, evangeliets förordningar och Jesu Kristi kyrka till
jorden. När kyrkan hade återställts sändes missionärer ut för
att förkunna evangeliet för hela världen, trots förföljelser både
inom och utom kyrkan.

Joseph Smiths skrifter 2 består av ”utdrag ur Joseph
Smiths officiella vittnesbörd och historia, vilka han skrev
ned 1838 och som publicerades som serie [i delar] i
Times and Seasons i Nauvoo i Illinois med början den
15 mars 1842” (Inledning till Den kostbara pärlan).

Äldste John Taylor, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, skrev: ”Joseph Smith, Herrens profet och siare,
har gjort mera – Jesus 
allena undantagen – för
människornas frälsning i
denna världen än någon
annan människa, som levat
här” (L&F 135:3). Den
korta berättelsen i Joseph
Smiths skrifter återger, med
profetens egna ord, hur
återställelsen inleddes. Om
du är flitig och bedjande kommer dina studier av profeten
Josephs liv, de evangelieprinciper som uppenbarades genom
honom, och hans vittnesbörd om Herren Jesus Kristus att
förändra ditt liv. När du läser detta vittnesbörd och denna
historik försök då att föreställa dig vad för slags person
den unge Joseph Smith var. Vad var det hos den unge
Joseph som visade att han skulle bli återställelsens profet?

Förstå skrifterna
Joseph Smiths skrifter 2

Sekteriska världen (v 26) –
Olika kyrkor eller religioner

Brister (v 28) –
Små svagheter

Flyktighet (v 28) – Oseriös,
att inte ta något på allvar

Strå (v 37) – De torra stjälkar
som blir kvar när säd
skördats

Tänkte på det besynnerliga
(v 44) – Tänka på det
märkliga i, det unika

Föranledd (v 1) – Manad

Sekter (v 5–6) – Religiösa
grupper

Den stora nitälskan de olika
predikanterna ådagalade
(v 6) – Den entusiasm
de olika prästerna visade

Spetsfundigheter (v 9) –
Falskt resonemang, bedrägeri

Förakt (v 21) – Bristande
respekt, hånfullhet

Joseph Smiths 
skrifter 2

Joseph Smith berättar 
sin egen historia
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Joseph Smiths skrifter 2:17 – Den första synens
betydelse

Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, räknade upp vad vi vet efter Faderns och Sonens
besök till profeten Joseph Smith, som vi inte visste förut:

”Vilka lärdomar framgår av den första synen?

1. Gud Fadern finns som en person; det bevisar att människan
skapades till Guds avbild.

2. Jesus är en person, åtskild från Fadern.

3. Fadern förkunnade att Jesus Kristus var hans Son.

4. Jesus var enligt Bibeln förmedlaren av uppenbarelser.

5. Jakobs löfte att be Gud om kunskap uppfylldes.

6. Att en existerande varelse från den osynliga världen faktiskt
kom och försökte förgöra Joseph Smith.

7. Ett avfall ägde rum från den kyrka som upprättades
av Jesus Kristus – Joseph tillsades att inte gå med i någon av
sekterna, ty de förkunnade människoläror.

8. Joseph Smith blev ett vittne för Gud och hans Son Jesus
Kristus” (se Nordstjärnan, okt 1984, s 119–120).

Joseph Smiths skrifter 2:19 – ”Deras lärare voro
alla fördärvade”
Profeten Joseph Smiths upplevelse visade honom att något
var fel med lärarna (prästerna) för religionerna på hans
tid (se Joseph Smith 2:5–6, 8–10, 12, 21–23). President
J Reuben Clark jr, som var rådgivare i första presidentskapet,
förklarade:

”Detta betyder inte att det inte finns eller har funnits
miljontals människor som fruktar Gud . . . inte heller att det
under seklernas lopp inte har levt miljontals människor
som varit ärliga, sanna och rättfärdiga, enligt den kunskap
de hade . . .

Litterära insikter (v 64) –
Kunskap om forntida språk

Ordinerade (v 68, 71) –
Tillsatta genom
handpåläggning

Konfirmerade (v 72) –
Ge, gav

Ödeläggelse (v 45) –
Förstörelse

Små omständigheter (v 46) –
Fattig och behövande

Uppehälle (v 55) –
Försörjning

Inackorderad (v 57) –
Fick mat och husrum

Men det betyder att deras system är byggt på en villfarelse,
vilket var vad Herren sade till Joseph” (On the Way to
Immortality and Eternal Life [1949], s 442–443).

Joseph Smiths skrifter 2:66 – ”En av dem som sänt
barn till skolan”
Det var brukligt i detta område på den tiden att skolläraren
bodde i sina elevers hem under en tid som en del av sin
lärarlön.

Joseph Smiths skrifter 2:68–72 – Varför ordinerade
profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery
varandra till prästadömet efter dopet, trots att de
redan fått det?
President Joseph Fielding Smith förklarade att när Johannes
döparen ”hade förlänat prästadömet så befallde han Joseph
och Oliver att gå ner i vattnet och döpa varandra. Därefter
skulle de lägga händerna på varandra och på nytt förläna det
prästadöme som han hade förlänat 
dem. Det finns två anledningar
till varför de blev befallda att göra
detta. För det första, att förläna
prästadömet före dopet strider mot
ordningen i den organiserade
kyrkan. Därför blev de befallda att
förläna varandra prästadömet
på det regelrätta sättet efter att de
blivit döpta. För det andra gjorde
ängeln något för dem som de inte
själva kunde göra. Det fanns ingen
levande människa på jorden som
innehade prästadömets nycklar och därför var det nödvändigt
att denne budbärare, som innehade nycklarna till det aronska
prästadömet i tidernas mitt, sändes för att förläna denna makt.
Det strider mot himlens ordning att de som har gått över
på andra sidan slöjan ska officiera och verka för de levande på
jorden. Detta sker endast när den jordiska människan inte
kan verka. Det blir då nödvändigt för dem som har genomgått
uppståndelsen att verka för dem. Annars skulle Johannes ha
följt den bestämda ordning som praktiseras i kyrkan och först
döpt Joseph Smith och Oliver Cowdery och därefter förlänat
dem det aronska prästadömet” (Essentials in Church History,
27:e uppl [1950], s 57–58).

Susquehannafloden
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Studera skrifterna
Gör fyra av följande aktiviteter (A–G) när du studerar Joseph
Smiths skrifter 2.

Lär känna Joseph Smith den yngre

Läs noggrant igenom Joseph Smiths skrifter 2:1–20 och gör
följande i din anteckningsbok:

1. Skriv upp namnen på Joseph Smiths föräldrar och syskon.

2. Förklara varför Joseph började fundera över vilken kyrka
som var sann.

3. Sök upp det skriftställe som inspirerade Joseph att vända
sig till Herren i bön. Du vill kanske markera det i din bibel.
Förklara med egna ord vad det betyder.

4. Skriv upp tre sanningar som vi lär oss genom den första
synen och som är viktiga för dig. Förklara varför de
gör intryck på dig (om du behöver hjälp kan du använda
dig av ”Förstå skrifterna”).

Kunskap om nyckelskriftställen –
Joseph Smiths skrifter 2:15–20

Begrunda profeten Joseph Smiths redogörelse för den första
synen i Joseph Smiths skrifter 2:14–20, och diskutera sedan
med en förälder eller ledare i kyrkan vilka möjligheter,
välsignelser och glädjeämnen som du skulle ha gått miste
om ifall Joseph Smith inte hade bett om vägledning den där
vårdagen 1820. Redogör skriftligen för er diskussion.

Ta reda på fakta

Läs noggrant igenom Joseph Smiths skrifter 2:27–54 och
besvara följande frågor:

1. Hur lång tid hade gått sedan den första synen, enligt
vers 27?

2. Vad förväntade sig Joseph Smith skulle hända när han
vände sig till Herren i bön den 21 september 1823?
Vad säger detta dig om hans tro?

3. Vad hette den budbärare som uppenbarade sig för honom
den natten?

4. Vad profeterade han om Joseph Smiths namn? Hur uppfylls
detta?
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5. Hur visste Joseph Smith hur han skulle finna den plats där
plåtarna låg nedgrävda?

6. Hur många gånger uppenbarade sig budbäraren för
honom den natten och påföljande dag? Varför tror ni att
han uppenbarade sig så många gånger?

Gör en egen frågesport

Gå igenom Joseph Smiths skrifter 2:66–75 och den fotnot i
vilken Oliver Cowdery beskriver händelserna. Skriv fem
frågor som kan besvaras genom dessa verser och skriv ner
svaret efter varje fråga.

Skriv ner ditt vittnesbörd

När du har läst Joseph Smiths skrifter 2 skriver du ett eller två
stycken om hur du känner för profeten Joseph Smith och allt
han gjorde för oss som Jesu Kristi tjänare.

Skriv i dagboken

När du har läst om Moronis besök i Joseph Smiths skrifter
2:27–54, läs Moroni 1:1–4 och 10:1–6. Skriv i dagboken om hur
du kanske skulle ha känt dig om du hade varit Moroni som
besökte Joseph Smith efter att ha väntat i över 1 400 år på att
plåtarna skulle tas fram och översättas.

Illustrera en händelse

Fundera över de olika händelser som finns upptecknade i
Joseph Smiths skrifter 2 och rita en bild som föreställer en
händelse som har gjort intryck på dig. Förklara vad det var
som gjorde intryck på dig.
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De första sidorna i Läran och förbunden ger inledande
information och bakgrundsinformation. Titelbladet anger
bokens namn, en kort förklaring om vad den innehåller
samt utgivare. Den förklarande inledningen berättar vad
det är för slags bok och hur vi fick den. Den innehåller
också vår tids första apostlars vittnesbörd om uppenbarel-
sernas sanningsenlighet. Den kronologiska innehålls-
förteckningen visar den ordning i vilken uppenbarelserna
togs emot, tillsammans med tid och plats. När du läser
dessa inledande sidor, sök då efter hur vi fick Läran och
förbunden och varför Herren vill att du ska studera den.

Förstå skrifterna
Titelbladet

Förklarande inledning

Vittnesbörd av de tolv apostlarna . . .

Förklarande inledning – De kanoniska böckerna är
inte avslutade!

Utvecklingen av Läran och för-
bunden är bevis på att kyrkans
auktoriserade skrifter (ofta kallade
för ”standardverken” eller ”de
kanoniska böckerna”) inte kan anses
vara avslutade. Många kristna
kyrkor lär att Bibeln innehåller Guds
samtliga ord till människan och
att uppenbarelsernas tid är förbi.

Teologiska (st 16) –
Sanningar om Gud och hans
verk

Nåd (st 13) – gåva och kraft

Behöriga församlingar
(st 15) – Lämpliga eller auk-
toriserade sammankomster

Gudomliga manifestationer
(st 4) – Besök av himmelska
personer

Verksam som institution
(st 5) – Aktiv som
organisation

Timliga (st 1) – Fysiska,
jordiska

Samklang (st 3) – Stämma
överens med

Hans efterföljare – De profeter som kom efter honom

Inledande sidor till 
Läran och förbunden

Lär känna boken

President Hugh B Brown, dåvarande rådgivare i första
presidentskapet, lärde: ”När Joseph kom ut från skogen efter
[den första synen], hade han lärt sig åtminstone fyra grund-
läggande sanningar, vilka han tillkännagav för världen:
för det första att Fadern och Sonen är två skilda och distinkta
personer; för det andra, att de kanoniska böckerna inte är
avslutade; för det tredje, att människan verkligen skapades
i Guds avbild och för det fjärde, att kanalen mellan jord
och himmel är öppen, att uppenbarelser fortfarande ges”
(Conference Report, sep–okt 1967, s 120).

Äldste Bruce R McConkie, som var
medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade vilken effekt frånvaron
av uppenbarelser hade på världens
kunskap om Bibeln: ”Må det bliva
känt att närhelst människorna tror att
skrifterna är avslutade, närhelst de
försöker ge sig själva andlig näring
med endast de profetiska orden
från forna tider, närhelst de är utan

profeter och apostlar som ger dem det levande ordet, närhelst
de upphör med att ta emot nya uppenbarelser – är de inte
längre kapabla att tolka och förstå tidigare uppenbarelser.
Det förflutnas profetior kan endast förstås genom levande
profeter som begåvats med kraft från höjden och vars sinnen
är upplysta av samme Helige Ande som bemyndigade det
som skrevs i forna tider. Människor utan uppenbarelse går
den enda väg som är öppen för dem: de vänder sig till tolkare,
till skriftlärda, till predikanter, till teologer, som berättar
för dem om skrifternas ursprungliga innebörd. De lärda gör
sina antaganden utifrån intellektuella grundvalar snarare
än utifrån det som är andligt” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4 del [1979–1981], del 1, s 275–276).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar de inledande sidorna
till Läran och förbunden.

Läs noggrant för att finna svaren

Studera den förklarande inledningen och den kronologiska
innehållsförteckningen och besvara följande frågor:

1. Vilka anledningar ges till att dessa uppenbarelser gavs?

2. Under vilka år togs fler än sjuttio av uppenbarelserna
emot? Varför tror ni att så många av dem gavs under
dessa år?

3. Varför tror ni att Herren inte gav profeten Joseph Smith
samtliga uppenbarelser vid en och samma tidpunkt?

Hur skulle det vara om ...?

Utgå från de inledande sidorna och ”Förstå skrifterna” och
förklara hur det skulle vara om det inte fanns några levande
profeter som tog emot uppenbarelser idag.

B

A
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En boks förord förklarar författarens avsikt med att skriva
boken. Läran och förbunden 1 är Herrens förord till sin
bok med uppenbarelser i dessa de sista dagarna. Många
människor vet inte att Herren har kallat nutida profeter
som tar emot uppenbarelser från honom. Det finns till
och med medlemmar i kyrkan som inte fäster särskilt
stor uppmärksamhet vid vad de levande profeterna säger.
När du läser detta kapitel lägg då märke till vem det är
som Herren vänder sig till, vad han varnar för och varför
han gav denna varning. Du kommer att märka dessa
grundläggande teman genom hela boken.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 1

Läran och förbunden 1:6 – ”Mitt förord till boken
med mina befallningar”
President Joseph Fielding Smith lärde:

”Kapitel 1 i Läran och förbunden är
inte den första uppenbarelse som togs
emot, men den har denna placering
i boken därför att Herren gav den
som sitt förord till sin bok med
befallningar. Läran och förbunden är
särskilt speciell och intressant för alla
som tror på den, i det att det är den
enda bok som finns som hedras med
att ha ett förord som Herren själv har

Mäta (v 10) – Ge, dela ut

Babylon (v 16) – En symbol
för världens ogudaktighet

Olyckor (v 17) – Förödelse,
lidande, katastrofer

Dunklet (v 30) – Att vara
okänd

Rike (v 35) – De som lyssnar
på honom

Hören (v 1) – Lyssna och lyd

Genomborras (v 2) –
Påverkas, genomträngas

Ogudaktighet (v 3) – Synder,
ondska

Hejda (v 5) – Hindra

Jordens invånare (v 8, 13) –
De människor som lever
på jorden

Vedergälla (v 10) – Syftar här
på att ge en belöning

Läran och förbunden 1
Herrens förord – en varnande röst

gett. Det är emellertid naturligt att så är fallet, för det är, som
han säger, hans bok. Den skrevs inte av Joseph Smith, utan
dikterades av Jesus Kristus. Den innehåller hans och hans
Faders ord till kyrkan och till hela världen, så att tro på Gud,
omvändelse från synd och medlemskap i hans kyrka kan ges
till alla som vill tro, och för att det nya och eviga förbundet
skulle återupprättas.

Denna uppenbarelse, känd som kapitel ett, gavs vid en
underbar konferens i Hiram [i Ohio] den första och andra
november 1831, då man beaktade möjligheten att ge ut
befallningarna i bokform. Herren ger här sitt godkännande
att hans ord publiceras, eftersom han är angelägen om att
hans vilja ska bli känd. Evangeliet har återställts och kyrkans
äldster har sänts ut för att förkunna frälsning för en otroende
värld, så att människan återigen ska finna vägen till Guds
rike. Detta förord gav uppenbarelserna sin gudomliga stämpel
och därför fördes uppenbarelserna ut med större kraft än
vad annars skulle ha varit fallet. De borde göra intryck på alla
som läser dem, särskilt kyrkans medlemmar, så att de känner
sitt ansvar att lyda de befallningar som uppenbarelserna
innehåller” (Church History and Modern Revelation, 2 del [1953],
del 1, s 251–252).

För ytterligare information om Läran och förbunden och
Befallningarnas bok, se ”Vår plats i kyrkans historia” i denna
studievägledning (s 233).

Studera skrifterna
Gör aktivitet D samt två av de andra aktiviteterna (A–C) när
du studerar Läran och förbunden 1.

Läs kapitelingressen

Läs noggrant igenom kapitelingressen till Läran och
förbunden 1. Skriv ner två ämnen ur den senare delen av

A
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ingressen i din anteckningsbok som du skulle vilja lära dig
mer om. När du läst Läran och förbunden 1, sammanfatta vad
du lärde dig om dessa två ämnen.

Identifiera vem, vad, när och varför

1. Gör en översikt med fyra spalter i din anteckningsbok.
Använd följande rubriker:

2. Utgå från Läran och förbunden 1:1–16 och fyll i översikten
med de svar som du finner på dessa frågor.

3. Om du höll en hemaftonlektion om dessa verser, vad skulle
du då helst vilja att din familj kom ihåg?

Hur man överlever olyckorna

I Läran och förbunden 1:1–16 varnar Herren för de olyckor
som skulle drabba de ogudaktiga. I verserna 17–30 förklarar
han vad han gör för att rädda oss undan dessa olyckor.
Verserna 31–39 hjälper oss förstå vad vi måste göra för att
Herren ska kunna rädda oss från våra synder.

1. Eftersom Herren visste att olyckor skulle drabba oss, vilka
kallade han att hjälpa oss? (Se v 17–18.)

2. Vad skulle de göra? (Se v 19–23.)

3. Vad gjorde Herren för att hjälpa dem genomföra det han
kallat dem att göra? (Se v 24–30.)

4. Hur väl har Herrens tjänare utfört sin uppgift?

5. Vad måste vi göra för att ha nytta av det som Herren har
gjort? (Se v 31–39.)

6. Hur väl utför ni er del?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 1:37–38

Anta att du har en vän som beklagar sig över att behöva
läsa Läran och förbunden i seminariet. Han eller hon säger:
”Det finns inga spännande berättelser i den, som det
gör i Mormons bok. Varför ska jag behöva läsa alla de där
uppenbarelserna?” Skriv ett svar till din vän genom att
använda dig av det som du lärt dig i Läran och förbunden 1.
Ge exempel på något du själv erfarit, eller något du sett,
som bevisar att det som Herren sade i verserna 37–38 är sant.

D

C

Vad säger
Herren

kommer att 
hända?

Vem talar
Herren till? När ska det

hända?

Varför 
kommer
det att 
hända?

B

Den 21 september 1823
sökte Joseph Smith
gudomlig bekräftelse på
sin ställning inför Herren
(se Joseph Smith 2:29).
Som svar på hans bön
uppenbarade sig ängeln
Moroni för honom i det
övre sovrummet i familjens
timmerhus. Moroni
undervisade den unge
profeten hela natten.

Läran och förbunden 2 återger bara en liten del av allt det
som Moroni undervisade om (se Joseph Smith 2:30–54;
uppfyllelsen av Moronis profetia finns i L&F 110 och
kommer att studeras i samband med detta kapitel).
När du studerar detta kapitel, fundera över varför denna
uppenbarelse har tagits med i Läran och förbunden.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 2

Läran och förbunden 2:1 – ”Jag skall uppenbara
prästadömet för eder”

”Joseph och Oliver hade ordinerats
till det melkisedekska prästadömet
och fått apostolisk makt och
myndighet så tidigt som 1829. Hur
kommer det sig då att Elia skulle
uppenbara prästadömet? Kort sagt;
Elia sändes år 1836 [se L&F 110:13–16]
för att uppenbara nycklar till

prästadömet och beseglande krafter som ännu inte var helt
förstådda eller som ännu inte var helt verksamma i denna
tidsutdelning. Elia återställde nycklarna varigenom familjer,
organiserade i den patriarkaliska ordningen [melkisedekska
prästadömets ordning] genom den myndighet som Elia
förmedlade, kunde bindas samman och beseglas för evigt”
(Joseph Fielding McConkie och Robert L Millet, Joseph Smith:
The Choice Seer [1996], s 187).

Läggas öde (v 3) – Bli helt
förstörd eller ödelagd

Uppenbara (v 1) – Visa

Herrens dag (v 1) –
Jesu Kristi andra ankomst

Läran och förbunden 2
Moronis besök
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Läran och förbunden 2:1 – På vilket sätt kommer
Jesu Kristi andra ankomst att vara ”stor och
fruktansvärd”?
Angående denna profetia som Malaki uttalade, och som
upprepades av Moroni, lärde president Joseph Fielding Smith:
”Denna profetia gör gällande att Herrens stora och förskräck-
liga dag är dagen för Herrens tillkommelse i himlens skyar
i stor härlighet och när han skall utkräva hämnd på de ogud-
aktiga. För dem som är ovilliga att omvända sig och som är
fulla av synd kommer denna dag att bli förskräcklig, men för
de rättfärdiga skall det bli en dag av frid och frälsning. Innan
den dagen kommer måste emellertid ett mäktigt verk utföras
genom återställelsen av Elia auktoritet, vilken är så betydelse-
full att den skall frälsa jorden från undergång eller från
att slås med tillspillogivning” (Frälsningens lära, del 2, s 101).

Läran och förbunden 2:2 – Vad är det för ”löften,
som givits till fäderna”?
Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, skrev att ”detta uttryck syftar på vissa
löften som getts till dem som avlidit utan kunskap om evan-
geliet, och utan möjlighet att ta emot de prästadömets beseg-
lande förordningar som är nödvändiga för deras upphöjelse.
Enligt dessa löften ska barnen i de sista dagarna utföra alla
sådana förordningar på de dödas vägnar” (”The Promises
Made to the Fathers”, Improvement Era, jul 1922, s 829).

Läran och förbunden 2:3 – Varför skulle jorden ha
lagts öde om inte Elia hade kommit?
President Joseph Fielding Smith skrev: ”Varför skulle jorden
läggas öde? Helt enkelt därför att om det inte finns samman-
länkning mellan fäderna och barnen – vilket är arbetet för
de döda – så skulle vi alla förkastas. Guds hela verk skulle
ha varit förfelat och skulle gå till spillo [se L&F 128:15–18].
Men detta kommer naturligtvis inte att ske” (Frälsningens lära,
del 2, s 108).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 2.

Jämför redogörelserna

Läran och förbunden 2 innehåller ängeln Moronis återgivning
av Malaki 4:5–6. Vi får en del värdefulla insikter genom att
jämföra de två uppteckningarna (se ”Förstå skrifterna” om du
behöver hjälp).

1. Jämför Malaki 4:5 med Läran och förbunden 2:1. Vad sade
Moroni att Elia skulle göra, vilket inte återfinns i Malakis
bok? Vad innebär detta?

2. Jämför Malaki 4:6 med Läran och förbunden 2:2. Vad skulle
Elia göra för att vända fädernas och barnens hjärtan till
varandra?

3. Jämför Malaki 4:6 med Läran och förbunden 2:3. Vad menas
med ”tillspillogivning”?

4. Skriv två eller tre meningar som förklarar vad det betytt,
eller kommer att betyda, för dig att Elia kom.

A

Martin Harris förlorade manuskriptet till de första 116
sidor som profeten Joseph Smith hade översatt från
guldplåtarna. Läran och förbunden 3, tillsammans med
Läran och förbunden 10, är uppenbarelser som profeten
Joseph tog emot till följd av denna förlust. I kapitel 3
undervisade Herren Joseph Smith om vad denne hade gjort
fel och viktiga sanningar som hade att göra med hans
kallelse som profet. Föreställ er hur profeten kände sig när
han tog emot denna uppenbarelse.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 3

Läran och förbunden 3:12 – Varför kallade Herren
Martin Harris för en ”dålig människa”?

Under den tiden när Martin Harris
skrev ner profeten Joseph Smiths
översättning av Mormons bok vädjade
han till Joseph att fråga Herren om
han kunde få ta med sig de översatta
sidorna hem för att visa sin hustru och
andra som uppenbarligen trodde att
Martin hade blivit bedragen. Profeten
Joseph förklarade vad som hände:

”Jag frågade och svaret var att han inte fick tillåtelse. Men han
nöjde sig inte med det svaret utan ville att jag skulle fråga
på nytt. Jag gjorde så, och svaret var detsamma som tidigare.
Inte heller då lät han sig nöja utan insisterade på att jag skulle

Köttsliga (v 4) – Sinnliga,
jordiska

Drift (v 4) – Begär, böjelse

Skrivare (kapitelingressen) –
En person som skriver ner
vad en annan person säger

Läran och förbunden 3
Profeten lär sig en viktig läxa
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fråga ännu en gång. Efter mycken övertalning frågade jag
Herren igen, och tillåtelse gavs på vissa villkor. Villkoren
var att han bara skulle visa dem för sin bror Preserved Harris,
sin hustru, sin far och sin mor samt en fru Cobb, syster till
hans hustru. I överensstämmelse med detta sista svar fordrade
jag att han skulle förbinda sig genom ett högtidligt löfte till
mig att han inte skulle handla annorlunda än han fått lov till.
Det gjorde han. Han gav löftet som jag fordrade, tog skrifterna
och gick. Men trots de restriktioner han ålagts och trots hans
högtidliga löfte till mig, visade han dem för andra och genom
list fråntogs han skrifterna, och de har inte intill denna dag
återfåtts” (History of the Church, del 1, s 21).

För ytterligare information om Martin Harris, se ”Människor
och begrepp i Läran och förbunden” (s 231).

Läran och förbunden 3:14 – Vilken ”förmånsrätt”
gick profeten Joseph Smith miste om under en tid?
När de 116 sidorna gått förlorade uppenbarade sig Moroni för
Joseph Smith och tog ifrån honom plåtarna och Urim och
Tummim, men lovade att om Joseph omvände sig från att inte
ha lytt Herrens råd så skulle han få fortsätta med översätt-
ningen (se Kyrkan historia tidernas fullbordan [Religion 341–343,
2:a uppl, 2000], s 49).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 3.

Sök efter den nyttiga lärdom som gavs

Profeten Joseph Smith var mycket upprörd över förlusten
av de 116 sidorna. Gå igenom Läran och förbunden 3:1–8 och
skriv ner vad dessa verser uppenbarar om vad Herren ville
att profeten skulle lära sig av denna erfarenhet. Motivera ditt
svar med ord och meningar från verserna.

Val och konsekvenser

Martin Harris hade varit till stor hjälp för den unge profeten
och det var naturligt att Joseph ville hjälpa honom. Dela
upp en sida i din anteckningsbok i tre spalter och gör
en översikt enligt nedan med utgångspunkt från Läran och
förbunden 3:1–15:

1. I första spalten skriver du upp vad Herren sade att profeten
Joseph Smith gjorde för fel när han försökte göra Martin
Harris till viljes och vilka följderna av detta skulle bli.

2. I den andra spalten skriver du upp vad Herren sade att
profeten Joseph borde ha gjort och hur han skulle ha blivit
välsignad om han hade varit lydig. Skriv också upp vad
Herren sade att han borde göra och vilka välsignelser som
han då skulle få.

3. I den tredje spalten skriver du upp några av de val som
ungdomar gör idag som liknar de misstag som Joseph
Smith gjorde (se särskilt v 4, 6–7) och förklara vilka
konsekvenser dessa val får idag. Förklara hur vi kan få
ett bättre liv genom att följa Herrens råd i vers 8.

B

A

Ta reda på Herrens avsikter

I Läran och förbunden 3:19–20 berättade Herren varför
plåtarna till Mormons bok bevarades. Skriv upp de
anledningar du finner där och förklara vad som har hänt
sedan denna uppenbarelse gavs år 1828 för att dessa
målsättningar ska kunna genomföras.

Vad krävs för att bli en framgångsrik tjänare åt Herren?
Varje heltidsmissionär lär sig att svaret på denna fråga
finns i Läran och förbunden 4. Även om detta kapitel
bara har sju verser sade president Joseph Fielding Smith:
”Det innehåller tillräckligt med råd och instruktioner
för ett helt livs studier. Ingen har ännu behärskat det.
Det var inte avsett som en personlig uppenbarelse till
Joseph Smith, utan till alla dem som hade en önskan att
inträda i Guds tjänst” (Church History and Modern
Revelation, del 1, s 35). När du läser denna uppenbarelse,
var uppmärksam på hur du kan veta att du blivit kallad
att verka.

Herren liknade missionsarbetet vid en skörd

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 4

Läran och förbunden 4 – Joseph Smiths far
För ytterligare information om Joseph Smith den äldre,
se ”Människor och begrepp i Läran och förbunden” (s 231).

Måttlighet (v 6) –
Självkontroll

Inträden (v 2) – Börjar
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Läran och förbunden 4
Förbered dig för att tjäna Herren

C
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Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 4.

Finn svaren

Skriv ner svaren på följande frågor i din anteckningsbok.
Utgå från det du lärde dig av Läran och förbunden 4:

1. Vad krävs av dem som kallas att tjäna Herren? (Se v 2.)

2. Vilken välsignelse utlovas dem som verkar på detta sätt?
(Se v 2, 4.)

3. Hur liknar det underbara verket en skörd? (Se v 1, 4.)

4. Hur vet en person om han eller hon blivit kallad att tjäna?
(Se v 3.)

5. Vilka fem egenskaper kvalificerar en person att verka?
(Se v 5.)

6. Förutom de fyra dygder som nämns, vad får inte en
Herrens tjänare glömma bort? (Se v 5.)

7. Vad kan du göra om du vill verka, men inte har alla de
egenskaper som krävs? (Se v 7.)

Pröva löftet

1. Välj en av de egenskaper som nämns i Läran och förbunden
4 och som du skulle vilja behärska bättre. Skriv upp den
på ett kort och lägg det där du ofta kan se det. Som det står
i Läran och förbunden 4:7, be din himmelske Fader varje
dag om hjälp med att utveckla denna egenskap. Skriv i dag-
boken varje dag i åtminstone en vecka om dina framsteg
i att utveckla denna egenskap.

2. Sammanfatta dina erfarenheter i slutet av veckan i din
anteckningsbok.

Martin Harris omvände sig från den olydnad som orsakade
att 116 sidor av Mormons bok gick förlorade (se Läran
och förbunden 3), men han ville fortfarande ha konkreta
bevis för att profeten Joseph Smith verkligen hade plåtarna.
I motsats till vad de flesta människor i världen tror så
ger Herren alltid tillräckligt med bevis för att stödja de
sanningar som hans tjänare lär ut. Dessa bevis tillhanda-
hålls ofta av särskilt kallade vittnen. Herren lovade att
”efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall
varje sak avgöras” (2 Kor 13:1). Mormons bok innehåller
en profetia om att tre vittnen skulle få se plåtarna ”genom
Guds kraft” (2 Ne 27:12). I Läran och förbundens femte

Läran och förbunden 5
Vittnen till Mormons bok utlovade

B

A

kapitel fick Martin Harris löfte om att han skulle få sin
önskan beviljad, och bli ett av dessa vittnen, om han
uppfyllde vissa villkor. Läran och förbunden 17 innehåller
en uppenbarelse till de tre män som blev dessa särskilda
vittnen. Var uppmärksam på, när du läser dessa kapitel,
varför Herren inte lät profeten Joseph Smith visa plåtarna
för alla människor.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 5

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 5.

Förklara för en vän

Anta att du diskuterar Mormons bok med en vän som inte är
medlem, och att du får frågan om guldplåtarna finns på ett
museum. Använd Läran och förbunden 5:1–9 för att förklara
varför ängeln Moroni tog tillbaka plåtarna efter det att Joseph
Smith var färdig med översättningen.

Förklara begrepp

I Läran och förbunden 5:10–16 står det att tre vittnen ska
vittna om att Mormons bok är sann.

1. Skriv en enkel definition av ordet vittne så att ett
primärbarn kan förstå varför dessa män kallades som
vittnen.

2. Gå igenom Läran och förbunden 5:25 och ”Tre vittnens
vittnesbörd” längst fram i Mormons bok. Förklara vad
det innebär för dig att dessa män såg plåtarna och vittnade
om att Mormons bok är sann.

Vad händer om ...

I Läran och förbunden 5:16–24 ger Herren flera löften om vad
som händer om människor gör eller inte gör vissa saker.

C

B

A

Plågoris (v 19) – Hemsökelse

Fullbordas (v 20) – Visar sig
vara sant

Ordinerad (v 6, 17) –
Fått myndighet, utnämnd

Bevarat (v 9) – Hållit hemlig
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1. Vad lovade Herren dem som tror på hans ord? (Se v 16.)

2. Vad händer om människorna förhärdar sina hjärtan och
inte omvänder sig? (Se v 18–20.)

3. Vad befallde Herren Joseph Smith att göra? Vad skulle
hända om han var lydig? (v 21–22.)

4. Vad befallde Herren Martin Harris att göra? Vad skulle
hända om han var lydig? (Se v 24.)

Hur besvarar Gud våra böner? I Läran och förbunden 6
fick Oliver Cowdery veta hur hans böner blivit besvarade.
Om du förstår vad Herren sade till Oliver kan det hjälpa
dig att känna igen svaren på dina böner. Det är underbart
att känna den frid som Oliver kände när han bad om att
få veta om Joseph Smith var en Guds profet.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 6

Läran och förbunden 6 – Vem var Oliver Cowdery?
För information om Oliver Cowdery, se ”Människor och
begrepp i Läran och förbunden” (s 235).

Läran och förbunden 6:2 – Ordets kraft
Herren använde en del slående bilder för att beskriva kraften
i sina ord. Tanken att Guds ord är kraftfullt är lätt att förstå,
eftersom det är genom hans ord som allting från himlarna till
det mänskliga hjärtat rör sig. Uttrycket ”skarpare än något

Upplyst, upplysning (v 15) –
Undervisat

Förmana (v 19) – Tillrättavisa

Släkte (v 8–9) –
Människorna i vår tid

Läran och förbunden 6
Andens vittnesbörd

tveeggat svärd och åtskiljer både led och märg” ger en livfull
illustration av hur Guds ord kan tränga in i en persons hjärta
(se även 1 Ne 16:1–2).

Läran och förbunden 6:6 – ”Sions sak”
Ordet Sion används på flera olika sätt i Läran och förbunden
(se ”Människor och begrepp i Läran och förbunden”, s 235).
I vart och ett av fallen syftar det emellertid på Herrens försök
att uppresa ett folk som ska bo med honom i rättfärdighet.
Att ”sök[a] att frambringa och upprätta Sions sak” är att
främja evangeliets spridande och öka de heligas rättfärdighet.

Läran och förbunden 6:10–11 – Vilken gåva fick
Oliver Cowdery?
Den gåva som Herren gav Oliver Cowdery var uppenbarel-
sens ande (se L&F 8:3–4). President Joseph Fielding Smith
lärde att den skulle ”vara till skydd för honom, om han
skulle behöva den, och att den skulle befria honom från hans
fienders händer och skydda honom för förstöraren” (Church
History and Modern Revelation, del 1, s 52).

Läran och förbunden 6:14–24 – Vad var det för
vittnesbörd som Oliver Cowdery tagit emot?
Profeten Joseph Smith skrev: ”Efter det vi hade fått denna
uppenbarelse berättade Oliver Cowdery för mig, att då han
kommit för att bo som inackorderad gäst hos min far, hade
familjen berättat för honom att jag hade fått plåtarna. En
kväll, efter det han hade gått till sängs, hade han i bön kallat
på Herren för att få veta om det verkligen förhöll sig så, och
Herren hade visat honom att det var sant. Men detta hade
han hållit helt för sig själv och inte nämnt ett ord om det för
någon. Så efter det att han fått denna uppenbarelse visste han
att verket var rätt och sant, ty ingen levande varelse visste
om de saker som åsyftades i uppenbarelsen, utom Gud och
han själv” (History of the Church, del 1, s 35).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 6.

Jämför

I Läran och förbunden 6 använder Herren bilder, eller
symboler, för att undervisa om viktiga sanningar. Skriv
följande meningar i din anteckningsbok och avsluta dem
utifrån vad du lärt dig i verserna 1–5:

1. Evangeliets budskap är som ett svärd eftersom . . .

2. En mission är som att arbeta på en bondgård eftersom . . .

3. Bön är som att knacka på en dörr eftersom . . .

Hur man blir rik och lycklig

1. Jämför Läran och förbunden 6:7, 13 med vad Nephi lärde
sig i 1 Nephi 11:21–23. Förklara vad du har lärt dig om hur
man blir rik och lycklig.

2. Hur skiljer sig det som dessa skriftställen lär om rikedom
och lycka från vad världen tror gör oss rika och lyckliga?

B
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3. Varför tror du att världsliga rikedomar inte kan ge oss den
sorts glädje som Herren erbjuder?

4. Förklara kortfattat hur stort värde du sätter på frälsningens
och det eviga livets gåva.

Förstå hur uppenbarelser ges

1. Utgå från Läran och förbunden 6:14–24 och förklara hur
Oliver Cowdery visste att Joseph Smith verkligen var
kallad av Gud (använd ”Förstå skrifterna”, vid behov).

2. Välj två verser i Läran och förbunden 6:14–24 som gjorde
intryck på dig och beskriv hur dessa verser kan hjälpa
dig att ta emot personlig uppenbarelse.

Under april 1829 fortsatte profeten Joseph Smith med
översättningen av plåtarna till Mormons bok, denna gång
med Oliver Cowdery som skrivare. Profeten beskrev de
omständigheter som ledde fram till denna uppenbarelse:

”Då vi fann att vi hade
olika åsikt när det gällde
berättelsen om aposteln
Johannes i Nya testa-
mentet [se Joh 21:20–23],
d v s frågan om han dog
eller fortfor att leva, kom
vi överens om att avgöra
saken med hjälp av Urim
och Tummim” (History
of the Church, del 1,
s 35–36).

När du läser Läran och förbunden 7, sök då efter vad det
var som apostlarna Johannes och Petrus önskade mest.
Vad ville Johannes göra, som var större än vad han hade
gjort tidigare? Om Frälsaren frågade vad som var din
största önskan, vad skulle du svara?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 7

Nycklar (v 7) – Behörighet,
myndighet

Pergamentmanuskript
(kapitelingressen) – Får- eller
getskinn som behandlats för
att bli skrivmaterial

Läran och förbunden 7
En gömd uppteckning

av Johannes uppenbararen

C

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 7.

Svara med en mening

I kapitelingressen till Läran och förbunden 7 står det vad
Joseph Smith och Oliver Cowdery bad Herren om (se även
denna studieväglednings inledning till L&F 7). Utgå från
vad du läst i kapitel 7 och besvara var och en av följande
frågor med en mening:

1. Vad var det för skillnad på Johannes och Petrus
önskningar?

2. Vad lär detta kapitel dig om hur viktigt det är att sprida
evangeliet?

3. Vad lär du dig om rättfärdiga önskningar?

Den stora välsignelsen att kunna ta emot personlig
uppenbarelse genom den Helige Anden är tillgänglig för
de trofasta. I Läran och förbunden 6 fick Oliver Cowdery
löftet om uppenbarelsens gåva, särskilt gåvan att över-
sätta forntida uppteckningar. Men, vilket Oliver kom
underfund med, att ta emot uppenbarelser kräver större
ansträngningar än att bara be om dem. Äldste S Dilworth
Young, som var medlem i de sjuttio, lärde: ”Jag kan vittna
för er att det mest spännande och glädjerika ni någonsin
kommer att vara med om är att ta reda på hur Anden
verkar när han bär vittnesbörd för er om sanningen . . .
Vi måste utröna hur Anden går tillväga när han viskar
i våra hjärtan. Vi måste lära oss att höra det, förstå
det och veta när det sker, och detta tar ibland lång tid”
(Conference Report, apr 1959, s 59). När du läser Läran
och förbunden 8–9 lägg då märke till vad Oliver Cowdery
blev tillsagd att han behövde göra för att ha gåvan att
översätta och varför han inte kunde fortsätta. Lägg också
märke till vad dessa uppenbarelser lär om dina försök
att ta emot personlig uppenbarelse.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 8

Lek inte (v 10) – Ta inte
lätt på

Efter profetens diktamen
(kapitelingressen) –
Medan profeten talade

Läran och 
förbunden 8–9
Att ta emot och känna 

igen uppenbarelser

A
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Mose delade Röda havet genom uppenbarelsens ande

Läran och förbunden 9

Läran och förbunden 8:6–8 – ”Arons gåva”
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Det var en annan
gåva som förlänades Oliver Cowdery, och det var Arons
gåva. På samma sätt som Aron med en stav i handen gick före
Mose som språkrör, så skulle Oliver Cowdery gå före Joseph
Smith. Vadhelst han skulle be Herren om genom denna
gåvas kraft skulle beviljas om bönen uppsändes i tro och med
visdom. Oliver välsignades med den stora förmånen att
inneha denna tidsutdelnings nycklar tillsammans med Joseph
Smith och liksom Aron verkade han som språkrör vid
många tillfällen. Det var Oliver som höll den första offentliga
predikan i denna tidsutdelning” (Church History and Modern
Revelation, del 1, s 52).

Läran och förbunden 9:7–9 – Ger Anden alltid en
brinnande känsla i bröstet?

Äldste Dallin H Oaks, medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade:

”Undervisning genom Anden . . .
är [inte] något som sker passivt. Ofta
får vi inget svar från Herren förrän
vi utforskat saken i vårt eget sinne.
Därefter får vi en bekräftelse.

Herren förklarade denna procedur
för Oliver Cowdery i en annan uppen-

barelse som gavs i Harmony, Pennsylvania, i april 1829.
Herren beskrev varför Oliver inte hade kunnat översätta
Mormons bok:

’Se, du förstod det icke rätt. Du trodde, att jag skulle giva det
till dig utan någon ansträngning från din sida, blott du bad.

Se, jag säger dig, att du måste utforska det i ditt eget sinne,
därefter skall du fråga mig, om det är rätt. Om det är rätt,
skall jag låta ditt hjärta bliva brinnande i dig; därför skall
du förnimma att det är rätt’ (L&F 9:7–8; kursivering tillagd).

Detta är kanske en av de viktigaste och mest missuppfattade
lärdomarna i hela Läran och förbunden. Andens undervisning

Oklara (v 9) – Förvirrade, tvivlande

kommer ofta i form av känslor. Detta faktum är av yttersta
vikt, ändå förstår några inte dess rätta innebörd. Jag har
träffat personer som berättat för mig att de aldrig fått ett
vittnesbörd från den Helige Anden, eftersom de aldrig känt
att deras hjärtan ’blivit brinnande’ i dem.

Vad är ett ’brinnande’ hjärta? Måste det vara en känsla av
hetta, liknande den värme som bildas vid förbränning? Om
detta är innebörden, så har aldrig mitt hjärta blivit brinnande.
Ordet ’brinnande’ i detta skriftställe betyder säkert en känsla
av tröst och frid. Det är detta vittne som många erhåller. Det
är på detta sätt uppenbarelser kommer.

Den stilla rösten är verkligen en ’stilla’ röst” (”Undervisa och
lär genom Anden”, Nordstjärnan, maj 1999, s 22).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A samt aktivitet B eller C när du studerar Läran
och förbunden 8–9.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 8:2–3

Äldste Boyd K Packer, medlem i
de tolv apostlarnas kvorum, sade:
”Som apostel lyssnar jag nu till
samma inspiration, från samma
källa, på samma sätt, som jag
lyssnade när jag var pojke. Signalen
är mycket klarare nu” (Nordstjärnan,
maj 1980, s 33).

1. Studera Läran och förbunden
8:1–3 och förklara vad som 

händer när den Helige Anden talar till vårt förstånd
(se även Enos 1:10).

2. Vad är det för känslor som den Helige Anden förmedlar till
hjärtat? (Se även 1 Ne 17:45.)

3. Vad kan du lära dig av Läran och förbunden 8:1 som
förklarar varför inspirationens röst blev tydligare för äldste
Packer?

Sammanfatta läran

1. Hur talade Herren till Oliver Cowdery, enligt Läran och
förbunden 6:23?

2. Vilken ytterligare undervisning fick han av Herren om hur
uppenbarelser ges, i Läran och förbunden 8:2–3?

3. Vad lärde sig Oliver Cowdery i Läran och förbunden 9:7–9
om hur svar ges under översättningsarbetet?

4. Sammanfatta skriftligen det du har lärt dig i dessa verser
om hur det går till att få uppenbarelse (se även ”Förstå
skrifterna”).

Skriv en sensmoral

1. Sammanfatta vad Herren lovade Oliver Cowdery i Läran
och förbunden 8, och vad Herren sade i Läran och
förbunden 9 om varför han inte tilläts fortsätta arbetet
med översättningen.

C
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2. Skriv ett kortfattat sammandrag om vad vi kan lära oss av
denna uppenbarelse.

3. Hur kan detta sammandrag hjälpa alla som söker inspiration
från Herren?

I Läran och förbunden 3 kan du läsa om hur Martin
Harris förlorade de 116 sidor som profeten Joseph Smith
hade översatt från plåtarna. I Läran och förbunden 10
uppenbarade Herren vad som hade hänt med dessa
116 sidor och vad Satan avsåg att göra med dem. Ännu
viktigare är att du kommer att upptäcka vad Herren
gjorde för att kompensera förlusten av dessa sidor.
När du studerar det här kapitlet var då uppmärksam
på vad Herren lärde om sin förmåga att kontrollera
händelseförloppet här på jorden, däribland Satans försök
att omintetgöra Herrens verk.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 10

Läran och förbunden 10:6 – På vilket sätt försökte
Martin Harris tillintetgöra profeten Joseph Smith?
Martin Harris hade inte för avsikt att tillintetgöra profeten
Joseph Smith, men vad som hände till följd av förlusten av
de 116 sidorna av manuskriptet till Mormons bok visar
vad som kan hända när vi ”ringaktat Guds råd” (L&F 3:13;
se även ”Förstå skrifterna” till L&F 3:12, s 17). Hade inte
Herren i förväg känt till vad Martin Harris skulle göra, och
förberett sig för det, så skulle Satan och hans tjänare haft
framgång med att tillintetgöra profeten Joseph med sina
lögner (se L&F 10:10–33). Även om det inte var Martins
avsikt, så främjade han Satans verk då han upprepade gånger
gick emot Herrens råd och försökte låna manuskriptet och
bröt löftet att noggrant vakta det.

Motsagt dig själv (v 31) –
En del av texten stämmer
inte överens med det som
du skrev tidigare

Släktled, släkte (v 33, 53) –
Människorna i vår tid

Söndringar (v 48) –
Oenighet, uppror

Förvränga (v 63) – Förändra
betydelsen av

Försvaga tilltron
(kapitelingressen) – Övertyga
människor att inte tro på

Skiljaktigheterna
(kapitelingressen) –
Skillnaderna

Ogudaktighet, orätt
(v 20, 29) – Synd

Fördömelse (v 23) –
Förklarad skyldig

Läran och förbunden 10
Sammansvärjning

för att förgöra profeten

Läran och förbunden 10:30–45 – Herren känner
änden från begynnelsen

Herren hade över två tusen år tidigare förberett ett sätt att
förhindra Satan från att tillintetgöra profeten Joseph Smith
och Mormons bok när de 116 sidorna gick förlorade. Han
hade instruerat profeten Nephi att göra en andra uppsättning
med plåtar som omfattade samma tidsperiod som det manu-
skript som skulle gå förlorat. En viktig skillnad mellan de
två uppteckningarna är att den förlorade delen var mer
en historisk uppteckning, medan den andra delen var mer
profetisk och helig (se 1 Ne 9:3–6; Morm ord 1:1–7).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och två av de andra aktiviteterna (B–D) när du
studerar Läran och förbunden 10.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 10:5

Ordet satan betyder ”fiende” eller ”motståndare”, vilket
beskriver djävulens roll som rättfärdighetens motståndare.
Satan och hans tjänare frestar oss att synda, vilket leder
till elände och olycka, men Herren har makt att hjälpa oss
övervinna dessa frestelser.

1. Läs Alma 34:17–27 och 3 Nephi 20:1. Vad måste vi göra för
att ”övervinna Satan” (L&F 10:5)? Vad tror ni det innebär
att ”be oavlåtligen”?

2. Tvärhänvisa Läran och förbunden 10:5 med 2 Nephi 32:8–9.
Vem lär oss att inte be?

Satans ”listiga plan” jämförd med
Herrens visdom

1. Dela upp en sida i din anteckningsbok i två spalter.
Ovanför den första skriver du ”Satans listiga plan” och
över den andra ”Herrens visdom”.

2. Utgå från Läran och förbunden 10:6–29 och beskriv i den
första spalten vad Herren sade att Satan planerade att göra
med de 116 sidor som stulits från Martin Harris.

3. Utgå från verserna 30–45 och beskriv i den andra spalten
vad Herren gjorde för att hindra Satan att lyckas.
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4. Läs 1 Nephi 9:3–6 och Mormons ord 1:1–7. Förklara hur
länge Herren hade förberett sig inför att lösa det problem
som förlusten av de 166 sidorna skapade.

Var medveten om Satans taktik

Läran och förbunden 10:20–29 förklarar några av de metoder
som Satan använder sig av för att bedra oss.

1. Gå igenom verserna 20–24 och förklara hur Satan får
människor att strida mot sanningen, och varför han gör det.

2. Studera verserna 25–29 och beskriv vad Satan sade till
Joseph Smiths fiender för att övertyga dem om att det var
helt rätt att försöka tillintetgöra profeten och Mormons bok.

3. Hur försöker grupper eller enskilda göra samma sak idag?

Förbered en primärlektion

1. Skriv ner vad du skulle undervisa en primärklass med
7-åriga barn om, ur redogörelsen om de förlorade 116
sidorna i Läran och förbunden 3 och 10.

2. Skriv ner två saker vi kan lära oss av profeten Joseph
Smiths erfarenhet och hur vi kan tillämpa det idag.

Hyrum Smith var profeten Joseph Smiths äldre bror
(se Joseph Smith 2:4). I maj 1829 färdades han från
Palmyra i New York, till Harmony i Pennsylvania,
för att besöka Joseph och hans hustru, Emma, och Oliver
Cowdery, medan de arbetade med översättningen av
Mormons bok. Hyrum ställde en uppriktig fråga
till sin bror, profeten, och den uppenbarelse som finns
upptecknad i Läran och förbunden 11 gav svaret på
frågan (se History of the Church, del 1, s 45).

Läran och förbunden 11
”Om du så önskar”

D

C

Äldste Neal A Maxwell, medlem i de
tolv apostlarnas kvorum, lärde:
”Närhelst viktiga andliga ting sker,
är rättfärdiga önskningar för handen”

(Nordstjärnan, jan 1997, s 20). När
du läser Läran och förbunden 11 sök

då efter ordet önskar, och vad
Herren sade om betydelsen av våra

önskningar. Lägg också märke till
att en stor del av råden i uppenbarelsen

gäller ”alla som åtrå det goda” (v 27) – vilket inbegriper dig!

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 11

Läran och förbunden 11 – Hyrum Smith
För att få veta mer om Hyrum Smith, se ”Människor och
begrepp i Läran och förbunden” (s 231).

Läran och förbunden 11:6 – ”Upprätta Sions sak”
För att få hjälp med att förstå innebörden i detta, se ”Förstå
skrifterna” till Läran och förbunden 6:6 (s 20) och Sion i
”Människor och begrepp i Läran och förbunden” (s 233).

Läran och förbunden 11:9 – ”Predika blott
omvändelse för detta släkte”
President Joseph Fielding Smith lärde: ”När Herren upp-
manar sina tjänare att inte predika någonting annat än omvän-
delse innebär inte detta att de ska undvika att predika om
dopet, eller att inte uppmana människorna att lyda Herrens
befallningar, utan han önskar att allt de säger och gör ska ske
i avsikt att föra människorna till omvändelse” (Church History
and Modern Revelation, del 1, s 57). Med andra ord bör alla
som verkar i Herrens rike huvudsakligen inrikta sig på
att förbättra sig själva och förändra sina liv i enlighet med
Jesu Kristi lärdomar.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 11.

Att få de utlovade välsignelserna

1. Dela upp en sida i din anteckningsbok i två spalter. Ovan-
för den ena spalten skriver du ”Utlovade välsignelser” och
ovanför den andra ”Fordringar för att få välsignelserna.”

2. Utgå från Läran och förbunden 11 och skriv upp de
välsignelser som Herren lovade Hyrum Smith (och ”alla
som åtrå det goda”) i första spalten. Tillsammans med
varje välsignelse skriver du upp i vilken vers du fann den.

A

Anropa (v 18) – Sök råd av

Var nu lugn (v 22) – Vänta
med att predika

Åkallan och fråga
(kapitelingressen) – Bön och
ödmjuk fråga
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3. I den andra spalten skriver du upp vad Herren sade att
Hyrum Smith (eller du) borde göra för att få denna
välsignelse. Sök i eller strax intill den vers där du fann
välsignelsen.

4. Välj ut två av välsignelserna och fordringarna som du
tycker är särskilt intressanta för en missionär eller
en förälder. Förklara varför du valde dessa välsignelser.

Betydelsen av önskningar

1. Finn och skriv upp vilka verser som innehåller orden vill,
önskar, bedja, åstundar, begär, åtrå i Läran och förbunden 11.
(Du vill kanske markera dem i dina skrifter.)

2. Läs även 1 Nephi 11:1; Alma 29:4; 41:3–6 och Abraham 1:2.
Skriv ett kort avsnitt om våra önskningars betydelse i
evangeliets plan.

3. Vad kan en person göra om det finns någonting gott som
behöver göras (som att läsa skrifterna varje dag eller be
ofta), men han eller hon inte vill göra det?

Lär känna Anden

1. Vad får du veta i Läran och förbunden 11:12–14 om
Guds Ande?

2. Skriv om en tillfälle då du känt Anden på ett eller flera
av de sätt som beskrivs i dessa verser.

Vad betyder det?

1. Beskriv med egna ord vad Herren bad Hyrum Smith göra
i Läran och förbunden 11:21.

2. Förklara vad det betyder att ”erhålla mitt ord” genom
att beskriva det som du tror att Hyrum Smith (eller du) kan
göra för att erhålla ordet.

Till och med innan kyrkan organiserats hade Joseph
Knight den äldre en önskan att hjälpa till med Herrens
verk (se informationen om Joseph Knight den äldre i
”Människor och begrepp i Läran och förbunden”, s 232).
Han blev medlem i kyrkan strax efter det att den organi-
serats. Profeten Joseph Smith gav honom sin hyllning
med dessa ord: ”Det skall sägas om honom bland Sions
söner, så länge det finns en kvar av dem, att denne man
var en trofast man i Israel, därför skall hans namn aldrig
glömmas” (History of the Church, del 5, s 124–125).

Läran och förbunden 12
För den som vill vara 

”behjälplig i detta verk”

D

C

B

När du läser Läran och
förbunden 12, lägg då märke
till vad Herren sade till Joseph
Knight den äldre om hur han
kunde bli bättre lämpad för
att hjälpa till med verket. Lägg
också märke till att Herren
sade att han talade till ”alla

dem som åstunda” samma sak som broder Knight (v 7).

Förstå skrifterna
För ytterligare hjälp med att förstå Läran och förbunden 12:1–6,
se ”Förstå skrifterna” för Läran och förbunden 6:1–6 och
11:1–6, som nästan är identiska.

Läran och förbunden 12

Läran och förbunden 12:8 – ”Fylld av kärlek”
Profeten Joseph Smith lärde:
”Kärlek är ett av de viktigaste
kännetecknen på Gudomen och
borde läggas i dagen av dem,
som hoppas på att bliva Guds
söner. En man som är fylld av
Guds kärlek är icke nöjd med att
blott välsigna sin familj utan är

mån om att få välsigna hela den mänskliga rasen” (History of
the Church, del 4, s 227).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 12.

Ge ett exempel

Skriv om en person i skrifterna eller en ledare i kyrkan som
du tycker tillämpade en av de egenskaper som Herren talade
om i Läran och förbunden 12:8. Förklara hur denna person
tillämpade denna egenskap och hur den hjälpte honom eller
henne att bättre utföra Herrens verk.

I Joseph Smiths skrifter 2:68–74 kan du läsa om det aronska
prästadömets återställelse. Läran och förbunden 13 är

Läran och förbunden 13
Det aronska 

prästadömets återställelse

A

Vara måttlig (v 8) – Ha självkontroll
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identisk med Joseph Smiths
skrifter 2:69. När du läser
vad Johannes döparen har
sagt, fundera då på det han
lär ut.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 13

Läran och förbunden 13:1 – Prästadömets nycklar
Att säga att det aronska prästadömet har särskilda nycklar
innebär inte att alla som tar emot det aronska prästadömet
också får och kan använda prästadömets nycklar. På samma
sätt som Johannes döparen sade att han ”handlade under
ledning av Petrus, Jakob och Johannes” (kapitelingressen),
så styrs det aronska prästadömet av det högre, eller det
melkisedekska, prästadömet.

På tal om ”prästadömet och de nycklar som Herren förlänat
oss i denna den sista tidshushållningen”, förklarade president
Joseph Fielding Smith:

”Dessa nycklar är rätten att presidera. De är kraften och
myndigheten att styra och leda alla Guds angelägenheter på
jorden. De som har dem har makt att styra och reglera de
sätt varpå alla andra kan tjäna i prästadömet. Vi kan alla ha
prästadömet, men vi kan endast använda det så som vi blivit
bemyndigade och så som föreskrivits av dem som innehar
nycklarna.

Detta prästadöme [det melkisedekska] och dessa nycklar
förlänades Joseph Smith och Oliver Cowdery av Petrus, Jakob
och Johannes och av Mose och Elia och andra forna profeter.
De har givits till varje man som blivit avskild som medlem av
de tolvs råd. Men eftersom de innebär rätten att presidera kan
de endast utövas tillfullo av Guds till ämbetet äldste apostel
på jorden, vilken är kyrkans president” (se Nordstjärnan,
mar 1973, s 108).

Läran och förbunden 13:1 – Levis söner
Även om Mose hade melkisedekska prästadömet så
administrerades Moses lag av det aronska prästadömet
(se L&F 84:23–27). Endast män från Levis stam (som
kallades för leviter) fick det aronska prästadömet. Uttrycket
”Levis söner” användes för att beskriva samtliga prästadöms-
bärare på den tiden. Mose och Aron tillhörde denna stam.
Det var leviternas plikt att utföra de offer som var en del av
Moses lag på Gamla testamentets tid. Idag används uttrycket
”Levis söner” för att beskriva alla dem i kyrkan som trofast
tar emot prästadömet och blir ”Moses’ och Arons söner”
(se L&F 84:33–34).

Nedsänkning (v 1) –
Helt täckt av vatten

Messias (v 1) – Jesus Kristus

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 13.

Prästadömet i handling

Samtala med biskopen eller någon som bär aronska
prästadömet om olika sätt som han har sett att det aronska
prästadömets nycklar och krafter varit till välsignelse för
människor och hjälpt dem att komma till Kristus. Skriv ner
i din anteckningsbok det du lär dig.

När Oliver Cowdery befann sig i Harmony i Pennsylvania,
och hjälpte profeten Joseph Smith med översättningen av
Mormons bok, skrev han ett brev till sin vän David Whitmer
i Fayette i New York. I detta brev bar han sitt vittnesbörd
om verket. David Whitmer blev intresserad, skrev tillbaka
och erbjöd sig att alltid ställa upp och hjälpa till.

I slutet av maj 1829 förhindrade förföljelser översättningen
av Mormons bok. Profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery
skrev till David Whitmer och frågade om de kunde få bo
hos hans familj medan de avslutade översättningen. Davids
far, Peter Whitmer den äldre, samtyckte och han tog sig
med häst och vagn till Harmony (ca 212 kilometer), hämtade
Joseph Smith, hans hustru, Emma, och Oliver Cowdery,
och tog med sig dem tillbaka till Fayette. Kort därefter
fick profeten Joseph Smith ta emot de uppenbarelser
som finns i Läran och förbunden 14–16, på begäran av
Peter den yngre, John och David Whitmer, som ville veta
vad Gud önskade av dem. (Se även informationen om
familjen Whitmer i ”Människor och begrepp i Läran och
förbunden”, s 232.)

Har du någonsin undrat vad Herren vill att du ska göra?
Fundera över denna fråga när du läser dessa tre kapitel
och se om några av de råd som Herren gav dessa tre män
också kan gälla på dig.

David Whitmer John Whitmer

Läran och 
förbunden 14–16

Råd till tre av bröderna Whitmer

A
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Förstå skrifterna
För ytterligare hjälp att förstå Läran och förbunden 14:1–7, se
”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden 11:1–7 och 12:1–6,
vilka liknar varandra.

Läran och förbunden 14

Läran och förbunden 15 och 16

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 14–16.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 14:7

1. Rita något som beskriver de tankar
som finns i Läran och förbunden
14:7 på ett papper som är lika stort
som en sida i din anteckningsbok.

2. I skrifterna syftar ordet frälsning
oftast på upphöjelse. Ha detta
i åtanke när du jämför Läran och
förbunden 14:7 med 2 Nephi 31:20.
Vad står det i 2 Nephi 31:20
om hur vi kan genomföra det som
Herren sade att vi måste göra i
Läran och förbunden 14:7?

Av största värde för dig

1. Vad skulle, enligt Herren, ”bliva av största värde” för John
Whitmer och Peter Whitmer den yngre? (Se L&F 15:6; 16:6.)

2. Skriv upp åtminstone två orsaker till varför detta skulle
vara av större värde än någonting annat de kunde göra.

Kapitelingressen till Läran och förbunden 17 ger tre
hänvisningar till Mormons bok med profetior om att tre
personer skulle bli särskilda vittnen till denna bok när
den framkom i de sista dagarna. Detta kapitel innehåller
den uppenbarelse som gavs till tre män som ville vara
dessa vittnen. I denna uppenbarelse blev de tillsagda vad

Läran och förbunden 17
Uppenbarelse till 

de tre särskilda vittnena

B

A

Skärpa (v 2) – Exakthet, klarhet

Timliga (v 11) – Materiella, fysiska

de måste göra för att förbereda sig för att få detta särskilda
vittnesbörd. Fundera på när du läser, hur du kan tillämpa
de råd Herren gav David Whitmer, Martin Harris och
Oliver Cowdery i din strävan att få eller stärka ditt vittnes-
börd om Mormons bok och andra andliga sanningar.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 17

Läran och förbunden 17 – När och hur erhöll dessa
tre män det utlovade vittnesbördet?

Det vittnesbörd som dessa tre
män sökte kom strax efter det att
uppenbarelsen i kapitel 17 hade
getts. Profeten Joseph Smith,
David Whitmer, Oliver Cowdery
och Martin Harris gav sig ut
i skogen i närheten av familjen
Whitmers hem. Där sökte de
fyra männen att få det utlovade
vittnesbördet genom uppriktig

bön – men ingenting hände. Slutligen ursäktade sig Martin
Harris genom att säga att han trodde att han var ovärdig.
När han ensam gick bort för att söka förlåtelse fick de tre
kvarvarande männen i en härlig syn höra Guds röst bära
vittne om det de såg. Profeten Joseph gav sig sedan bort för
att leta reda på Martin. Profeten förenade sig med honom i
bön, och, efter en stund, erhöll Martin Harris samma syn som
de andra tidigare hade tagit emot. ”Tre vittnens vittnesbörd”,
längst fram i Mormons bok, innehåller deras beskrivning
av händelsen. Människorna i denna generation kommer att
hållas ansvariga på grund av dessa vittnens vittnesbörd, på
samma sätt som de kommer att hållas ansvariga på grund av
vittnesbörden i själva boken (se 2 Ne 33:11–15; Eth 12:38–39).

Övermäktiga (v 8) – Besegra

Nåd (v 8) – Kraft och styrka
från Gud

Nog (v 8) – Tillräcklig, precis
vad som behövs

Utkoras (kapitelingressen) –
Väljas

Den förunderliga
vägvisaren (v 1) – Liahona
(se 1 Ne 16:10, 28–29;
Al 37:38–42)
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plikten att predika
evangeliet” (History of the
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Några dagar efter denna heliga händelse fick profeten Joseph
tillåtelse att visa plåtarna till Mormons bok för åtta andra
män. Även om de inte fick se en syn eller höra Guds röst fick
de vidröra plåtarna. Deras vittnesbörd finns också längst
fram i Mormons bok.

Läran och förbunden 17:1 – Vad var ”bröstskölden”
för någonting?
Lucy Mack Smith, profetens mor, hade möjlighet att under-
söka den bröstsköld som Joseph tog emot tillsammans med
plåtarna (se Joseph Smith 2:35). Hon beskrev den på följande
sätt i sin biografi om sin son:

”Den var insvept i tunn bomullsväv, så tunn att jag utan
svårighet kunde känna formen på den.

Den var konkav på den ena sidan och konvex på den andra,
och sträckte sig från halsen till magens mitt på en man av
ordinär storlek. Den hade fyra remmar av samma material,
för att fästa bröstskölden vid bröstet, två skulle ligga över
axlarna och de andra två skulle spänna fast den vid höfterna.
Remmarna var lika breda som två av mina fingrar (för jag
mätte dem) och de hade hål i ändarna, för att enkelt kunna
fästas” (History of Joseph Smith, red Preston Nibley [1958], s 111).

Läran och förbunden 17:6 – Herrens vittnesbörd
om Mormons bok
Äldste Bruce R McConkie, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde:

”En av de högtidligaste
eder som någonsin
givits människan finner
vi i dessa Herrens ord
som gäller Joseph Smith
och Mormons bok:
’Han [Joseph Smith]
har översatt boken, ja,
den del därav, som jag
befallde honom’, säger
Herren, ’och likavisst
som eder Herre och
Gud lever, är den sann’
(L&F 17:6).

Detta är Guds vittnes-
börd om Mormons bok. Här har Gud själv garanterat bokens
äkthet. Antingen är boken sann eller också upphör Gud
att vara Gud. För människor eller gudar varken finns eller
kan det finnas något mer kraftfullt uttalande än detta”
(Nordstjärnan, okt 1982, s 66–67).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 17.

Deras och ditt vittnesbörd

1. Gör följande typ av översikt i din anteckningsbok:

A

2. Besvara frågorna om de tre vittnena med det du lärde dig
i Läran och förbunden 17.

3. Besvara de andra frågorna genom att tillämpa dessa
skriftställen på dig själv. Du kan också använda dig av de
olika registren i Tre-i-ett för att finna andra skriftställen
som hjälper dig att besvara frågorna.

Den uppenbarelse som finns nedtecknad i Läran och
förbunden 18 gavs nära den tidpunkt då Petrus, Jakob och

Läran och förbunden 18
Apostlars arbete och själars värde

De tre vittnena

Vad var de tvungna att
göra för att få det vittnes-
börd som de önskade?
(Se L&F 17:1–2.)

Vad sade Herren att de
måste göra när de hade fått
detta särskilda vittnesbörd?
(Se v 3, 5–6.)

Vad sade Herren om
anledningen till att han
gav dem detta vittnesbörd?
(Se v 4, 8–9.)

Jag

Vad måste jag göra för
att stärka mitt vittnesbörd
om Mormons bok och
andra andliga sanningar?

Vad förväntar sig Herren
att jag ska göra när jag
har fått detta vittnesbörd?

Varför vill Herren att jag
ska ha ett vittnesbörd
om hans evangelium och
hans kyrka?

På vilka sätt är Herrens
löften till de tre vittnena
tillämpligt på mitt
vittnesbörd om evangeliet?

Vilka löften gav Herren
till dem om betydelsen
av deras vittnesbörd?
(Se v 7–9.)
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Johannes förlänade det
melkisedekska prästadömet
på Joseph Smith och Oliver
Cowdery. Det var lämpligt
att tre av Herren Jesu Kristi
apostlar ordinerade dem till
apostlar och särskilda vittnen
om hans namn och att
dessutom inneha ämbetets
nycklar (se L&F 27:12–13).

Även om det första kvorumet med tolv apostlar inte skulle
komma att organiseras förrän sex år senare gav Herren
en del råd i kapitel 18 om apostlar och medlemmarna
i de tolvs kvorum i vår tidsutdelning. När du läser
denna uppenbarelse, fundera då över hur varje lärdom
och princip som du läser om ger dig undervisning om
apostlarnas roll och om det melkisedekska prästadömet
i allmänhet.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 18

Läran och förbunden 18:20 – ”Djävulens kyrka”
”Djävulens kyrka” syftar inte på någon speciell kyrka, utan
på varje person, grupp, organisation eller filosofi som mot-
arbetar Jesu Kristi kyrka och Guds barns frälsning. Sanning
och godhet finns naturligtvis utanför Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga, men evangeliets fullhet, som endast finns
i den återställda kyrkan, är nödvändig för den frälsning
som vår himmelske Fader önskar för sina barn. Som president
Joseph Fielding Smith sade om Läran och förbunden 18:20:
”Vi måste inse att detta lär oss att bekämpa allt som är ont,
det som strider mot rättfärdighet och sanning” (Church History
and Modern Revelation, del 1, s 83).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och aktivitet B eller C när du studerar Läran
och förbunden 18.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 18:10, 15–16

I affärsvärlden bestäms en saks värde av det pris som någon
är villig att betala för den. En person kan säga att ett särskilt
föremål är värt en viss summa pengar, men detta är bara sant
om en annan person är villig att betala den summan.

1. Studera Läran och förbunden 18:10–13 och förklara vilket
pris som betalades för våra själar och vem som betalade
det priset.

A

Ansvarighetsålder (v 42) –
Den ålder då man är
ansvarig för sina handlingar

Övermäktiga (v 5) –
Segra över

Tjänligt (v 18) – Lämpligt,
önskvärt

2. Vilket ord beskriver Herrens känslor för dem som omvänder
sig? Vad säger detta om honom?

3. I Läran och förbunden 18:14 blev Joseph Smith, Oliver
Cowdery och David Whitmer (och vi!) befallda att ”ropa
omvändelse” till folket. Med utgångspunkt från det du
lärt dig från verserna 10–13, vad kan du säga som hjälper
någon att vilja omvända sig?

4. Läs Alma 34:14–17. Vad är en annan god anledning till att
omvända sig?

5. Läs Alma 37:9. Nämn ett sätt varpå människor själva kan
komma till insikt om att dessa saker är sanna.

Sök efter nyckelord

I Läran och förbunden 18:9 talade Herren till Oliver Cowdery
och David Whitmer ”såsom befallning”.

1. Studera verserna 9–21 och skriv upp i din anteckningsbok
vad de blev befallda att göra. Sök efter följande nyckelord
för att lättare identifiera vad de blev befallda: alla människor,
kommen ihåg, ropa, bedjen, striden, ikläden, och talen.

2. Välj ut tre av dessa befallningar och beskriv hur du också
kan tillämpa dem.

Har du någonsin hört Kristi röst?

Skrifterna vittnar om att om vi inte hör och lyder Herrens röst
så kan vi inte bli frälsta (se Al 5:38–39; L&F 1:14).

1. Studera Läran och förbunden 18:34–36 och förklara hur du
kan ”höra” Herrens röst varje dag.

2. Hur kan detta hjälpa dig att känna igen det namn
varigenom du kommer att bli kallad på den yttersta dagen,
enligt verserna 24–25?

C

B
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För att få Egbert B Grandin, som var tryckare i Palmyra,
att gå med på att trycka 5000 exemplar av Mormons bok,
gick Martin Harris i borgen för tryckkostnaden. Han kunde
göra detta eftersom värdet av hans egendomar översteg
de 3000 dollar som tryckaren krävde. Men innan boken var
tryckt höll ”ett antal människor . . . ett möte och ingick en
överenskommelse om att inte köpa boken när den kom ut
från tryckeriet. När Grandin blev nervös återvände Joseph
till Palmyra för att försäkra honom om att tryckkostnaderna
skulle betalas. Martin Harris, som fruktade att han
skulle behöva sälja sin gård om Mormons bok inte gick att
sälja, vände sig till profeten för att få vägledning. Genom
uppenbarelse blev Martin befalld att inte ’hava begärelse’
till sina ägodelar, utan ’frikostigt giva därav’, i syfte
att täcka kostnaderna för tryckandet av Mormons bok
(se L&F 19:26). Ett hundra femtio tunnland av Martin
Harris’ gård såldes vid en offentlig auktion i april 1831
för att betala av Mr Grandin. Detta offer möjliggjorde
tryckningen av Mormons bok” (Kyrkans historia i
tidernas fullbordan, s 65).

Läran och förbunden 19
Martin Harris får en befallning

När du läser Läran och förbunden 19, fundera då över hur
denna uppenbarelse kan ha påverkat Martin Harris och
hjälpt honom inse hur hans personliga problem passar in i
en större plan. Vilket är den största uppoffring som Herren
ber dig utföra just nu? Ha detta i åtanke när du läser
denna uppenbarelse, och fundera över hur de principer
som Herren undervisade Martin Harris om är tillämpliga
på det som han ber dig om nu – eller i framtiden.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 19

Läran och förbunden 19:4, 16–17 – Omvända sig
eller lida?
Med utgångspunkt från Alma 42:16 och Läran och
förbunden 19:16–17 sade äldste Dallin H Oaks, medlem
i de tolv apostlarnas kvorum:

”Innebär det . . . att en person som omvänder sig inte alls
behöver lida, eftersom hela straffet bärs av Frälsaren?
Det kan inte vara avsikten, eftersom det vore oförenligt med
Frälsarens övriga lärdomar.

Vad det innebär är att den person som omvänder sig inte
behöver lida ’som’ Frälsaren led för denna synd. Syndare
som omvänder sig får erfara en del lidanden, men genom
deras omvändelse och försoningen, får de inte erfara
den fulla, ’oerhörda’ omfattningen av den eviga pina som
Frälsaren led” (”Sins, Crimes, and Atonement” [address
to religious educators, 7 feb 1992], s 5).

Läran och förbunden 19:6–12 – Oändligt och
evigt straff
Herren uppenbarade att begreppen ”oändligt straff” och ”evigt
straff” syftar på straffets egenskap, snarare än på straffets längd.
Oändligt straff och evigt straff är ”Guds straff” (L&F 19:11–12).

Profeten Joseph Smith lärde att ”så länge en människa icke vill
hörsamma befallningarna, måste hon förbida utan frälsning . . .

Jesu Kristi frälsning [utverkades] för alla människor för att
triumfera över djävulen . . . Alla skola lida, tills de lyda Kristus

Kvarleva (v 27) – De som
blev kvar, återstod

Icke vedergälla skällsord
med skällsord (v 30) –
Inte ge igen när någon
förolämpar dig

Lärosatser (v 31) –
Olika religiösa trossatser

Ringakta (v 33) – Ignorera,
inte bry sig om

Förmana (v 37) – Undervisa,
uppmuntra

Därmed följande
förgänglighet (v 38) –
Alla förgängliga saker som
kommer av detta

A och O (v 1) – Alfa och
omega, den första och
den sista bokstaven i det
grekiska alfabetet (en titel på
Jesus Kristus som beskriver
hur han omfattar allting)

Underlägga (v 2) – Få makt
över

Återkalla (v 5) – Ta tillbaka

Uttrycksfullt (v 7) – Klarare,
tydligare

Slå (v 15) – Straffa

Outhärdliga (v 15) – Intensiva

Begärelse (v 25–26) –
Att vilja ha något på ett
själviskt sätt
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själv”(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 308, 309). Sålunda har
straffet ett slut, för alla utom förtappelsens söner, som i all
evighet vägrar lyda Kristus (se L&F 76:33–44).

Men, som äldste James E Talmage, medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Befrielse undan helvetet är
inte detsamma som tillträde till himmelriket” (The Vitality
of Mormonism [1919], s 256). När det oändliga eller eviga
straffet – Guds straff – är över för dem som har tagit emot det,
kommer de att få sina platser i de olika härlighetsrikena.
Du får lära dig mer om dessa domar när du studerar Läran
och förbunden 76.

Läran och förbunden 19:15–19 – Jesu Kristi lidande
Frälsarens vittnesbörd i
Läran och förbunden
19:15–19 om sitt lidande
för människosläktet
hjälper oss att förstå det
på ett mera personligt
plan. Äldste Joseph
Fielding Smith,
dåvarande medlem i de
tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Jag förmodar
att vi har vant oss vid att
tänka att [Frälsarens]
stora lidande ägde rum
när han fastspikades

vid korset i sina händer och sina fötter och lämnades där för
att lida fram till sin död. Hur hemsk denna smärta än var,
var inte detta det största lidande han behövde genomgå, för
på något sätt, som jag inte kan förstå, men som jag accepterar
med tro, och som ni måste acceptera med tro, bar han hela
världens syndabörda på sina skuldror [i Getsemane]. Det är
tillräckligt svårt för mig att bära mina egna synder . . .
Och ändå var han tvungen att bära hela världens synder”
(Conference Report, okt 1947, s 147–148).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 19.

”Lär av mig”

Frälsaren sade att om vi lärde av honom så skulle vi ha frid
(L&F 19:23; se även Matt 11:29). Skriv i din anteckningsbok
upp vad du lärde dig om Jesus Kristus i Läran och förbunden
19. Sök efter ord och begrepp som beskriver honom och lägg
märke till vad han sade och gjorde, och varför. Fundera också
över vad du lär dig om det sätt som han undervisar på och
hur han handskas med oss.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 19:16–19

1. Välj ut tre ord som du tycker är viktiga i Läran och
förbunden 19:16–19 och förklara varför du valde dessa ord.

2. Utgå från det du lärde dig från Läran och förbunden
19:16–19, såväl som från 1 Nephi 19:9; 2 Nephi 9:21–22;

B

A

Mosiah 3:7–9 och 3 Nephi 27:14–15, och förklara hur Jesus
led och varför han led.

3. Skriv upp i din anteckningsbok några av de tankar och
känslor som du fick när du läste och begrundade Läran och
förbunden 19:16–19 och de andra skriftställena i denna
aktivitet.

Finn befallningarna och de tröstande
orden

Martin Harris vände sig till Joseph Smith för att få vägledning
och profeten tog emot denna uppenbarelse på hans vägnar
(se denna studieväglednings inledning till L&F 19).

1. Gör två spalter i din anteckningsbok. Ena spalten kallar du
för ”Befallningar” och den andra för ”Tröst.”

2. Gå igenom Läran och förbunden 19 och sök upp befall-
ningarna och de tröstande orden. Skriv upp dem i de rätta
spalterna.

3. Välj ut en befallning och ett tröstande ord som gjorde
intryck på dig och berätta varför.

När profeten Joseph Smith fick besök av Fadern och
Sonen år 1820 blev han tillsagd att inte ansluta sig till
någon kyrka och fick ”löftet att evangeliets fullhet
skulle kungöras för honom vid en framtida tidpunkt”
(History of the Church, del 4, s 536). Evangeliets fullhet
började ge sig tillkänna när han tog emot och översatte
Mormons bok, tog emot det aronska och det melkisedekska
prästadömets nycklar och fick andra instruktioner
angående Guds rike i de sista dagarna.

Läran och förbunden 20 kallades ursprungligen ”Kristi
kyrkas artiklar och förbund” och fungerade som handbok
för kyrkans organisation och styre. Den lästes ofta upp
i sin helhet på kyrkans möten, tillsammans med kapitel 22.
Ibland kallas den för ”Kyrkans grundlag”.

Läran och förbunden 20
Kyrkans grundlag
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 20

Läran och förbunden 20:1 – Varför just den sjätte
april?

Herren utsåg den 6 april 1830
som den dag då kyrkan skulle
organiseras. President Harold
B Lee talade om betydelsen av
detta datum: ”Den 6 april 1973 är
ett särskilt betydelsefullt datum
därför att vi då inte bara firar orga-
niserandet av Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga i denna
tidshushållning, utan också den
dag då Frälsaren, vår Herre och

Mästare Jesus Kristus föddes” (Nordstjärnan, okt 1973, s 423).

Läran och förbunden 20:9 – Mormons bok
innehåller evangeliets fullhet
President Ezra Taft Benson lärde att när Herren sade att
Mormons bok innehåller evangeliets fullhet så innebär det
inte ”att den innehåller varje undervisning och varje lärdom
som blivit uppenbarad. Snarare innebär det att vi i Mormons
bok finner fullheten av de lärdomar som behövs för vår
frälsning. Och de lärs ut så tydligt och enkelt att även barn

Bedrövad själ (v 37) –
Villighet att lyda Gud

Sinnebilder (v 40) –
Symboler

Förmana (v 42, 46, 50, 59) –
Uppmuntra, försöka
övertyga

Orättfärdighet (v 54) –
Synd, ogudaktighet

Fullmakt (v 73) – Utsedd och
försedd med myndighet

Helga (v 77, 79) – Göra helig

Fåfängligheter (v 5) –
Dåraktigheter

Åsyn (v 6) – Utseende

Köttslig (v 20) – Mest
inriktad på fysiska känslor
och nöjen

Rättfärdiggörelse (v 30) –
Förklarad oskyldig

Nåd (v 30–32) – Guds kraft

Helgelse (v 31) – Process
varigenom man blir ren och
helig

Förkrossat hjärta (v 37) –
Ödmjukt hjärta fyllt av sorg
över tidigare synder (oavsett
vem som begått dem)

kan lära sig att gå på frälsningens och upphöjelsens stigar”
(Nordstjärnan, jan 1987, s 4).

Världen kommer att dömas i enlighet med hur de tar emot skrifterna och dem
som vittnar om dess sanning (se L&F 20:8–15).

Läran och förbunden 20:27–28 – Fadern, Sonen och
den Helige Anden är ”en Gud”
Gud Fadern, hans Son, Jesus Kristus och den Helige Anden är
tre skilda personer. När det står i skrifterna att de är en Gud
så menas därmed att gudomens medlemmar är eniga. De kan
tala i varandras ställe och vittna om varandra därför att de
har samma målsättning och lära.

Läran och förbunden 20:38–60 – Hur är det med
de ämbeten i kyrkan som inte nämns här?
President Joseph Fielding Smith lärde att Herren uppenbarade
i Läran och förbunden 20 bara det som var nödvändigt ”för att
leda kyrkan vid tiden för dess organiserande” (Church History
and Modern Revelation, del 1, s 95). I senare uppenbarelser får
vi veta mer om de ämbeten som nämns i denna uppenbarelse,
tillsammans med andra som bifogades allteftersom kyrkan
växte. Herren har fortsatt, och kommer att fortsätta, att lägga
till och förfina de plikter och ämbeten som kyrkan behöver
för att möta behoven hos det allt större antalet medlemmar
(se Trosart 9).

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–F) när du studerar Läran och
förbunden 20.

Betydelsen av Mormons bok

Det är inte förvånande att en diskussion om Mormons boks
betydelse finns i Läran och förbunden 20 – ”Kyrkans
grundlag”. Profeten Joseph Smith sade: ”Tag bort Mormons

A
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bok och uppenbarelserna. Var är vår religion då? Vi hava
ingen” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 63).

1. Skriv upp vad du lärde dig om Mormons bok i Läran och
förbunden 20:8–16.

2. Utgå från verserna 17–36 och skriv upp de lärdomar som
”vi veta” på grund av Mormons bok. Välj ut en av
dessa lärdomar och förklara varför den är viktig för dig.

Betydelsen av sanna lärdomar

Äldste Boyd K Packer, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
lärde att ”sann lärdom, som blir förstådd, förändrar attityder
och beteende” (Nordstjärnan, jan 1987, s 13). Läran och
förbunden 20:17–36 nämner lärdomar som är grundläggande
för den återställda kyrkan. Välj två av dessa lärdomar och
förklara hur och varför var och en av dem kan utöva ett kraft-
fullt gott inflytande på människor om de bara förstår dem.

Intervju före dopet

1. Utgå från Läran och förbunden 20:37 och skriv upp frågor
som kanske ställs till någon som vill bli döpt. Kom ihåg att
nyomvända vanligtvis inte har så mycket erfarenhet av
kyrkan eller skrifterna, så anpassa frågorna så att personen
kan förstå vad du talar om.

2. Läs Mosiah 18:8–10 och Moroni 6:1–6, och lägg till andra
frågor som kan vara lämpliga.

Gör en översikt

1. Läran och förbunden 20:38–60 innehåller en översikt över
kyrkans olika ämbeten. Gör en översikt i din antecknings-
bok enligt nedanstående och fyll i den med den information
du finner i dessa verser.

2. Vad lärde du dig av denna översikt?

Gör en frågesport

Läran och förbunden 20:61–84 undervisar om medlemmarnas
ansvar och plikter.

1. Skriv 7–10 frågor om viktiga principer som lärs ut i dessa
verser. Efter varje fråga skriver du upp svaret och versen
där svaret står att finna.

2. (Valfritt) Gör en kopia av frågesporten, men utan svar,
och ge den till någon i din familj eller till en annan elev i
klassen. Var beredd att förklara eventuella frågor som
besvaras felaktigt.

E

Plikter och ansvarÄmbete

D

C

B

Undervisa barnen

Föreställ dig att du blivit ombedd att hålla en kort lektion
om sakramentet för primärbarnen i din församling eller gren.
Skriv ner vad du skulle undervisa dem om för att hjälpa dem
att bättre förstå de sakramentsböner som finns nedtecknade
i Läran och förbunden 20:77, 79. Skriv också hur de kan göra
sakramentet till en mer meningsfull erfarenhet. Om det är
lämpligt återger du en meningsfull upplevelse som du har
haft av sakramentet, tillsammans med ditt vittnesbörd. När du
har visat din lektion för dina föräldrar och lärare, och fått deras
råd, skulle du kunna be om att få hålla lektionen i Primär.

I lydnad till den uppenbarelse som profeten Joseph Smith
fick angående vilken dag som kyrkan skulle organiseras
(se ingressen till L&F 20 och vers 1), samlades alla
intresserade i Whitmers hem den 6 april 1830. Staten
krävde i enlighet med lagen vid denna tidpunkt att minst
tre personer, men inte mer än nio, deltog i organiserandet
av ett nytt religiöst samfund. De sex män som deltog,
även om det var många andra människor närvarande,
var Joseph Smith d y, Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, Peter Whitmer d y och David Whitmer.

En kort översikt över vad som
ägde rum under mötet finns
i kapitelingressen till Läran
och förbunden 21. Under
mötet mottog profeten den
uppenbarelse som återfinns i
Läran och förbunden 21.

I en av kyrkans välkända
psalmer sjunger vi ”Tack,
Gud, att profeter du sänder”
(Psalmer, nr 10). Varför är vi

tacksamma? Kapitel 21 innehåller en del utmärkta anled-
ningar till att vara tacksam, tillsammans med viktiga råd.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 21

Siare (v 1) – En person som
känner till det förflutna, det
nuvarande och framtiden (se
Mos 8:13–17; Moses 6:35–36)

Skingra (v 6) – Upplösa

Enstämmigt (ingressen) –
Alla samtyckte, ingen
röstade annorlunda

Läran och förbunden 21
Tack, Gud, att profeter du sänder!
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Läran och förbunden 21:5–6 – Välsignelser av att
följa profeten
President Harold B Lee sade:

”Vi har en hel del svårigheter att genomgå innan Herren gjort
sitt arbete med sin kyrka och med världen i denna tidshus-
hållning, vilken är den sista tidshushållningen och skall föregå
Herrens ankomst. Evangeliet återgavs för att bereda ett folk
att ta emot honom. Satans makt skall öka. Vi ser detta tydligt
överallt . . .

Den enda trygghet vi som medlemmar i denna kyrka har är
att göra exakt vad Herren sade till kyrkan den dag som
kyrkan organiserades. Vi måste lära oss att lyssna på de ord
och befallningar Herren ger oss genom sin profet . . . Ni kanske
inte tycker om det som kommer från kyrkans auktoriteter. Det
kanske motsäger era politiska åsikter. Det kanske motsäger

er sociala övertygelse. Det kanske kolli-
derar med något i ert sällskapsliv . . .

Er och vår trygghet beror på om vi
följer dem som Herren satt att
presidera över hans kyrka, och han
gör inga misstag . . .

Låt oss ha blicken riktad på kyrkans
president” (Conference Report,
okt 1970, s 152–153).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 21.

Beskriv profetens uppgifter

Föreställ dig att du ska skriva en tidningsartikel om profeten
Joseph Smith. Din chef har bett dig att göra en beskrivning
av Joseph Smiths uppgifter i kyrkan. Använd de fem titlar
som Herren använde i Läran och förbunden 21:1 som rubriker.
Beskriv innebörden i var och en av dem och hur profeten
uppfyllde dessa roller. Samma titlar är tillämpliga på dagens
profet.

Varför ska man följa profeten?

Utgå från Herrens råd till kyrkan i Läran och förbunden 21:4–9
och besvara följande frågor:

1. Vilka av profetens ord är vi befallda att ta emot? (Se v 4–5.)

2. Skriv upp åtminstone tre platser där du kan finna den
levande profetens ord.

3. Varför tror du att det ibland krävs ”tålamod och tro” (v 5)
att följa profeten?

4. Ge ett exempel på en tidpunkt när du, eller någon som du
känner eller har läst om, följde en profets lärdomar och tog
emot en av de välsignelser som nämns i vers 6.

B

A

En del människor tror att
dopet i sig är tillräckligt för att
godkännas av Gud. Herren
kräver emellertid att dopet ska
utföras av någon ”som är
kallad av Gud och som har fått
fullmakt av Jesus Kristus”
(L&F 20:73). När du läser
Läran och förbunden 22, sök då

efter varför Herren enbart accepterar dop som utförs
av dem som han har gett denna prästadömsmyndighet till.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 22

Läran och förbunden 22:2 – ”Moses’ lag” och
”döda gärningar”
Moses lag är ett system med förordningar och ritualer som
uppenbarades genom profeten Mose till Israels barn. Detta
”gamla förbund” (L&F 22:1) upphörde i och med Jesu Kristi
försoning (se 3 Ne 15:3–9).

Det rätta dopet upprättar ett ”nytt och evigt förbund”
(L&F 22:1; se även L&F 20:37) mellan Gud och den enskilde
personen. Ett dop som utförs utan myndighet är en ”död
gärning” eftersom inget förbund är ingånget.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 22.

Förklara läran

Anta att du har en vän som är intresserad av att bli medlem
i kyrkan men inte förstår varför det är nödvändigt att bli döpt
igen eftersom han eller hon redan är döpt i en annan kyrka.
Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 22 (se även
L&F 20:37, 72–74), och skriv upp vad du skulle kunna
säga som kan hjälpa din vän att förstå varför Herren kräver
att han eller hon ska döpas av någon med det återställda
prästadömets myndighet.

A

Trånga (v 2) – Begränsade, smala

Läran och förbunden 22
Myndighet är nödvändigt 

för att döpa
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Oliver Cowdery Hyrum Smith Samuel Smith

Joseph Smith den äldre Joseph Knight den äldre

Under den första perioden i kyrkans historia begav sig
fem bröder till profeten Joseph Smith för att få en personlig
uppenbarelse om vad de skulle göra. Även om det finns
likheter mellan de råd som gavs till var och en så finns det
viktiga skillnader som du bör vara uppmärksam på.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 23

Läran och förbunden 23:1 – ”Oliver, ... tag dig i akt
för högmod”
President James E Faust, rådgivare i första presidentskapet,
sade efter att ha läst Herrens förmaning till Oliver Cowdery
i Läran och förbunden 23:1:

”Oliver hade ett gott intellekt och mottog underbara andliga
välsignelser. Men så småningom glömde han Herrens varning
och blev högmodig i hjärtat. Brigham Young sade senare
angående detta högmod:

’Jag har sett män som tillhörde detta rike, och som verkligen
trodde att om de inte var knutna till det, kunde det inte
gå framåt. Jag tänker just nu särskilt på en man . . . som var

Förmana (v 3) – Predika,
uppmuntra

Betygar (v 6) – Uppenbarar,
visar

Fördömelse (v 1, 3–5) –
Förklarad skyldig

Hädanefter (v 2) – Från och
med nu

Läran och förbunden 23
”Ingen fördömelse”

mycket begåvad vad gäller självständighet och allmän
kunnighet. Han antydde ett antal gånger för profeten Joseph
att om han lämnade detta rike, skulle det inte kunna utvecklas
mer. Jag talar om Oliver Cowdery. Han övergav det, men
det fortsatte att växa och besegra varje stridslysten fiende och
uppehöll tryggt alla dem som höll fast vid det’ (Journal of
Discourses, del 11, s 252)” (Nordstjärnan, jul 1996, s 4–5).

Tio år efter det att han lämnade kyrkan återvände Oliver
Cowdery och blev döpt på nytt, men han hade förlorat
de välsignelser som han skulle ha fått om han hade förblivit
trofast (se ”Människor och begrepp i Läran och förbunden”,
s 231–232).

Läran och förbunden 23:6 – Vad innebär det att
”taga upp [sitt] kors”?
Att ”ta sitt kors på sig innebär”, enligt Herren, ”att förneka sig
all ogudaktighet, varje världsligt begär och att hålla buden”
(JSÖ, Matt 16:26).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 23.

Jämför instruktionerna

Gå igenom Läran och förbunden 23 och besvara följande
frågor:

1. Vem varnades för högmod? Vad får du veta i ”Förstå
skrifterna” som visar att detta råd behövdes?

2. Vad var det för skillnad mellan hjärtats inställning hos
Oliver Cowdery och Hyrum Smith?

3. Av de fem män som tilltalas i denna uppenbarelse var
det endast Joseph Knight den äldre som ännu inte hade
blivit döpt. Vad sade Herren till honom som han inte
hade sagt till de andra? Vad sade Herren till de andra som
han inte sade till Joseph Knight?

4. Vad menas med ”arbetarens lön” (v 7)? (Se L&F 4:2–4.)

I juli 1830 fanns det bara tre grenar i kyrkan: Manchester,
Fayette och Colesville. Profeten Joseph Smith blev arreste-
rad i Colesville utifrån falska anklagelser av sina fiender.
Han befanns vara oskyldig, men förföljelserna fortsatte att
skapa problem för kyrkans ledare. Läs Läran och förbunden
24 och sök efter vad Herren sade att Joseph Smith och
Oliver Cowdery skulle göra för medlemmarna i kyrkan och
vad kyrkans medlemmar skulle göra för sina ledare.

Läran och förbunden 24
Kyrkans ledares plikt
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 24

Läran och förbunden 24:3, 9 – ”Hedra ditt ämbete”
President Thomas S Monson, rådgivare i första president-
skapet, sade: ”Vad menas med att hedra en kallelse? Det
innebär att beflita sig om dess värdighet och betydelse, att
göra den mera omfattande och stärka den, att låta himlens
ljus lysa genom den i andra människors åsyn. Och hur hedrar
man en kallelse? Helt enkelt genom att utföra den tjänst som
den innebär. En äldste sköter den kallelse som har förordnats
en äldste genom att lära sig sina plikter som äldste och sedan
utföra dem. Och som det är med en äldste, så är det med en
diakon, en lärare, en präst, en biskop och var och en som inne-
har ett ämbete i prästadömet” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 36).

Läran och förbunden 24:15 – ”Skudda stoftet av
edra fötter”
Äldste James E Talmage, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde: ”Att ceremoniellt skudda stoftet av sina fötter
till ett vittnesbörd mot andra innebar för judarna, att alla
vänskapliga förbindelser avbrutits, och att man inte längre
svarade för eventuella följder. Genom att Herren gav den
i texten citerade befallningen till apostlarna, blev detta en
förordning till anklagelse och vittnesbörd mot människorna.
I nuvarande tidshushållning har Herren befallt sina bemyn-
digade tjänare att på samma sätt vittna mot dem, som upp-

Konfirmera (v 9) – Stärka

Basuns röst (v 12) – Modigt,
tydligt

Slagen, slå (v 16) – Straffa

Drager dig inför lagen
(v 17) – Falska anklagelser
för brott

Ränsel (v 18) – Väska

Tidvis draga sig undan
(kapitelingressen) – Hålla
sig borta från platser där
förföljelse rådde

Besått (v 3) – Planterat frön

Timligt (v 3) – Materiellt,
fysiskt

Utlägga (v 5) – Förklara

Harmony

Colesville

Manchester
Fayette

Ontariosjön

NEW YORK

PENNSYLVANIA

N

Susquehanna

flo
den

såtligt och illvilligt står emot sanningen, när den förkunnas
med myndighet (se L&F 24:15; 60:15; 75:20; 84:92; 99:4).
Ansvaret att medelst denna anklagande symbol vittna inför
Herren är så stort att det endast får ske under ovanliga
och ytterst svåra förhållanden, när Herrens Ande kan mana
därtill” (Jesus Kristus, s 338–339).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 24.

Profetens plikter

1. Gör två spalter i din anteckningsbok. Kalla den ena för
”Profeten” och den andra för ”Medlemmarna”. Skriv upp
profetens och medlemmarnas plikter under rätt rubrik,
med utgångspunkt från Läran och förbunden 24:5–9.

2. I slutet av listan, under ”Profeten”, förklarar du vad
profeten gör idag för att fullgöra dessa plikter. I slutet av
listan, under ”Medlemmarna”, förklarar du vad du gör
för att uppfylla dessa plikter.

Sammanfatta Herrens råd

Sammanfatta Herrens råd i Läran och förbunden 24:

1. Till Joseph Smith (se v 1–9).

2. Till Oliver Cowdery (se v 10–12).

3. Om underverk (se v 13–14).

Profeten Joseph Smith hade
varit gift med Emma i tre år
när han tog emot den uppen-
barelse som ingår i Läran
och förbunden 25. Dessa tre år,
1827–1830, hade varit fyllda
med många spända och
prövande stunder. Men Emma
Smith hade stått vid sin makes
sida och trofast stött honom.

En del av denna uppenbarelse uppfylldes tolv år senare när
hon den 17 mars 1842 blev kallad som president för Hjälp-
föreningen (se History of the Church, del 4, s 552–553).

På kvinnornas allmänna möte vid en generalkonferens
sade president Gordon B Hinckley: ”Såvitt jag vet är detta
den enda uppenbarelse som getts särskilt till en kvinna,
och i slutet av den säger Herren: ’Detta är min röst till alla’

L
iz

 L
em

on
 S

w
in

d
le

Läran och förbunden 25
Emma Smith – en utvald kvinna
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(L&F 25:16). Därför är de råd som Herren gav vid detta
tillfälle, tillämpliga på var och en av er” (Nordstjärnan,
nr 1 1985, s 68).

Tre månader efter det att kyrkan blivit organiserad
bad Herren Emma Smith att ”göra ett urval av andliga
sånger . . . vilket är mig behagligt” (L&F 25:11). Den
psalmbok som hon sammanställde gavs ut år 1835. På
samma sätt som de sista dagars heligas psalmböcker sedan
dess innehöll den en del psalmer som var skrivna av
sista dagars heliga och en del som används i andra kyrkor.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 25

Läran och förbunden 25:7 – Vad menas med att
Emma blev ”ordinerad”?
President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Uttrycket
’ordinera’ användes vanligen under kyrkans första tid med
hänsyftning både på ordination och på avskiljning, vilket
också är vad ordet betyder. Män som bar prästadömet sades
ha blivit ’ordinerade’ att presidera över grenar och utföra
särskilda arbeten. Systrar sades också ha blivit ’ordinerade’
när de blev kallade till någon särskild plikt eller uppgift.
Det växte sedan fram under senare år en särskiljning mellan
att ordinera och att avskilja. Män ordineras till ämbeten inom
prästadömet och avskiljs till att presidera över stavar, för-
samlingar, grenar, missioner och biorganisationer. Systrar
avskiljs – de ordineras inte – som presidenter för biorgani-
sationer, till att gå på mission och så vidare. Detta uttryck att
Emma Smith blev ’ordinerad’ att förklara skrifterna innebär
inte att hon hade förlänats prästadömet, utan att hon var avskild
till sin kallelse, vilken fann sin uppfyllelse i kyrkans Hjälp-
förening” (Church History and Modern Revelation, del 1, s 126).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 25.

Förmana (v 7) – UppmuntraUppmuntrande (v 5) –
Tröstande

Befallningar och löften

1. Gör två spalter i din anteckningsbok. Kalla den ena
spalten för ”Befallningar eller kallelser” och den andra för
”Välsignelser eller löften”. Läs noggrant igenom Läran
och förbunden 25 och skriv upp i spalterna vad Herren
sade till Emma Smith.

2. Välj en av befallningarna och en av välsignelserna som
också kan tillämpas på dig och beskriv hur du kan
hålla detta bud och varför du vill ha denna välsignelse.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 25:12

Läs Läran och förbunden 25:12 och besvara följande frågor:

1. Vad tror du att Herren menade med ”hjärtats sång”?

2. Vad finns det för likhet mellan rättfärdig musik och bön?

3. Vilken slags musik tror ni att Herren inte finner ”behag” i?

4. Läs följande uttalande och skriv vad du kan göra i ditt
personliga liv för att omge dig med värdig musik:

”Musiken kan hjälpa oss att komma närmare vår himmelske
Fader. Den kan användas till att bilda, uppbygga, inspirera
och ena. Musiken kan emellertid också användas i onda
syften. Den kan genom tempo, rytm, intensitet och text
avtrubba vår andliga lyhördhet. Vi har inte råd att fylla vårt
sinne med ovärdig musik. Musiken är en betydelsefull del av
livet. Tänk noga och under bön igenom dina lyssnarvanor.
Vi måste vara villiga att styra vilken musik vi lyssnar på och
undvika all musik som är skadlig för anden. Lyssna inte
till musik som innehåller något som motsäger evangeliets
principer. Lyssna inte till musik som främjar satansdyrkan
eller annan ondska, som uppmuntrar till omoral, använder ett
smutsigt, anstötligt språk eller driver bort Guds ande. Välj
musik och ljudstyrka med omdöme och mognad” (Vägledning
för de unga [broschyr, 1990], s 11–12).

Läran och förbunden 26
Lagen om enhälligt bifall

B

A
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Har du funderat över vad det betyder när du räcker upp din
hand i kyrkan för att stödja någon i en kallelse i din för-
samling eller gren? Är det samma sak som att rösta? Skulle
det förvåna dig att veta att du lovar att göra någonting?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 26

Läran och förbunden 26:2 – Vad menas med
”enhälligt bifall”?
I en tidigare uppenbarelse förkunnade Herren: ”Ingen skall
ordineras till något ämbete i denna kyrka, där det finnes en
regelmässigt organiserad gren av den, utan den församlingens
omröstning” (L&F 20:65). Principen som kräver att samtliga
ordinationer och kallelser ska stödjas av kyrkans medlemmar
har blivit känd som lagen om enhälligt bifall (se L&F 26:2).
Äldste Mark E Petersen, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade enhälligt bifall på följande sätt: ”Detta
eliminerar kultister av alla slag, falska lärare och falska ledare
av varje sort och visar Herrens folk att det endast finns en
klar ledande röst i kyrkan och det är profetens, siarens och
uppenbararens, han som är vederbörligen utvald genom
uppenbarelse och accepterad av folkets inröstning på kyrkans
generalkonferens” (Nordstjärnan, nov 1974, s 471).

Äldste Jeffrey R Holland, medlem i de
tolv apostlarnas kvorum, talade om
hur viktig denna stödjande röst är för
kyrkans ledare: ”Jag tackar er särskilt
för att ni understödjer era ledare oavsett
vilka personliga brister de har. I morse
valde ni frivilligt genom enhälligt bifall
att understödja – eller kanske bokstav-
ligen ’stötta’ – de presiderande ämbets-

männen i riket, de som har nycklarna och ansvaret för arbetet.
Inte en enda av dem har eftertraktat ämbetet eller känner
sig ha full kapacitet att utföra uppgiften. Och även när Jeffrey
Hollands namn föreslogs som det sista och minsta av de
nyligen avskilda, så höjde ni armen kärleksfullt till rät vinkel.
Och med det säger ni till broder Holland genom hans tårar
och omkringvankande på nätterna: Luta dig mot oss. Luta dig
mot oss ute i Omaha och Ontario och Osaka fastän vi aldrig
har sett dig och knappast vet vem du är. Men du är en av
’bröderna’, så du är inte längre någon främling för oss, utan
du har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk.
Vi ska be för dig i vår familj och du får en plats i våra hjärtan.
Vår styrka skall vara din styrka. Vår tro skall bygga upp din tro.
Ditt arbete skall bli vårt arbete” (Nordstjärnan, jan 1995, s 30).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 26.

Välsignelser och ansvar

Utgå från Läran och förbunden 26 och ”Förstå skrifterna”.
Förklara på vad sätt lagen om enhälligt bifall är till välsignelse

A

Arbete på edra lantegendomar (v 1) – Jordbruk

för dig. Förklara också vilket ansvar du har när du räcker upp
din hand för att ge din stödjande röst.

Varför använder vi vatten till
sakramentet, istället för vin, som
man ju använde i forna tider
och under den återställda kyrkans
första tid? Visste du att ett
särskilt sakramentsmöte kommer
att hållas vid tiden för Jesu Kristi
andra ankomst? Vilka kommer
att vara där? Sök efter svar på

dessa frågor när du läser Läran och förbunden 27.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 27

Läran och förbunden 27:5 – Vad menas med
”Efraims stavs urkund”, som Moroni innehar
”nycklarna” till?

Herren berättade för
profeten Hesekiel om
två böcker. En var en
uppteckning ”för Juda
och Israels barn, hans
medbröder”, som han
kallade ”Juda stav” (Hes
37:16, 19). Den andra var
en uppteckning ”för Josef,
en trästav för Efraim
och alla av Israels hus,
hans medbröder” (v 16).

Judarna är ättlingar till Juda och andra stammar i Juda rike,
och deras uppteckning finns i Bibeln. Lehi och hans familj var
ättlingar till Josef som såldes till Egypten, och uppteckningen
om hans ättlingar, och om dem som förenade sig med dem, är

Stark dryck (v 3) – Dryck
som innehåller alkohol

Omgjorden edra länder
(v 15) – Innebär bokstavligen
att stoppa ner kläderna
innanför bältet för att frigöra
benen. Det är en symbol för
att vara förberedd.

Läran och förbunden 27
Sakramentet i de sista dagarna
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Mormons bok. Moroni var den siste profeten och skrivaren
bland Mormons boks folk och han grävde ner plåtarna i kullen
Cumorah (se Joseph Smith 2:33–34).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 27.

Vad är viktigt?

1. Studera Läran och förbunden 27:1–4 och skriv upp vad
som är viktigt och vad som inte är viktigt när du tar del av
sakramentet.

2. Hur bör du förbereda dig för att värdigt ta sakramentet
varje vecka?

Gör en lista

I Läran och förbunden 27:5–14 finns en beskrivning av ett
stort sakramentsmöte som kommer att äga rum strax före
Jesu Kristi andra ankomst.

1. Läs noggrant igenom Läran och förbunden 27:5–14 och
skriv upp vilka som kommer att vara närvarande. Vem är
Mikael, enligt vers 11?

2. Vilken vers antyder att många andra, däribland du själv om
du är trofast, också kommer att vara där?

Dalen Adam-ondi-Ahman

3. Läs även Läran och förbunden 116:1 och skriv upp var detta
möte kommer att hållas.

4. Läs följande skriftställen och tvärhänvisa dem till varandra:
Läran och förbunden 27:5–14: Daniel 7:9–14; Matteus 26:29;
Läran och förbunden 107:53–57; 116:1.

Kontrollera din vapenrustning

Gå igenom Läran och förbunden 27:15–18 och gör följande:

1. Skriv upp två exempel i din anteckningsbok på hur lydnad
till ett visst bud (till exempel Visdomsordet eller bön) kan
liknas vid att ha en vapenrustning.

2. Hur kan en sådan vapenrustning som beskrivs i dessa
verser hjälpa dig att bli värdig att närvara vid det stora
sakramentsmöte som beskrivs i verserna 5–14?

C

B

A

3. Rita en bild som illustrerar verserna 15–18 och som du kan
sätta upp i ditt rum. Var noga med att skriva in vad de olika
delarna av vapenrustningen symboliserar.

Under kyrkans första tid förstod inte medlemmarna att
Herren endast kallar en person att ta emot uppenbarelser

för att leda hela kyrkan. Vi kan alla ta
emot uppenbarelser för oss själva och

för våra särskilda ansvar, men
endast profeten och kyrkans presi-
dent talar för Herren till världen.

Hiram Page var svåger till
Oliver Cowdery och familjen
Whitmer. Han var gift med

Catherine Whitmer, syster till
Peter den yngre, Christian, John,

Jacob och David Whitmer. Oliver
Cowdery var också gift med en av
deras systrar, Elizabeth Ann Whitmer.

Hiram Page var dessutom ett av de åtta vittnena till
Mormons bok. Han hade fått tag i en sten varigenom han
trodde sig kunna få uppenbarelser från Gud. När du läser
Läran och förbunden 28 var då uppmärksam på till vem
denna uppenbarelse gavs och varför. Lägg också märke till

Läran och förbunden 28
Endast profeten får 

uppenbarelser för kyrkan
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skillnaden mellan profeten Joseph Smiths kallelse och
Oliver Cowderys kallelse.

Läran och förbunden 28 innehåller dessutom Oliver
Cowderys kallelse som missionär till de amerikanska
indianerna och i den förkunnas att Sion ”skall bliva på
gränsen till lamaniterna” (v 9).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 28

Läran och förbunden 28:1–3 – Vem har rätt att ta
emot uppenbarelser för kyrkan?
I ett tillkännagivande från 1913 med titeln ”En varnande röst”,
förklarade första presidentskapet – Joseph F Smith, Anthon
H Lund och Charles W Penrose:

”Från Hiram Pages dagar (L&F 28) har det i olika tider
förekommit manifestationer från bedrägliga andar till kyrkans
medlemmar. Ibland har de nått män och kvinnor som på
grund av överträdelse har blivit lätta mål för Ärkebedragaren.
Vid andra tillfällen vilseleds människor, som sätter en ära
i att strikt lyda kyrkans regler, förordningar och ceremonier,
av falska andar som utövar ett inflytande som är så likt
det som kommer från en gudomlig källa att till och med dessa
personer, som tror att de är ’särskilt utvalda’, har svårt
att urskilja de grundläggande skillnaderna. Satan själv har
förvandlat sig till en synbar ’ljusets ängel’.

När visioner, drömmar, tungotal, profetia, känslor eller en
särskild gåva eller inspiration förmedlar något som inte är
i harmoni med kyrkans godkända uppenbarelser eller är
tvärt emot de beslut som dess insatta ledare fattat, kan de sista
dagars heliga veta att de inte kommer från Gud, oavsett hur
rimligt det verkar. De bör också förstå att direktiv för hur
kyrkan skall styras kommer genom uppenbarelse till kyrkans
president. Alla trofasta medlemmar har rätt till den Helige
Andens inspiration för egen del, för sina familjer och för dem
som de är utsedda och ordinerade att presidera över. Men
det som är oförenligt med det som kommer från Gud genom
kyrkans president skall inte tas emot som auktoritativt eller
pålitligt” (Improvement Era, sep 1913, s 1148).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 28.

Vem tar emot uppenbarelser för
kyrkan?

Läs kapitelingressen till Läran och förbunden 28
och verserna 1–7, 11–13. Besvara därefter följande frågor:

A

Enhälligt bifall (v 13) –
Gemensamt godkännande
(se ”Förstå skrifterna” till
L&F 26:2, s 38).

Föregav (kapitelingressen) –
Påstod

Gränsen till lamaniterna
(v 9) – Gränsen mellan
Förenta staterna
och indianterritoriet

1. Vad var det för problem som profeten Joseph Smith
”frågade allvarligt” om?

2. Vilket svar gav Herren till honom? (Se v 1–7.)

3. Hur godkänns de uppenbarelser som ges till kyrkan idag?
(Se v 11–13; se även L&F 26:2.)

4. Vem är det som tar emot uppenbarelser för hela kyrkan
idag?

Få ämnen fångar vår uppmärksamhet snabbare än
profetior om de sista dagarna. Vi lever i de sista dagarna
(se L&F 1:4). Med kunskap om detta borde det vara av
högsta intresse för oss att veta vad Herren uppenbarat om
vår tid. När du läser Läran och förbunden 29 var då
uppmärksam på vad som enligt Herren kommer att hända
före, under och efter Kristi andra ankomst och vad du kan
göra för att förbereda dig för dessa händelser.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 29

Läran och förbunden 29:7 – Vilka är de utvalda?
Profeten Joseph Smith lärde att ”de utvalda är personer som
utsetts till ett särskilt arbete” (History of the Church, del 4, s 552).

”I stort sett är de utvalda de som både inom och utom kyrkan
älskar Herren och som med hela sitt hjärta gör allt som står i
deras makt att leva enligt Andens maningar.

President George Q Cannon [som var rådgivare i första
presidentskapet] sade: ’Hela människosläktet är utvalt att bli
frälst. Ingen människa är ett ogräs förrän han eller hon beter
sig som ett sådant’ ([Gospel Truth,] del 1, s 140). De utvalda
utanför kyrkan är de ’får’ som hör Mästerherdens röst, lyder

Timligt (v 31–32, 34–35) –
Fysiskt eller tillfälligt

Köttsliga . . . sinnliga (v 35) –
Världsliga

Härskaror (v 36) – Många
människor

Andligen död (v 41) –
Utestängd från Guds närhet

Återlösning, återlösas,
återlösta (v 42, 44, 46) –
Frälsning, släppt ur
fångenskapen

Försonat (v 1) – Betalat priset

Förespråkare (v 5) – Någon
som vädjar för en annan
person

Påbud (v 8) – Befallning, lag

Taga hämnd (v 17) – Utmäta
ett välförtjänt straff

Vederstyggligheter skola
icke råda (v 21) –
Ogudaktighet ska inte styra

Grand (v 25) – Smula,
dammkorn

Läran och förbunden 29
Löften till de ”utvalda” 

i de sista dagarna
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denna röst, och tas emot i kyrkan (Mos 26:21–28). Dessa är
de utvalda som missionärerna är befallda att samla in
(L&F 29:7)” (Hoyt W Brewster d y, Doctrine and Coventants
Encyclopedia [1988], s 148).

Läran och förbunden 29:35–39 – Vad menas med
handlingsfrihet? Varför är den så helig?
Handlingsfrihet är frihet att välja och agera, och Läran och
förbunden 29:35–39 illustrerar hur viktig och helig denna
frihet är för vår himmelske Fader. Hellre än att kränka deras
handlingsfrihet lät han en tredjedel av sina barn, ledda av
djävulen, att göra uppror. Vår jordiska prövotid har utformats
så att den bevarar vår handlingsfrihet.

Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade vad som är nödvändigt för
att handlingsfrihet ska finnas: ”Fyra storslagna principer
måste fungera om handlingsfrihet ska råda: 1. Det måste
finnas lagar, lagar befästa av en allsmäktig kraft, lagar som
kan åtlydas eller inte åtlydas. 2. Motsatser måste finnas – gott
och ont, dygd och last, rätt och fel – det vill säga, det måste
finnas motsatser, en kraft som drar åt ett håll och en annan
som drar åt det andra. 3. De som ska åtnjuta handlingsfrihet
måste ha kunskap om gott och ont, det vill säga, de måste
lära sig skillnaden mellan motsatserna. 4. Det måste finnas en
obegränsad förmåga att välja” (Mormon Doctrine, 2:a uppl
[1966], s 26).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 29.

Sammanfatta läran

Välj fyra av följande frågor och besvara dem med utgångs-
punkt från vad du lärt dig från Läran och förbunden 29:

1. Vilka kommer Herren att 
samla in? Hur kommer de
att samlas in? (Se v 1–8.)

2. Vad kommer att hända
vid Kristi andra ankomst?
(Se v 9–13.)

3. Vad kommer att hända
före Kristi andra ankomst?
(Se v 14–21.)

A

4. Vad kommer att hända i slutet av de tusen åren?
(Se v 22–30.)

5. Vad lär dessa verser om Satan och handlingsfrihet?
(Se v 35–40.)

6. Vad lär dessa verser om fallet och återlösningen?
(Se v 40–50.)

Hur tror du att det skulle vara att verka som missionär
och predika evangeliet för främlingar? Du har kanske
redan berättat om evangeliet för någon som inte delar vår
tro. Var du nervös eller till och med lite rädd? I Läran
och förbunden 30 kallades bröderna Whitmer att predika
evangeliet. Sök efter vad Herren sade till var och en av
dem om rädsla.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 30

Läran och förbunden 30:1–2 – ”Övertalas av dem,
som jag inte givit något bud”
David Whitmer, tillsammans med de övriga i hans familj,
hade blivit bedragen av de falska uppenbarelser som Hiram
Page tagit emot (se L&F 28).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 30.

Hur kan du tillämpa detta på dig själv?

Läran och förbunden 30 innehåller de råd som Herren gav
till David Whitmer (25 år), Peter Whitmer d y (21 år), och John
Whitmer (28 år) genom profeten Joseph Smith. Gå igenom
detta kapitel och besvara följande frågor:

1. Vad sade Herren till bröderna Whitmer om rädsla?

2. Läs verserna 1–2 som om Herren talade till dig. Vad skulle
du vilja göra för att förvissa dig om att du inte gör samma
misstag?

A

Lid du med honom i hans
lidanden (v 6) – Stanna hos
honom och var med honom i
alla hans prövningar

Rådligt (v 5) – Lämpligt,
önskvärt

Läran och förbunden 30
David, Peter och John Whitmer – 

”Frukta ej”
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Läran och förbunden 31 erhölls vid ungefär samma
tidpunkt som kapitel 30 (se inledningen till L&F 30).
Herrens råd till Thomas B Marsh illustrerar hur väl
Han känner sina barn. När du läser om de löften och
förmaningar som Thomas Marsh fick, tänk då på att han
skulle komma att bli den förste presidenten för de tolv
apostlarnas kvorum när detta kvorum organiserades.
Han misslyckades senare med att ge sitt stöd åt profeten
Joseph Smith och lämnade slutligen kyrkan i vredesmod
på grund av ett problem som orsakats av att han lät bli att
tillrättavisa sin hustru.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 31

Läran och förbunden 31:4–5 – ”Marken, som redan
är vit och färdig att avbrännas”

Herren använder sig ofta av
skörden som en symbol när
han talar om missionsarbete
(se Joh 4:35–36; L&F 4:4).
När säd, till exempel vete, är
moget så är axet vitt, vilket
visar att den är redo att
skördas. På den tiden slogs
sädesstjälkarna ner med
en skära och bands samman
i knippen som kallades

för kärvar. När säden var slagen brändes ofta fältet för att ta
bort de kvarvarande stjälkarna, den så kallade stubben.
I skrifterna kallas stubben ofta för ”strå”. 

Allt detta är en metafor, eller bildlig berättelse, för det
missionsarbete som missionärerna utför. De skördar de
människor som är villiga att lyssna till evangeliet och vara
lydiga, som en förberedelse för den eld som kommer att rena
jorden vid Frälsarens andra ankomst.

Läran och förbunden 31:9–13 – Priset för att vägra
följa råd, eller Hur väl Gud känner sina barn
Thomas B Marsh var en av de mest dugliga ledarna under
återställelsens första tid. Han var på mission ett flertal gånger,
kallades som apostel när de tolvs kvorum först organiserades
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Smäda (v 9) – Håna, skymfaMånga kärvar att bärga in
(v 5) – Framgångsrikt
missionsarbete

Läran och förbunden 31
Thomas B Marsh – 

Löften och förmaningar

år 1835, och han blev dess förste president. Men sedan
uppstod ett problem i familjen och hans underlåtenhet att
följa Herrens råd att ”vara tålig”, ”icke smäda”, ”styra sitt
hus i ödmjukhet”, ”alltid be” och ”vara trofast intill änden”
(se v 9, 12–13) ledde till hans avfall. Äldste George A Smith,
som kallades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum
år 1839, beskrev vad som hände när president Marsh bodde
i Far West i Missouri:

”Hustrun till Thomas B Marsh, som då var president för de
tolv apostlarna, och syster Harris [hustru till George Harris]
skulle turas om att ge varandra sin mjölk för att kunna
tillverka större ostar än de annars skulle ha kunnat göra. För
att det hela skulle bli helt rättvist, bestämde de att de inte
skulle behålla de sista och bästa mjölkskvättarna för sig själva
utan lämna allt ifrån sig. Det verkar inte vara mycket att orda
om. Två kvinnor byter mjölk för att göra ost.

Det verkar som om syster Harris höll fast vid uppgörelsen och
bar all sin mjölk till syster Marsh, men syster Marsh ville
göra extra god ost och tog därför bort lite av den sista mjölken
från varje ko innan hon gav resten till syster Harris.

Det läckte slutligen ut att syster Marsh hade sparat den bästa
delen av mjölken och det blev en uppgift för hemlärarna
att lösa. De började undersöka saken och det kunde bevisas
att syster Marsh hade sparat den bästa delen av mjölken och
följaktligen berövat syster Harris denna mjölk.

Hemläraren lämnade ett skriftligt klagomål till biskopen,
och en kyrkans domstol hölls. President Marsh tyckte inte att
biskopen skipat rättvisa åt honom och hans hustru, ty
biskopens domstol beslöt att det hade varit orätt att behålla
en del av mjölken och att kvinnan hade brutit avtalet.

Marsh överklagade genast till högrådet, som satte sig in i
saken med stort tålamod och jag lovar er att de verkligen tog
den på allvar. Marsh, som var oerhört angelägen att bevara
sin hustrus goda namn, försvarade henne desperat, men till
slut bekräftade högrådet biskopens beslut.

Marsh var inte nöjd utan överklagade till kyrkans första
presidentskap, och Joseph och hans rådgivare måste sätta sig
in i fallet, och de bekräftade högrådets beslut.
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Denna lilla historia rörde upp en storm, och Thomas B Marsh
förklarade att han tänkte försvara sin hustrus karaktär även
om det innebar att han skulle hamna i helvetet.

Den dåvarande presidenten för de tolv apostlarna, den man
som först av alla borde ha skipat rättvisa och gottgjort ett
fel som någon i hans familj begått, intog denna ståndpunkt,
och vad hände sedan? Han uppsökte en domare och svor
på att ’mormonerna’ var fiender till staten Missouri.

Hans skriftliga försäkran resulterade i en utrotningsorder från
Missouris guvernör och som i sin tur resulterade i att omkring
15000 heliga fördrevs från sina hem, och flera tusen gick
under som en följd av att åtgärden genomdrevs” (Journal of
Discourses, del 3, s 283–284).

President Gordon B Hinckley upprepade denna berättelse
på en generalkonferens och sade sedan: ”Den man som borde
ha tystat det lilla grälet men som i stället blåste upp det och
besvärade kyrkans ämbetsmän ända upp i första president-
skapet, hamnade bokstavligen i helvetet på grund av det. Han
förlorade sin ställning i kyrkan. Han förlorade sitt vittnesbörd
om evangeliet. I nitton år vandrade han i fattigdom, mörker
och bitterhet, sjuk och ensam. Han blev gammal i förtid. Likt
den förlorade sonen i Frälsarens liknelse (se Luk 15:11–32),
erkände han sin dårskap och tog sig under stora svårigheter
till denna dal och bad Brigham Young förlåta honom och
åter låta honom döpas in i kyrkan. Han hade varit president
för de tolvs råd, älskad och respekterad i Kirtland och Far
West. Nu bad han endast om att få bli döpt och ordinerad till
diakon och att få bli dörrvakt i Herrens hus” (Nordstjärnan,
okt 1984, s 146–147).

Efter sin återkomst till kyrkan uttalade sig broder Marsh om
sitt avfall:

”Jag har ofta undrat hur mitt avfall började, och jag har
kommit till slutsatsen att jag måste ha förlorat Herrens ande
i mitt hjärta.

Nästa fråga är: ’Hur och när förlorade jag Anden?’ När jag
blev avundsjuk på profeten såg jag dubbelt, förbisåg allting
som var rätt. Jag tillbringade all min tid efter att söka efter
det som var ont, och då, när djävulen började leda mig,
var det lätt för det köttsliga sinnet att dyka upp, det vill säga
ilskan, avundsjukan och vreden. Jag kunde känna det
inom mig. Jag var fylld av vrede och Herrens ande hade gått
förlorad. Som det står i skrifterna var jag förblindad och
jag trodde att jag såg en bjälke i broder Josefs ögon, medan
det i själva verket var en flisa. Bjälken uppfyllde mitt eget
öga” (Journal of Discourses, del 5, s 206–207).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 31.

Förbered ett tal

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 31 och
”Förstå skrifterna”. Skriv ner punkter till ett tal om att följa
Herrens råd som du kan hålla på ett sakramentsmöte.

A

Håll en hemaftonslektion

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 31 och
”Förstå skrifterna” och håll en hemaftonslektion om vad vi
kan lära oss av kapitel 31 och Thomas B Marshs liv.

Det första som nämns i Läran och förbunden om att
sända missionärer till lamaniterna var Herrens kallelse
till Oliver Cowdery (se L&F 28:8). Samma månad,
i september 1830, blev Peter Whitmer den yngre kallad
att följa med Oliver (se L&F 30:5). Följande månad blev
Parley P Pratt och Ziba Peterson kallade att förena sig
med dem. När du studerar Läran och förbunden 32, var
då uppmärksam på vad Herren lovade dessa missionärer.
I ”Förstå skrifterna” får du veta hur detta löfte uppfylldes.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 32

Läran och förbunden 32:1 – Vem var Parley P Pratt?
Parley P Pratt blev medlem i kyrkan år

1830 i New York, bara en månad innan
denna uppenbarelse togs emot.

Han fick många uppgifter i kyrkan
(se ingressen till L&F 32, v 1–2;
49:1–3; 50:37; 52:26; 97:3–5; intres-
sen till 103, v 30, 37; 124:127–29)
och var en av de första med-
lemmarna i de tolv apostlarnas

kvorum, som organiserades år 1835.
Han skrev många predikningar och

psalmer som publicerades av kyrkan
och var en av de första pionjärerna som

anlände till Saltsjödalen. Han dödades av en lönnmördare år
1857 medan han verkade som missionär i Arkansas.

Läran och förbunden 32:2–3 – Vad hände under
missionen till lamaniterna?
Denna lilla grupp med missionärer färdades nästan
2400 kilometer under vintern 1830–1831, en stor del till fots.
De presenterade evangeliet för den indianska ursprungs-

Icke ringakta dem (v 5) –
Inte ta lätt på saken

Förespråkare (v 3) –
Försvarare, någon som för
deras talan

Läran och förbunden 32
Mission till lamaniterna

B
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befolkningen i New York, Ohio, och bortom Missouri in i
indianernas territorium. Missouri låg då längs Förenta
staternas västra gräns. Väster om Missouri låg indianernas
territorium. Sin största framgång nådde de emellertid i
området kring Kirtland i Ohio. Där fann de en grupp männi-
skor som såg fram emot en återställelse av den kristendom
som fanns i Nya testamentet. De döpte 127 människor inom
bara tre veckor, vilket nästan fördubblade antalet medlemmar
i kyrkan (se Kyrkans historia i tidernas fullbordan, s 79–88).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 32.

Hur man kan ”Lära av mig”

Beskriv vad du anser om förhållandet mellan att vara
”ödmjuk och mild av hjärtat” (L&F 32:1) och vår förmåga
att lära oss andliga ting (se även L&F 136:32–33).

”Jag skall själv gå med och vara mitt
ibland dem”

Skriv om ett tillfälle då Herren för dig, eller för någon du
känner, gjorde det som han i Läran och förbunden 32:3 lovade
att göra för missionärerna.

B

A

Ett av de främsta syftena med evangeliets återställelse
är att föra Guds barn ut ur avfall och världslighet
och förbereda dem för Jesu Kristi andra ankomst
(se L&F 1:12–17). I Läran och förbunden 33 kallade
Herren två män att som missionärer föra ut budskapet
till världen. När du studerar denna uppenbarelse,
sök då efter vad vi måste göra för att förbereda oss. Sök
också efter de välsignelser som utlovats dem som hjälper
till med att varna världen.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 33

Prästlist (v 4) – Predika för
att få beröm och personlig
vinning (se 2 Ne 26:29)

Många kärvar att bärga in
(v 9) – Framgångsrikt
missionsarbete

Domare (v 1) – En som vet

Vrånga (v 2) – Envist
ogudaktiga

Läran och förbunden 33
Förberedelser inför 

Jesu Kristi andra ankomst
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Läran och förbunden 33:17 – ”Edra lampor redo och
brinnande”

De lampor, den olja och den
brudgum som nämns i Läran och
förbunden 33:17 syftar på Frälsarens
liknelse om de tio jungfrurna
(se Matt 25:1–13). I denna liknelse
lärde Herren att de som är oför-
beredda (deras lampor har slocknat)
för Frälsarens ankomst (Brud-
gummen) kommer att utestängas
från hans närhet.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 33.

Illustrera en vers

Herren använde många bildliga uttryck i denna uppenbarelse.
Välj ett av uttrycken i Läran och förbunden 33:3, 6–9, 13, 17
och rita en bild som illustrerar vad Herren undervisade om.
Gör inte en bokstavlig illustration av vad som står i versen,
utan av det den betyder. Bifoga en förklaring till teckningen,
beskriv vad du har ritat och varför.

Tillämpa uppenbarelsen

1. Förklara vad du tror att Herren menade med sin beskrivning
av världen i Läran och förbunden 33:3, 7.

2. Hur skiljer sig denna beskrivning från Herrens beskrivning
av världen i verserna 2 och 4?

Orson Pratt blev en av de stora
apostlarna i de sista dagarna. Lägg
märke till vad han fick veta om
Herren och om sig själv i Läran och
förbunden 34.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 34

Ont och vrångt (v 6) – Fördärvat

Läran och förbunden 34
Orson Pratt – ”Höj din röst”

B

A
En forntida hebreisk basun, eller trumpet, kallades för shofar och var gjord
av vädurshorn.

Läran och förbunden 34:1 – Orson Pratt
Orson Pratt döptes den 19 september 1830, på sin nittonde
födelsedag, efter att ha hört sin bror, Parley P Pratt, berätta
om evangeliets budskap. De kallades båda som apostlar när
de tolv apostlarnas kvorum organiserades år 1835. Liksom
sin bror utförde Orson Pratt många missioner för kyrkan
(se ingressen till L&F 34, v 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;
124:127–129; 136:13). Han skrev också många böcker om
religiösa och vetenskapliga ämnen och var den förste
pionjären som anlände till Saltsjödalen. Han var apostel i
över fyrtiofem år, fram till sin död 1881.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 34.

Jämför två verser

Läs och jämför Johannes 3:16 med Läran och förbunden 34:3.
Skriv ett kort avsnitt om vad dessa verser lärt dig om Fadern
och Sonen.

Vad lär vi oss om Jesu Kristi andra
ankomst?

1. Läs Markus 13:32–37 och
skriv upp vad Jesus
berättade om när och hur
Jesu Kristi andra ankomst
kommer att äga rum.

2. Studera Läran och
förbunden 34:6–12 och
förklara vilka ytterligare
insikter som vi där får
om Kristi andra ankomst.
Lägg särskilt märke
till, och förklara, orden
snart och förrän.

B

A

45



Läran och förbunden 35 innehåller en uppenbarelse som
gavs till Joseph Smith och Sidney Rigdon. Den visar att
Herren personligen känner sina barn. Lägg märke till
vad Herren sade till Sidney Rigdon om hans förflutna och
om hans framtid. När du studerar denna uppenbarelse
fundera då över hur Herren har förberett dig för att verka
i hans rike.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 35

Läran och förbunden 35:2 – Vad innebär det att
”bliva Guds söner”?
Vi är alla andebarn till vår himmelske Fader (se Apg 17:29;
Hebr 12:9). Men för att kunna bo hos honom igen måste
vi alla födas på nytt andligen genom Jesu Kristi försoning
(se Mos 5:7–8).

Läran och förbunden 35:3 – ”Min tjänare Sidney”
Sidney Rigdon hade varit pastor i

Kirtland i Ohio. Han blev medlem i
kyrkan år 1830 efter att under bön ha

läst Mormons bok. Han verkade
som sekreterare till profeten Joseph
Smith och som rådgivare i första
presidentskapet från 1833 till 1844
(se ingressen till L&F 35, v 3–6;
58:50, 57–58; 71:1; ingressen till 76,

v 11–15; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3;
124:126). Efter Joseph Smiths död

försökte Sidney Rigdon ta kontrollen
över kyrkan från de tolv apostlarna och

uteslöts ur kyrkan i september 1844.

Läran och förbunden 35:11 – ”Ödeläggelser i
Babylon”
Babylon är en symbol för den världsliga ogudaktighet som
har förorsakat synd och elände bland alla nationer. All sådan
ogudaktighet kommer att rensas bort vid Jesu Kristi andra
ankomst.

Förvirras (v 25) – Beblandas
med andra människor så
att deras identitet inte går att
urskilja

Vederstyggligheter (v 7) –
Ogudaktighet

Omgjorda deras länder
(v 14) – Hjälpa dem att
förbereda sig

Läran och förbunden 35
Sidney Rigdon – en förelöpare

Läran och förbunden 35:13 – Vad innebär det att
”slå folken”?
Att ”slå” innebär att skilja kornen från agnarna. På Gamla
testamentets tid spred man ut säden på ett hårt underlag
och tröskade den genom att antingen låta oxar gå på
det (de 5 Mos 25:4), eller genom att slå på den med en käpp
(se Rut 2:17). Herren använder denna bild i Läran och
förbunden 35:13 för att beskriva hur missionärerna skiljer de
rättfärdiga från de ogudaktiga genom att använda Guds
ords ”ledstång” (se 1 Ne 11:25).

Läran och förbunden 35:20–21 – Joseph Smiths
översättning av Bibeln (JSÖ)
Många viktiga sanningar i Bibeln hade gått förlorade eller
blivit förändrade (se 1 Ne 13:24–29), och Herren befallde
profeten Joseph Smith att göra många förändringar i den
(se L&F 35:20; 41:7; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). I Läran och för-
bunden 35 uppmanades Sidney Rigdon av Herren att skriva
för profeten när denne dikterade förändringarna (se v 20).
Denna version är känd som Joseph Smiths översättning
(JSÖ; ”Joseph Smiths Översättning”). När Joseph Smith
arbetade med översättningen av Bibeln gav Herren honom
uppenbarelser som förklarade många delar (se L&F 76; 77;
86; 91; 93; 113; 132; se även Moses; Joseph Smith 1).

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 35.

Förklara läran

1. Markera ordet ett varje gång det förekommer i Läran och
förbunden 35:2.

2. Förklara vad ett innebär i denna vers och vad det lär oss
om förhållandet mellan vår himmelske Fader, hans Son
Jesus Kristus, och oss (se även Joh 17).

Vilket ”större verk”?

Gå igenom Herrens råd till Sidney Rigdon i Läran och
förbunden 35:3–6. Förklara på vad sätt det som Sidney
Rigdon kallades att göra var ”större” än det som han hade
gjort tidigare (se även ”Förstå skrifterna” till L&F 35:3).

Förklara hur det fungerar

I Läran och förbunden 35:20 förklarade Herren att skrifterna
hade getts ”till frälsning för mina utvalda”. I vers 21 sade
han vad skrifterna gör för att frälsa oss. Använd följande
tvärhänvisningar och dina egna tankar när du förklarar hur
skrifterna kan hjälpa oss att:

C

B

A
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1. Höra Herrens röst (se även L&F 18:34–36).

2. Se honom (se även Matt 5:8).

3. Bestå vid Kristi andra ankomst (se även Joseph Smith 1:37).

4. Bli renade (se även Moro 7:48).

Tror du att Herren verkligen vet vem du är? Det gör han
och denna uppenbarelse illustrerar ytterligare hur väl han
känner sina barn. När du studerar Läran och förbunden
36 försök då att sätta dig in i Edward Partridges situation.
Vad tror du att Herren skulle säga till dig?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 36

Läran och förbunden 36:1 – Edward Partridge
Edward Partridge hörde först talas om det återställda
evangeliet i oktober 1830 när de missionärer som hade sänts

till lamaniterna stannade till i Kirtland
i Ohio på deras väg till Missouri

(se L&F 28:8; 32:2–3). Men han blev
inte medlem i kyrkan förrän flera
månader senare. Lucy Mack Smith,
profetens mor, skrev följande om
Edward Partridges beslut att låta
döpa sig: ”I december samma år
[1830], höll Joseph ett möte i vårt

hem. Medan han predikade kom
Sidney Rigdon och Edward Partridge

in och satte sig bland de församlade.
När Joseph hade slutat sitt anförande, lät

han alla som så önskade yttra sig. Då reste sig herr Partridge
och sade att han hade kommit till Manchester för att få
mera information om den lära vi predikade, men då han inte
fann oss, hade han hört sig för hos våra grannar angående
vår karaktär, vilken de sade hade stått höjd över varje klander
ända tills Joseph bedrog oss [dem] med Mormons bok. Han
sade också att när han gick över vår gård lade han märke
till den goda ordning och flit den bar vittne om, och allt som
det som vi hade offrat för vår tros skull. Då han hört att vår
sannfärdighet inte ifrågasattes i något annat avseende än vår
religion, trodde han vårt vittnesbörd och var redo att bli döpt,

Vrånga släkte (v 6) – Upproriskt folk, svårt folk att styra

Läran och förbunden 36
Edward Partridge – 

”En av Herrens stora män”

’om’, sade han, ’broder Joseph vill döpa mig’” (History
of Joseph Smith, s 191–192). Han döptes av Joseph Smith den
11 december 1830.

Edward Partridge blev senare kyrkans första biskop
(se ingressen till L&F 35; ingressen till 36, v 1–7; 41:9–11; 42:10;
50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7; 58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10;
64:17; 124:19) och fick utstå många förföljelser i Missouri. Han
avled som trofast medlem i kyrkan år 1840 i Nauvoo i Illinois,
i en ålder av fyrtiosju år.

Läran och förbunden 36:2 – ”Jag skall lägga min
hand på dig”
Äldste Harold B Lee, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, sade angående Läran och förbunden 36:2: ”Herren
säger här att när en av hans bemyndigade tjänare lägger sina
händer på en persons huvud för att ge en välsignelse, är
det som om han själv var med och lade sina händer på dennes
huvud för att utföra denna förordning. Sålunda börjar vi
inse hur han uppenbarar sin kraft bland människorna genom
sina tjänare, till vilka han har överlämnat myndighetens
nycklar” (Be Secure in the Gospel of Jesus Christ, Brigham Young
University Speeches of the Year [11 Feb 1958], s 6).

Läran och förbunden 36:6 – ”Kommen ut ur elden,
hatande till och med de av köttet befläckade
kläderna”
För att förhindra spridandet av sjukdomar på Gamla testa-
mentets tid befallde Herren dem som hemsökts på ett sådant
sätt att genomgå en reningsprocess som inbegrep att bränna
alla kläder som förorenats (se 3 Mos 13:47–59). I Läran och
förbunden 36:6 gav Herren en jämförelse mellan att renas från
sjukdom och att renas från synd (se även Jud 1:23; Al 5:57).

Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade behovet att förändra de
omständigheter som leder till synd: ”Då man överger synden
kan man inte bara önska sig bättre förhållanden. Man måste
skapa dem. Man måste kanske börja hata de besudlade
plaggen och avsky synden. Man måste vara säker på att man
inte bara har övergett synden utan att man har förändrat
förhållandena omkring synden. Man bör undvika de platser,
situationer och förhållanden där synden ägde rum, ty dessa
kan mycket lätt åstadkomma den igen. Man måste överge de
människor som man begick synden tillsammans med. Man
hatar kanske inte vederbörande men man måste undvika dem
och allt annat som har anknytning till synden” (Förlåtelsens
under, s 152).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 36.

Skriv i dagboken

Beskriv i dagboken hur det skulle ha kunnat kännas om du
var Edward Partridge och Herren sade samma sak till dig som
han sade i Läran och förbunden 36.

A
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Vad lärde du dig?

När du har läst Läran och förbunden 36:2 och ”Förstå
skrifterna” till denna vers förklarar du vad du har lärt dig
om att ta emot prästadömet.

Missionärerna som var på väg till Missouri för att föra ut
evangeliet till lamaniterna (se L&F 32:1–3), stannade
till i Kirtland i Ohio på vägen dit. Deras framgång i det
området ökade kyrkans medlemsantal på ett dramatiskt
sätt. Inom bara tre veckor döpte de 127 människor, vilket
nästan fördubblade den åtta månader gamla kyrkans
medlemskap. Även om atmosfären i Kirtland var vänlig
fortsatte förföljelserna att öka i New York. När du läser
Läran och förbunden 37–38, sök då efter de befallningar
och instruktioner som Herren gav till kyrkan för att hjälpa
till med att lösa denna svårighet.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 37

Läran och förbunden 38

Täckes (v 18) – Anse det
lämpligt

Ej gjort åtskillnad på dem
(v 26) – Inte favoriserat den
ena framför den andra

Serafiska (v 1) – Änglalika

Rämna (v 8) – Slitas sönder

Härskar (v 12) – Regerar

Sidney Rigdons och många
andras omvändelse

New York

FAYETTE

Ohio

PennsylvaniaKIRTLAND

BUFFALO

FAIRPORT

SANDUSKY

CINCINNATI

AMHERST

Rådligt (v 1) – Lämpligt, önskvärt

Läran och 
förbunden 37–38

Samlas i Ohio och 
undkom era fiender

B Läran och förbunden 38:12 – ”Meja jorden och
samla ogräset”

Denna vers syftar på
Frälsarens liknelse
om vetet och ogräset
(se Matt 13:24–30, 36–43;
se även L&F 86:1–7).

Läran och förbunden
38:30 – ”Om I ären
beredda skolen I icke
frukta”
President Spencer W Kimball
lärde: ”Man bör studera,

betänka och lära sig skrifterna och bygga upp eget vittnes-
börd, så att man kan vara redo att undervisa och utbilda
andra. Herren har sagt att om vi är beredda, behöver vi inte
frukta, och det är vår förhoppning att alla de lektioner som
från barndomen till vuxen ålder undervisats i biorganisatio-
ner, seminarier och institut, på hemaftnar, sakramentsmöten
och annorstädes, skall förbereda varje ung person på ett
sådant sätt att det inte finns någon rädsla” (”Nu är det dags
att förbereda sig”, Nordstjärnan, jan 1974, s 7).

Läran och förbunden 38:32 – ”Jag skall giva eder
min lag”
Detta löfte uppfylldes när profeten Joseph tog emot
uppenbarelsen i Läran och förbunden 42, i Kirtland i Ohio.

Läran och förbunden 38:32 – ”Begåvas med kraft
från höjden”
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”I denna tidsutdelning, efter det
att äldsterna hade tagit emot den Helige Andens gåva och
så tidigt som i januari 1831, började Herren uppenbara för
dem att han hade en begåvning i beredskap för de trofasta
(L&F [38:32]; 43:16), ’en större välsignelse än någon människa
förr erfarit’ (L&F 39:15.) I juni 1833 sade han: ’Jag befallde
eder att bygga ett hus, vari jag ämnar begåva dem, som jag
utvalt, med kraft från höjden, ty detta är Faderns löfte till
eder. Därför befaller jag eder att vänta, ja, liksom mina apostlar
i Jerusalem’ (L&F 95:8–9; 105:11–12, 18, 33)” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 del [1966–1973], del 1, s 859).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 37–38.

Jämför dessa uppenbarelser med
ditt eget liv

1. Vad sade Herren att kyrkan skulle göra på grund av deras
fiender i New York-området?

2. Kyrkans medlemmar kanske utsätts för andra slags fiender
idag men Herren ger fortfarande råd om hur man ska
undfly dem. Skriv upp några av de råd som Herren har gett
i vår tid som hjälper oss att undfly de faror vi utsätts för.

A
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Ge råd till en vän

Anta att du har en nära vän som fattat några dåliga beslut och
som en följd därav fått utstå prövningar och sorg. Utgå från
Läran och förbunden 38:1–12 och skriv ett kort meddelande
till din vän där du anger så många anledningar som du kan
hitta i dessa verser till varför han eller hon bör följa Herren
och hans råd hellre än att lyssna på världen.

Kvalifikationer för Sion

I Läran och förbunden 38:18–42 undervisade Herren profeten
Joseph om Sion, eller ”ett förlovat land”, som de heliga skulle
bygga om de var trofasta.

1. Gör två spalter i din anteckningsbok. I den första spalten
skriver du upp vad som dessa verser lär om tillståndet
i ett sådant land. I den andra spalten skriver du upp hur
de heliga behöver vara för att vara värdiga ett sådant
löftets land.

2. Skriv en kort förklaring om hur detta land skulle skilja sig
från det land vi nu bor i och vad du skulle tycka bäst om
med att leva i detta förlovade land.

Varför tror du att det är så svårt att förändra en vana
som du lagt dig till med? Blir det lättare eller svårare att
förändra sig om man påminns om denna vana? James
Covill befann sig i en sådan situation. Han hade varit
baptistpräst i fyrtio år när han gav sig iväg till profeten
Joseph Smith för att få en uppenbarelse. Lägg märke till de
löften och förmaningar som Herren gav honom i Läran
och förbunden 39. Läs sedan Läran och förbunden 40 för
att ta reda på vad han valde att göra och vilka följderna blev.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 39

Beskuren (v 17) – Förberedas

Hosianna (v 19) – Från ett
hebreiskt ord som betyder
”Rädda oss nu, vi ber”

Tidens mitt (v 3) – Tidens
höjdpunkt

Utgjutit (v 8) – Sänt, givit

Taga min hand tillbaka
från att döma (v 16, 18) –
Hålla tillbaka straffen

Läran och 
förbunden 39–40

James Covill – 
Givna löften och förlorade löften

C

B Studera skrifterna
Gör aktivitet A samt aktivitet B eller C när du studerar Läran
och förbunden 39–40.

En tragisk förändring i hjärtat

Rita två hjärtan i din anteckningsbok. I den ena skriver du
”Är” och i den andra ”Var”.

1. Läs kapitelingressen till Läran och förbunden 39 och
verserna 7–13. I det första hjärtat skriver du vad Herren
sade om James Covills hjärta och vad han blev kallad
att göra som en följd av detta.

2. Läs kapitelingressen till Läran och förbunden 40 och
verserna 1–3. Skriv i det andra hjärtat hur James hjärta hade
förändrats och varför. Skriv också vad som enligt Herren
skulle hända honom som en följd av denna förändring.

3. Jämför det som hände James Covill med den liknelse som
Herren gav i Markus 4:3–9, 14–20. Vilken jordmån är mest
lik James Covills hjärta?

Gör en annons

Läran och förbunden 39:10–24 beskriver några av missio-
närernas viktiga skyldigheter. Fundera över hur en annons
i en tidning brukar se ut. Använd informationen i dessa
verser och skriv vad en missionär måste vara och göra. Börja
annonsen med: ”Sökes: Heltidsmissionärer.”

Skriv en berättelse

I Läran och förbunden 40:1–3 står det varför James Covill
inte följde de instruktioner som Herren gett honom. Skriv en
kort påhittad berättelse om en nutida person som har samma
svagheter som James Covill men som lyckas övervinna dem,
lyda Herren och gå på mission.

C

B

Är Var

A
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Kyrkan i Ohio och Missouri
”De år då mormonismens verksamhet till större delen var
koncentrerad till Ohio och Missouri var bland de viktigaste
och mest tragiska i [kyrkans] historia. Under denna tid
etablerades den grundläggande organisationen i kyrkans
styrelsesätt, många fundamentala och karakteristiska lär-
domar förkunnades av Joseph Smith, verket spreds för första
gången till andra sidan oceanen. Samtidigt med denna
utveckling var kyrkan utsatt för stor förföljelse, vilken kostade
många liv och de heliga led svårt under den.

Medan historiskt viktiga händelser ägde rum på båda plat-
serna samtidigt, var förbindelserna mellan grupperna begrän-
sade på grund av transportsvårigheter, även om kyrkans
ämbetsmän reste från den ena platsen till den andra, alltefter
behov” (Hinckley, Sanningen återställd, s 37).

Profeten Joseph Smith och hans familj flyttade till Ohio
i januari och februari 1831. Vid tiden för deras ankomst
hade antalet medlemmar i kyrkan i detta område vuxit
till omkring tre hundra. Många av de nyomvända kom
från ett religiöst samfund som kallades för ”Lärjungarna”.
Eftersom de så nyligen hade stiftat bekantskap med evan-
geliet förde de med sig vad profeten kallade för ”några
främmande idéer och falska andar” (L&F 41 kapitel-
ingressen). I flera månader fortsatte dessa medlemmar,
efter sitt medlemskap i kyrkan, att praktisera vad
de kallade för ”gemensam egendom”. Men det uppstod
oenighet bland dem om hur systemet skulle fungera.
Angående detta skrev John Whitmer: ”Lärjungarna hade
allting gemensamt och de var mycket snabbt på väg mot
undergång vad timliga ting beträffar, för de ansåg att
det stod i skrifterna att det som tillhörde en broder tillhörde
alla bröder. Därför brukade de ta varandras kläder
och andra ägodelar och använda det utan tillåtelse. Det
resulterade i förvirring och frustration, ty de förstod
inte skrifterna” (citerat i ”Church History”, Journal of
History, jan 1908, s 50).

En del av dessa tidiga bröder visste inte hur Anden
påverkar de trofasta. John Corrill, en tidig omvänd i Ohio,
stördes av några av de personers uppträdande som påstod
sig få uppenbarelser: ”De betedde sig på ett underligt
sätt, ibland imiterade de indianer i sina handlingar, ibland
sprang de ut på fälten och ställde sig på trädstubbar och

Läran och förbunden 41
Vad är en sann lärjunge?

predikade som om de var omgivna av en församling – hela
tiden så försjunkna i sina egna visioner att de var helt
omedvetna om vad som hände runt omkring dem” (citerat
i Kyrkans historia i tidernas fullbordan, s 92).

Vad är det som verkligen krävs av
den som önskar vara en Jesu Kristi
lärjunge? När du studerar Läran
och förbunden 41, lägg då märke
till vad Herren sade om vem
som är hans lärjunge och vem
som inte är det. Tror du, med
utgångspunkt från vad Herren
sade om Edward Partridge, att
han kvalificerade sig som en sann
lärjunge? Gör du det?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 41

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 41.

Varför vill du vara en lärjunge?

På samma sätt som på profeten Joseph Smiths tid finns det
många olika tankar i världen om vad det innebär att vara en
sann lärjunge till Jesus Kristus.

1. Utgå från Läran och förbunden 41:1–6 och sammanfatta
vad som enligt Jesus kännetecknar en lärjunge (se även
L&F 6:32; 41:5; 52:40).

2. Med tanke på vad som står i dessa verser, varför skulle
du vilja kallas för lärjunge?

Hur fungerar det idag?

Edward Partridge var den förste som kallades som biskop
i kyrkan (se L&F 41:9–12). Sedan dess har tusentals trofasta
män accepterat kallelsen att verka som biskop. Intervjua
din nuvarande eller tidigare biskop eller grenspresident, och
fråga honom vad följande ord betyder för honom: ”Jag har
kallat”, ”röstning av kyrkan”, ”ordineras till biskop”, och
”hans hjärta är rent”. Skriv ner svaren i din anteckningsbok.

B

A

Svek (v 11) – Oärlighet,
bedräglighet

Lärjunge (v 5) – Lydig och
trofast efterföljare

Sin handel (v 9) –
Hans affärsverksamhet
som hattmakare
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Herren befallde kyrkans medlemmar att flytta till Ohio
och han berättade för dem att han där skulle ge dem sin
lag (se L&F 38:32). Läran och förbunden 42 gavs för att
uppfylla detta löfte. En del av denna uppenbarelse handlar
om helgelselagen. Vad vet du om denna lag? Kan den
fortfarande tillämpas idag? När du studerar detta kapitel,
fundera då över hur annorlunda världen skulle se ut om
alla levde efter denna lag. Fundera över vilka bud du
bör vara mera noga med att hålla i dina förberedelser för
Jesu Kristi andra ankomst.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 42

Läran och förbunden 42:12 – Vad menas med
”fullheten av evangeliet”?

President Joseph Fielding Smith
förklarade vad det betyder när Herren
sade att Mormons bok innehåller
evangeliets fullhet: ”En del har undrat
över detta, att det i Mormons bok
inte står någonting om det eviga
äktenskapet eller dop för de döda.
En noggrann läsning visar att Herren
inte säger att Mormons bok innehåller
samtliga principer i deras fullhet,

utan den fullhet som är nödvändig som grund för hans
kyrka och hans evangelium . . . Låt oss inte glömma att dop
för de döda inte är en ny lära, utan endast en tillämpning
av principen om dop för de döda. Alla eviga förbund lärs ut
i skrifterna. De grundläggande principer varigenom kyrkan
organiseras och människor förs till omvändelse lärs tydligt
ut i Mormons bok. Betydelsen av ordet ’fullhet’ såsom det
används i dessa skriftställen är ’myckenhet’, eller tillräckligt

Hemliga
sammansvärjningar (v 64) –
Ogudaktiga människor som
i hemlighet kommer överens
om att göra onda saker

Gottgörelse (v 72) – Betalning

Äktenskapsbrott (v 74) –
Sexuell synd

Försona (v 88) – Bli vänner
igen

Överträdelse (v 10) –
Olydnad till buden

Föreskrifter (v 13) –
Instruktioner

Hålla dig till (v 22) –
Vara trofast mot, lojal

Förvaltare (v 32) – Betrodd
tjänare som fått i uppgift
att ta hand om sin herres
egendom

Läran och förbunden 42
Herrens lag till sin kyrka

för de avsedda ändamålen. Även om alla de nycklar och
den myndighet som är nödvändiga för att föra människorna
tillbaka till Guds närhet och nå upphöjelse, om de lyder
dem, har uppenbarats till oss, finns det fortfarande många
av sanningens principer som ännu kommer att uppenbaras,
men som undanhålls oss på grund av vår brist på tro
och lydnad (se 3 Ne 26:8–9)” (Church History and Modern
Revelation, del 1, s 76–77).

Läran och förbunden 42:18 – Mord, en oförlåtlig
synd
”Den näst allvarligaste synden är att begå mord – det
vill säga uppsåtligt utgjutande av oskyldigt blod. Angående
denna synd sade Herren: ’Du skall icke dräpa. Den som
dräper skall icke få förlåtelse vare sig i denna värld eller i den
tillkommande’ (L&F 42:18). Sålunda är det en oförlåtlig synd,
vilket innebär att Jesus Kristus inte kan betala (’försona’ eller
’förlåta’) det straff som den brutna lagen kräver. Syndaren
kan emellertid så småningom själv sona sitt straff, och i viss
bemärkelse erhålla en benådning. En anledning till att denna
synd är oförlåtlig är uppenbarligen att förlåtelse grundar
sig på omvändelse. En mördare kan inte tillfullo omvända sig
från sin synd eftersom han inte kan ersätta det liv som han
har tagit” (Daniel H Ludlow, A Companion to Your Study of the
Book of Mormon [1976], s 222).

Läran och förbunden 42:30–39 – Helgelselagen
Att ”helga” någonting innebär att viga det till ett särskilt
ändamål. Helgelselagen lär att allting tillhör Herren och
att allting som han har gett oss bör användas för att hjälpa till
med att bygga upp hans rike på jorden (se L&F 104:11–18).
Under kyrkans första tid gav eller helgade de medlemmar
som valde att leva under denna lag sina pengar och ägodelar
till biskopen och fick i gengäld ett förvaltarskap (pengar,
landområden och andra ansvarsområden). Vad de fick från
biskopen blev deras egendom och medlemmarna använde
det som de tog emot till att tillgodose sina behov. Vadhelst
de producerade som översteg deras behov gavs tillbaka till
biskopen för att tillgodose de fattigas och behövandes behov
(se L&F 42:30–39; 51:2–9). Helgelselagen gavs för att hjälpa
medlemmarna övervinna sin själviskhet och förbereda dem
för att leva i det celestiala riket (se även Moses 7:16–19).

Under en tid försökte en del medlemmar i kyrkan att
efterleva helgelselagen i en förening som kallades för
”Förenade orden”, men de kunde inte helt efterleva denna
lag (se L&F 105:1–5, 9–13). Idag hjälper tionde, fasteoffer,
kyrkans välfärdsprogram, kallelser i kyrkan och hem- och
besöksundervisning till att förbereda oss för att leva efter
helgelselagen (se kapitelingressen till L&F 119). President
Spencer W Kimball lärde: ”Helgelse är att ge sin tid, sin
förmåga och sina medel till vården av behövande – vare
sig den är timlig eller andlig – och till uppbyggnaden av
Herrens rike. I välfärdsarbetet helgar sig medlemmarna när
de arbetar på produktionsprojekt, donerar material till
Deseretindustrierna, delar med sig av sin yrkesskicklighet,
ger ett generöst fasteoffer och tackar ja till serviceprojekt
i församling och kvorum. De helgar sin tid i hemmet eller
som besökslärarinnor. Vi helgar när vi ger av oss själva”
(Nordstjärnan, apr 1978, s 121).
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Läran och förbunden 42:46 – Hur kan döden
vara ”söt”?
President Ezra Taft Benson lärde: ”Vi bör minnas att det på
andra sidan äger rum en stor återförening av familjer och att
glädjen är stor. Detta farväl och vår förlust är deras återför-
ening och hemkomst. Det är helt lämpligt att vi ’begråter för-
lusten av dem som dö’, för det har Herren befallt oss att göra
(se L&F 42:45). Men Hugsvalaren tröstar oss med att de som
dör i Herren ’icke skola smaka döden, ty den skall vara söt för
dem’ (L&F 42:46)” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s 33).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna B och C och aktivitet A eller D när du
studerar Läran och förbunden 42.

Mönster för att ta emot uppenbarelse

I Läran och förbunden 42:1–3 lovade Herren äldsterna
i sin kyrka att om de gjorde vissa saker så skulle de få den
uppenbarelse som de sökte efter (vilket var kapitel 42).

1. Läs noggrant igenom verserna 1–3 och skriv upp de
fordringar som Herren gav för att de skulle få denna
uppenbarelse.

2. Hur kan detta hjälpa din familj att ta emot uppenbarelser
från Herren?

Välj en viktig tanke

Läran och förbunden 42 innehåller många viktiga instruktio-
ner till de heliga. Läs följande verser. Välj någon av punkterna
och förklara dess betydelse för dagens medlemmar:

1. Verserna 11–17

2. Verserna 18–29

3. Verserna 30–39

B

A

Kyrkans äldster är kallade att smörja
och välsigna de sjuka.

Vi kan hjälpa de behövande genom
generösa fasteoffer.

”Du skall älska din hustru av allt
ditt hjärta och hålla dig till henne
och ingen annan” (L&F 42:22).

Döden är sorglig, men inte
skrämmande för de rättfärdiga.

4. Verserna 40–52

5. Verserna 61–69

6. Verserna 74–93

Hur tror du att det blir i Sion?

I Läran och förbunden 42:9, 16–55 gav Herren en beskrivning
av det slags liv som hans folk kommer att leva i det Nya
Jerusalem. Utgå från dessa verser och ”Förstå skrifterna” och
gör en av följande aktiviteter:

1. Beskriv hur du tror att ditt liv skulle vara annorlunda om
du bodde i ett sådant samhälle. Ta med åtminstone sju
exempel på hur ditt liv skulle vara annorlunda och skriv
upp ett versnummer till varje exempel.

2. Skriv en berättelse, en slags dagboksanteckning, som
beskriver en dag i ditt liv som om du hade bott i Nya
Jerusalem. Ta med i din berättelse hur hemmet, samhället
och skolan skulle vara och ange ett versnummer till varje
exempel som du använder dig av.

Färdigställ översikten

Herren använder tre olika former av ordet be i Läran och
förbunden 42:61–68. Gör en översikt enligt nedan i din
anteckningsbok och läs noggrant igenom dessa verser för
att färdigställa översikten.

Kyrkan hade funnits i mindre än ett år när profeten Joseph
Smith tog emot den uppenbarelse som finns nedtecknad
i Läran och förbunden 43. Många medlemmar förstod inte
den process och ordning varigenom uppenbarelser tas
emot. Herren hade undervisat om uppenbarelse tidigare
(se L&F 21; 28; 42), men dessa uppenbarelser hade ännu
inte publicerats och var inte allmänt tillgängliga. Följakt-
ligen gjordes misstag som ibland orsakade förvirring
och till och med felaktiga läror. Innan denna uppenbarelse
gavs påstod till exempel en kvinna i Kirtland i Ohio att

Läran och förbunden 43
Herrens sätt att tala till oss

Be om vad?Läran och 
förbunden 42

Varför är detta viktigt 
att veta?

Vers 61

Vers 62

Vers 68

D

C
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hon var profetissa och försökte få många i kyrkan att följa
hennes lärdomar och ”profetior”.

När du läser Läran och förbunden 43 sök då efter vad
Herren sade om hur uppenbarelser ges till kyrkan och om
varje medlems plikt. Lägg också märke till vad Herren
sade om de sätt varpå han talar till världen förutom genom
profeter och orsakerna till att han vill att vi ska höra hans
budskap.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 43

Läran och förbunden 43:2–5 – Endast kyrkans
president tar emot uppenbarelser för hela kyrkan
Angående principerna för hur uppenbarelse tas emot
i kyrkan sade president James E Faust, rådgivare i första
presidentskapet:

”Fortlöpande uppenbarelser och ledarskapet för kyrkan
[kommer] genom kyrkans president, och han kommer aldrig
att vilseleda de heliga.

. . . Enskilda medlemmar [kan] få uppenbarelser för sina egna
kallelser och ansvarsområden och för sina egna familjer. De kan
inte få andlig vägledning för dem som har högre myndighet.

. . . De [är] vilseledda som gör anspråk på direkt uppenbarelse
från Gud för kyrkan utanför prästadömets fastställda ordning
och kanal. Detta gäller också dem som följer dessa personer”
(Nordstjärnan, jul 1996, s 6).

Uppenbarelse till kyrkan kommer alltid genom dem som Gud har kallat att
leda sin kyrka.

Omgjorden . . . edra länder
(v 19) – Förbered er

Både träl och fri (v 20) –
Både slavar och fria
människor

Hagelstormar (v 25) –
Ödeläggande stormar

Tusenårsriket (v 30) –
Tusenårig period då Kristus
ska regera på jorden

Förvandlas (v 32) – Dö och
uppstå

Allvar (v 34) – Heliga ting

Komma in genom porten
(v 7) – Bli döpt och följa de
andra befallningarna som
Herren gett

Helgade, helgen (v 9, 11, 16) –
Gjorda rena och heliga

Förbinda eder (v 9) – Ingå
förbund

Utrensen (v 11) – Rena er
ifrån

Begåvas (v 16) – Välsignas,
få en gåva

Sovande nationerna (v 18) –
De många människor som
har dött

Läran och förbunden 43:31 – Satan skall vara
bunden under tusenårsriket
President George Q Cannon, som var rådgivare i första
presidentskapet, lärde: ”Vi talar om att Satan kommer att
bindas. Satan kommer att bindas av Guds kraft, men han
kommer också att bindas av Guds folks beslutsamhet att inte
lyssna på honom, att inte låta sig styras av honom” (Gospel
Truth: Discourses and Writings of President George Q Cannon,
sammanst av Jerreld L Newquist, 2 del [1957–1974], del 1, s 86).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 43.

Vad skulle du säga?

Anta att du träffar en man som säger sig ha läst Mormons
bok och tror på att den är sann. Han säger också att han haft
några speciella andliga upplevelser och tagit emot viktiga
uppenbarelser som hela kyrkan behöver få kännedom om.
Skriv upp åtminstone tre principer i din anteckningsbok som
finns i Läran och förbunden 43:1–7 och som kan skydda dig
från att bli bedragen i en sådan situation. Vad skulle du säga
till den personen?

Hur man håller givande möten i kyrkan

1. I Läran och förbunden 43:8–10 lär Herren vad som bör äga
rum när vi ”kommen tillsammans” på möten och klasser
i kyrkan. Skriv upp vad han sade att vi borde göra.

2. Angående syftet med sakramentsmöten sade president
Spencer W Kimball: ”Om ni sjunger och ber och tar del
av sakramentet på ett värdigt sätt kan ni med behållning
sitta kvar i vördnadsfull begrundan under den kommande
timmen även om talaren är dålig. Det är ert ansvar att
göra mötet värdefullt genom ert personliga bidrag”
(The Teachings of Spencer W Kimball, sammanst av Edward
L Kimball [1982], s 514–515). Utgå från president Kimballs
råd och beskriv tre saker som du kan göra oftare för
att förvissa dig om att det som Herren beskriver i Läran
och förbunden 43:8–10 händer dig på de möten i kyrkan
som du närvarar vid.

Många sätt att tala

1. Läs noggrant igenom Läran och förbunden 43:17–25 och
skriv upp de olika sätt varpå Herren talar till människorna
på jorden.

2. Varför tror ni att Herren använder så många olika sätt att
tala till människorna på? Vilka andra sätt kan du komma
på? Bifoga dessa till listan.

Vilka skatter?

Fundera över Herrens råd att ”gömmen detta i edra hjärtan”
(L&F 43:34) och skriv upp tre lärdomar i Läran och förbunden
43 som du skulle vilja komma ihåg. Förklara varför du valde
var och en av dessa lärdomar. Berätta om dem för någon i
familjen eller för en vän.

D

C

B

A
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Anta att du sitter i kyrkan och att det annonseras att en
stavskonferens ska hållas om två veckor. En vän lutar
sig fram till dig och säger: ”Jag tycker verkligen illa om
att missa mina vanliga möten i kyrkan på grund av en
stavskonferens. Varför har vi stavskonferenser förresten?”
Vad skulle du ge för förklaring? I Läran och förbunden 44
befallde Herren kyrkan att samlas till konferens.
Anledningarna till detta och de välsignelser han utlovade
är fortfarande giltiga för våra församlings-, grens-,
stavs-, distrikts-, missions- och generalkonferenser.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 44

Läran och förbunden 44:2–5 – Välsignelser med
konferenser
Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”Konferensen är en tid för andlig
förnyelse, en tid då kunskapen och vittnesbördet om att Gud
lever och välsignar de trofasta byggs på och stärks. Det är
en tid då insikten om att Jesus är Kristus, den levande Gudens
Son, inpräglas djupt i deras sinnen som tjänar honom och
håller hans bud. Konferensen är den tid då våra ledare ger oss
inspirerad vägledning i hur vi ska leva – en tid då våra själar
vidrörs och då vi fattar beslut om att bli bättre män och
hustrur, fäder och mödrar, mer lydiga söner och döttrar, bättre
vänner och grannar” (Nordstjärnan, apr 1982, s 20).

Boja (v 5) – Plan, intrig

Läran och förbunden 44
Syftet med konferenser

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 44.

Kraften i en konferens

1. Vad lovade Herren, enligt Läran och förbunden 44:1–5,
om äldsterna trofast lydde hans befallning att komma till-
sammans på en konferens? Hur kan dessa löften uppfyllas
genom de konferenser vi håller idag?

2. Skriv om en tidpunkt när du blev välsignad eller erfor
andlig tillväxt som en följd av vad som sades eller gjordes
på en församlings-, stavs- eller generalkonferens. Eller
skriv en kort rapport om något viktigt budskap som nyligen
getts på en församlings-, stavs- eller generalkonferens.

Hur känns det när du tänker på Jesu Kristi andra ankomst?
President Joseph Fielding Smith sade: ”Vi ser fram emot
denna tid. Vi hoppas på den, ber om den. De rättfärdiga
kommer att fröjdas när han kommer, för då skall fred
komma till jorden [och] rättfärdighet till människorna”
(Frälsningens lära, del 3, s 21).

Läran och förbunden 45 uppenbarar en hel del om Kristi
andra ankomst. Profeten Joseph Smith sade att denna
uppenbarelse skänkte de heliga glädje vid en tidpunkt då det
sades och skrevs mycket som var falskt om kyrkan och
när medlemmarna blev förföljda (se ingressen till L&F 45).
När du läser denna uppenbarelse fundera då över hur dess
budskap förde med sig glädje under en tid av förföljelser.
Hur kan den skänka glädje till dig under en tid av
prövningar eller när andra sprider falska rykten om dig
eller din religion?

Läran och förbunden 45
Jesu Kristi andra ankomst

A
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 45

Läran och förbunden 45:22–23 – ”Världens ände”
Enligt Joseph Smiths skrifter 1:4, syftar ”världens ände” på de
ondas undergång.

Läran och förbunden 45:23–26 – Vilken historisk
tidsperiod diskuteras i denna profetia?
Vad Jesus Kristus lärde i Läran och förbunden 45:16–59 blir
klarare när vi är medvetna om de två frågor som Jesu forntida
lärjungar ställde. För det första ville de veta när templet i
Jerusalem skulle förstöras. För det andra ville de ha kunskap
om Jesu Kristi andra ankomst, när de onda skulle förgöras och
Kristus skulle regera som Konungarnas Konung (se Matt 24:3;
Joseph Smith 1:4). Hans lärjungar trodde att dessa två händel-
ser skulle inträffa under samma tidsperiod, men Jesus lärde
dem att de skulle inträffa vid olika tidpunkter. I Läran och
förbunden 45:18–21 undervisade Frälsaren om förstörelsen av
templet. I verserna 22–24 förklarade han förhållandet mellan
de två frågorna. Verserna 25–53 handlar om profetior om
de sista dagarna och Kristi andra ankomst och verserna 54–59
handlar om tusenårsriket eller den tusenåriga period under
vilken Kristus kommer att regera på jorden.

Läran och förbunden 45:25–31 – ”Icke-judarnas
tider”
President Ezra Taft Benson lärde:

”Herren har betecknat de dagar som vi nu lever i för ’icke-
judarnas tider’. De icke-judiska nationerna är de så kallade
kristna nationerna – Nord- och Sydamerika och de europeiska
nationer som de är framsprungna ur. ’Icke-judarnas tider’
syftar på den tidsperiod som sträcker sig från evangeliets

Fara hädan (v 31) – Dö

Denna plats (v 43) –
Jerusalem (där Jesus befann
sig när han först höll denna
predikan)

Detta berg (v 48) – Oljeberget
med utsikt över Jerusalem

Rämna itu (v 48) – Delas
i två delar

Föraktaren (v 50) – Någon
som behandlar heliga ting
med förakt

Hednafolken (v 54) –
De som inte hört talas om
evangeliet eller Kristus

Fruktansvärda (v 70) –
Skräckinjagande, omöjliga att
besegra

Omfatta (kapitelingressen) –
Acceptera

Alla deras härskaror (v 1) –
Alla däri

Förespråkare (v 3) –
Försvarare, någon som
företräder dig

Baner (v 9) – Standar, flagga

Återlösning, förlossning
(v 17, 46) – Befrielse

Förödelse, förhärjande
(v 19, 21, 31, 33) –
Ödeläggelse, ödeläggande

Kvarleva (v 24, 43) –
Liten del

Orättfärdigheten skall flöda
över (v 27) – Det kommer att
finnas mycket synd

Släktledet (v 30–31) –
Tidsperiod

återställelse till världen (1830) till när evangeliet återigen
kommer att predikas för judarna – efter det att icke-judarna
har förkastat det. Herren förklarade det på följande sätt:

’När icke-judarnas tider hava inträtt, skall ett ljus bryta fram
för dem som sitta i mörker, och det är mitt evangeliums
fullhet.

’Men de mottaga det icke, ty de se icke ljuset utan vända sina
hjärtan från mig för människobudens skull.

’I det släktledet skola icke-judarnas tider fullbordas’
(L&F 45:28–30; kursivering tillagd.)

Vi kommer att veta när icke-judarnas tider närmar sig sin
fullbordan genom dessa tecken:

’På den dagen skall man få höra om krig och rykten om krig,
och hela jorden skall skakas, och människornas hjärtan
skola försmäkta, och de skola säga, att Kristus uppskjuter
sin tillkommelse till världens ände.

Människornas kärlek skall kallna, och orättfärdigheten skall
flöda över’ (L&F 45:26–27).

’Åter, detta evangelium om riket skall predikas i hela världen
till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma,
eller de ogudaktigas undergång’ (Joseph Smith 1:31).

Bevittnar vi inte uppfyllelsen av dessa tecken idag? Evangeliet
utsträcks till alla nationer som tillåter våra missionärer att
genomtränga deras länder. Kyrkan blomstrar och tillväxer.
Men i oförminskad vrede, och i fruktan över att hans tid är
kort – och det är den – försöker Satan, alla människors stora
fiende, förstöra allt det som vi håller kärt” (”Prepare Yourself
for the Great Day of the Lord”, New Era, maj 1982, s 47).

Läran och förbunden 45:32 – ”Heliga platser”
Frälsaren sade att hans
lärjungar inte skulle
erfara alla de förskräck-
liga domarna i de sista
dagarna om de står på
heliga platser. Vad är
detta för heliga platser?
President Ezra Taft 

Benson lärde: ”Heliga män och kvinnor står på heliga platser
och dessa heliga platser utgörs av våra tempel, våra hem och
stavar i Sion” (Come unto Christ [1983], s 115).

Herren uppenbarade mer om dessa heliga platser i Läran
och förbunden 45:64–71, där han undervisade om de heligas
insamling och upprättandet av Sion.

Läran och förbunden 45:60–61 – Översatte Joseph
Smith det Nya testamentet?
Läran och förbunden 45:60–61 syftar på Joseph Smiths
översättning av King James Bible. (För ytterligare information,
se ”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden 35:20–21 (s 46).

Läran och förbunden 45:68 – Vad menas med Sion?
Se informationen om Sion i ”Människor och begrepp i Läran
och förbunden” (s 233).
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Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–E) när du studerar Läran och
förbunden 45.

Varför bör vi lyssna?

1. Finn och markera de ord och uttryck i Läran och förbunden
45:1–15 som inbjuder oss att ”lyssna” till Herren (sök
efter ”lyssnen” och ”hören”). Hur många gånger blev vi
inbjudna att lyssna till honom?

2. Gör en lista av vad dessa verser lär om Jesus Kristus och
som ger oss goda anledningar till att lyssna på honom.

3. Använd en av anledningarna från listan och förklara varför
det är viktigt för dig.

4. När tycker du att det är svårast att lyssna på Herren?
Hur hjälper denna förteckning dig att bättre lyssna på
honom i ditt liv?

Organisera och tillämpa information

1. Rita följande översikt i din anteckningsbok. Använd en
spalt till var och en av de stora tidsperioder som Frälsaren
talade om i Läran och förbunden 45:16–59. I varje spalt
skriver du upp vad som enligt honom ska hända under
varje tidsperiod.

2. Varför tror du att Herren gav oss denna information?

3. Ange minst två olika sätt varpå informationen i denna
uppenbarelse kan vara viktig i ditt liv.

Analysera budskapet

Jesus sade att hans lärjungar var bedrövade på grund av det
som han hade sagt dem (se L&F 45:34).

1. Gå igenom det Jesus sade i Läran och förbunden 45:26–34
och skriv upp vad det kan ha varit som bekymrade dem.

2. Gå igenom verserna 35–44. Vad sade Jesus, som skulle
kunna ge hans lärjungar goda anledningar till att inte ”vara
bedrövade” (se v 35), oaktat de händelser han profeterat om?

”Stora ting vänta eder”

Anta att din biskop eller grenspresident bad dig hålla ett tal
om de sista dagarna och Jesu Kristi andra ankomst. Han sade
att många människor inriktar sig på de negativa aspekterna
av de sista dagarna och vill att du ska framhålla de positiva

D

C

Profetior i Läran och förbunden 45

Jesu apostlars 
tid

Icke-judarnas
tider

Tiden för 
Jesu Kristi andra

ankomst

Tusenårsriket

B

A

händelser som de rättfärdiga kan se fram emot. Han vill också
att du ska betona vad vi kan göra för att förbereda oss att
möta Frälsaren med glädje när han kommer. Skriv upp tankar
från Läran och förbunden 45 som du skulle vilja använda i
detta tal. Anteckna var du hittade var och en av dessa tankar.

Beskydd mitt i all ogudaktighet

1. Hur kan Herrens lärjungar undkomma ogudaktigheten i de
sista dagarna, enligt Läran och förbunden 45:32?

2. Vilken ytterligare information gav Herren i verserna 62–71?

3. Vad mer kan du lägga till av det som Herren sade i Läran
och förbunden 115:5–6?

4. Skriv ner hur kyrkan varit en plats för ”frid”, ”säkerhet”
eller ”tillflykt” för dig.

Som du redan har lärt dig var den återställda kyrkan
under sina första år fylld med medlemmar som var
entusiastiska och hängivna, men som också var oerfarna
inom det som hör Herren till. De behövde vägledning
angående hur Herren ville ha saker och ting gjorda i sin
kyrka. Läran och förbunden 46 erhölls som svar på frågor
och förvirring angående hur man skulle leda kyrkans
möten och hur man skulle förstå de olika andliga gåvor
som utlovats de troende. Det sätt varpå dessa gåvor ges,
exempel på olika gåvor och instruktioner angående hur
dessa gåvor ska användas finns i denna uppenbarelse.

Läran och förbunden 46
Andens gåvor

E
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 46

Läran och förbunden 46:11 – Alla har fått en gåva
Äldste Marvin J Ashton, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Det förefaller mig som en av livets stora tragedier, när en
person betecknar sig själv som en människa utan talanger eller
gåvor. När vi i avsmak eller missmod tillåter os att sjunka
ned i deprimerad förtvivlan på grund av att vi ringaktar oss
själva, är det en mörk dag för oss och i Guds ögon. Det är inte
bara orätt utan också oförnuftigt om vi kommer fram till att
vi inte har några gåvor, när vi bedömer oss själva efter storlek,
intelligens, medelbetyg, rikedom, makt, ställning eller
utseende . . .

Gud har gett var och en av oss en eller flera speciella gåvor . . .
Det åligger oss att söka efter och bygga på de gåvor Gud
har gett oss. Vi måste komma ihåg att var och en av oss är
skapad i Guds avbild. Det finns inga obetydliga människor.
Alla är betydelsefulla för Gud och för sin nästa” (Nordstjärnan,
jan 1988, s 17).

Läran och förbunden 46:11–29 – Är detta en
fullständig uppräkning av de andliga gåvorna?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apost-
larnas kvorum, betonade att ”andliga gåvor är obegränsade
i antal och oändliga i sin mångfald. De som finns upptagna
i skrifterna är bara exempel på det överflöd av gudomlig
nåd som en barmhärtig Gud ger dem som älskar och tjänar
honom” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s 371).
Förutom i Läran och förbunden 46 finns andliga gåvor
uppräknade i Första Korintierbrevet 12 och Moroni 10.

Till sina lustars
tillfredsställelse (v 9) – Göra
det av själviska orsaker

Urskilja (v 23, 27) – Se och
förstå skillnader, bedöma

Överträdelse (v 4) – Synd

Försonat sig (v 4) –
Omvänt sig

Äldste Marvin J Ashton nämnde några av de gåvor som det
inte ofta talas om: ”Gåvan att fråga; gåvan att lyssna; gåvan
att uppfatta och använda en stilla, tyst röst; gåvan att kunna
gråta; gåvan att undvika stridigheter; gåvan att vara trevlig;
gåvan att undvika tomma upprepningar; gåvan att söka det
som är rättfärdigt; gåvan att inte döma; gåvan att be Gud om
vägledning; gåvan att vara lärjunge; gåvan att hysa omsorg;
gåvan att kunna begrunda; gåvan att hålla bön; gåvan att
bära ett mäktigt vittnesbörd och gåvan att motta den Helige
Anden” (Nordstjärnan, jan 1988, s 17).

Läran och förbunden 46:15 – ”De olika ämbetena”
”De olika ämbetena” syftar på prästadömsledarnas uppgifter
i kyrkan.

Läran och förbunden 46:16 – ”Olika slags
kraftyttringar”
Att förstå ”olika slags kraftyttringar” är att veta om en
andlig manifestation kommer från Herren eller inte (se även
Joseph Smith 1:22).

Läran och förbunden 46:24–25 – Gåvan att tala
tungomål och gåvan att översätta tungomål
Dessa gåvor visar sig oftast i kyrkan i samband med missions-
arbete, när missionärer lär sig främmande språk och under-
sökare kan förstå evangeliet när det undervisas till dem och få
ett vittnesbörd. Profeten Joseph Smith lärde: ”Tungomålsgåvan
gavs för predikan bland dem, vars språk man inte förstår,
såsom på pingstdagen, och det är icke nödvändigt, att tungo-
målsgåvan läres särskilt i Kyrkan, ty envar som har den
Helige Anden, kan tala om det, som hör Gud till, i sitt eget
språk såväl som i ett annat; ty tro kommer icke genom tecken
utan genom att höra Guds ord” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 128).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 46.

Finn Herrens svar

1. Läs kapitelingressen till Läran och förbunden 46. Vad ville
Herren ge råd om i denna uppenbarelse?

2. Vad var Herrens råd, enligt verserna 1–8?

3. Vilken ytterligare information får vi av Herrens
undervisning i 3 Nephi 18:28–32?

Att hjälpa nya medlemmar förstå

Skriv upp tre tankar som du tror är viktiga för nya med-
lemmar i kyrkan att förstå om de andliga gåvor som beskrivs
i Läran och förbunden 46. Skriv upp den vers eller de verser
där du fann varje tanke och ge en kortfattad förklaring till
ditt val.

B

A
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Sök gåvorna

1. Utgå från Läran och förbunden 46:8–12 och skriv upp vad
Herren vill att vi ska förstå om Andens gåvor.

2. Fundera över de gåvor som nämns i verserna 13–27 och av
äldste Ashton i ”Förstå skrifterna” för verserna 11–29. Skriv
om två gåvor som du skulle vilja ha. Förklara varför du skulle
vilja ha dem och tänk på vad Herren sade i verserna 8–12.

Alltsedan kyrkan organiserades har Herren befallt att
uppteckningar ska föras (se L&F 21:1). Skrifterna lär att
vi kommer att dömas utifrån de böcker och uppteckningar
som förs (se Upp 20:12; L&F 128:7). Korrekta historiska
uppteckningar har varit en viktig källa till evangeliets
undervisning och att bygga upp ett vittnesbörd sedan
Adams dagar (se Moses 6:5–6, 45–46; 1 Ne 3:19–20;
Mos 1:2–5). När du läser i Läran och förbunden 47 om
John Whitmers kallelse som kyrkans historiker, fundera
då över hur du kan tillämpa detta på dig själv när du
för viktiga historiska uppteckningar.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 47

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 47.

Att veta vad som ska skrivas

1. Hur kunde John Whitmer veta vad han skulle ta med i sina
historiska uppteckningar, enligt Läran och förbunden 47?

2. Hur har du blivit välsignad därför att någon har fört en
historisk uppteckning?

3. På vilka sätt kan en uppteckning som du för vara till
välsignelse för andra människor?

A

Ställning (kapitelingressen) – Kallelse eller position

Läran och förbunden 47
Kallad att vara historiker

C

President Spencer W Kimball gav rådet: ”Skaffa er en anteckningsbok . . .
en dagbok som håller i alla tider och kanhända kommer änglarna att citera
den i evigheter. Börja idag och skriv om det du gör, dina innersta tankar, dina
framgångar och misslyckanden, ditt umgänge med andra människor, dina
triumfer, dina intryck och ditt vittnesbörd” (”Kanhända kommer änglar att
citera den”, Nordstjärnan, jun 1977, s 25).

Kyrkans medlemmar fortsatte att samlas i Kirtland i Ohio,
som svar på den uppenbarelse som gavs i december 1830
(se L&F 37; se även L&F 38). Ledarna visste emellertid
att Kirtland inte var platsen för Sion. Å andra sidan visste
de ännu inte vart Sion skulle ligga. Hur lång tid skulle
medlemmarna vara i Kirtland? Skulle de vara där en kort
tid innan de flyttade till Sion? Läran och förbunden 48
togs emot som svar på profeten Joseph Smiths frågor
om detta. Denna uppenbarelse är ett av många exempel
i skrifterna som visar att Herren ger råd i timliga
angelägenheter och att det som är timligt ofta påverkar
det som är andligt.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 48

Bröderna från öster (v 2) –
De medlemmar i kyrkan som
kom till Ohio från New York
och Pennsylvania

Där I nu bon (v 1) – Era hem

Såsom edra omständigheter
medgiva (v 1) – Bäst för era
behov

Läran och förbunden 48
Köp mark i Kirtland
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Läran och förbunden 48:6 – Insamlingen äger rum
under ledning av första presidentskapet
Vi behöver inte bli bedragna angående de heligas insamling
eller byggandet av Sion i de sista dagarna. Som president
Harold B Lee sade: ”Herren har helt klart lagt ansvaret att
leda insamlingsarbetet i händerna på de ledare i kyrkan, till
vilka han uppenbarar sin vilja om var och när sådana insam-
lingar skall äga rum i framtiden . . . [Kyrkans medlemmar]
skall inte oroa sig förrän sådana instruktioner gives dem genom
uppenbarelse från Herren till den rättmätiga auktoriteten”
(Ye Are the Light of the World [1974], s 167).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 48.

Finn svaren

Läs ingressen till Läran och förbunden 48 och verserna 1–6.
Besvara följande frågor:

1. Vad sade Herren som visade att de heligas slutliga
insamlingsplats inte skulle vara Kirtland i Ohio?

2. Vad sade Herren att de heliga skulle göra?

3. Vad skulle de använda sina pengar till?

4. Vad sade Herren att de heliga själva kunde bestämma, eller
”såsom det synes dem gott” (v 3)? (Se även L&F 58:26–29;
62:4–5.)

Vad skulle du svara, om någon sade till dig: ”Det spelar
egentligen ingen roll vad man tror på. Det enda som
betyder något är att man lever ett gott liv?” Tror du att
trosuppfattningar påverkar vårt sätt att leva? Skulle det
påverka vårt liv om dessa trosuppfattningar förändrades?
På vilka sätt har insikter om eviga sanningar påverkat
ditt sätt att leva?

”Skakarna” var en religiös grupp med ett stort antal
medlemmar i närheten av Kirtland i Ohio. Några av
deras trosuppfattningar skilde sig från det återställda
evangeliets lärdomar. När du läser om varje lärdom, som
Herren betonade i Läran och förbunden 49, fundera då
på hur kunskapen om denna speciella sanning kan påverka
vårt sätt att leva.

Läran och förbunden 49
Budskap till ”Förenade sällskapet

för troende på Kristi andra ankomst”
(Skakarna)

A

Ett tidigt ”skakar”-möte

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 49

Läran och förbunden 49:8 – Vilka ”heliga män”?
President Joseph Fielding Smith sade att de ”heliga män”
som omtalas i Läran och förbunden 49:8 ”är förvandlade
personer, till exempel Johannes uppenbararen och de
tre nephiterna, som inte tillhör denna generation och ändå
befinner sig i köttet på jorden för att utföra en speciell
mission fram till Jesu Kristi ankomst” (Church History and
Modern Revelation, del 1, s 209).

Läran och förbunden 49:24–25 – Profetior som vi
ser är på väg att uppfyllas
Skakarna trodde att Kristi andra ankomst redan hade ägt rum.
Läran och förbunden 49:24–25 handlar om två profetior som
skulle komma att uppfyllas före Kristi andra ankomst. Vid
tiden för denna uppenbarelse var det inte mycket som tydde
på att någon av dessa profetior höll på att uppfyllas. I vår
tid har vi emellertid sett hur Sion blomstrat i bergen i västra
Förenta Staterna och hur miljontals lamaniter kommit in i
kyrkan och haft framgång.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 49.

Rätta till den falska läran

1. Dela upp en sida i din anteckningsbok i två spalter. I ena
spalten skriver du ner skakarnas trosuppfattningar som
direkt eller indirekt framgår av Läran och förbunden 49.
I den andra spalten skriver du ner vad Läran och förbunden
49 lär om trosuppfattningarna i din första förteckning.

2. Välj en av skakarnas trosuppfattningar och hitta ett skrift-
ställe i Bibeln som rättar till den felaktiga läran. Skriv
den som en tvärhänvisning bredvid förklaringen som du
skrev ner i den andra spalten.

A

Blomstra (v 24, 25) –
Välsignas, ha framgång

Tala till dem (v 4) – Förklara
sanningen på ett sätt som gör
att de förstår den
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3. Vilken skillnad tror du att det gör att förstå de sanna
lärdomarna som beskrivs i denna uppenbarelse?
Med andra ord, vad spelar det för roll vad man tror på?
Använd i ditt svar ett exempel från en lära som Herren
redogjorde för i Läran och förbunden 49 och förklara hur
den kan påverka ditt sätt att leva nu och i evigheten.

Vid den tidpunkt då kyrkan organiserades var det en
vanlig uppfattning bland en del kristna kyrkor att Andens
gåvor gav upphov till fysiska reaktioner. De människor
som antogs vara fyllda av Anden under religiösa samman-
komster gjorde till exempel sådana ting som att tala högt
på okända språk, krypa omkring på golvet, falla i trans,
erfara en ”syn” av något slag under ett svimningsanfall,
och så vidare. Även om nya medlemmar fick ett vittnes-
börd om det återställda evangeliet så lämnade de inte
omedelbart några av sina gamla vanor eller traditioner
bakom sig. Följaktligen visade sig dessa märkliga uppträ-
danden ibland på mötena i den nyligen återställda kyrkan.

Parley P Pratt, som senare blev en av de första med-
lemmarna i de tolv apostlarnas kvorum, stördes av dessa
märkliga uppträdanden och sökte råd av profeten Joseph
Smith. Som svar gav Herren profeten den uppenbarelse
som finns i Läran och förbunden 50.

Satan fortsätter att försöka bedraga och förblinda oerfarna
heliga med skickliga imitationer av Anden. När du läser
Läran och förbunden 50, sök då efter råd som kan hjälpa
dig att undgå att bli bedragen. Sök också efter sanningar
angående hur Anden verkar så att du bättre kan ta emot
dess påverkan och välsignelser.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 50

Motståndaren (v 7) – Satan

Gripna däri (v 33) –
Övervunnen av den falske
anden

Förmaning (v 37) –
Uppmuntran
och undervisning

Fenomen (kapitelingressen) –
Ovanliga händelser

Vederstyggligheter (v 4) –
Stötande och ogudaktigt
beteende

Skrymtare (v 6–8) –
Människor som låtsas var
rättfärdiga men som inte
är det

Läran och förbunden 50
Insikt om hur Anden verkar

Läran och förbunden 50:24 – Tillväxa i ljus mot
fullkomlighet

Profeten Joseph Smith sade:
”Vi tror, att Gud har skapat
människan med ett sinne, som
är mottagligt för lärdom, och
med själsförnödenheter, som
kunna utvecklas i förhållande
till den flit och uppmärksam-
het, varmed hon följer det
från himlen skänkta ljuset. Ju
närmare människan kommer
fullkomligheten, desto klarare
bliver hennes synpunkter och

större hennes glädje, till dess hon slutligen har övervunnit sitt
livs onda och förlorat varje begär och lust för att synda. Som
de forngamla når hon till sist den grad av tro, att hon inhöljes
i sin Skapares makt och härlighet och upptages för att bo hos
honom. Vi framhålla emellertid också, att detta är ett tillstånd,
som ingen människa någonsin når på ett ögonblick” (History
of the Church, del 2, s 8).

Läran och förbunden 50:30–34 – Urskilja Andar
Herren råder kyrkans medlemmar i denna uppenbarelse
att be om att få veta om någon till synes andlig händelse,
aktivitet, lärdom eller person kommer från Gud. Om en
person är ärlig och uppriktig så kommer svaret att tillkän-
nages genom den Helige Andens kraft. Läran och förbunden
6:22–24; 8:2–3 och 9:7–9 är några andra skriftställen som
du har studerat och som hjälper dig att känna igen den Helige
Andens bekräftande inflytande. Dessutom lär Läran och
förbunden 46 att urskillningens gåva ges till biskopar och
andra ledare i kyrkan som har prästadömets nycklar. Deras
råd kan hjälpa oss att undgå att bli bedragna.

President George Q Cannon, som var rådgivare i första
presidentskapet, sade: ”En av evangeliets gåvor som Herren
har lovat dem som ingår förbund med honom är gåvan
att urskilja andar – en gåva som många inte tänker på och
troligen sällan ber om, men ändå är det en gåva som är
av högsta värde och som varje sista dagars helig bör åtnjuta . . .
Ingen sista dagars helig bör vara utan denna gåva, eftersom
det finns en sådan mångfald av andar i världen som strävar
efter att bedraga och leda vilse” (Gospel Truth, del 1, s 198).

Studera skrifterna
Gör aktivitet B och två av de andra aktiviteterna (A, C eller D)
när du studerar Läran och förbunden 50.

Identifiera konsekvenserna

Läs Läran och förbunden 50:1–9 och besvara följande frågor:

1. Vad blev följden när ett kyrkans råd gick samman inför
Herren med förenade hjärtan?

2. Hur blir den välsignad som är ståndaktig i tro?

3. Vad är följderna av skrymteri?

A
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Lärarens och elevens roller

I Läran och förbunden 50:10–22 förklarade Herren att både
den som predikar evangeliet och den som tar emot denna
predikan, har ansvaret att se till att den andliga inlärningen
äger rum.

1. Utgå från dessa verser och skriv upp de ansvar man har
när man ska undervisa om evangeliet.

2. Skriv upp de ansvar man har om man ska ta emot
undervisningen.

3. Vad händer, enligt Herren, om båda fullgör sina
skyldigheter?

4. Hur kan förklaringen i dessa verser hjälpa dig att undgå
att bli vilseledd av dem som predikar falska lärdomar eller
som agerar på sätt som inte godkänns av Herren?

5. Hur kan du tillämpa detta råd från Herren i någon av de
klasser i kyrkan som du tillhör?

Förklara symboliken

1. Vad jämförde Gud andlig kunskap med i Läran och
förbunden 50:23–25?

2. Varför är detta en så bra symbol? Ge ett exempel på hur
denna symbol fungerar i vårt dagliga liv och jämför detta
med hur det liknar vårt andliga liv.

Lär mer om Herren

1. Vad lär du dig om Herren genom det han säger i Läran och
förbunden 50:40–46? (När du besvarar denna fråga, tänk då
på syftet med denna uppenbarelse.)

2. Välj ut någonting från dessa verser som gjorde särskilt stort
intryck på dig. Skriv ner varför det gjorde intryck på dig.

D

C

B

I Läran och förbunden 48:2 befallde Herren kyrkans
medlemmar i Ohio att dela upp sina landområden för att
de heliga från de östra staterna skulle kunna samlas där.
En grupp från Colesville i New York anlände strax innan
uppenbarelsen gavs som finns i Läran och förbunden 51.
De befann sig i Thompson i Ohio (i närheten av Kirtland),
där Leman Copley (som presenterades i L&F 49) hade
över 280 hektar mark som han förberedde för de heligas
insamling. Tidigare uppenbarelser (L&F 41–42) hade
klargjort att det var biskopens ansvar att hjälpa kyrkans
medlemmar med deras timliga angelägenheter. Biskop
Edward Partridge bad profeten Joseph Smith om väg-
ledning angående hur han skulle agera i sitt ämbete och
hjälpa de heliga från Colesville att bosätta sig i Thompson.
Profeten vidarebefordrade biskop Partridges frågor till
Herren och i kapitel 51 finns Herrens vidare instruktioner
angående helgelselagen. (Denna lag uppenbarades i
L&F 42:30–55.)

När du studerar Läran och förbunden 51, fundera då över
vad du gör för att hjälpa de behövande i ditt område.
Hur hjälper principerna i denna uppenbarelse dig att
bättre förstå vad du bör göra?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 51

Läran och förbunden 51:5 – ”Han skall icke få
behålla gåvan”
Läran och förbunden 51:3–5 förklarar att de människor som
lever under helgelselagen ger, eller helgar, allting till kyrkan.
Biskopen ger dem sedan vad de behöver ”enligt [deras]
omständigheter” (v 3). Vidare ger biskopen dem ett intyg på

Förvaltare (v 19) – Person
som fått i uppdrag att ta
hand om någonting

Utvandrade (kapitelingress)
– Flyttade

Andelar (v 3–5) – De
landområden och ägodelar
som var nödvändiga för att
kunna försörja sig

Läran och förbunden 51
Vidare instruktioner 

om helgelselagen
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egendomen – vilket innebär att de äger vadhelst de får ta
emot av biskopen. När en person ger mer till kyrkan än vad
han eller hon får tillbaka överförs denna extra del till biskopens
förrådshus för att användas till att ta hand om de behövande.
Detta är ”gåvan” som nämns i vers 5. Den här uppenbarelsen
klargör att om en person lämnar kyrkan kan det som gavs
till honom eller hennes behållas, men det som hamnat i
förrådshuset kan inte återlämnas.

De gåvor vi ger i form av tid, arbete och pengar fyller biskopens förrådshus
med sådant som används till att tillgodose de fattigas och behövandes behov.

Läran och förbunden 51:10–11 – Att ge helgade
pengar till ”någon annan församling”
”Någon annan församling” syftar på en annan gren i kyrkan.
Meningen med det råd som ges här är att ”någon annan för-
samling inte kan göra anspråk på det som grenen i Colesville
äger” (Hyrum M Smith och Janne M Sjodahl, Doctrine and
Covenants Commentary, rev uppl [1972], s 299). Biskopar upp-
muntras att hjälpa de fattiga, oavsett vilken kyrka de tillhör.

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 51.

Vad betyder det?

Vad betyder det, enligt Läran och förbunden 51:3, att varje
man kommer att få i ”i förhållande” till sina behov under
helgelselagen?

Hur gör man idag?

1. Fråga en ledare i kyrkan hur biskopen tar hand om de
behövande i kyrkan idag. Skriv ner vad du lärde dig i dina
anteckningsbok.

2. Förklara vad du kan göra för att hjälpa de fattiga och som
liknar den metod som beskrivs i Läran och förbunden 51.
Ta också med vad ”förrådshuset” motsvarar i dagens kyrka
och vad du kan ge till det.

B

A

Att ta emot en missionskallelse är spännande för en
blivande missionär och hans eller hennes familj och
vänner. Strax efter att en kyrkans konferens hade hållits
den 3–6 juni 1831 utsåg Herren mer än trettio män att
resa till Missouri – däribland profeten Joseph Smith. De
skulle färdas två och två och predika på vägen. Herren gav
dem ett speciellt löfte att när de kom till Missouri så skulle
han uppenbara för dem deras ”arveland” (L&F 52:5),
vilket de tolkade som Sions stad, eller det Nya Jerusalem.
Kan ni föreställa er vad spännande det måste ha varit att
ta emot en sådan missionskallelse?

På samma sätt som dagens
missionärer behövde de missio-
närer som kallades i Läran
och förbunden 52 instruktioner
och råd om hur de skulle bli
framgångsrika. Herren gav dem
ett ”mönster” (v 14) för hur
de skulle bli dugliga rättfärdig-
hetspredikanter. Herrens 

råd är inte bara till hjälp för oss när vi eftersträvar att bli
godtagbara för honom, utan hjälper oss också att undgå
att förledas av dem som inte är hans sanna representanter.

Läran och förbunden 52
Sion, det Nya Jerusalem, uppenbaras
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 52

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 52.

Ett mönster

I Läran och förbunden 52:14–19 gav Herren ett ”mönster” för
hur man undgår att förledas.

1. Gå igenom dessa verser och skriv upp egenskaperna hos
dem som Gud ”antager” och som ”är av Gud”.

2. Skriv upp hur de blir välsignade som får dessa egenskaper.

Råd till missionärer

Uppenbarelsen i Läran och förbunden 52 var särskilt riktad till
de män som Herren kallade att verka som missionärer. Skriv
tre saker som du tror att nutida missionärer kan lära sig av det
som Herren sade till dessa män.

Var och en av vår himmelske Faders barn har fått unika
gåvor och talanger. När en person utvecklar sina talanger
och gåvor och använder dem för att hjälpa sina med-
människor har alla nytta av dem. Aposteln Paulus jäm-
förde de olika gåvorna och talangerna med olika delar
av den mänskliga kroppen (se 1 Kor 12). Om alla var
ett huvud, till exempel, vem skulle då utföra händernas
arbete? Eller om alla var händer, vem skulle då tänka?

Läran och förbunden 53
Sidney Gilberts kallelse

B

A

Sålla honom såsom agnar
(v 12) – Att skilja agnar från
sädeskorn, men i det här
fallet innebär det ”att få makt
över honom”

Förkrossad (v 15–16) –
Botfärdig och ödmjuk

Avgudadyrkan (v 39) –
Att värdera någonting högre
än Gud

Helga (v 2) – Inviga

En kvarleva av Jakob
(v 2) – En liten del av
Israels hus

Arvingar (v 2) –
Människor som har laglig
rätt att ärva landet

Vilka gåvor och talanger har du? Hur kan du använda
dem till välsignelse för dina medmänniskor och uppbyg-
gandet av Guds rike? Läran och förbunden 53 är ett
exempel på hur Herren kallade en man att verka i hans
rike i enlighet med den mannens gåvor och talanger.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 53

Läran och förbunden 53:4 – ”Agent för kyrkan”
Sidney Gilbert drev tillsammans med Newel K Whitney en
affär i Kirtland i Ohio. I Läran och förbunden 53 kallades han
av Herren att vara agent för kyrkan, eller att göra affärer för
kyrkan. ”Sidney Gilbert var en skicklig affärsman . . . Herren
skulle samla sina heliga på en ny plats, ja, i Missouri, och
de behövde män som Sidney Gilbert att göra affärer för dem.
Skicklighet i affärer, när det helgas till människors bästa, är
lika bra och nödvändigt som så kallade andliga gåvor. Det är
endast när detta används i själviska och giriga syften som
det kan bli en snara och till förbannelse. I Herrens tjänst är det
till välsignelse. Som affärsman kunde han hjälpa till med att
bygga upp kyrkan” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 313).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 53.

Använd dina talanger för att hjälpa
till att bygga upp av Guds rike

1. Herren kallade Sidney Gilbert att vara affärsman för
kyrkan, men vad måste han göra, enligt Herren, för att
kvalificera sig för denna kallelse?

2. Hur tror ni att detta råd påverkade hans sätt att sköta
affärerna?

3. Fundera över någon talang som du har. Hur kan du
använda denna talang så att den är till välsignelse för
Herrens rike?

A

Utkorelse (v 1) – Att vara utvald
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Det kan vara nedslående och prövande att sträva efter
att utföra Herrens vilja när man förhindras av andra
människors olydnad och ogudaktighet. Ett enkelt exempel
på detta kan vara att besöka en klass i kyrkan där man
försöker lära sig av och känna den Helige Anden, men
att man hindras genom andra personers uppförande i
klassen från att få den slags upplevelse som man hoppas
på. Läran och förbunden 54 tar upp en sådan situation där
en grupp människor som strävar efter att hålla Herrens
bud hindras att göra detta på grund av andra människors
olydiga handlingar.

I denna studieväglednings
inledning till Läran och
förbunden 51 läste du om en
grupp heliga från Colesville i
New York, som bosatte sig
i Thompson i Ohio på Leman
Copleys gård. Broder Copley,
efter att ha återvänt från
en mission till ”Det förenade
sällskapet av troende på Kristi
andra tillkommelse” (Skakarna;
se L&F 49), bröt det förbund
han tidigare ingått att helga sitt
land och vägrade låta de heliga

från Colesville bosätta sig på ”hans” egendom. Trofasta
medlemmar i kyrkan – särskilt grenspresidenten, Newel
Knight – sökte Herrens råd genom profeten Joseph Smith
angående denna situation. Uppenbarelserna i Läran och
förbunden 54 och 56 kom som svar på detta.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 54

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 54.

Omintetgjorts (v 4) –
Inte längre gällande eller
bindande

Förbliva (v 2) – Vara trofast,
fortsätta verka

Förkrossade (v 3) – Sorgsen
över synden och villig att lyda

Läran och förbunden 54
Förbund och konsekvenser

Sätt det i perspektiv

Gå igenom den historiska bakgrunden till Läran och
förbunden 54 (se kapitelingressen och inledningen i denna
studievägledning). Lägg märke till hur Herren introducerade
sig själv i vers 1.

1. Vilket budskap tror du att Herren sände till Leman
Copley och de heliga från Colesville genom att introducera
sig på detta sätt?

2. Hur kan detta perspektiv påverka dina ord, tankar och
handlingar idag?

Vikten av förbund

Vad lär Läran och förbunden 54 om förbund? Beakta
uppenbarelsens historiska bakgrund när du skriver ditt svar.

President Ezra Taft Benson lärde att ”män och kvinnor
som överlämnar sina liv åt Gud upptäcker att han kan
göra mycket mer av deras liv än de själva kan. Han
fördjupar deras glädje, ökar deras klarsyn, upplivar deras
förstånd, stärker deras muskler, upplyfter deras ande,
mångfaldigar deras välsignelser, förökar deras möjligheter,
tröstar deras själ, ger dem vänner och utgjuter frid
över dem” (”Jesus Kristus: Gåvor och förväntningar”,
Nordstjärnan, dec 1987, s 4). Oavsett vilka gåvor
och talanger du har så kommer de att utvecklas när de
med Herrens hjälp används i hans tjänst.

Uppenbarelsen i Läran och förbunden 55 riktades till
William W Phelps. När du läser denna uppenbarelse,
lägg då märke till vad Herren inbjöd honom att göra och
vad han hade för avsikt med broder Phelps gåvor.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 55

Läran och förbunden 55:1 – Vem var W W Phelps?
William Wines Phelps var en framgångsrik tryckare, lärare
och politiker i New York. Hans ”första kontakt med kyrkan
ägde rum när han köpte [ett exemplar av] Mormons bok . . .
Han satt uppe hela natten och jämförde Mormons bok med

Förkrossad (v 3) – Sorgsen över synden och villig att
omvända sig

Läran och förbunden 55
W W Phelps kallas till verket

B

A
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Bibeln’. Följande morgon utropade
William: ’Jag tänker bli medlem i den

här kyrkan. Jag är övertygad om
att den är sann’” (Susan Easton
Black, Who’s Who in the Doctrine
and Covenants [1997], s 223).

Broder Phelps bar senare följande
vittnesbörd om Mormons bok:

”Det är en god bok och ingen ärlig
person kan läsa den utan att känna

tacksamhet mot Gud för den lärdom
som den innehåller . . .

Närhelst jag har begrundat Mormons bok och sett fram mot
den härlighet som kommer att förverkligas genom den,
och genom Guds tjänare, har jag fyllts med hopp, fyllts med
ljus, fyllts med glädje och fyllts med tillfredsställelse. Vilken
underbar bok! Vilken underbar skatt!” (”Letter No 10”,
Messenger and Advocate, sep 1835, s 177).

W W Phelps verkade som ”tryckare till kyrkan” (L&F 57:11).
Mitt under tryckningen av Befallningarnas bok i Missouri
1833 anfölls hans tryckeri av en pöbelhop och förstördes. Han
hjälpte senare till med att trycka 1835 års utgåva av Läran
och förbunden. Han skrev många psalmer för kyrkan. En av
dem är ”Den himmelska elden”, som sjöngs vid invigningen
av templet i Kirtland. Han avföll från kyrkan år 1839 och
blev bitter fiende till profeten Joseph Smith. År 1840 omvände
han sig och blev på nytt medlem i kyrkan. Han avled i Utah
år 1872, vid åttio års ålder.

Läran och förbunden 55:4 – Små barns
undervisning är välbehaglig för Herren
President Gordon B Hinckley lärde: ”Till ungdomarna vill
jag säga: Skaffa er all utbildning ni kan. Utveckla både
intellektuella och praktiska färdigheter. Utbildning är nyckeln
till möjligheter. Herren har ålagt er, som medlemmar i
kyrkan, skyldigheten att studera och lära andliga ting, ja, men
också timliga ting. Skaffa er all utbildning ni kan, även om
det innebär stora uppoffringar när ni är unga. Det kommer
att vara till välsignelse för era barn. Ni kommer att vara till
välsignelse för kyrkan eftersom ni då med heder återspeglar
detta verk” (Teachings of Gordon B Hinckley [1997], s 172).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 55.

Hur gick det?

1. Gå igenom citatet av president Ezra Taft Benson i denna
studieväglednings inledning till Läran och förbunden 55.
Vilka ord i Läran och förbunden 55:1 tror du kan ha
varit viktiga för William W Phelps att lägga märke till för
att kunna ta emot den typ av välsignelser som president
Benson utlovade?

2. Du undrar kanske om broder Phelps följde råden i denna
uppenbarelse. I kyrkans psalmbok finns många av de
psalmer som William W Phelps skrev (däribland ”Den
himmelska elden”, ”Han kommer, Förlossar’n för Israels

A

hus”, ”Pris åt den man”, ”Stilla, höj din stämmas ljud”,
och ”O Gud, som bor där ovan”). Även om han under en
tid var borta från kyrkan är hans psalmer ett exempel på
hur han använde sina gåvor för att bygga upp Guds rike.
Skriv i din anteckningsbok om hur en av hans psalmer
gjorde intryck på dig när du läste den eller hur den tidigare
inspirerat dig.

Läran och förbunden 56 innehåller en fortsättning på de
råd som gavs till de inblandade i konflikten i Thompson
i Ohio (se kapitelingresserna till L&F 51 och 54, såväl som
inledningarna i denna studievägledning). Herrens råd
i denna uppenbarelse kan emellertid tillämpas på många
situationer – förflutna, nuvarande och framtida. Alltefter-
som du läser, sök då efter vilka slags handlingar som
Herren betecknade som misshagliga för honom, vad han
sade om följderna av sådana handlingar och vad han
sade att vi kan göra för att förhindra sådana synder eller
omvända oss från dem.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 56

Fräta (v 16) – Förorena,
fördärva

Förtörnelse (v 1) – Rättfärdig
vrede

Läran och förbunden 56
De som inte är ödmjuka tillrättavisas
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Läran och förbunden 56:2 – Hur kan en person
”taga sitt kors”?
I Joseph Smiths översättning av Matteus 16:26 står det:
”Att ta på sig sitt kors är att förneka sig all ogudaktighet,
varje världsligt begär och att hålla mina bud.”

Läran och förbunden 56:8 – Omvändelse från
högmod
President Ezra Taft Benson lärde: ”Botemedlet mot högmod
heter ödmjukhet – saktmod, undergivenhet . . . Det är
ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande” (Nordstjärnan,
jul 1989, s 5). President Benson fortsatte med att säga att
vi kan ”välja att vara ödmjuka” genom att:

• ”Sätta” (respektera eller värdera) andra ”lika högt som
oss själva”.

• Följa råden från våra ledare i kyrkan.

• ”Förlåta dem som sårat oss.”

• ”Osjälviskt tjäna andra.”

• Gå på mission och förkunna evangeliet.

• Ofta komma till templet.

• ”Bekänna och överge våra synder och födas av Gud.”

• ”Sätta [Gud] främst i vårt liv.”

Läran och förbunden 56:8 – Vilken befallning hade
Ezra Thayre fått tidigare?
Profeten Joseph Smith hade tidigare gett råd till Ezra Thayre
om den egendom som han hade helgat åt Herren. Uppen-
barligen började han känna ånger inför överlämnandet av
landområden till andra människor. Hans själviskhet hindrade
honom från att gå på mission och att kunna hjälpa till med
invigningen av Sions land.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 56.

Uppror: Konsekvenser och botemedel

1. I Läran och förbunden 56 talade Herren om vissa
medlemmars högmodiga och upproriska handlingar.
Han berättade också vad som händer de högmodiga eller
upproriska. Dessutom rådde han dem vad de skulle
göra för att förhindra eller omvända sig från högmod
och upproriskhet. Gör en översikt enligt nedan i din
anteckningsbok. Fyll i vad Herren sade i verserna 1–15.
Ange vilken vers du fann varje punkt på din lista.

Konsekvenser
av högmod

och upproriskhet
Exempel på högmod

och upproriskhet

Botemedel för
att förhindra eller

omvända sig
från högmod och

upproriskhet

A

2. Skriv ner någonting du kommer att göra som en följd av
vad du lärt dig genom denna aktivitet. Förklara varför du
kommer att göra det.

Rik eller fattig?

1. Vilka egenskaper fördömer Herren hos de rika, enligt
Läran och förbunden 56:16? Vad blir följden?

2. Vilka egenskaper fördömer Herren hos de fattiga, enligt
vers 17? Vilka löften gav Herren till de fattiga som är
ödmjuka och trofasta i verserna 18–20?

3. Avsluta följande meningar med utgångspunkt från vad
du lärt dig från dessa verser:

a. ”Jag vill inte bli rik om . . .”

b. ”Jag skulle inte ha något emot att vara fattig om . . .”

Profeten Joseph Smith sade: ”Uppbyggandet av Sion är
en sak, som har intresserat Guds folk i varje tidsålder.
Det är ett ämne, som profeter, präster och konungar har
uppehållit sig vid med särskild glädje och fröjd. De hava
sett framåt med glädjefull förväntan till den dag, i vilken
vi leva, och eldade av himmelsk och fröjdefull förväntan
hava de sjungit och profeterat om denna vår dag”
(History of the Church, del 4, s 609–610).

Under översättningen av Mormons bok lärde sig profeten
Joseph Smith att den amerikanska kontinenten var
platsen för Nya Jerusalem i de sista dagarna, eller Sions
stad (se Eth 13:5–8). Mormons bok utlovar också stora
välsignelser till dem som söker upprätta Sion i de sista
dagarna (se 1 Ne 13:37). De personer som innan kyrkan
hade organiserats besökte profeten för att få veta hur de
kunde hjälpa till med verket, fick svaret att de skulle sträva
efter att upprätta Sions sak (se L&F 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

När kyrkan hade blivit organiserad fortsatte Sion att vara
ett viktigt ämne. Hiram Page skapade kontroverser och
förvirring bland kyrkans medlemmar genom att påstå att
han fått uppenbarelse om platsen för Sion (se L&F 28).
Men Herren tillrättavisade broder Page och sade att Sions
stad låg ”på gränsen till lamaniterna” (L&F 28:9).

Läran och förbunden 57
Sions medelpunkt uppenbaras

B
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Profeten Joseph Smith
lärde sig mer om Sion
när han arbetade på
den inspirerade översätt-
ningen av Bibeln.
Herren uppenbarade ett
långt avsnitt för honom
som saknas i Första
Moseboken, som handlar
om profeten Enok, som

upprättade Sions stad i de dagar som föregick syndafloden
(se Moses 6–7). Strax efter detta uppenbarade Herren
”lagen” för profeten, de andliga och timliga lagar som
kyrkan behövde efterleva för att upprätta Sion (se L&F 42).
I samma uppenbarelse lovade Herren profeten att han
skulle uppenbara den exakta platsen för Sion.

I juni 1831 kallade Herren ett flertal missionärer att
resa till Missouri – som låg på gränsen mellan Förenta
Staterna och Indianernas (eller lamaniternas) territo-
rium. Han lovade att han efter deras ankomst skulle
uppenbara platsen för Sion (se L&F 52). En del av den
grupp som färdades med profeten Joseph Smith anlände
den 17 juli 1831. Andra missionärer kom dit strax därefter.
När profeten funderade över området och över situationen
resulterade hans frågor och vädjanden till Herren i den
uppenbarelse som ingår i Läran och förbunden 57.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 57

Läran och förbunden 57:3–4 – Köpet av
Medelpunkten

”Staden Independence är belägen i en av de mest attraktiva
och hälsosamma delarna av Missouri . . . Det är en gammal
stad. Den lades ut år 1827, men år 1831 var den bara en by.

Svek (v 8) – Oärlighet,
bedrägeri

Enighet (kapitelingress) –
Lydnad

Den är nu förort till Kansas City” (Smith och Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, s 331).

Läran och förbunden 57:4 – ”Gränslinjen mellan
judar och icke-judar”
Den västra gränslinjen i staten Missouri var en del av Förenta
Staternas gränslinje som den då var organiserad vid tiden för
uppenbarelsen i kapitel 57. Landet väster om Missouri var
indianterritorium. Indianerna (eller lamaniterna) kallas här för
”judar” eftersom de är direkta ättlingar till Israels hus. ”Icke-
judar” syftar på de vita bosättarna i Missouri (se L&F 19:27).
Enligt Mormons bok är Amerika en icke-judisk nation.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 57.

Vad bör vara det centrala?

1. Skriv upp de tre frågor som profeten Joseph Smith ställde
till Herren och som finns angivna i ingressen till Läran och
förbunden 57.

2. Gå igenom verserna 1–5 och förklara vilken fråga som
profeten fick svar på och skriv upp hur svaret lyder.

3. Vad kan vi lära oss av detta om vad som är nödvändigt och
viktigt i upprättandet och uppbyggandet av Sion i vår tid?

Hur man driver affärsverksamhet

Det finns vissa timliga (jordiska eller materiella) angelägen-
heter som behöver tas om hand för att Sion ska kunna
upprättas. Följaktligen tar Läran och förbunden 57 upp olika
timliga uppgifter som gavs till män för att grundvalen till
Sion skulle kunna läggas. De råd som gavs kan emellertid
tillämpas på var och en som driver en affärsverksamhet som
är godtagbar i Herrens ögon. Läs de råd som Herren gav
till Sidney Gilbert (v 6, 8–10), biskop Edward Partridge (v 7),
William W Phelps (v 11–12), och Oliver Cowdery (v 13). Utgå
från dessa råd och skriv ner åtminstone fyra viktiga principer
i din anteckningsbok om hur man driver en affärsverksamhet
och förklara hur vi kan tillämpa dessa principer idag.

Om du hade varit medlem i kyrkan i Missouri när Herren
uppenbarade att detta var platsen för Sion och Jerusalem
i de sista dagarna, vad skulle du då vilja att Herren
berättade mer om? 

Läran och förbunden 58
Herrens vilja angående Sion

B

A
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Kyrkans medlemmar vid denna tidpunkt sökte ivrigt råd
genom profeten Joseph Smith, och Herren gav uppenbarel-
serna i Läran och förbunden 57 och 58, som innehåller
särskilda råd om Sions nyligen uppenbarade land. Vad
gör du för att hjälpa till med att ”upprätta Sion” (L&F 6:6;
11:6; 12:6) idag? När du läser Läran och förbunden 58
fundera då på hur du kan tillämpa Herrens råd.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 58

Läran och förbunden 58:8–11 – ”Ett rikligt gästabud
med vin utan drägg”
De bilder av ett gästabud som används i Läran och förbunden
58:8–11 är symboler för den allra finaste mat och dryck.
Forntida profeter jämförde de tider när evangeliet inte längre
skulle finnas i sin fullhet med hungersnöd (se Amos 8:11).
Evangeliets återställelse frambringar ett gästabud som kan
tillfredsställa varje andlig hunger. Ett av de stora syftena med
återställelsen är att förbereda människorna för den ”Herrens
nattvard” som sker vid ”Lammets bröllop” (L&F 58:11), eller
med andra ord vid Jesu Kristi andra ankomst.

Läran och förbunden 58:26–29 – ”Det är icke
lämpligt att jag skall befalla i allt ... verka med
iver för en god sak”
Som medlem i de tolv apostlarnas kvorum lärde äldste Ezra
Taft Benson: ”Ibland väntar Herren förhoppningsfullt på att
hans barn skall handla av egen kraft, och när de inte gör detta,

Väntar (v 33) – Dolt och
oväntat

Framstående (v 41) –
Upphöjer sig själv, tror att
man är förmer än andra

Agent (v 49, 51, 55) –
Person som fått myndighet
att handla i en annan
persons ställe

Bedrövelse (v 2–4) –
Prövningar och problem

Guds egendoms stad (v 13) –
Platsen för Guds utvalda folk

Taga sig tillvara (v 15) –
Vara uppmärksam, försiktig

Guds egendoms land (v 17) –
Guds utvalda land

Återkallar (v 32) – Tar bort
eller förändrar befallningen

©
 1

99
8 

G
le

n 
S 

H
op

ki
ns

on

går de miste om det större priset, och Herren lämnar antingen
saken därhän och låter dem ta följderna eller så får han ge en
mer detaljerad förklaring. Jag är rädd för att det oftast är så att
ju mer han måste förklara desto mindre blir vår belöning”
(Nordstjärnan, sep 1977, s 27).

Ett positivt exempel på någon som följde detta råd i Läran
och förbunden 58:26–29 återfinns i en upplevelse som
äldste Vaughn J Featherstone, medlem i de sjuttios kvorum,
berättade om:

”När jag var tio eller elva år kom många
av våra släktingar på besök, det måste
ha varit omkring 35 eller 40 personer.
Mamma hade bjudit dem alla på mid-
dag. Efter middagen gick alla in i det
andra rummet och satte sig ner för att
umgås med varandra. Det fanns högar
med smutsig disk och bestick överallt.
Maten hade inte dukats av och det fanns

smutsiga kastruller och pannor efter alla förberedelser.

Jag minns att jag tänkte att alla senare skulle ge sig av och
att min mamma skulle behöva städa upp alldeles ensam.
En tanke slog mig. Jag började städa upp. Det var innan
de elektriska diskmaskinerna hade kommit. Min mor hade
alltid varit mycket renlig och hon hade lärt oss hur man
skulle diska och torka. Jag satte igång med detta väldiga
arbete. Slutligen, omkring tre timmar senare, hade jag torkat
det sista av disken. Jag hade dukat av all mat, torkat av
alla köksbänkar, diskhoar och golvet. Köket var fläckfritt.

Jag ska aldrig glömma min mammas uppsyn senare på
kvällen när alla gästerna hade gett sig av och hon kom in
i köket för att städa upp. Jag var blöt från bröst till knän.
Att bara se min mammas ansiktsuttryck var värt alla ansträng-
ningar jag hade lagt ner. Det var en blandning av rörelse,
lättnad och stolthet. Jag beslutade mig då för att jag skulle
försöka få tillbaka detta uttryck i hennes ansikte om och
om och om igen” (”We Love Those We Serve”, New Era,
mar 1988, s 19).

Läran och förbunden 58:43 – Bekänn och överge
dina synder

Äldste Spencer W Kimball,
dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde:
”Ingen kan någonsin bli förlåten
för en överträdelse utan omvän-
delse. Man måste blotta sin själ
och erkänna sina avsikter och
svagheter utan ursäkter eller
bortförklaringar. Man måste
erkänna för sig själv att man har
begått en allvarlig synd. När man

har bekänt för sig själv utan att på minsta sätt förringa synden,
eller bortförklara dess allvar, eller tona ner dess betydelse,
och erkänner att den är så stor som den verkligen är, då är man
redo att inleda sin omvändelse” (Love versus Lust, Brigham
Young University Speeches of the Year [5 jan 1965], s 10).

Dessutom bör vi, när våra synder sårar och påverkar andra
människor, bekänna och söka förlåtelse från dessa personer.
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Vissa synder, som överträdelse av kyskhetslagen, fysisk eller
sexuell misshandel, och andra synder som kan påverka
vårt medlemskap i kyrkan, måste bekännas för rätt auktoritet
i kyrkan. Biskopen eller grenspresidenten kan sedan avgöra
vilken ställning personen ska ha i kyrkan och därefter
hjälpa till med omvändelseprocessen. Om du har några frågor
om huruvida det är nödvändigt att bekänna något för
en kyrkans auktoritet så diskutera det med din biskop eller
grenspresident.

Läran och förbunden 58:57 – Landet och
tempelplatsen helgas och invigs

Sidney Rigdon invigde
tempelområdet, som
är beläget i Missouri,
och profeten Joseph
Smith invigde platsen
för templet den
3 augusti 1831. Sidney
Rigdon, Edward
Partridge, W W Phelps,
Oliver Cowdery, Martin
Harris och Joseph
Coe var närvarande.
Profeten skrev att
”det var ett högtidligt

och imponerande ögonblick” (History of the Church, del 1, s 199).

Studera skrifterna
Gör aktivitet B samt aktivitet A eller C när du studerar Läran
och förbunden 58.

Ta en närmare titt

Det måste ha varit oerhört spännande att vara i Missouri vid
den tidpunkt då Herren uppenbarade att detta var platsen för
Sions stad och templet. De heligas nästa uppgift var natur-
ligtvis att arbeta på att bygga upp Sion. De såg inte detta mål
uppfyllas, men Herren hade inte sagt till dem att de skulle
se Sion helt upprättat under deras tid. Utgå från vad du läst
i Läran och förbunden 58 och besvara följande frågor:

1. När skulle Sion krönas med härlighet? (Se v 1–5, 44–46, 56.)

2. Varför sände Herren denna första grupp till Sion?
(Se v 6–13, 44–46.)

3. Hur skulle Sion byggas upp? (Se v 8–13, 44–46, 50–56.)

4. Hur hjälper denna uppenbarelse till att besvara de
två första frågorna som profeten Joseph ställde, enligt
kapitelingressen till Läran och förbunden 57?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 58:26–27

Läs exemplet i ”Förstå skrifterna” för Läran och förbunden
58:26–27 och skriv ner två exempel som du har sett på
hur människor har följt detta råd från Herren. Om du inte
kan komma på några exempel så skriv om hur du tror att
en människa kan leva efter detta råd.

B

A

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 58:42–43

Skriv upp två viktiga omvändelseprinciper som Herren lärde
ut i Läran och förbunden 58:42–43.

Varför tycker en del människor att buden är en börda,
medan andra tycker att de är välsignelser? Vad är syftet
med Guds bud? Hur skulle ditt liv vara annorlunda utan
dem? Vad skulle hända om ett helt samhälle höll Guds
bud? Skulle du vilja bo där? På vad sätt skulle det vara
annorlunda än det samhälle som du bor i nu? När du
läser Läran och förbunden 59, fundera då på hur lydnad
till lagarna och buden i denna uppenbarelse hjälper oss
att frambringa Sion.

Profeten Joseph Smith lärde: ”Gud [har] givit den
mänskliga familjen vissa lagar, som, om de åtlydas, är
tillräckliga för att förbereda henne för denna [celestiala]
vila. Vi draga alltså slutsatsen, att detta var ändamålet
med att Gud gav sina lagar till oss. Om så icke är –
varför och för vad ändamål gåvos de då?” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 49).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 59

Läran och förbunden 59:1–2 – Polly Knights död
Läran och förbunden 59 erhölls den andra söndagen som
profeten Joseph Smith befann sig i Missouri. Innan han tog
emot denna uppenbarelse var profeten närvarande vid Polly
Knights begravning, och verserna 1–2 tycks direkt referera
till denna händelse.

Löften (v 11) – Heliga löften

Anleten (v 15) – Attityder
och uppträdande

Vederkvicka (v 19) –
Uppmuntra

Orättmätigt (v 20) –
Maktmissbruk

Upptända hans vrede (v 21) –
Göra honom ännu argare

Helgades (kapitelingressen) –
Invigdes

Bedrövad (v 8) – Ångerfull
och läraktig

Sakrament (v 9) – Religiösa
aktiviteter i vilka vi visar
vår hängivenhet till Herren

Ägna . . . din andakt (v 10) –
Visa din kärlek och
hängivenhet

Läran och förbunden 59
Befallningar till Sion 

och Sions stavar

C
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”Polly Knights hälsa hade under en tid sviktat, enligt vad
hennes son, Newel sagt. Hon var mycket sjuk under resan
från Kirtland till Missouri. ’Ändå’, säger hennes son, ’ville hon
inte gå med på att avbryta resan. Hennes enda eller största
önskan var att få beträda Sions land och få sin kropp begravd
i det landet. Jag gick och köpte virke till en kista ifall hon
skulle dö innan vi anlände till vår bestämmelseort – så snabbt
försämrades hennes hälsa. Men Herren beviljade hennes
hjärtas önskan, och hon levde länge nog för att komma till det
landet” (History of the Church, del 1, s 199, fotnot).

Joseph Smith skrev: ”Den 7:e var jag närvarande vid syster
Polly Knights begravning. Hon var hustru till Joseph Knights,
d ä. Detta var det första dödsfallet i kyrkan i detta land,
och jag kan säga att en värdig medlem sover i Jesus fram till
uppståndelsen” (History of the Church, del 1, s 199).

Läran och förbunden 59:6 – ”Ej heller göra något
som är detta likt”
Profeter har vid olika tillfällen använt uttryck som ”ej heller
göra något som är detta likt” när de syftar på stöld, äkten-
skapsbrott, abort och mord. President Spencer W Kimball
lärde att alla former av oärlighet liknar stöld (se Nordstjärnan,
apr 1977, s 4–5). President Ezra Taft Benson lärde att ”petting,
hångel, otukt, homosexualitet eller någon annan typ av
omoralisk handling” liknar äktenskapsbrott (Nordstjärnan,
okt 1984, s 12). Äldste Boyd K Packer lärde att ”förutom
då det handlar om de ondskefulla brotten incest eller våldtäkt,
eller då medicinsk expertis intygar att moderns liv äventyras,
eller då ett allvarligt skadat foster inte kan överleva födseln”
är abort liktydigt med att döda (Nordstjärnan, jan 1991, s 78).

Läran och förbunden 59:8 – ”Ett förkrossat hjärta
och en bedrövad ande”
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade: ”Att ha ett förkrossat hjärta
och en bedrövad ande är att vara djupt sorgsen över synden,
att vara ödmjuk och alltigenom botfärdig, att ha uppnått
ärlig och uppriktig omvändelse” (Mormon Doctrine, s 161).

Läran och förbunden 59:15 – ”Icke med mycket
skratt”
Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Jag tror att det är nödvändigt
för de heliga att roa sig, men det måste ske på ett lämpligt
sätt. Jag tror inte att Herren har för avsikt och önskan att vi
ska lägga oss till med en dyster min och se skenheliga och
hycklande ut. Jag tror att han förväntar sig att vi ska vara
lyckliga och ha ett glatt anlete, men inte att vi ska hänge oss
åt ett bullrande och opassande uppträdande och söka efter
de fåfängliga och dåraktiga ting som roar och underhåller
världen” (Conference Report, okt 1916, s 70).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 59.

Skriv ner och beskriv välsignelserna

1. Skriv ner de välsignelser som Herren lovade de rättfärdiga
i Läran och förbunden 59:1–4, 23.

2. Fundera över vad ”deras gärningar skola följa dem” (v 2)
betyder. Läs också Alma 41:3–6, 10, 13–15 och förklara på
vad sätt detta kan vara goda eller dåliga nyheter.

3. Hur kan ”många befallningar” (v 4) vara till välsignelse
för oss?

Gör två stentavlor för vår tid

Rita två stentavlor enligt nedanstående bild i din anteck-
ningsbok. Ta reda på de ”du skall” och ”du skall icke” som
finns i Läran och förbunden 59:5–13 och skriv upp dem
som befallningar på stentavlorna. Lägg till vad Herren sade
i verserna 18–21 på stentavlorna. Du vill kanske sätta upp
dessa ”stentavlor” på en plats där du kan se dem varje dag.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 59:9–10

I Läran och förbunden 58:26–27 sade Herren att vi inte ska
behöva befallas i allt. Herren undervisar oss om lärdomarna
och principerna och förväntar sig sedan att vi ”med iver”
strävar efter att vara sanna mot dessa principer. Läran och
förbunden 59:9–10 sammanfattar grundläggande lärdomar
och principer som har att göra med helgandet av sabbats-
dagen, men lär inte i detalj ut vad vi ska göra och inte göra.

1. Utgå från Läran och förbunden 59:9–10 och skriv upp
de viktiga lärdomar och principer som vi bör lyda för att
helga sabbatsdagen.

2. Bifoga till din lista vad som lärs ut i verserna 11–16.

3. Skriv om en sak som du vill göra oftare och en sak som
du vill göra mindre ofta (eller upphöra helt med) för att
bättre helga sabbatsdagen.

C
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I juni 1831 kallade Herren många missionärer att färdas
från Kirtland i Ohio, till Missouri, ”predika ordet under
vägen” (L&F 52:9), och hålla kyrkans nästa konferens där
(se v 1–2).

President Joseph Fielding Smith skrev: ”Den 8 augusti
1831 . . . frågade äldsterna vad de skulle göra . . . Några av
dem fick en tillrättavisning. Herren var inte nöjd med
dem därför att de på resan från Ohio inte hade följt de råd
som han hade gett. De hade befallts att predika evangeliet
längs vägen och bära vittnesbörd bland folket, men vissa
hade underlåtit att ära denna befallning på grund av sin
fruktan för människor. Det är sant att alla inte är natur-
liga missionärer, och det finns de som ryggar tillbaka från
ansvaret att höja sin röst och förkunna evangeliet. Ändå
är detta något som vi är skyldiga denna fallna värld.
Äldsterna har redan i begynnelsen befallts att tjäna Herren
med ’allt edert hjärta, all eder förmåga, själ, sinne och
styrka’, ty marken var vit till skörd. Ett straff skulle komma
över dem som svek, och de skulle inte stå ostraffliga på
den yttersta dagen. Predikandet av evangeliet skulle för
dem vara ett medel genom vilket de skulle slippa förgås,
och föra frälsning till sina själar. Det finns många som
sänts ut som fruktat människor, men Herren har lovat
stödja dem i deras arbete om de litar på honom” (Church
History and Modern Revelation, del 1, s 220).

En stor del av undervisningen i Läran och förbunden 60
är lika tillämplig på oss idag som den var för kyrkans
tidiga äldster. Vi har fått tillräckligt med tid och gåvor för
vår mission på jorden. Det är en del av vår prövning att
se om vi vill använda vår tid och våra gåvor på ett effektivt
sätt. När du studerar denna uppenbarelse, fundera då på
hur Herrens ord också kan tillämpas på dig.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 60

Läran och förbunden 60:8, 13–14 – ”De ogudaktigas
sammankomster”
”De ogudaktigas sammankomster” (se även L&F 61:30, 32–33;
62:5; 68:1) består av människor som gör fel mer på grund
av brist på kunskap om Herrens vägar än på grund av onda
avsikter (se L&F 123:12).

Taga anstöt (v 15) – Blir argaKiv (v 14) – Missämja, tvist

Läran och förbunden 60
”Du skall icke bortslösa din tid”

Läran och förbunden 60:15 – ”Skudda stoftet av
dina fötter”
Se ”Förstå skrifterna” för Läran och förbunden 24:15 (s 36).

Studera skrifterna
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 60.

Skapa en symbol

Bilder används ibland för att representera ett begrepp, till
exempel trafiktecken. Beakta följande tankar i Läran och
förbunden 60:2–4 och rita symboler som kan användas för
att representera var och en av dem. Bredvid varje symbol
förklarar du på vad sätt den beskriver den tanke som Herren
lärde ut i dessa verser.

1. Öppna din mun (v 2)

2. Dölj inte dina gåvor (v 2)

3. Frukta inte människor (v 2)

4. ”Min vrede är upptänd” (v 2)

5. Var mer trofast (v 3)

6. ”Jag samlar mina ädelstenar” (v 4)

Begrunda läran

I Läran och förbunden 60:1–4 uttryckte Herren sin vrede
över dem som inte sprider evangeliet därför att de är rädda
för vad andra människor ska säga. Vad sade Herren om sig
själv och de sista dagarna i verserna 3–4, som bör ge oss mer
mod att berätta om evangeliet för andra människor? (Se även
Rom 1:16–18.)

Ge ett exempel

I Läran och förbunden 60:12–17 talade Herren till dem som
hade en önskan att samlas till Sion i Jackson County i Missouri.
Utgå från dessa verser och avsluta följande uttalanden för att
visa på vad sätt Herrens råd är tillämpliga idag:

1. Vi undviker vrede och kiv när vi . . .

2. Vi slösar bort vår tid när vi . . .

3. Vi begraver våra pund när vi . . .

C

B

A
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Profeten Joseph Smith skrev: ”Den nionde [augusti 1831]
lämnade jag i sällskap med tio äldster landstignings-
platsen vid Independence och for till Kirtland. Vi började
färden nedåt floden i kanoter, och kom första dagen fram
till Fort Osage, där vi åt en utsökt vildkalkon till middag.
Inget särskilt viktigt inträffade förrän den tredje dagen,
då många av de faror som är så vanliga på vattnen
västerut visade sig. Och efter det att vi slagit läger vid
flodstranden, vid McIlwaines Bend, såg broder Phelps,
i en öppen syn vid dagsljus, förgöraren i sin allra mest
fruktansvärda makt åka över vattnets yta. Andra hörde
ljudet, men såg inte synen” (History of the Church,
del 1, s 202–203).

Följande morgon, den 12 augusti, tog profeten emot den
uppenbarelse som finns nedskriven i Läran och förbunden
61. När du läser denna uppenbarelse sök då efter
åtminstone två anledningar till att Herren inte ville att
hela gruppen skulle färdas ”snabbt på vattnet” (v 3).
Fundera över hur denna uppenbarelse är tillämplig på det
missionsarbete som bedrivs idag.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 61

Fetma (v 17) – Överflöd

Kanal (v 23–24) –
Människogjord vattenväg
(Ohio-kanalen)

A och O (v 1) – De första och
sista bokstäverna i det
grekiska alfabetet (Alfa och
Omega, symboliserar
Herrens makt över allting)
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Läran och förbunden 61
Faror på vattnet

Läran och förbunden 61:20–22 – ”Jag, Herren,
var vred på eder i går”

”Under de tre dagarna på floden hade en del oenighet och
dåliga känslor uppstått bland bröderna och det hade blivit
nödvändigt med förklaringar och försoning. Man hade också
upptäckt att det gick långsamt att komma fram på floden med
kanot och sålunda blev det nödvändigt för dem som utsetts
att köpa tryckpressen, Sidney Gilbert och William W Phelps;
profeten, Sidney Rigdon, och Oliver Cowdery, vilka hade
blivit befallda att påskynda sin återkomst till Kirtland, att
finna ett snabbare sätt att ta sig fram än med kanot. Större
delen av natten vid Mcllwaines Bend ägnades åt dessa frågor.
Bröderna försonades med varandra och de som hade särskilt
brådskande angelägenheter inledde nästa morgon färden
landvägen till S:t Louis, och resten av sällskapet fortsatte att
färdas på floden” (B H Roberts, A Comprehensive History of
the Church, del 1, s 262–263).

Läran och förbunden 61:30–31 – Varför var Herren
vred på invånarna i Cincinnati i Ohio?
President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Vid tiden för
denna uppenbarelse var Cincinnati bara en by, men ändå
påminde den om andra städer i västern, som Independence,
vilken var samlingsplats för många som hade tvingats
fly från de större städerna på grund av övergrepp mot lagen.
Det rådde en mycket stor ogudaktighet i alla den tidens
gränsstäder. Efter att ha fullgjort sin mission i Cincinnati
skulle dessa två bröder fortsätta sin återresa till Kirtland”
(Church History and Modern Revelation, del 1, s 225).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 61.

Att förstå Guds makt

1. Läs Läran och förbunden 61:1–5 och besvara följande
frågor:

a. Vilka möjligheter gick missionärerna miste om genom
att färdas på vattnet?

b. Varför tillät Herren missionärerna att färdas på vattnet?

A
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2. Läs noggrant igenom verserna 6–16 och förklara i vilken
bemärkelse Herren sade att de kunde vara trygga på
vattnet. Vad lär du dig här om Guds makt i jämförelse
med djävulens makt?

Att vara ”obefläckad”

Gå igenom Läran och förbunden 61:33–39 och skriv upp
anledningarna till att acceptera en kallelse att verka som
missionär. Välj en orsak som gör intryck på dig och förklara
varför detta är en god anledning att tjäna Herren.

I Läran och förbunden 61, som togs emot i McIlwaines
Bend, blev profeten Joseph Smith, Sidney Rigdon och
Oliver Cowdery ”uppmanade att snabbt färdas landvägen
till Kirtland, medan de andra blev tillsagda att fortsätta
via kanot.

Dagen efter denna uppdelning, den 13 augusti, träffade
Joseph ett flertal äldster som var på väg till Independence.
Ett möte hölls under vilket glädjen var stor [och uppen-
barelsen i kapitel 62 togs emot]. Efter detta delade
äldsterna på sig och profeten och hans två medhjälpare
fortsatte sin resa och de andra fortsatte mot Sions land.

”Det var den 27:e dagen i augusti, 1831, som profeten och
Sidney och Oliver nådde fram till Kirtland. Under sin
händelserika frånvaro hade de åtnjutit inspirationens anda
i stort mått och hade bevittnat många manifestationer
på Guds kraft. Deras tro hade stärkts och den Allmäktiges
avsikter hade blivit klarare för dem. De hade också fått
större kunskap om de ansträngningar Satan gör för att
dölja ljuset för människosläktet” (George Q Cannon, Life
of Joseph Smith the Prophet [1958], s 123–124).

När du studerar Läran och
förbunden 62 sök då efter varför
det är så viktigt att bära sitt
vittnesbörd för andra människor.
Det förvånar dig kanske att
höra vem som lyssnar till dessa
vittnesbörd och hur det påverkar
ditt liv.

Läran och förbunden 62
Ert vittnesbörd 

är upptecknat i himmelen

B

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 62

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 62.

Meddela din åsikt

I Läran och förbunden 62:3 talade Herren om betydelsen av
att man bär sitt vittnesbörd om evangeliet. Formulera med
egna ord om denna vers i din anteckningsbok och skriv varför
du tror att dessa saker händer när vi bär vårt vittnesbörd för
andra människor.

”Det är oväsentligt”

I tidigare kapitel av Läran och förbunden hade Herren
sagt: ”Det gör intet till saken för mig ”, ”det är likgiltigt”
(se L&F 60:5; 61:22; 62:5). Läs Läran och förbunden 62:5–8
och förklara vad du tror att Herren menade när han sade
detta och vad han förväntar sig att vi ska göra när han inte
ger specifika instruktioner.

I kapitelingressen till Läran och förbunden 63 nämns det
stora intresse som de heliga hade i uppbyggandet av Sion.
I denna uppenbarelse förklarar Herren många ting om
hur Sion ska upprättas och vem som är kvalificerad att
komma dit. När du studerar detta kapitel fundera då över
vad som skulle vara bäst med att bo i Sion. Vad gjorde
några av dessa tidiga heliga som Herren fördömde?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 63

Outsläcklig (v 34) –
Tar aldrig slut

Urskilja (v 41) – Veta

Snara (v 15) – En fälla

Otuktiga människor (v 17) –
Personer som utför
omoraliska handlingar

Läran och förbunden 63
Förberedelser för Sion

B

A

Förespråkare (v 1) – Försvarare
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Läran och förbunden 63:20–21 – ”Förvandlingens
dag”

När Jesus tog med sig sina
apostlar Petrus, Jakob och
Johannes upp på Förklarings-
berget (se Matt 17:1–3), fick de
se hur jorden kommer att se
ut efter Kristi andra ankomst.
Läran och förbunden 63:21
vittnar om att vi ännu inte fått
en fullständig redogörelse
för vad de såg. Äldste Bruce
R McConkie, som var medlem
i de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade:

”Petrus talade om tider av vederkvickelse som skulle komma
från Herrens närhet vid Kristi andra ankomst. (Apg 3:19–21.)
Hans uttalande hade samma innebörd som den tionde
trosartikeln, i vilken det står att ’jorden kommer att förnyas
och erhålla sin paradisiska härlighet’. Denna händelse är den
’pånyttfödelse’ som kommer att äga rum ’när Människo-
sonen sätter sig på sin härlighets tron’ (Matt 19:28). Det är
också ’förvandlingens dag . . . när jorden skall förvandlas’
(L&F 63:20–21).

Denna jord skapades i ett nytt eller paradisiskt tillstånd. Men
i och med Adams överträdelse föll den till sitt nuvarande
telestiala tillstånd. Vid Herrens andra ankomst kommer den
att förnyas, pånyttfödas, vederkvickas, förvandlas, och bli en
ny jord, en paradisisk jord. Dess tusenåriga tillstånd kommer
att vara en återgång till dess ursprungliga tillstånd av skönhet
och härlighet, det tillstånd som rådde före fallet” (Mormon
Doctrine, s 795–796; kursivering i original).

President Joseph Fielding Smith lärde att ”allt detta kommer
att äga rum i tidernas fullhets utdelning, som är den tid vi
lever i. När detta har fullbordats kommer jorden att på nytt
framträda som i begynnelsen. Havet ska drivas tillbaka till
nordanlanden. Öarna kommer att förenas med fastlandet och
jorden blir som den var innan den delades (L&F 133:22–24)”
(Church History and Modern Revelation, del 1, s 231).

Denna ”förvandlingens dag” skiljer sig från den tidpunkt
då det kommer att bli en ”ny himmel och en ny jord”. Presi-
dent Joseph Fielding Smith förklarade att efter tusenårsriket
”kommer jordens död, dess uppståndelse, dess förhärli-
gande, som en boning för de rättfärdiga och de som tillhör
det celestiala riket, och endast de skall bo på dess yta”
(Frälsningens lära, del 3, s 228).

Läran och förbunden 63:25–27 – ”Dock giver jag,
Herren, kejsaren vad kejsaren tillhör”
I Lukas 20:19–26 kan vi läsa om hur översteprästerna och de
skriftlärda försökte snärja Jesus genom att fråga honom om

det var lagligt för judarna att betala
skatt till den romerske kejsaren, Caesar.
De visste att om han sade ja så skulle
judarna förkasta honom eftersom
de hatade de romare som hade erövrat
deras land. Om Jesus hade sagt nej
så kunde de rapportera honom till

romarna, som skulle arrestera honom för förräderi mot det
romerska styret. Jesus visade dem ett mynt med kejsarens
inskrift och sade: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren,
och Gud det som tillhör Gud” (v 25).

Herren använde denna berättelse för att undervisa de heliga
på profeten Joseph Smiths tid att även om hela jorden var
Herrens så var de heliga ändå tvungna att köpa landom-
rådena i Missouri på den plats där Herren hade befallt dem
att bygga Sions stad.

Läran och förbunden 63:34 – ”De heliga skola
knappast undkomma”
I ett tal om Frälsarens andra ankomst förklarade profeten
Joseph Smith: ”Det är en felaktig uppfattning, att de heliga
skola undgå alla straffdomar, medan de onda lida. Allt kött
är underkastat lidande, och ’de rättfärdiga skola knappast
undkomma’. Likväl skola många heliga undkomma, ty de
rättfärdiga skola leva av tron, men många av de rättfärdiga
skola falla offer för sjukdomar, pestilenser o s v på grund
av köttets svaghet, och likväl bliva frälsta i Guds rike. Det är
alltså en gudlös princip att säga, att den och den har överträtt,
emedan de fallit offer för sjukdom eller död, ty allt kött är
underkastat död, och Frälsaren har sagt: ’Döm inte, och ni
skall inte bli dömda’” (History of the Church, del 4, s 11).

Läran och förbunden 63:50 – Vad menas med
”en människas ålder”?
Om man utgår från Herrens löfte till de nephitiska lärjungarna
verkar det som om en människas ålder i vårt nuvarande
dödliga tillstånd är sjuttiotvå år (se 3 Ne 28:1–3). Detta
kommer emellertid inte att vara fallet under tusenårsriket.

”På tal om denna tidsperiod sade profeten Jesaja: ’Där skall
inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte
heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som
dör vid hundra års ålder är en ung man’ (Jes 65:20; kursivering
tillagd).

President Joseph Fielding Smith kommenterade detta tillstånd:
’Människorna på jorden kommer fortfarande att vara dödliga,
men en förändring kommer att äga rum med deras kroppar
som gör att de har makt över sjukdom och död. Döden
kommer nästan att vara förvisad från jorden eftersom männi-
skorna kommer att leva tills de uppnått ett träds ålder eller ett
hundra år (se [L&F] 63:50–51), och därefter dö i en människas ålder.
Men denna död kommer att ske på ett ögonblick och dödlig-
heten förvandlas genast till odödlighet. Det kommer inte
att finnas några gravar och de rättfärdiga kommer att ryckas
upp i en härlig uppståndelse’ ([Church History and Modern
Revelation,] del 1, s 461; kursivering tillagd)” (Brewster, Doctrine
and Coventants Encyclopedia, s 10).

Läran och förbunden 63:61–64 – ”Därför skola
alla människor giva akt på hur de taga mitt namn
på sina läppar”
Äldste James E Talmage, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde:

”Att missbruka Guds namn . . . är att använda detta namn på
ett lättvindigt sätt, att använda det okunnigt, att använda det
utan att mena någonting, utan något uppsåt . . .
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Sammanfattningsvis:

1. Vi kan missbruka Guds namn genom världsligt tal.

2. Vi missbrukar det då vi svär falskt och inte håller våra eder
och löften.

3. Vi missbrukar namnet och hädar då vi företar oss att tala
i det namnet utan myndighet.

4. Vi missbrukar också hans namn när helst vi medvetet
gör något som strider mot hans bud, eftersom vi har tagit hans
namn på oss” (Conference Report, okt 1931, s 50, 53).

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–F) när du studerar Läran och
förbunden 63.

Varningstecken och ordspråk

Herren gav en del starka varningar till de upproriska som
söker efter tecken och under innan de kan tro.

1. Studera Läran och förbunden 63:1–12 och förklara vilka
slags ”tecken” som de ogudaktiga kommer att få.

2. Utgå från vad du lärt dig i verserna 5–12 och skriv upp vad
du skulle skriva på några skyltar för att varna dem som
Herren är missnöjd med.

3. Skriv ett ordspråk, eller någonting som är lätt att komma
ihåg, som uttrycker Herrens varning till teckensökare.

Identifiera följderna

Allting vi gör för med sig konsekvenser – våra goda gärningar
såväl som våra synder.

1. Rita upp fyra spalter i din anteckningsbok. Kalla dem för
”Synder”, ”Syndens följder”, ”Alternativ till synd” och
”Alternativets följder”.

2. Läs Läran och förbunden 63:13–19 och skriv de synder som
nämns där i den första spalten. I den andra spalten skriver
du upp varje synds följder.

3. Läs verserna 20–21 och skriv i de rätta spalterna in
informationen om alternativet till att synda och vad
följderna blir av detta.

4. Varför tror du att en del människor väljer att synda hellre
än att lyda? Varför är lydnad ett bättre val?

En nyckel till kunskap

Läs Läran och förbunden 63:22–23 och Alma 12:9–11.
Sammanfatta vad som är nyckeln till att förstå rikets
”hemligheter”. Varför tror du att Herren kräver detta?

Blir du oroad eller finner du tröst?

Gå igenom vad Herren lärde om de sista dagarna i Läran och
förbunden 63:32–37.

D

C

B

A

1. Välj ut en profetia som kan göra att en del människor blir
oroade inför Kristi andra ankomst och förklara varför.

2. Välj ut en annan profetia som kan skänka en del människor
tröst och förklara varför.

3. Fundera över hur det känns att leva i de sista dagarna och
skriv ett kort stycke om hur du kan förbereda dig för
Kristi andra ankomst med tro istället för rädsla (se ”Förstå
skrifterna” om du behöver hjälp).

Hur blir det i tusenårsriket?

Utgå från Läran och förbunden 63:47–54 och beskriv hur
det kommer att vara i Sion under tusenårsriket. Var noga med
att ta med följande viktiga tankar i din beskrivning: arvedel,
död, en människas ålder, förvandlas i ett ögonblick, och skiljas
(se ”Förstå skrifterna” om du behöver hjälp).

I tusenårsriket kommer inte döden, såsom vi känner till den, att finnas till.

Ge nutida exempel

När vi tänker på någon som missbrukar Herrens namn tänker
vi vanligtvis på svordomar. Läran och förbunden 63:60–64
förklarar att det finns andra sätt att begå denna synd. Studera
dessa verser och ”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden
63:61–64. Ge flera nutida exempel på hur vi kan undvika att
missbruka Herrens namn.

När Läran och förbunden 64 togs emot förberedde sig
profeten Joseph Smith och hans familj för att flytta från
Kirtland till Hiram i Ohio, som låg omkring fem mil åt
sydost. De inbjöds att bo hos de nya medlemmarna John
och Alice Johnson, så att profeten i lugn och ro kunde
fortsätta med Bibelöversättningen.

Läran och förbunden 64
Förlåt din nästa

F

E
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Den första delen av denna uppenbarelse handlar om
det som en del anser vara det svåraste av alla bud –
plikten vi har att förlåta dem som har skadat eller sårat
oss. Lägg märke till den häpnadsväckande sanning
som Herren uppenbarade för dem som vägrar att förlåta
sina medmänniskor.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 64

Läran och förbunden 64 – Flytten till Hiram i Ohio
Den inbjudning som gavs till profeten Joseph Smith och
hans familj att flytta in hos John Johnson (känd som ”fader
Johnson” i kyrkan) var ett svar på Herrens befallning
till Joseph och Sidney Rigdon att ”uppsöka ett hem” som de
kunde fortsätta med sitt arbete i (L&F 63:65). Familjen
Johnson hade blivit medlemmar i kyrkan som en följd av en
anmärkningsvärd upplevelse som de hade tillsammans
med profeten Joseph:

”Strax efter profetens
ankomst till Ohio hade
den femtiotreårige Fader
Johnson, och hans hustru,
Elsa, och metodistprästen
Ezra Booth, färdats till
Kirtland för att under-
söka mormonismen.
Medan de diskuterade
lärosatserna i den nya

tron blev Elsa [Alice] botad från kronisk reumatism. En
historisk uppteckning redogör för det mirakulösa tillfrisk-
nandet: ’Samtalet kom att handla om övernaturliga gåvor,
sådana som förlänades på apostlarnas tid. En av dem sade:
”Här är fru Johnson som har en lam arm, har Gud givit
makt till de människor som nu finns på jorden att bota
henne?” Ett ögonblick senare, när samtalet hade tagit en
annan vändning, reste sig Smith upp, gick tvärsöver rummet,
tog fru Johnson vid handen, och sade med en mycket hög-
tidlig och kraftfull stämma: ”Kvinna, i Herren Jesu Kristi
namn befaller jag dig att bli helad.” Omedelbart därefter
lämnade han rummet.’ Elsa blev genast botad och nästa dag
hängde hon sin tvätt ’utan svårighet eller smärta’ [se fotnot,
History of the Church, del 1, s 215–216.] Detta helande var den
direkta orsaken till att fader och moder Johnson omvändes
och att de döptes av profeten” (Black, Who’s Who in the Doctrine
and Covenants, s 152).

Ärende (v 29) – Kallelse,
uppdrag

Uppryckas (v 36) – Tas bort

Baner (v 42) – Flagga,
ett föremål, en person eller
tanke som människor sluter
upp kring

Medlidande (v 2) – Sympati,
barmhärtighet

Sökt efter tillfälle mot
honom, sökte sak
mot varandra (v 6, 8) –
Försökt finna fel med

Babylon (v 24) – En symbol
för världen, eller världslighet ”Jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av eder fordras det, att I skolen förlåta

alla människor” (L&F 64:10).

Läran och förbunden 64:7 – Vad innebär det att
synda ”till döds”?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade: ”De som vänder sig bort
från evangeliets ljus och sanning, som överlämnar sig till
Satan, som låter värva sig för hans sak, som stöder den,
och som därigenom blir hans barn – syndar till döds genom
en sådan inriktning. För dem finns det varken omvändelse,
förlåtelse, eller något slags hopp om frälsning. Som Satans
barn är de förtappelsens söner” (Mormon Doctrine, s 737).

Läran och förbunden 64:21 – Frederick G Williams
Frederick G Williams blev medlem i

kyrkan i oktober 1830, i Kirtland
i Ohio. Han verkade trofast som

missionär strax efter sitt dop.
År 1832 kallade Herren broder
Williams att verka som rådgivare
till profeten Joseph Smith i första
presidentskapet. Profeten litade
på honom och han var en trofast

ledare i kyrkan. År 1837 vacklade
hans hängivenhet till sanningen. Han

avlöstes från sin kallelse och förlorade
sitt medlemskap i kyrkan. Han döptes

på nytt år 1838 och förblev trofast fram till sin död år 1842
(se Black, Who’s Who in the Doctrine and Covenants, s 346–348).

Läran och förbunden 64:23 – Vad syftar ”tionde”
på i denna vers?
Tiondelagen gavs inte förrän nästan sju år efter uppenbarelsen
i Läran och förbunden 64 (se L&F 119). Begreppet ”tionde”,
såsom det används i vers 23, innebar inte bara en tiondel,
utan samtliga frivilliga offer, eller bidrag, till kyrkans fonder.
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Läran och förbunden 64:21 – Varför ville Herren
ha ”ett fast grepp i Kirtland under fem år”?

President Joseph Fielding
Smith lärde: ”Det var i
detta land som det första
templet i denna tidsutdel-
ning skulle byggas. I detta
tempel skulle återställel-
sens nödvändiga nycklar
uppenbaras. Tydligen är
det så att om alla männi-
skor hade flyttat till Sion
i Missouri vid denna
tidpunkt så skulle tempel-
bygget ha förhindrats
av folkets fiender . . . Åter-

ställandet av de prästadömsnycklar som de forntida profe-
terna hade var nödvändiga för kyrkans utveckling. Herren
kungjorde att ett hus i hans namn skulle uppföras i Kirtland
dit han kunde komma och dit han kunde sända sina bud-
bärare med dessa maktens nycklar. Byggandet av ett sådant
tempel krävde tid . . . Den uppenbarelse i vilken Herren
uppmanade de heliga att ha ett fast grepp i Kirtland gavs den
11 september 1831. Det var i mars 1836 som Herrens hus
invigdes och det var i april, månaden därpå, som dessa heliga
nycklar förlänades” (Church History and Modern Revelation,
del 1, s 237).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 64.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 64:9–11

Var och en av oss har syndat och behöver söka förlåtelse.
I Läran och förbunden 64:7–11 gav Herren vissa förtydliganden
om vilka han kommer att förlåta.

1. Skriv ”Jag, Herren, förlåter dem som . . .” i din antecknings-
bok. Läs noggrant igenom verserna 7–11 efter orden
bekänna, bedja, döds, och förlåta. Anteckna sedan de fyra
villkor som Herren ställde för att ge förlåtelse.

2. Några tycker att det fjärde villkoret (se v 8–10) är mycket
svårt. Förklara varför du antingen håller med om eller inte
håller med om detta.

3. Äldste Boyd K Packer, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Förlåtelse är en mycket kraftfull andlig medicin.
Att förlåta, att erbjuda den lindrande salvan till dem som
felat mot oss är att hela” (Nordstjärnan, jan 1988, s 15). Använd
äldste Packers uttalande och förklara varför du tycker att
det är en ”större synd” att vägra förlåta (L&F 64:9).

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 64:23

I Läran och förbunden 64:23 säger Herren att ett ärligt tionde
är ett skydd för den renande eld som åtföljer Kristi andra
ankomst.

B

A

1. Jämför vers 23 med vers 24 och förklara hur ett ärligt
tionde kan förhindra någon från att tillhöra de ”stolta” och
de som ”handla ogudaktigt”.

2. Varför tror ni att det är troligt att en person som betalar ett
fullt tionde också försöker hålla de andra buden?

3. Be att en förälder eller prästadömsledare beskriver något
av det som utmärker dem som betalar ett fullt tionde.
Vad säger detta er om värdet och vikten av att betala ett
fullt tionde?

”Den som betalar tionde skall icke brinna vid hans tillkommelse” (L&F 64:23).

Skriv ett uppmuntrande brev

Anta att du har en vän som planerar att gå på mission, men
som oroar sig över att inte ha förmågan att lyckas. Utgå från
vad Herren sade i Läran och förbunden 64:29–33 och skriv
ett uppmuntrande brev till din vän. Förklara vad som enligt
Herren bör ingjuta mod i honom. Förklara vad som menas
med ”framgång” enligt dessa verser och varför han kan vara
framgångsrik.

Använd nyckelorden i en mening

I Läran och förbunden 64 gav Herren ytterligare information
om hur det kommer att vara i Sion. Gå igenom verserna 37–43
och finn orden döma, härlighet, baner, och frukta. Använd
sedan varje ord i en mening som förklarar hur detta ord
beskriver Sion.

I Nya testamentet befallde Herren sina lärjungar att be om
att Guds rike skulle komma (se Matt 6:10). Vad och var
är Guds rike? Är Guds rike detsamma som himmelriket?
Läran och förbunden 65, som profeten Joseph Smith sade
var en bön som gavs honom genom uppenbarelse, ger en
del viktiga svar på dessa frågor.

Läran och förbunden 65
Guds rike på jorden

förbereder vägen för himmelriket

D

C
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 65

Läran och förbunden 65:2 – Vad är det för sten som
lösrivits ”liksom ... utan händer”?
Bilden av en sten som rullar fram och fyller hela jorden
kommer från en profetia i Gamla testamentet om återställelsen
av Guds rike i de sista dagarna (se Dan 2:28–45). På tal om
denna återställelse sade president Gordon B Hinckley:

”Vi är invånare i det största riket på jorden – ett rike som inte
leds av människors visdom utan av Herren Jesus Kristus. Dess
närvaro är verklig. Dess bestämmelse är fastställd. Detta är
det rike som Daniel talade om – den utan händer lösrivna sten
som skulle rulla fram och uppfylla jorden. (Se Dan 2:34–35.)

Ingen dödlig människa skapade detta rike. Det kom till genom
uppenbarelse från dess gudomliga överhuvud. Och sedan
begynnelsen på 1800-talet har det växt som en rullande snöboll”
(”Pillars of Truth”, Ensign, jan 1984, s 4).

”Evangeliet [skall] utgå till jordens ändar, liksom den utan händer lösrivna
stenen” (L&F 65:2).

Läran och förbunden 65:5–6 – Vad är det för
skillnad på Guds rike och himmelriket?
Äldste James E Talmage, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade:

”Begreppet ’Guds rike’ används synonymt med ’Kristi kyrka’,
men Herren har klargjort att han ibland använder begreppet
’himmelriket’ för att särskilja något annat. År 1832 fäste
han uppmärksamheten på detta genom dessa ord till kyrkans
äldster: [se L&F 65:1–6.]

Sådan var bönen, sådan är bönen, som detta folk har fått
befallning att be, att inte bara uttala orden, att inge bara säga
dem, utan att be – att Guds rike ska rulla fram på jorden
för att förbereda jorden för himmelrikets ankomst. Denna
del i Herrens bön, ’Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen’ har inte tagits bort. Vi ber om att
himmelriket ska komma, och arbetar för att förbereda jorden

Underkuvas (v 6) – Erövras,
övervinnas

Guds rikes nycklar (v 2) –
Prästadömets myndighet att
presidera över kyrkan

för dess ankomst. Guds rike, som redan finns på jorden . . .
det strävar inte efter att kullkasta någon styrelseform. Det
utger sig inte för att utöva kontroll i sådant som världsliga
regeringar har hand om, förutom att undervisa om sanna
principer och att försöka få människor att leva i enlighet med
den sanna styrelseformens principer, innan himmelriket
ska komma och upprättas på jorden med en Kung som dess
huvud. Men när han kommer ska han regera, för det är
hans rätt” (Conference Report, apr 1916, s 128–129).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 65.

Para ihop

Para ihop uttryck i Läran och förbunden 65 med de uttalanden
som bäst förklarar vad de betyder.

Sammanfatta bönen

Sammanfatta vad Joseph Smith bad skulle hända i Läran och
förbunden 65:4–6, och förklara sedan vad du kan göra för att
hjälpa till med dessa händelser.

William E McLellin (ibland stavat M’Lellin) bad profeten
Joseph Smith om en uppenbarelse som skulle hjälpa honom
att bättre veta hur han skulle leva efter evangeliet. När
du studerar Läran och förbunden 66 fundera då över vad
broder McLellin kan ha känt inför denna uppenbarelse.
Vilka delar är tröstande och uppmuntrande? Vilka delar
kan ha gjort honom bekymrad?

Läran och förbunden 66
William E McLellin – 

”Du är ren, men icke i allt”

B

1. îGören han s stigar räta”
(v 1)

2. ”Guds rikes nycklar”
(v 2)

3. ”Den . . . lösrivna stenen”
(v 2)

4. ”Lammets nattvard” (v 3)

a. Prästadömets myndighet

b. Insamlingen av de
trofasta för att möta
Kristus

c. Demonstrera intensivt
ljus och stor kraft

d. Den återställda kyrkan
i de sista dagarna

e. Förbereda en väg, göra
i ordning

5. ”Klädd i sin härlighets
glans” (v 5)

A
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 66

Läran och förbunden 66 – William E McLellin
William McLellin bodde i Paris i Illinois när han hörde det
återställda evangeliets budskap från Harvey Whitlock och
David Whitmer. Han stängde sin skola med 30–40 elever och
gav sig iväg till Independence i Missouri. Han döptes av
Hyrum Smith den 20 augusti 1831. Han uteslöts ur kyrkan år
1838 på grund av avfall.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 66.

Finn ett exempel

Läran och förbunden 66 innehåller uppmuntrande löften till
William E McLellin, såväl som ord av tillrättavisning och
förmaning.

1. Skriv i din anteckningsbok ett exempel på ett löfte och en
förmaning i denna uppenbarelse. Ange de versnummer där
du fann dem.

2. På vad sätt liknar denna uppenbarelse en patriarkalisk
välsignelse?

3. Läs Jakobs bok 4:7 och Ether 12:27 tillsammans med Läran
och förbunden 66:3. Med tanke på vad du lär dig av dessa
verser, varför berättade Herren för broder McLellin vad det
var som var ”misshagligt” i hans liv när han gick till Herren
för att få råd? (Skriv gärna upp Jakob 4:7 och Ether 12:27
som tvärhänvisningar i marginalen bredvid L&F 66:3.)

Om vi kommer till Jesus Kristus hjälper han oss att omvända oss
(se L&F 66:3).

A

Betungad (v 10) – 
Nedtyngd

Missgärningar (v 1) – Synder

Förkunna (v 5) – Undervisa,
predika

Under en särskild konferens i Hiram i Ohio, föreslog
profeten Joseph Smith att de uppenbarelser som han
tagit emot från Herren skulle ges ut i bokform. Under
konferensen gav Herren sitt godkännande till utgivningen
genom att uppenbara det som nu är Läran och förbunden
kapitel 1, som Herren kallade ”mitt förord till boken
med mina befallningar” (L&F 1:6). Det är hans inledning
till och vittnesbörd om uppenbarelserna.

Oliver Cowdery läste uppenbarelsen i kapitel 1 för dem
som samlats till konferensen, varefter ett flertal av
bröderna reste sig upp för att vittna om att uppenbarelsen
var sann och att uttrycka sitt stöd för den föreslagna
tryckningen av boken. Några uttryckte som sin åsikt att
språket i uppenbarelserna skulle förbättras. Som en följd
av detta tog Joseph emot den uppenbarelse som nu finns
i Läran och förbunden 67, i vilken Herren utmanade dem
som fann fel med uppenbarelserna att själva frambringa
någonting likvärdigt till det som de ansåg vara den
minsta av de uppenbarelser som profeten hade tagit emot
(se L&F 67:6–8).

Profeten Joseph Smith skrev:
”När föregående [L&F 67]
hade tagits emot antog William
E M’Lellin [McLellin], som
den visaste mannen i sina egna
ögon, men med mer lärdom
än förstånd, utmaningen och
försökte skriva en befallning
lik den minsta av Herrens,
men han misslyckades. Det var
ett överväldigande ansvar
att skriva i Herrens namn.
Äldsterna och alla närvarande
som bevittnade hans fåfänga
mänskliga försök att imitera
Jesu Kristi ordalydelser,
förnyade sin tro på fullheten

i evangeliet och på sanningen i de befallningar och
uppenbarelser som Herren givit till kyrkan med mig som
redskap. Äldsterna gav uttryck för sin villighet att bära
vittne om deras sanning för hela världen” (History of the
Church, del 1, s 226).

William E McLellin, en skol-
lärare, tyckte att han kunde
skriva bättre uppenbarelser
än dem som Herren gav till
profeten Joseph Smith. Han
försökte, men som han själv
erkände så misslyckades han.
Senare vittnade han om att
han visste att uppenbarelserna
kom från Gud.

Läran och förbunden 67
Provet på vad som är helig skrift
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På grund av vår begränsade insikt kan vi ibland frestas
att ifrågasätta våra ledare. När du studerar Läran
och förbunden 67, fäst då särskild uppmärksamhet vid
vad Herren lärde om varför vi bör ha tro på hans
utvalda ledare.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 67

Läran och förbunden 67:10–12 – Förmånen att
se Gud
Uttalandena i Johannes 1:18 och Johannes första brev 4:12,
om att ”ingen någonsin [har] sett Gud”, har orsakat förvirring
eftersom vi vet att profeter, som Mose, har sett Gud ”ansikte
mot ansikte” (2 Mos 33:11; se även Jes 6:5; Joseph Smith 2:17).
I Läran och förbunden 67:11 klargjorde Herren att för att en
dödlig människa ska kunna vara i Guds närhet måste hon
bli ”levandegjord av Guds Ande”, vilket innebär att personen
måste förändras på ett sätt som gör det möjligt för henne
att uthärda hans härlighet. Mose beskrev det som att bli
”förklarad” (Moses 1:11).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 67.

Vad betyder dessa uppenbarelser
för dig?

Läran och förbunden 1 togs emot strax före kapitel 67. Båda
dessa uppenbarelser handlar om den föreslagna utgivningen,
i bokform, av de uppenbarelser som profeten Joseph Smith tog
emot av Herren (se studievägledningens inledning till L&F 67).

1. Gå igenom Läran och förbunden 1:17–24 och 67:4–9 och
sammanfatta vad Herren sade om de uppenbarelser som
Joseph Smith hade fått.

2. Hur hjälper dessa skriftställen oss att förstå hur
uppenbarelserna skrevs?

3. Skriv ett avsnitt om hur du känner för de uppenbarelser
som du har studerat hittills detta år. Berätta om åtminstone
ett avsnitt som har vidrört ditt hjärta och påverkat ditt liv.

Sammanfatta vad vi måste göra

Ibland får vi inte de välsignelser som Herren vill ge oss
eftersom vi inte är redo för dessa välsignelser. Utgå från vad
Herren sade i Läran och förbunden 67:1–3, 10–14, och
sammanfatta vad vi måste göra för att ta emot hans utlovade
välsignelser.

B

A

Köttsliga (v 10, 12) –
Världsliga, jordiska

Överträffa hans språk (v 5) –
Att skriva uppenbarelserna
med ord som han trodde
bättre skulle beskriva
uppenbarelsernas mening

Vad betyder ”helig skrift”? Vad är syftet med missions-
arbete, och vilken kraft har missionärer? Vem kan
kallas som biskop och vad har detta att göra med Arons
bokstavliga efterkommande? Vilka huvudsakliga ansvar
har föräldrar? Vilka av de heligas problem sade Herren
att han inte fann ”behag i”? Sök noggrant efter svaren
på dessa frågor när du läser Läran och förbunden 68.

Föräldrar ska lära sina barn att be och vandra uppriktigt inför Herren.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 68

Läran och förbunden 68:1 – En profetia till
Orson Hyde
”Profetian i denna vers uppfylldes bokstavligen. Orson Hyde
förkunnade evangeliet ’från folk till folk och från land till
land’. År 1832 färdades han och Samuel H Smith i staterna
New York, Massachusetts, Maine och Rhode Island – 320 mil –
till fots. År 1835 blev han ordinerad till apostel och år 1837
begav han sig på mission till England. År 1840 sändes han på
mission till Jerusalem. Han färdades över havet, reste igenom
England och Tyskland, besökte Konstantinopel, Kairo och
Alexandria, innan han slutligen nådde fram till den heliga

Ojävigt (v 23) – Som inte går att ifrågasätta

Läran och förbunden 68
Skrifterna, Guds kraft och föräldrar
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staden. Den 24 oktober 1841 gick han upp på Oljeberget och
uppsände en bön, i vilken han invigde Palestina för judarnas
insamling” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 409).

Läran och förbunden 68:4 – Vad är helig skrift?
President Joseph Fielding Smith lärde:

”När en av bröderna står inför en församling av vårt folk
idag och inspiration från Herren vilar över honom, talar han
om det som Herren vill att han skall tala om. Det är lika
mycket helig skrift som något ni finner skrivet i en av de här
böckerna, och ändå kallar vi dem kyrkans standardverk.
Naturligtvis litar vi på ledningen från de bröder som är
berättade till inspiration.

Det finns endast en man i kyrkan på en och samma gång som
har rätt att ge uppenbarelser för kyrkan. Det är kyrkans
president. Men det hindrar inte någon annan medlem i kyrkan
från att tala Herrens ord så som det står i den här uppen-
barelsen, kapitel 68. Men en uppenbarelse som skall ges som
de här uppenbarelserna är givna i boken, till kyrkan, kommer
genom kyrkans presiderande ämbetsman. Herrens ord
emellertid, som andra tjänare talar vid generalkonferenser och
stavskonferenser, eller var de nu befinner sig när de talar
det som Herren har lagt i deras mun, är lika mycket Herrens
ord som skrifterna och orden av andra profeter under andra
tidsutdelningar” (Frälsningens lära, del 1, s 140).

Hur kan vi veta när det som våra
ledare i kyrkan säger är inspirerat
av den Helige Anden? President
J Reuben Clark Jr, som var medlem
i första presidentskapet, sade:

”Jag har funderat en hel del på
denna fråga och svaret på den är,
såvitt jag kan förstå: Vi kan bara
avgöra om talarna är ’drivna av
den Helige Anden’ om vi själva
är ’drivna av den Helige Anden’.

På sätt och vis skiftar detta fullständigt ansvaret från dem
till oss när det gäller att avgöra när de talar på detta sätt”
(When Are the Writings or Sermons of Church Leaders Entitled to
the Claim of Scripture? [Tal till religionslärare, 7 jul 1954], s 7).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 68.

Förklara det för ett barn

Föreställ dig att du undervisar en primärklass och vill hjälpa
de tioåriga barnen att förstå Herrens definition av helig skrift
i Läran och förbunden 68:4. Skriv upp vad du skulle vilja
säga för att hjälpa dem förstå detta viktiga begrepp. (Använd
informationen i ”Förstå skrifterna” om du behöver hjälp –
men förklara med egna ord.)

A

”Vad de tala drivna av den
Helige Anden skall vara
helig skrift” (L&F 68:4).

Gör en förteckning

1. Läs den fjärde trosartikeln. Skriv sedan i din anteck-
ningsbok ner de ”evangeliets första grundsatser och
förordningar” som Herren befallt föräldrar att undervisa
sina barn om i Läran och förbunden 68:25–28.

2. Läran och förbunden 68:29–33 innehåller ytterligare grund-
satser för kyrkans medlemmar. Skriv upp vad du finner
där och förklara sedan varför du tror att den ”ogudaktighet”
som beskrivs i vers 31 är misshaglig för Gud.

Under kyrkan konferens som hölls
1–2 november 1831 beslutades det
att samlingen med uppenbarelser
skulle sändas till Missouri, där de
skulle tryckas som Befallningarnas
bok på tryckeriet W W Phelps
ägde. Uppenbarelsen i Läran och
förbunden 69 togs emot för att
klargöra hur uppenbarelserna och
kyrkans helgade medel skulle föras
till Missouri. När du läser denna
uppenbarelse, lägg då märke till
varför Herren inte ville att Oliver
Cowdery skulle bege sig dit ensam.

Lägg också märke till den ytterligare insikt som John
Whitmer tog emot om vad Herren förväntade sig av honom.

Under helgelselagens principer gavs medlemmarna
förvaltarskap till hjälp för deras egen försörjning och för
att betjäna samhället. I deras förvaltarskap kunde till
exempel ingå ett stycke mark för en jordbrukare, en affär
för en affärsman eller ett tryckeri för en tryckare. Läran
och förbunden 70 innehåller en uppenbarelse om ett
speciellt förvaltarskap som några av kyrkans bröder tog
emot. När du studerar denna uppenbarelse, sök då
efter vad som enligt Herren kan hjälpa dig att mer trofast
utföra de plikter och ansvar som du har fått.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 69

Huvudsätet (v 6) – Central plats, högkvarter

Profeten Joseph Smith
och andra bröder fick
som förvaltarskap att ge
ut uppenbarelserna
och annat kyrkmaterial.

Läran och 
förbunden 69–70

Guds uppenbarelser – 
ett heligt förvaltarskap

B
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Läran och förbunden 70

Läran och förbunden 70:5–8 – ”De skola icke
överlåta detta åt kyrkan”
Brödernas uppgift att vara ”förvaltare över de uppenbarelser
och bud, som jag givit dem” (L&F 70:3) innebar att tryckandet
och distribuerandet av dessa kyrkans böcker skulle vara
deras arbete. De skulle använda ”inkomsterna” (v 5) till att
försörja sig själva och sina familjer, på samma sätt som en jord-
brukare eller butiksinnehavare skulle göra. Inkomsten från
försäljningen av kyrkans material skulle inte ges direkt till
kyrkan, för ”den som är satt att betjäna i andliga ting är värd
sin lön” (v 12). All inkomst som översteg deras behov, vilket
fastställdes tillsammans med biskopen, skulle ges till Herrens
förrådshus till hjälp åt de fattiga (se v 7).

Läran och förbunden 70:14 – Vad innebär det att
vara lika lottade i timliga ting?
President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Av detta
[L&F 70], och av andra uppenbarelser, kan vi lära oss att alla
de som begav sig till, eller funderade på att bege sig till Sion,
var bundna av den helgelselag som Sion skulle byggas på.
De var också befallda att vara lika lottade i timliga ting, och
att ingå förbundet utan att knota. Denna likhet innebar inte att
alla skulle ha lika mycket mat, utan att alla skulle få i enlighet
med sina behov. En man fick, till exempel, i förhållande till sin
familjs storlek, inte i enlighet med vilket arbete han utförde”
(Church History and Modern Revelation, del 1, s 268–269).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 69–70.

Hur mycket är skrifterna värda?

På en konferens i kyrkan där beslutet fattades att publicera
de uppenbarelser som Herren hade gett till profeten
Joseph Smith, ”röstade konferensen för att uppenbarelserna
skulle anses vara av större värde för kyrkan än hela jordens
rikedomar” (History of the Church, del 1, s 235).

1. Välj ut och skriv ner i din anteckningsbok en av de
sanningar som lärs ut i Läran och förbunden 69–70 och
som du tycker är särskilt värdefull för kyrkan.

2. Välj ut och skriv ner en annan sanning som du har lärt
dig någonstans i Läran och förbunden och som är särskilt
meningsfull för dig personligen, och förklara varför.

Hur fungerar det?

I Läran och förbunden 70 finns ett exempel på hur
helgelselagen fungerar.

1. Skriv upp de sex män som nämns i denna uppenbarelse
och förklara hur deras förvaltarskap såg ut (se v 1–5 och
”Förstå skrifterna” för L&F 70:5–8).

B

A

Knota (v 14) – Motvilligt och
med förakt

Timliga (v 11–12) – Fysiska,
jordiska

2. Vad sade Herren att de skulle göra med inkomsten från sitt
förvaltarskap? (Se v 6–12.)

Förklara vad som menas med att vara
lika lottad

Anta att du har en vän som, efter att ha läst Läran och
förbunden 70:14–18, sade: ”Jag är inte säker på att jag skulle
vilja bo i Sion eftersom alla har exakt samma saker. Tänk om
jag inte tycker om det som alla andra tycker om?” Med
utgångspunkt från vad du lärt dig i Läran och förbunden 51:3;
70:14–16, och ”Förstå skrifterna”, skriv ett svar till din vän.
Var noga med att rätta till missförståndet om vad ”lika lottad i
timliga ting” innebär och skriv ett kort stycke om de fördelar
du ser med att bo i Sion.

Det är viktigt att personer
som inte är medlemmar
i kyrkan har tillgång till
korrekt information om
kyrkan. När så många
sprider missuppfattningar
och lögner är den bästa
reklamen för kyrkan när
medlemmarnas röst förklarar
det återställda evangeliets
sanningar. När du studerar
Läran och förbunden 71, lägg

då märke till vad Herren bad profeten Joseph Smith att
göra åt de missförstånd som började spridas i tidningarna
under den tid han levde i.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 71

Läran och förbunden 71:1–8 – När bör vi ”bringa
[våra] fiender på skam”?
Ezra Booth, en före detta metodistpräst som blivit medlem
i kyrkan efter att ha bevittnat en helbrägdagörelse, avföll och
skrev nio brev mot kyrkan. Breven, som publicerades i Ohio
Star i Ravenna i Ohio, var mycket kritiska, och profeten Joseph
Smith skrev att de, ”genom sin bedrägliga falskhet och fåfänga

Gagneligt (v 1) – Lämpligt,
önskvärt

Vederlägga (kapitelingress) –
Motbevisa, kullkasta

Läran och förbunden 71
”Intet vapen som riktas 

mot eder skall hava framgång”

C
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beräkning att förgöra Herrens verk, avslöjade hans [Booths]
svaghet, ogudaktighet och dåraktighet, och visade honom
som ett monument över sin egen skam som världen kunde
förundra sig över” (History of the Church, del 1, s 217).
Booth var inte den första som avföll, men han var den förste
medlem som skrev och publicerade material som var
fientligt mot kyrkan.

Den upprördhet som Ezra Booth hade skapat hade den
1 december 1831 blivit så allvarlig att Herren kallade Joseph
Smith och Sidney Rigdon att göra ett avbrott i översättnings-
arbetet för att förkunna evangeliet för världen med kraft
och myndighet. ”Ibland är det klokt att ignorera de ogud-
aktigas angrepp, vid andra tillfällen är det nödvändigt
att bemöta dem, utan rädsla och med duglighet” (Smith och
Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, s 423).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 71.

Leta efter detaljerna

1. Vad blev Joseph Smith och Sidney Rigdon befallda att
göra i Läran och förbunden 71? Varför? (Se v 1–8, kapitel-
ingressen, och ”Förstå skrifterna”.)

2. Hur skulle de veta vad de skulle säga? (Se v 1.)

3. Vad har du lagt märke till i kyrkans historia från Joseph
Smiths tid fram till nu, som visar att det som Herren lovade
i verserna 9–11 är sant?

I februari 1831 kallade Herren Edward Partridge till
kyrkans förste biskop (se L&F 41:9). Biskop Partridge
följde med profeten Joseph Smith till Independence
i Missouri, där han verkade som biskop i Sion. Därefter
kallade Herren Newel K Whitney att verka som biskop
i Kirtland i Ohio (se L&F 72:7–8). I slutet av året hade
biskop Partridges hustru, Lydia, tagit med sig sina barn
från Ohio och färdats till Independence för att förena
sig med sin man.

De skyldigheter vi har att verka i kyrkan idag är inte
förvaltarskap i samma bemärkelse som om vi levde under
helgelselagen. Vi kan emellertid lära oss en del viktiga
ting om trofast tjänande från de råd som Herren gav dessa
heliga om deras förvaltarskap. När du studerar Läran
och förbunden 72 sök då efter vad en person måste göra,
enligt Herren, för att vara en värdig tjänare.

Läran och förbunden 72
Mer om förvaltarskap och 

biskopens plikter

A

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 72

Läran och förbunden 72:1–8 – Biskopens plikter
i den tidiga kyrkan

Biskop Edward Partridge kallades
som kyrkans förste biskop. Senare,
när andra kallades, fick han den
uppgift som idag motsvaras av
den presiderande biskopens ämbete.
Newel K Whitney befann sig sålunda
inom biskop Partridges ansvars-
område. President Joseph Fielding
Smith förklarade: ”Biskopen
i Kirtland skulle ’överlämna’ en
uppteckning över sitt förvaltarskap
till biskopen i Sion, där permanenta

uppteckningar skulle föras. Till detta ansvar kallades Newel
K Whitney att verka som biskop. Han skulle handha Herrens
förrådshus i Kirtland och ta emot pengar i den delen av
vingården samt föra en redogörelse till äldsterna såsom han
befalldes. Han skulle sörja för deras behov, alla de som skulle
betala för det de mottog, i den mån de hade något att betala
med. Dessa pengar som erhölls skulle helgas för kyrkans
goda, ’till de fattiga och behövande’. Om det fanns några
som inte kunde betala, skulle en redogörelse göras ’och
överlämnas åt biskopen i Sion, vilken skall betala skulden
med det som Herren givit i hans händer’” (Church History
and Modern Revelation, del 1, s 270).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 72.

Förklara hur det fungerar

Även om begreppet förvaltarskap endast är tillämpligt på de
plikter som hör ihop med helgelselagen, kan principen om
räkenskap tillämpas på våra nuvarande uppgifter i kyrkan.
Förklara var och när en person i följande ämbeten kan avlägga
räkenskap för hur han eller hon skött sina plikter och för vem
denna räkenskap ska avläggas (se L&F 72:2–5):

1. En klasspresident i Unga kvinnor

2. En präst inom aronska prästadömet

3. En hemlärare

4. En tiondebetalare

A

Newel K Whitney, kyrkans
andre biskop

Omhänderhava min
kyrkas litteratur (v 20) –
Ansvar att ge ut kyrkans
böcker

Avlägga (v 5) – Ge

Intyg (v 17) – Skriftlig
rekommendation

Avlägger räkenskap (v 19) –
Rapporterar om sitt
uppförande och det som han
är ansvarig för
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En biskops plikter

Även om vi för närvarande inte lever under helgelselagen
påminner många av biskopens plikter idag om dem som
beskrivs i Läran och förbunden 72:5–13.

1. Diskutera dessa verser med din biskop eller grenspresident,
eller med en av hans rådgivare, och anteckna vilka plikter
som dagens biskopar har som påminner om dem som
nämns i dessa verser. Förklara vad en biskop gör för att
utföra dessa plikter.

2. Vad kan du göra för att biskopens uppgift ska bli lättare?

Under större delen av december 1831 predikade Joseph
Smith och Sidney Rigdon i området kring Kirtland i Ohio,
för att råda bot på den skada som avfällingars falska
rapporter hade skapat (se L&F 71 kapitelingressen).
Denna kallelse tvingade dem att upphöra med arbetet på
profetens inspirerade version av Bibeln. I Läran och
förbunden 73 instruerade Herren Joseph Smith att
återigen inrikta sig på översättningsarbetet, med Sidney
Rigdon som skrivare.

Försättsblad till den King James Version av Bibeln som Joseph Smith
använde. Profeten Joseph Smith befalldes att avsluta sin inspirerade version
av Bibeln.

Läran och förbunden 73
Joseph Smith avslutar 

sin översättning av Bibeln

B Förstå skrifterna
Läran och förbunden 73

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 73.

Betydelsen av Joseph Smiths
översättning av Bibeln

En av de första uppgifter som Herren gav till profeten Joseph
Smith var att översätta Mormons bok. Under översättningens
gång ställde profeten många frågor, vilka Herren besvarade.
Många av dessa uppenbarelser blev kapitel i Läran och
förbunden (exempelvis L&F 3; 5–6; 8–10).

1. Till vad sade Herren, i Läran och förbunden 73:3, att
profeten och Sidney Rigdon skulle återvända till?

2. Läs kapitelingresserna till Läran och förbunden 76–77; 86
och 91. Förklara vad dessa uppenbarelser har att göra med
Joseph Smiths översättning och ge en kort sammanfattning
av vad som lärs ut i dem.

Läran och förbunden 74 är ett exempel på hur Joseph
Smiths översättning av Bibeln har bidragit till återställel-
sen av evangeliets fullhet och vår förståelse för viktiga
principer inom evangeliet. Frågor uppstod ofta när
profeten Joseph Smith begrundade Bibelns ord. Han och
Sidney Rigdon, hans skrivare, brukade överlämna dessa
frågor till Herren, vilket öppnade vägen för uppenbarelse.
När du studerar denna uppenbarelse fundera då över
vilken välsignelse det är med nutida uppenbarelser som
hjälper oss att förstå forntida skrifter.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 74

Tvist (v 3) – Stark oenighet

Underordnade (v 3) –
Bundna att lyda

Helgad (v 1) – Gjord ren och
helig, fri från synd

Lagen om omskärelse (v 2) –
Religiös sedvänja som var ett
krav under Moselagen

Läran och förbunden 74
En profets fråga

A

Omgjorden edra länder
(v 6) – Var förberedd

Förmana (v 1) – Undervisa
och uppmuntra
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Läran och förbunden 74:1 – Vad gör man om ens
make/maka inte tror?
På aposteln Paulus tid fanns det en del medlemmar i kyrkan
i Korint som tydligen hade ”den uppfattningen att när maken,
eller hustrun, blivit omvänd, borde han eller hon överge
sin partner eftersom han eller hon är oren och smittbärande.
Men det är inte alls så! Paulus säger att endera partnerns
omvändelse för med sig ett helgande inflytande till familjen”
[se 1 Kor 7:12–14]” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 432).

Läran och förbunden 74:1–7 – ”Moselagen
avskaffades bland dem”
Aposteln Paulus var mån om att de medlemmar i kyrkan som
ännu inte var gifta skulle gifta sig inom kyrkan och därigenom
undvika de problem som följer av att mannen och hustrun
inte delar samma tro. Särskilt ville han undvika det fortsatta
iakttagandet av Moses lag.

”Den centrala tanken här finns i första och sista verserna
[L&F 74:1, 7], och kan formuleras på detta sätt: Små barn är
helgade genom Jesu Kristi försoning och heliga.

Man kan dra två slutledningar av detta. Den första, som klart
framläggs i denna uppenbarelse, är att små barn inte behöver
omskärelse för att bli helgade, vilket lärdes ut av anhängare
till den mosaiska tron. Den andra är lika viktig, och det är
att små barn är heliga eftersom de helgas genom Jesu Kristi
försoning” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 432).

Läran och förbunden 74:5 – Varför det är viktigt att
gifta sig med någon som delar ens tro

Som medlem i de tolv apostlarnas
kvorum skrev äldste Spencer
W Kimball: ”Det är uppenbart
att ett rätt äktenskap börjar med
att sällskapa på rätt sätt. Man
gifter sig i allmänhet med någon
bland dem man umgås med, går
till skolan med, går till kyrkan
med och som man går ut med.
Denna varning [se 5 Mos 7:3–4;

2 Kor 6:14] kommer därför med stort eftertryck. Ta aldrig
risken att gå ut med icke medlemmar eller medlemmar som
saknar kunskap och tro. En flicka kanske säger: ’Men jag
tänker inte gifta mig med den här personen. Vi går bara ut på
skoj.’ Men man har inte råd att ta risken att bli kär i någon
som kanske aldrig accepterar evangeliet. Det är sant att några
få procent slutligen döps efter att ha gift sig med medlemmar i
kyrkan. Några goda kvinnor och några goda män har förenat
sig med kyrkan efter blandäktenskapet och har förblivit
hängivna och aktiva. Vi är stolta över dem och tacksamma
för dem. De är en välsignad minoritet. Andra, som inte gick
med i kyrkan, var ändå vänliga och omtänksamma och sam-

arbetsvilliga och tillät makan som var medlem att dyrka
Gud och tjäna enligt kyrkans mönster. Men majoriteten gick
inte med i kyrkan och friktioner, besvikelser och skilsmässor
kännetecknade . . . ett stort antal av dessa äktenskap”
(Förlåtelsen under, s 210).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 75

Sammanfatta de viktigaste punkterna

Läran och förbunden 74 bidrar till att förklara 1 Korintier-
brevet 7:12–14 och besvarar tre väsentliga frågor. Skriv var och
en av följande frågor i din anteckningsbok och sammanfatta
det svar som denna uppenbarelse ger till var och en av
dem (om du behöver hjälp kan du använda dig av ”Förstå
skrifterna”).

1. Om bara en av parterna i ett äktenskap omvänds till
evangeliet, vad bör han eller hon göra med den partner
som inte är troende?

2. Vilket råd ger Herren om vem vi ska gifta oss med?

3. Vad lärde Herren om små barn?

Läran och förbunden 75 erhölls vid en konferens i
Amherst i Ohio – cirka 8 mil väster om Kirtland. En
viktig händelse vid denna konferens var att Joseph Smith
inröstades som president för det högre prästadömet. Detta
var ett av de första stegen i organiserandet av kyrkans
första presidentskap. Denna uppenbarelse innehåller också
uppfyllelsen av det löfte som Herren hade gett två veckor
innan, om att äldsterna ”genom röstning av konferensen
[skulle] få veta sina missioner” (L&F 73:2). På den tiden
fick gifta män missionskallelser och lämnade sina hustrur
och familjer hemma medan de verkade som missionärer.
Vilket praktiskt råd gav denna uppenbarelse dessa män
och deras familjer? Vilket ansvar hade de övriga av kyrkans
medlemmar för en familj vars far och make var på mission?

Läran och förbunden 75
Missionskallelser

A
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 75

Herren jämförde missionsarbetet med insamlandet av kärvar vid skördetiden.

Läran och förbunden 75:18–20 – Vad innebär det
att ”skudda stoftet av [sina] fötter”?
Se ”Förstå skrifterna” för Läran och förbunden 24:15 (s 36).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 75.

Begrunda löftena

1. Gå igenom Läran och förbunden 75:5, 1–11, 13, 16 och skriv
upp vad Herren befallde och vad han lovade dem som
skulle gå ut som missionärer.

2. Välj ut ett av löftena och skriv två eller tre meningar som
förklarar varför detta löfte gjorde intryck på dig.

3. Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”En mission är något speciellt –
det är inte ett alternativt program i kyrkan. Missionen
är inte en fråga om att göra som man vill, lika lite som
tiondelagen, sakramentsmötet eller visdomsordet är det.
Naturligtvis har vi vår fria vilja, Herren har gett oss
möjlighet att välja. Vi kan göra som vi vill. Vi kan gå ut på
mission eller stanna hemma. Men varje normal ung man
är lika skyldig att gå på mission som han är att betala
tionde, närvara vid kyrkans möten, helga sabbatsdagen
och bevara sitt liv rent och fläckfritt” (Circles of Exaltation
[tal till religionslärare, 28 jun 1968], s 3).

President Gordon B Hinckley lärde att unga kvinnor inte
har samma ansvar att verka som missionärer som unga
män:

”Första presidentskapet och de tolvs råd är eniga om att
säga till våra unga systrar att de inte är skyldiga att gå på
mission. Jag hoppas att jag kan säga det jag har att säga på
ett sätt som inte sårar någon. Unga kvinnor bör inte känna
att de har en plikt som är jämförbar med de unga männens.
En del har en mycket stark önskan att gå. Om så är fallet
bör de rådgöra med sin biskop och med sina föräldrar. Om
viljan kvarstår vet biskopen vad han ska göra.

A
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Drägligare (v 22) –
Uthärdligare, lättare

Bärga många kärvar (v 5) –
Symboliskt uttryck
för stor framgång med
missionsarbetet

Jag säger det som har sagts förut, att missionsarbetet
väsentligen är ett prästadömsansvar. Därmed bör våra
unga män bära den huvudsakliga bördan. Detta är deras
ansvar och deras skyldighet” (Nordstjärnan, jan 1998, s 57).

Hur kan unga män förbereda sig för att bli bra missionärer?
Vad kan de unga kvinnorna göra för att hjälpa de unga
männen att vara redo att verka?

Läran och förbunden 76 togs emot när profeten Joseph
Smith och Sidney Rigdon arbetade med den inspirerade
översättningen av Bibeln (JSÖ). Broder Philo Dibble,
som var närvarande när denna uppenbarelse gavs, skrev:

”Den syn som är nedtecknad i Läran och förbunden gavs
hemma hos ’fader Johnson’ i Hiram i Ohio, och under
den tid då Joseph och Sidney var i Anden och såg himlarna
öppna, fanns det andra män i rummet, kanske 12, bland
vilka jag var en under en del av tiden – troligen 2/3 av
tiden – såg jag härligheten och kände kraften, men såg inte
synen . . .

Joseph sade ibland: ’Vad ser jag?’ så som en kunde säga
som tittade ut genom fönstret och såg vad alla i rummet
inte kunde se. Sedan berättade han vad han hade sett eller
vad han tittade på. Sedan svarade Sidney: ’Jag ser samma
sak.’ Ibland sade Sidney: ’Vad ser jag?’ och upprepade
det han hade sett eller såg, och Joseph svarade: ’Jag ser
samma sak.’

Detta slags samtal upprepades med korta mellanrum fram
till synens slut, och under hela tiden yttrades inte ett ord
av någon annan person. Inte ett ljud eller någon rörelse
gjordes av någon utom Joseph och Sidney, och det tycktes
mig som om de aldrig rörde en muskel eller lem under den
tid jag var där, vilket jag tror var över en timme, och till
slutet av synen.

Joseph satt stilla och lugnt hela tiden mitt i förunderlig
härlighet, men Sidney satt slapp och blek, uppenbarligen
slak som en trasa. Då Joseph såg detta sade han leende:
’Sidney är inte lika van vid det som jag är’” (”Recollections
of the Prophet Joseph Smith”, The Juvenile Instructor,
15 maj 1892, s 303–304).

När du studerar Läran och förbunden 76 sök då efter
vad det var Joseph och Sidney läste som framkallade
denna syn. Hur inleddes synen och i vilken ordning såg

Läran och förbunden 76
Synen om de olika 
härlighetsgraderna
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de härlighetsrikena? Föreställ dig hur det kan ha varit
att befinna sig i rummet under synen och i någon liten
bemärkelse ha tagit del av denna stora händelse.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 76

Läran och förbunden 76 – Uppenbarelsens delar
Läran och förbunden 76 ger svar på några av de viktigaste
frågor som människan någonsin har ställt. Dess innehåll kan
delas upp i följande kategorier:

• Löften till de trofasta (se v 1–10)

• De omständigheter som ledde fram till denna uppenbarelse
(se v 11–18)

• Guds Sons härlighet (se v 19–24)

• Lucifers fall (se v 25–29)

• Förtappelsens söners lidande (se v 30–38, 43–49)

• De som ärver den celestiala härligheten (se v 50–70, 92–96)

• De som ärver den terrestriala härligheten (se v 71–80,
87, 91, 97)

• De som ärver den telestiala härligheten (se v 81–90, 98–112)

• Hur vi kan förstå denna uppenbarelse (se v 114–119)

Återlösta (v 38) – Befriade,
friköpta, räddade

Rättfärdiga människor
(v 69) – Personer som har
omvänt sig och blivit
förlåtna för sina synder

Manliga (v 79) – Trofasta
och modiga

Otuktiga människor (v 103) –
Omoraliska människor

Övervägde (v 19) –
Mediterade, funderade över

Förtappelse (v 26) –
Ett namn på Satan

Belägrar (v 29) – Omger
dem på alla sidor

Förtappelsens söner (v 32) –
Efterföljare till Satan som
lider med honom i evighet

Vredens käril (v 33) –
Fyllda med vrede

Läran och förbunden 76:22–24 – Vittnens betydelse
Det är viktigt att lägga märke till att profeten Joseph Smith
inte var den ende som tog emot denna uppenbarelse. Inte
heller var Sidney Rigdon den ende som var ögonvittne till
hela synen, utan också andra män som var i rummet vittnade
om att de kände kraften, även om de inte såg synen. Närhelst
Herren uppenbarar en ny lära för sitt folk så skickar han mer
än ett vittne. President Joseph Fielding Smith förklarade att
denna princip är känd som den ”gudomliga lagen om vittnen”:

”Det finns en lag som är eftertryckligen fastställd i skrifterna,
som rör vittnesbörd och utnämnandet av vittnen. Herren
har alltid följt denna lag när han gett människorna nya
uppenbarelser.

Under alla tidsåldrar har lagen varit bestämd och fastställd.
Om vi hade fullkomliga uppteckningar från alla tider skulle vi
finna att varje gång Herren har infört en evangelieutdelning
har det funnits mer än ett vittne som vittnat för honom.
I sitt brev till korintierna skrev Paulus: ’. . . efter två eller tre
vittnens utsago skall var sak avgöras’ [2 Kor 13:1]”
(Frälsningens lära, del 1, s 203).

Läran och förbunden 76:29 – Kampen om
människornas själar
Det krig som vi utkämpar i detta liv – ljusets strid mot
mörkret, det goda mot det onda – började inte här på jorden.
Innan denna jord skapades för oss var det en ”strid . . .
i himlen” (Upp 12:7). Satan blev besegrad och han ”kastades
ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom” (v 9).
Striden tog emellertid inte slut där, för här på jorden försöker
Satan särskilt förgöra dem ”som lyder Guds bud och håller
fast vid Jesu vittnesbörd” (v 17).

Äldste M Russell Ballard, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Kyrkans medlemmar intar en plats i
första ledet i striden om människornas
själar. Missionärerna befinner sig
på slagfältet med sanningens svärd i
handen. De för ut det härliga bud-
skapet om återställelsen av Jesu Kristi
evangelium till jordens folk. Inget krig
har någonsin varit riskfritt. Profetiorna

om den sista tiden får mig att tro att kampen om männi-
skornas själar kommer att bli allt intensivare, och riskerna
kommer att öka, när vi närmar oss Herrens andra ankomst.

Om vi skall förbereda oss och vår familj för svårigheterna
under de kommande åren, måste vi ersätta fruktan med tro.
Vi måste besegra vår rädsla för de fiender som sätter sig upp
mot och hotar oss. Herren har sagt: ’Frukta därför icke, du
lilla hjord! Gör gott! Låt jorden och helvetet förena sig emot
dig, ty om du är byggd på min klippa, kunna de icke besegra
dig’ (L&F 6:34)” (Nordstjärnan, jan 1990, s 32).

Läran och förbunden 76:31–35 – Vilka är
”förtappelsens söner ”?
På tal om dem som begår den oförlåtliga synden och sålunda
blir förtappelsens söner sade profeten Joseph Smith: ”Alla
synder skola bliva förlåtna utom synd emot den Helige
Anden, ty Jesus skall frälsa alla utom förtappelsens söner.
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Vad måste en människa göra för att begå den oförlåtliga
synden? Hon måste mottaga den Helige Anden, få himlarna
öppnade för sig och känna Gud och sedan synda emot honom.
Efter det att en människa har syndat emot den Helige Anden,
finns det ingen omvändelse för henne. Hon måste säga,
att solen icke skiner, medan hon ser den. Hon måste förneka
Jesus Kristus när himlarna hava öppnats för henne och
förneka frälsningsplanen med ögon öppna för dess sanning;
från den tiden börjar hon bliva motståndare och fiende”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 309).

Läran och förbunden 76:37–38 – Vad menas med
”den andra döden”?
President Joseph Fielding Smith lärde att synd mot den
Helige Anden, den oförlåtliga synden, ”är en synd till döds,
för den för med sig en andlig förvisning – den andra döden –
varigenom de som deltar i den nekas att komma in i Guds
närhet och överlämnas för att bo med djävulen och hans änglar
genom evigheten” (Frälsningens lära, del 1, s 44).

Läran och förbunden 76:54 – Vad menas med den
Förstföddes församling?
President Joseph Fielding Smith sade: ”Varje person som döps
in i kyrkan är skyldig att hålla Herrens bud. Han har ingått
ett förbund, eftersom dopet är ’ett nytt och evigt förbund’
(L&F 22:1). När han genom ett trofast liv visat sig utföra allt
som krävts av honom, är det hans förmån att ta emot andra
förbund och att ta på sig andra skyldigheter som gör honom
till en arvinge, och han blir medlem i ’den Förstföddes
församling’. ’De äro de i vilkas händer Fadern givit allt.’ Han
får ta emot Faderns fullhet och hans härlighet. Är detta värt
att ha? Det kan inte uppnås utan ansträngning” (Conference
Report, apr 1969, s 122–123).

Läran och förbunden 76:84 – ”De äro de som äro
nedkastade till helvetet”
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade förhållandet mellan helvetet
och dem som är telestiala:

”Den del av andevärlden som bebos av ogudaktiga andar
och som väntar på den slutliga dagen för sin uppståndelse
kallas för helvetet. Under tiden mellan deras död och upp-
ståndelse kastas dessa ogudaktiga själar ut i det yttersta
mörkret, i sheols dystra nedstämdhet, i de väntande ogud-
aktiga andarnas hades, i helvetet. Där får de utstå de
fördömdas plågor. Där kastas de omkring i den eviga eldens
vedergällning. Där är det gråt, klagan och tandagnisslan,
där drabbas de orättfärdiga av Guds brännande harm och
vrede (Alma 40:11–14; L&F 76:103–106) . . .

Efter sin uppståndelse kommer den stora majoriteten av dem
som har genomlidit helvetet att gå vidare till det telestiala
riket. De övriga blir dömda att vara förtappelsens söner och
får ta del av ett ändlöst ve med djävulen och hans änglar . . .

Vilka kommer till helvetet? Denna fråga besvaras med stor
tydlighet i skrifterna. Eftersom de som kommer till det
telestiala riket färdas mot sin bestämmelse genom helvetets
djup som en följd av lydnad till den telestiala lagen, måste
alla som lever enligt telestial lag komma till helvetet” (Mormon
Doctrine, s 349–350).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A och tre av de övriga aktiviteterna (B–G) när du
studerar Läran och förbunden 76.

Förstå delarna

1. Använd ”Förstå skrifterna” för Läran och förbunden 76
(”Uppenbarelsens delar”), och markera verserna som
handlar om var och en av dessa kategorier i dina skrifter.
Använd ett sätt att markera i skrifterna som du tycker om.

2. Rita tre spalter i din anteckningsbok med titlarna
”Celestiala riket”, Terrestriala riket”, och ”Telestiala riket”.
Gå igenom Läran och förbunden 76:30–112 och skriv
ner egenskaperna som de har som befinner sig inom vart
och ett av dessa härlighetsriken.

Illustrera synen

Rita bilder i din anteckningsbok som föreställer två avsnitt i
Läran och förbunden 76 som gjorde intryck på dig. Gör en
kort beskrivning av varje illustration och berätta vad det var
i dessa delar av uppenbarelsen som gjorde intryck på dig.

Skriv ett brev

1. Läs noggrant igenom Läran och förbunden 76:1–10 och
skriv ner de avsnitt som beskriver vad Gud kommer
att göra för att ”ära dem som tjäna mig i rättfärdighet och
sanning intill änden” (v 5).

2. Anta att du har en vän eller familjemedlem som tycker att
det är för svårt att vara rättfärdig och undrar om det ens
är värt ansträngningen. Utgå från din lista och skriv ett
brev i vilket du förklarar vad Gud har lovat de rättfärdiga.
Berätta vilka löften som har stor betydelse för dig, och
förklara varför.

C

B

A
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Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 76:22–24

1. Gå igenom det vittnesbörd som upptecknats i 76:20–24.
Skriv upp vad dessa verser lär oss om Frälsaren.

2. Fundera över hur profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon
kan ha känt sig efter att ha sett Frälsaren i denna syn.
Skriv ditt eget vittnesbörd om Jesus Kristus och vad du vet
om honom i din dagbok.

Gör en frågesport

Gör en frågesport genom att skriva minst en meningsfull fråga
för var och en av de kategorier som finns i ”Förstå skrifterna”
för Läran och förbunden 76 (”Uppenbarelsens delar”). Skriv
ner svaret efter varje fråga och förklara varför du tycker att det
är viktigt att kunna svaret.

Använd dina skrifter

1. Hitta ordet Lucifer i dina skrifter och skriv vad ordet
betyder i din anteckningsbok.

2. Använd din förklaring och informationen i Läran och
förbunden 76:25–29 för att skriva ner vad du vet om Lucifer
i föruttillvaron och vad som hände med honom där.

3. Varför tror du att han är särskilt inriktad på att ”bekriga . . .
Guds heliga” (v 29; se även ”Förstå skrifterna” för
L&F 76:29, om du behöver hjälp)?

Fordringar för och belöningar i det
celestiala riket

1. Utgå från Läran och förbunden 76:50–53 och skriv upp vad
som krävs av dem som söker uppnå celestial härlighet.

2. Varför tror du att det krävs av oss att vi ska ”övervinna
genom tron” (v 53)? Varför är det inte tillräckligt med hårt
arbete, beslutsamhet och viljekraft? (Se även L&F 76:69;
2 Ne 31:19–21; Moro 6:4.)

3. Utgå från vad Läran och förbunden 76:50–70, 92–96 lär
om dem som kommer till det celestiala riket. Skriv upp
åtminstone två välsignelser som är betydelsefulla för dig
och förklara varför du vill ha dessa välsignelser.

Profeten Joseph Smith sade en gång: ”Uppenbarelseboken
är en av de tydligaste böcker Gud någonsin låtit skriva”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 250). Många
medlemmar i kyrkan tycker att aposteln Johannes’ bok är

Läran och förbunden 77
Frågor om Johannes uppenbarelse

G

F

E

D något svårare, och den
kristna världen har
diskuterat dess inne-
börd i århundraden.
Läran och förbunden
77 innehåller några
nycklar till att förstå
Uppenbarelseboken

som kan öppna den för oss och hjälpa oss att förstå den
på det sätt som Joseph Smith gjorde. Använd dig också av
själva Uppenbarelseboken för att lättare förstå Herrens
svar i kapitel 77.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 77

Läran och förbunden 77:2–3 – Vad vet vi om de
väsenden som Johannes såg?
Johannes såg förhärligade livsformer som, även om de är
obekanta för oss, ingår som en viktig del i vår himmelske
Faders skapelser. Profeten Joseph Smith sade om dessa
skapelser: ”Jag förmodar, att Johannes såg väsenden där av
tusende olika former, som hade räddats och frälsts från tio
tusen gånger tio tusen jordar liknande den här – märkvärdiga
djur, som vi icke hava någon uppfattning om, alla kunde
ses i himmelen. Den stora hemligheten var att visa Johannes
vad det fanns i himmelen” (Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 250–251). Vid ett annat tillfälle sade han: ”De fyra djuren
voro fyra av de ädlaste djur, som hade uppfyllt ändamålet
med sin skapelse, och hade frälsts från andra världar, emedan
de voro fullkomliga. De liknade änglarna i sin sfär. Vi hava
icke upplysning om varifrån de kommo, och jag vet icke, men
Johannes hörde och såg dem prisa och lova Gud” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 251). Helt visst öppnar denna uppen-
barelse våra ögon för ett universum som är mycket mera
komplext och storslaget än vi ofta anar.

Läran och förbunden 77:15 – Vad vet vi om de
”två vittnena”?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Dessa två kommer att vara efter-
följare till denne ödmjuke man, Joseph Smith, genom vilken
himlens Gud återställde fullheten av sitt evangelium i denna
nådens sista tidsutdelning. Utan tvekan kommer de att vara
medlemmar i de tolvs råd eller kyrkans första presidentskap”
(Doctrinal New Testament Commentary, del 3, s 509).

Förborgat (v 6) – Dolt,
hemligt

Elias (v 9) – En titel på Guds
budbärare

Figurligt (v 2) – Symboliskt

Timliga (v 2, 6) – Som har
att göra med den fysiska
världen och jordelivet

Aposteln Johannes såg en förseglad bok
med sju insegel.
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Studera skrifterna
Gör följande två aktiviteter (A–B) när du studerar Läran och
förbunden 77.

En bok med sju insegel

1. Vad kan vi lära oss av Läran och förbunden 77:6–7 om
boken som ”var förseglad med sju insegel” och de insegel
som Johannes såg i Uppenbarelseboken 5:1?

2. På vad sätt är det trösterikt för dig att veta att Gud visste
från begynnelsen vad som skulle hända på den här jorden?

Förklara ett begrepp

1. Läran och förbunden 77:9–11 innehåller Herrens svar på
Joseph Smiths frågor om de trofasta tjänare som fått ett
insegel på sina pannor. Läs också Uppenbarelseboken 7:1–4
och 14:1 och förklara vad du tror att detta ”insegel” säger
om dessa människor.

2. Tror du att detta är någonting som händer människor idag
eller att det kommer att hända i framtiden?

Tror du att det var vår himmelske Faders avsikt att en del
människor skulle ha mycket mer än de behöver, medan
andra skulle behöva kämpa bara för att överleva? I Läran
och förbunden 78 förklarade Herren sin plan för hur
alla hans barn skulle tas om hand. Sök efter de löften som
Herren gav dem som handhar sina jordiska välsignelser
på det sätt som han avsåg.

Läran och förbunden 78
Behovet att upprätta 

ett biskopens förrådshus

B

A

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 78

Läran och förbunden 78:3 – ”Förrådshuset för mitt
folks fattiga”
När Herren gav kyrkan sin lag i februari 1831 befallde han
medlemmarna att ”komma ihåg de fattiga och helga det av
dina ägodelar, som du bör dela med dem till deras stöd”
(L&F 42:30). Det som gavs till stöd åt de fattiga skulle ”läggas
fram för min kyrkas biskop och hans rådgivare” (v 31). Det
som fanns kvar efter det att biskopen hade tagit hand om
omedelbara behov skulle ”förvaras i mitt förrådshus för att
därmed hjälpa de fattiga och nödlidande” (v 34). I mars 1832
hade tiden kommit för att upprätta det utlovade förrådshuset.

Läran och förbunden 78:5–7 – Vad innebär det att
vara likställda?
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Med likställdhet
menar inte Herren att varje man bör ta emot samma
kompensation för det arbete som utförs, utan att alla ska få i
enlighet med sina behov. På detta sätt bevaras likställdheten.
När det inte finns någon själviskhet i människornas hjärtan
kan detta önskvärda tillstånd upprättas, men det är dömt
att misslyckas när avundsjuka och själviskhet inte avlägsnats
ur själen. Det är nödvändigt att vi lär oss hålla den celestiala
lagen om att vara lika” (Church History and Modern Revelation,
del 1, s 307).

President Ezra Taft Benson sade: ”Somliga har felaktigt
förmodat att den Förenade orden är både kollektivistisk och
kommunistisk, i teori och praktik, eftersom uppenbarelserna
talar om likställdhet. Likställdheten under den Förenade
orden är inte den ekonomiska och sociala uppdelning som
en del förespråkar idag. Likställdhet, såsom Herren beskriver
den, är likställdhet ’i förhållande till [en mans] familj, enligt
hans omständigheter, nöd och behov’ (L&F 51:3)” (”A Vision
and a Hope for the Youth of Zion”, i 1977 Devotional Speeches of
the Year [1978], s 74).

Läran och förbunden 78:11–12 – Vad menas med
”Satans makt”?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Att överlämnas till Satans makt
är att överlämnas i hans händer. Det är att överlämnas
till honom med all skyddande kraft från prästadömet,
rättfärdigheten och gudaktigheten borttagen, så att Lucifer
oförhindrat kan plåga, förfölja och hemsöka en sådan person.
När skyddet har tagits bort kommer Satans frestelser och
förbannelser, både i denna världen och i den kommande,
att föra med sig den obeskrivliga ångest som symboliseras av
eld och svavel. De fördömda i helvetet lider på detta sätt”
(Mormon Doctrine, s 108).

Sonen Ahman (v 20) – Guds Son (Ahman betyder ”Gud” på
det språk som Adam talade)
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Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 78.

Håll en intervju

1. Gå igenom Läran och förbunden 42:30–34 och 78:1–4.
Beskriv hur förrådshuset användes under helgelselagen.

2. Be att din Hjälpföreningspresident eller en prästadöms-
ledare förklarar hur biskopens förrådshus fungerar
annorlunda idag när vi lever under tiondelagen. Skriv en
sammanfattning av vad du lärt dig.

Föreställ dig skillnaden

1. Utgå från Läran och förbunden 78 och förklara vad Herren
menade när han sade att vi ska vara ”lika i jordiska ting”
(v 6; se även ”Förstå skrifterna” för L&F 78:5–7).

2. Vad skulle vara bättre i ditt samhälle, i ditt grannskap eller
i din skola om alla var ”lika” på detta sätt?

Motivera

I Läran och förbunden 78:14 sade Herren att kyrkan skulle
”vara oberoende” av den övriga världen.

1. Vilka instruktioner gav Herren till kyrkan i denna
uppenbarelse som kunde hjälpa den att vara oberoende?

2. Vad ser du mer att kyrkan gör och lär som kan hjälpa oss
att bli mer oberoende?

Vad skulle du säga?

Anta att du har en vän som är kvorumpresident för lärarna
och som är besviken eftersom han inte kan intressera flera
av medlemmarna i sitt kvorum till att komma på aktiviteterna.
De kommer till kyrkan men vill inte delta i Unga mäns akti-
viteter under veckan. Använd Läran och förbunden 78:17–18
för att hjälpa din vän förstå vad du tror att Herren vill att han
ska förstå.

Tänk hur underbart det skulle vara att få en missions-
kallelse som undertecknats av profeten. Föreställ dig hur
de bröder som tog emot sina missionskallelser i Läran
och förbunden 79–80 kände sig. Vilka utmaningar kan
dessa bröder ha ställts inför när de accepterade sina
missionskallelser som missionärer inte ställs inför idag?

Läran och 
förbunden 79–80

Missionskallelser

D

C

B

A

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 79

Läran och förbunden 80:4 – Du kan inte undervisa
om det som du inte vet
Äldste Orson Pratt, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, gav följande iakttagelse beträffande missionsarbetet:
”Jag har rest ut med flera grupper av missionärer . . . och jag
har sett dem klaga och sörja, och jag har hört dem berätta om
sina känslor för varandra med orden – ’ack att jag hade använt
den tid jag dåraktigt förslösat till att skaffa ett förråd av det
eviga livets principer – att jag hade studerat skrifterna – att jag
hade mer fullkomligt bekantat mig med kyrkans lärosatser –
att jag hade bekantat mig med dessa principer som uppen-
baras från himmelen till vår ledning! Då skulle jag ha varit
beredd att stå inför jordens innevånare och uppbygga dem
beträffande våra principer’” (Journal of Discourses, del 7, s 76).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och
förbunden 79–80.

Missionsarbetets välsignelser

1. Hur beskrev Herren evangeliet för Jared Carter i Läran och
förbunden 79:1?

2. Om det finns människor som inte har dessa känslor för
evangeliet, vad tycker du att de borde göra?

3. Vilka löften gav Herren till broder Carter om han verkade
trofast? Hur kan du ta emot dessa löften nu?

A

Åter skänka honom kärvar
(v 3) – Välsigna honom med
nyomvända

Länderna österut (v 1) –
Östra Förenta Staterna

Hugsvalaren (v 2) –
Den Helige Anden
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Missionsförberedelser

1. Vad blev Stephen Burnett och Eden Smith befallda att
undervisa om på sin mission, enligt Läran och förbunden 80?

2. Vad måste varje missionär göra innan han eller hon kan
uppfylla denna befallning på det sätt som Herren avser?

Herren uppenbarade inte sin kyrkas fullständiga organi-
sation för profeten på en gång. Organisationen växte
allt eftersom kyrkan växte. I Läran och förbunden 81 gav
Herren ytterligare råd till Joseph Smith om ”det högre
prästadömets presidentskap”, som senare skulle komma
att bli första presidentskapet. Sök efter vad Herren gjorde
för att ge Joseph Smith viss hjälp med att leda kyrkan.
Föreställ dig hur Frederick G Williams kan ha känt sig
efter att ha tagit emot denna kallelse från Herren. Denna
uppenbarelse var ursprungligen avsedd för Jesse Gause,
men han förblev inte trofast.

Frederick G Williams kallades som rådgivare till profeten Joseph Smith.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 81

Läran och förbunden 81:2 – ”Rikets nycklar” tillhör
alltid första presidentskapet.
Det faktum att rikets nycklar alltid tillhör första president-
skapet förklarades av president Joseph Fielding Smith under
ett allmänt prästadömsmöte:

A och O (v 7) – De första och sista bokstäverna i det grekiska
alfabetet (Alfa och Omega) och är en titel för Jesus Kristus.
Titeln symboliserar att Jesus är ”Begynnelsen och änden, den
förste och den siste”.

Läran och förbunden 81
Herrens råd till presidentskapet

B ”Dessa nycklar [nycklarna till
Guds rike på jorden] är rätten
att presidera. De är kraften
och myndigheten att styra och
leda alla Guds angelägenheter
på jorden. De som har dem
har makt att styra och reglera de
sätt varpå alla andra kan tjäna
i prästadömet. Vi kan alla
inneha prästadömet, men vi kan
endast använda det såsom
vi blivit auktoriserade och ledda

att göra av dem som har nycklarna.

Detta prästadöme och dessa nycklar förlänades Joseph Smith
och Oliver Cowdery av Petrus, Jakob och Johannes och
av Mose och Elia och andra forna profeter. De har givits till
varje man som blivit avskild som medlem av de tolvs råd.
Men eftersom de är rätten att presidera kan de endast utövas
tillfullo av Guds till ämbetet äldste apostel på jorden, vilken
är kyrkans president.

Får jag nu säga mycket klart och med stort eftertryck att vi har
det heliga prästadömet och att nycklarna till Guds rike finns
här. De finns endast i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Genom uppenbarelse till Joseph Smith sade Herren att dessa
nycklar ’alltid tillhöra det högre prästadömets presidentskap’
(L&F 81:2) . . .

Nu, mina bröder, tror jag att det är en sak vi borde ha
utomordentligt klart för oss. Varken kyrkans president eller
första presidentskapet, inte heller första presidentskapets och
de tolvs förenade röster kommer någonsin att leda de heliga
vilse eller ge världen råd som är emot Herrens vilja.

En individ kan falla av vägen eller ha åsikter eller ge råd
som inte fyller måttet av det som Herren avser. Men första
presidentskapets röst och de övrigas förenade röster som
har nycklarna till riket skall alltid leda de heliga och världen
på de stigar där Herren vill att de skall vara . . .

Jag betygar att om vi ser till första presidentskapet och följer
deras råd, kan ingen makt på jorden stanna upp eller ändra
vår kurs som kyrka, och som individer skall vi få frid i
detta liv och bli arvingar till evig härlighet i den kommande
världen” (Nordstjärnan, mar 1973, s 108).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 81.

Gör en kontrollista

Gå igenom Läran och förbunden 81 och skriv upp vad Herren
bad Frederick G Williams göra. Gör en bock intill de uppgifter
som du tror endast gäller för första presidentskapet och ringa
in dem som du tror kan tillämpas på varje medlem i kyrkan.

A
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Vi tror att Sions stad kommer att upprättas i Independence
i Missouri före Jesu Kristi andra ankomst. Vilken uppgift
kommer du att ha i denna storslagna händelse och hur
kan du förbereda dig för att delta? På vilka sätt behöver
vi förändra och förbättra oss? Herrens råd till kyrkans
första ledare är lika viktiga för oss som de var för dem,
eftersom vi också måste lyssna noggrant och visa lydnad
för att kunna vara delaktiga i Sions upprättande.

Herren använde bilden av ett tält och tältpinnar (stavar) för att illustrera
hur kyrkans avsides belägna församlingar (stavar) är till stöd för Sion
och hjälper Sion att tillväxa.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 82

Läran och förbunden 82:14 – ”Sion måste tillväxa”
Ordet Sion förekommer över 200 gånger i Bibeln och i
Mormons bok, och nästan lika många gånger i Läran och
förbunden. Det är en mycket viktig princip som hänför sig till
de sista dagarna. Profeten Joseph Smith var mycket mån om
att besöka Independence i Missouri och inviga det som Sions
land. Han sade om Sion: ”Uppbyggandet av Sion är en sak,
som har intresserat Guds folk i varje tidsålder. Det är ett
ämne, som profeter, präster och konungar hava uppehållit sig
vid med särskild glädje och fröjd. De hava sett framåt med
glädjefull förväntan till den dag, i vilken vi leva, och eldade

Sammansluta (v 15) – Binda,
förpliktiga

Satans makt (v 21) – Plågor
(se även ”Förstå skrifterna”
för L&F 78:11–12)

Överträdelser (v 1) –
Brott mot lag eller bud

Överträdare (v 4) –
Lagbrytare, syndare

Läran och förbunden 82
Instruktioner om Sions upprättande

av himmelsk och fröjdefull förväntan hava de sjungit och
profeterat om denna vår dag . . . Vi äro det gynnade folk, som
Gud har utvalt att åvägabringa de sista dagarnas härlighet”
(History of the Church, del 4, s 609–610).

Läran och förbunden 82:22 – ”Skaffen eder vänner
med den orättrådige Mamon”
President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Herrens
befallning att de heliga skulle skaffa sig ’vänner med den
orättrådige Mamon’ tycks vara ett hårt bud när man inte
rätt förstår det. Det är inte avsikten att bröderna i det att de
skaffar vänner med ’den orättrådige Mamon’ skulle delta
med dem i deras synder, ta dem till sitt bröst, gifta in sig med
dem och på andra sätt komma ner till deras nivå. De skulle
leva så att fred med fienden kunde tillförsäkras. De skulle
behandla dem med godhet, vara vänner med dem så långt
riktiga och dygdiga principer tillät, men aldrig svära med
dem eller dricka eller rumla med dem. Om de kunde lindra
fördomar och visa villighet att handla med dem och visa en
vänlig anda, kunde detta hjälpa till att vända dem bort från
sin bitterhet. Domen skulle lämnas åt Herren” (Church History
and Modern Revelation, del 1, s 323).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 82.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 82:3

1. Läs 1 Nephi 3:7 tillsammans med Läran och förbunden 82:3
och förklara vad dessa två skriftställen lär om lydnad. Var
noga med att använda tankar från båda dessa skriftställen.

2. Skriv en slogan eller tillverka en plansch som fångar
huvudtankarna i dessa två skriftställen.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 82:10

1. Läs Ether 3:12 och förklara hur vi vet att vår himmelske
Fader alltid håller de löften han ger.

2. Gå igenom Läran och förbunden 82:10 och förklara vad
Gud lovar där. Skriv ett ”om-då”-uttalande.

3. Skriv ett ”om-då”-uttalande för befallningen att
helga sabbatsdagen som du studerat i Läran och
förbunden 59:12–20.

4. Skriv ett ”om-då”-uttalande för någon annan valfri
befallning.

Ta reda på orsak och verkan

I Läran och förbunden 82 gav Herren ytterligare instruktioner
till profeten Joseph Smith om att bygga upp Sion.

1. Rita följande översikt i din anteckningsbok.

C

B

A
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2. I rutan ”Önskat resultat” skriver du upp vad Herren ville
skulle hända i Sion (se L&F 82:14).

3. Finn och markera ordet därför i vers 15.

4. Gå igenom verserna 15–19. Skriv upp de befallningar som
Herren gav de heliga för att uppnå önskat resultat i rutan
”Dessa befallningar”.

5. Förklara varför du tror att det som Herren ville skulle
hända inte kunde hända om inte buden efterlevdes.

Det är svårt för en mor att
själv uppfostra sina barn.
I Läran och förbunden 83
förklarade Herren hur
kyrkan skulle vara till
hjälp under helgelselagen.
Principen fungerar på
ungefär samma sätt idag.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 83

Läran och förbunden 83:6 – ”Änkor, faderlösa
och fattiga skola försörjas”
President Joseph F Smith sade: ”Det är meningen att änkor
ska tas om hand när behov så föreligger, och att de fader- och
föräldralösa ska tas hand om hand genom kyrkans kapital;
att de ska få kläder, mat och möjlighet till utbildning i samma
grad som de barn som har föräldrar som tar hand om dem.

Uppehälle (v 2) – Stöd, försörjning

Läran och förbunden 83
Kvinnors och barns ansvar

Önskat
resultat

Därför

Dessa
befallningar

När ett barn är föräldralöst blir kyrkan detta barns förälder,
och måste ta hand om det, se till att det får samma möjlig-
heter som andra barn i kyrkan. Detta är ett stort ansvar”
(Conference Report, okt 1899, s 39).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 83.

Skriv en nyhetsartikel

Anta att du är reporter för en liten tidning och att du har fått
i uppgift att skriva om en familj vars far har dött i en olycka.
När du intervjuar änkan och frågar henne hur hon ska klara
sig utan sin mans inkomst och stöd, så förklarar hon att
hon är sista dagars helig. Utgå från Läran och förbunden 83
och skriv en artikel om vad hon kanske säger om vad kyrkan
har gjort för att hjälpa henne och hennes barn under denna
svåra period. (Be dina föräldrar eller ledare i kyrkan om hjälp,
vid behov.)

Vad vet du om Guds prästadöme? Vad är syftet med det?
Hur har det påverkat ditt liv? Varför är det viktigt för hela
världen? Vad menas med prästadömets ed och förbund
och vad innebär det för dem som accepterar det? Läran och
förbunden 84 bidrar med många insikter om prästadömet
och hur dess innehavare leder kyrkan och välsignar våra
liv – och hela världen.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 84

Ed (v 39) – Högtidligt
tillkännagivande eller löfte

Beseglat, konfirmerat
(v 42, 48) – Förklarat gällande
och i funktion

Fåfänga (v 55) –
Självcentrering, högmod

Plågorna, hemsökelse
(v 58, 96) – Straffen

Penningpung eller ränsel
(v 78, 86) – Väska

Större prästadöme (v 19) –
Det melkisedekska
prästadömet

Det ringare prästadömet
(v 26) – Det aronska
prästadömet

Köttsliga (v 27) – Timliga,
sådant som har med detta
livet att göra

Göra . . . räta (v 28) –
Förbereda

Läran och förbunden 84
Uppenbarelse om prästadömet

A

94



Läran och förbunden 84:2 – ”För att åter uppresa
hans folk”
Uttrycket ”åter uppresa hans folk” i Läran och förbunden 84:2
syftar inte på evangeliets fullhets återställelse till jorden i de
sista dagarna. Det syftar på att Guds barn ska återföras till
hans rike på jorden – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
– för att därefter föras tillbaka till hans närhet och åtnjuta
evigt liv. Denna återställelse till evigt liv möjliggörs genom
kraften i Jesu Kristi försoning, såsom det visar sig i prästa-
dömets förordningar och makt enligt Läran och förbunden 84.

Läran och förbunden 84:4–5 – Vilket tempel?
Vilket släkte?
I Läran och förbunden 84:4–5 säger Herren att ett särskilt
tempel ska byggas i staden Nya Jerusalem (i Jackson County
i Missouri). Han sade också att templet skulle byggas ”i detta
släkte”, och att hans härlighet skulle ”uppfylla huset” på ett
speciellt sätt.

Guds närvaro

Uppresa hans barn

Vi levde
med honom.

Vi liknar honom.
Vi får ta emot
allt det som

 är hans.

Vi levde
tillsammans

med
honom.

Guds
barn

Försoningen

Världen

Lagar och förordningar

Förödelse (v 114–115, 117) –
Ödeläggelse som är en följd
av förintelse och domar.
”Förödelses styggelse” syftar
på den ödeläggelse som
följer på att göra sådant som
är avskyvärt, eller mycket
stötande, i Herrens ögon.

Födslosmärtor och
frambragt sin styrka (v 101) –
Symboliskt för de svårigheter
som kommer att drabba
jorden före Jesu Kristi andra
ankomst. Därefter ”föds”
tusenårsriket.

Världsliga affärer (v 113) –
Affärer som inte har med
kyrkan att göra

Profeten Joseph Smith invigde
en plats för detta tempel
(se L&F 57 och ”Förstå skrifterna”
för L&F 58:57, s 69), men de
heliga var oförmögna att bygga
templet vid denna tidpunkt.
I Läran och förbunden 84
förnyades emellertid löftet
att templet skall byggas under

denna tidsutdelning. ”Detta släkte” (se L&F 84:4–5) syftar
på denna tidsutdelning, den sista tidsutdelningen före
Jesu Kristi andra ankomst.

Läran och förbunden 84:6 – En avbruten tanke
I Läran och förbunden 84:6 började Herren tala om Moses
söner i förhållande till det tempel som skulle byggas i det nya
Jerusalem. Efter de inledande orden – ”och Moses söner” –
avbröt han denna tanke för att tala om det prästadöme som
Mose och Israels barn hade. Den tanke som han inledde i
vers 6, angående Moses söner och templet i det nya Jerusalem,
får sin fortsättning i vers 31.

Läran och förbunden 84:33 – Att ära sin kallelse
i prästadömet
President Ezra Taft Benson sade: ”Att ära sin kallelse i prästa-
dömet innebär att bygga upp dess värdighet och betydelse, att
stärka det, och att få andra att respektera och hedra ämbetet
på grund av dygden och rättfärdigheten hos dess innehavare”
(Teachings of Ezra Taft Benson, s 453).

Äldste Neal A Maxwell, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde att ”man ärar sin kallelse genom att med trons
ögon se ytterligare sätt varpå man kan tjäna sin familj,
sin församling, sina vänner och andra genom prästadömet”
(”I Will Arise and Go to My Father”, Ensign, sep 1993, s 66).

Läran och förbunden 84:54–58 – Mormons bok
och fördömelse

I inledningstalet på generalkonferensen
i april 1986, vittnade president Ezra Taft
Benson:

”Om vi inte läser Mormons bok och
giver akt på dess lärdomar så har
Herren förkunnat i Läran och förbunden
kapitel 84, att hela kyrkan är under

fördömelse: [Han citerade L&F 84:56–57.]

Vi skall alltså inte bara tala om Mormons bok, utan vi måste
också handla efter den. Varför? Herren svarade: [Han citerade
L&F 84:58.] Vi har känt denna plåga och dom!

. . . Mormons bok har inte varit och är inte i centrum för våra
personliga studier, undervisning i familjen, predikningar
och missionärsarbete. I detta måste vi omvända oss”
(Nordstjärnan, nr 6 1986, s 3).

Senare, under samma generalkonferens, framhöll president
Benson på nytt vikten av hur vi använder Mormons bok:

”Herren inspirerade sin tjänare Lorenzo Snow att åter betona
principen om tionde för att återlösa kyrkan från finansiell
fångenskap . . .
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Nu, i vår tid, har Herren uppenbarat behovet
av att åter framhålla Mormons bok
för att befria kyrkan och alla Sions barn
från fördömelse – plågor och dom.
(Se L&F 84:54–58.) Detta budskap måste
föras ut till kyrkans medlemmar över

hela världen . . .

Jag välsignar er med större insikt i Mormons
bok. Jag lovar er att ifrån detta ögonblick och allt framgent,
om vi dagligen hämtar näring från dess sidor och åtlyder
dess föreskrifter, så kommer Gud att utgjuta på vart och ett
av Sions barn och kyrkan en välsignelse som hittills inte har
skådats – och vi kommer att vädja till Herren att han skall
börja borttaga fördömelsen – plågorna och domen. Om detta
bär jag högtidligt vittne” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 80).

Läran och förbunden 84:77–90 – Instruktioner och
löften till missionärer
Äldste Bruce R McConkie, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade: ”En särskild regel gäller för dem som är
kallade att gå ut i världen utan penningpung eller ränsel för
att predika evangeliet. När de verkar som missionärer ska
de inte ha bekymmer för affärer eller timliga angelägenheter.
De ska vara fria från de betungande skyldigheter som alltid
åtföljer timliga angelägenheter. Deras hela uppmärksamhet,
all deras styrka och begåvning, ska inriktas på att arbeta
i verket, och de har Faderns löfte att han ska se till deras
dagliga behov” (Doctrinal New Testament Commentary, s 243).

Läran och förbunden 84:92 – ”Två edra fötter”
Se ”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden 24:15 (s 36).

Studera skrifterna
Gör aktivitet C och tre av de andra aktiviteterna (A–B, D–F)
när du studerar Läran och förbunden 84.

Kunskap om det melkisedekska
prästadömet

Gör en översikt i din anteckningsbok enligt nedan. I den första
spalten skriver du upp vad du lärt dig i Läran och förbunden
84:14–25 om det melkisedekska prästadömet. I den andra
spalten skriver du upp vad du undrar över efter att ha läst
dessa verser. Diskutera dina frågor med dina föräldrar, din
seminarielärare eller en ledare i kyrkan, och skriv sedan upp
vad du har lärt dig som hjälper dig att bättre förstå Läran
och förbunden 84:14–25 och det melkisedekska prästadömet.

Det melkisedekska prästadömet

Vad jag lärde mig av
Läran och förbunden

84:14–25

Mina frågor Vad jag lärde mig
efter att ha diskuterat

det med andra

A

Viktiga tankar om det aronska
prästadömet

Läs noggrant igenom Läran och förbunden 84:26–30 och ta
reda på vad som där står om aronska prästadömet. Utgå från
dessa verser och välj fyra ord eller tankar som du tycker är
viktiga för att kunna förstå det aronska prästadömets uppgift,
funktion eller ändamål. Skriv upp dessa ord eller tankar i din
anteckningsbok, följt av en kort förklaring om deras betydelse.
Hur kan till exempel ökad uppmärksamhet på dessa tankar
hjälpa den som bär det aronska prästadömet?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 84:33–39

Läran och förbunden 84:33–48 kallas vanligen för ”prästa-
dömets ed och förbund”. En ed är ett högtidligt tillkänna-
givande eller löfte – att garantera sina ords riktighet. Ett
förbund är en helig överenskommelse mellan två parter.
”Prästadömets ed och förbund” är en garanti om de utlovade
löften som de får ta del av som uppfyller de villkor som
Herren beskrivit i dessa verser. Med andra ord ingår Gud en
ed och ett förbund att samtliga dessa välsignelser kommer
att bli våra – om vi uppfyller vår del av överenskommelsen.
I det här fallet kretsar villkoren för att ta emot välsignelserna
kring prästadömet och dess förordningar.

1. Utgå från vad du läst i Läran och förbunden 84:33–34 och
gör en liten översikt som föreställer vad Herren ber
prästadömsbärarna om och de välsignelser som han lovar
att ge dem.

2. Läs uttalandena av president Benson och äldste Maxwell
i ”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden 84:33.
Läs sedan följande skriftställen och förklara vad de lär
om att ära en kallelse: Matteus 20:26; Jakobs bok 1:19;
Helaman 10:4; Moroni 9:6; Läran och förbunden 42:12–14;
58:27–28; 107:99–100. (Du vill kanske skriva ner några
av hänvisningarna bredvid Läran och förbunden 84:33 i
dina skrifter.)

3. Gör en annan översikt över de tankar som finns i Läran och
förbunden 84:35–38 om vad Herren ber om och lovar.

Ljus kontra mörker

Fundera över hur svårt det är att komma från en plats till en
annan i totalt mörker, utan någon ljuskälla. Fundera också
över hur svårt det är att se färger när det är dåligt ljus. Om vi
vill kunna fatta goda beslut i detta liv, och återvända till
vår himmelske Fader, behöver vi det andliga ljuset i vårt liv.

1. Vad lär Läran och förbunden 84:43–47 om andligt ljus?

2. Vad kan du lära dig av Läran och förbunden 50:24 och 93:28
om hur vi kan få detta ljus att lysa starkare i vårt liv?

3. Vad får oss att sjunka ännu djupare ner i mörkret, enligt
Läran och förbunden 84:49–57? (Se även Alma 12:9–11.)

4. Anta att du blir ombedd att undervisa om de principer och
tankar som finns i Läran och förbunden 84:43–57. Vilket
exempel från ditt eget liv kan du använda för att illustrera
en eller flera av dessa tankar?

D

C

B
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Uppmuntran för missionärer

Utgå från Läran och förbunden 84:60–102 och välj fyra avsnitt
som du kan använda för att uppmuntra en grupp missionärer.
Förklara vad du skulle säga om varje avsnitt och varför du
valde det.

Undervisa andra

Utgå från det du lär dig i Läran och förbunden 84:107–111
och skriv upp vad du skulle kunna undervisa nya medlemmar
i ett lärarkvorum om.

När vi får en uppgift i kyrkan får vi också ofta ansvaret att
avgöra hur vi ska utföra denna uppgift (se L&F 58:26–29).
Men ibland får vi specifika instruktioner om hur vi
ska utföra en uppgift. Hur viktigt är det att följa dessa
instruktioner?

Profeten Joseph Smith hade fått veta att biskop Edward
Partridge inte gav de heliga i Missouri deras arvedelar
(egendomar och annat som var nödvändigt för deras
överlevnad) enligt Herrens anvisningar. Han gjorde det
på sitt eget sätt. Biskop Partridge var inte den ende som
gjorde fel. En del av de heliga som samlades i Missouri
ville inte leva efter helgelselagen – vilket enligt Herren
krävdes av dem som samlades i Sion vid denna tidpunkt.
Läran och förbunden 85 är en del av ett brev som profeten
Joseph skrev till William W Phelps i Missouri, om att
ordna upp saker och ting. När du läser detta, var inte bara
uppmärksam på vad som sägs utan också hur det sägs.
Tonen säger mycket om vad Herren känner för dem som
vill göra saker och ting på sitt eget sätt när han redan
har gett klara och tydliga råd om vad han vill ha gjort.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 85

Tränger igenom (v 6) –
Påverkar djupt

Spira (v 7) – Stav som
symboliserar myndighet

Arvedelar, arv (ingressen,
v 1–3, 7, 11) – Egendom som
överlämnats till en enskild
person under helgelselagen

Avfällingar (v 2) – De som
lämnar kyrkan, förnekar sitt
vittnesbörd om evangeliet
och strider mot bröderna

Läran och förbunden 85
Att göra saker på Herrens 
sätt eller på sitt eget sätt

F

E Läran och förbunden 85:5, 7, 11 – ”En som är stark
och mäktig”
I Läran och förbunden 85:7 framhölls det att om biskop
Partridge inte omvände sig och gjorde saker och ting på
Herrens sätt så skulle Herren sända ”en som är stark
och mäktig” att utföra de plikter som han borde ha utfört.
Eftersom biskop Partridge omvände sig fanns det inget behov
av att kalla någon som var ”stark och mäktig” som ersättare.

Läran och förbunden 85:7 – ”Guds lagbok”
President Joseph F Smith sade att Guds lagbok var en ”direkt
syftning på tiondelagen . . .

Vissa människor kanske inte
bryr sig så mycket om huruvida
deras namn är nedtecknade eller
inte. Men det beror på okunnig-
het om följderna. Om deras

namn inte nedtecknats . . . [blir de] avskurna från de förord-
ningar som tillhör Guds hus” (Conference Report, okt 1899,
s 42). Att närvara vid tiondeavräkningen är ett sätt att få sitt
namn inskrivet i tiondeuppteckningarna.

Läran och förbunden 85:8 – Vad innebär det att
”stödja Guds ark”?
Den ark som åsyftas i detta textavsnitt var förbundets ark.
Den fanns i det allraheligaste i tabernaklet, eller i templet,
i Israel. Arken hade en nådastol som representerade den plats
där Gud bodde bland israeliterna. I 2 Samuelsboken 6:6–7
(även 1 Krön 13:9–12) finns redogörelsen om en man vid
namn Ussa som gick bredvid den kärra som bar Guds ark.
Kärran körde över en ojämnhet och arken började välta. När
Ussa räckte ut handen för att stödja arken föll han död ner.
Uttrycket ”stödja Guds ark” har kommit att betyda någon som
saknar tro på Herren och hans tjänare och i stället handlar
enligt sin egen visdom.

Läran och förbunden 85:9 – Vad är
”åminnelseboken” för någonting?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade:

”Adam förde en skriftlig redogörelse över sina trofasta
ättlingar. I denna upptecknade han deras tro och gärningar,
deras rättfärdighet och hängivenhet, deras uppenbarelser
och syner och deras trohet mot den uppenbarade
frälsningsplanen. För att åskådliggöra betydelsen av att hedra
våra värdiga förfäder och hörsamma de storslagna sanningar
som uppenbarats för dem, kallade Adam denna uppteckning
för åminnelseboken. Den var förberedd ’enligt det mönster, som
gavs av Guds finger’ (Moses 6:4–6, 46).

Liknande uppteckningar har förts av heliga i alla tidsåldrar.
(Mal 3:16–17; 3 Ne 24:15–16.) Många av våra nutida skrifter
skrevs först av profeter som följde Adams mönster med
att föra en minnesbok. Kyrkan för liknande uppteckningar
idag (L&F 85) och vädjar till sina medlemmar att föra minnes-
böcker om sig själva och sina familjer” (Mormon Doctrine, s 100).
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 85.

Vad gör det för skillnad?

1. Vad kan du lära dig i Läran och förbunden 85 om vikten
av att föra uppteckningar i kyrkan? (Se även ”Förstå
skrifterna” till L&F 85:7 och den skriftställehänvisning
som Herren gav i v 12.)

2. Hur kan det du lärde dig i denna uppenbarelse påverka
ditt sätt att uppfylla din kallelse som sekreterare eller
kamrer i kyrkan?

Ge ett exempel

1. Läs Läran och förbunden 85 och ”Förstå skrifterna” till
Läran och förbunden 85:8 och skriv en kort berättelse
om hur en person i din ålder kan frestas att ”stödja Guds
ark” i vår tid.

2. Med tanke på vad du lärt dig genom att läsa Läran och
förbunden 85 och i Gamla testamentet om att stödja arken,
vilket råd skulle du ge till någon som verkar vara en
”arkstödjare”?

Varför tillåter Herren att det goda
och det onda finns till samtidigt?
Vad skulle hända om han
avlägsnade all ondska från världen?
I Läran och förbunden 86 förklarar
Herren sin liknelse om vetet och
ogräset (se Matt 13:24–30, 36–43)
och ger oss hjälp att få svar på
dessa frågor.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 86

Såningsmännen (v 2–3) –
De som planterade

Meja fälten (v 5) – Slå och
skörda

Liknelse (v 1) – Kort
berättelse som undervisar
om en princip

Läran och förbunden 86
Liknelsen om vetet och ogräset

B

A

Läran och förbunden 86:5 – Änglar redo att meja
När president Wilford Woodruff år 1894 talade till en grupp
tempeltjänare sade han: ”Gud har tillbakahållit mordänglarna
under många år på det att de icke skulle meja ned vetet med
ogräset. Men jag vill säga eder nu, att dessa änglar gått ut
från himmelens port, och de står över detta folk och denna
nation nu. De svävar nu över jorden och väntar på att utgjuta
domen. Och från denna dag skall den utgjutas. Katastrofer
och svårigheter ökar på jorden, och det finns en innebörd i allt
detta. Kom ihåg detta och reflektera över det. Om ni gör
er plikt, och jag gör min plikt, blir vi beskyddade, känner frid
och kommer att klara oss undan dessa hemsökelser” (citerat
i Susa Young Gates, ”The Temple Workers’ Excursion”, The
Young Woman’s Journal, aug 1894, s 512–513).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 86.

Tolka liknelsen

1. Läs Matteus 13:24–30, 36–43. Vilka andra insikter om lik-
nelsen om vetet och ogräset får vi i Läran och förbunden 86?

2. Tror ni att denna liknelse är mer eller mindre tillämpbar på
vår tid än på Nya testamentets tid? Varför?

Tillämpa budskapet

1. Skriv om en upplevelse som du har haft, eller som någon
ung person skulle kunna ha, och som liknelsen om vetet
och ogräset kan tillämpas på.

2. Vad har budskapet i Läran och förbunden 86:8–11 för
samband med liknelsen om vetet och ogräset?

Läran och förbunden 87 innehåller en profetia om det
amerikanska inbördeskriget – som började år 1860.
Detaljerna i denna profetia är anmärkningsvärda när
man tar i beaktande att den upptecknades nästan trettio
år innan kriget började. Uppenbarelsen sträcker sig
emellertid längre än inbördeskriget och talar om krig över
hela världen. Den innehåller ett oroande men viktigt
budskap för människorna i de sista dagarna.

Läran och förbunden 87
Profetia om krig

B

A
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 87

Läran och förbunden 87:1 – Uppror i South Carolina
År 1832, i Förenta Staterna, vägrade staten South Carolina
att betala en särskild skatt på varor som de fick från Europa.
Förenta Staternas president Andrew Jackson reagerade
på detta med att sända ut federala trupper för att göra slut
på upproret i South Carolina. Staten gav efter och krig
förhindrades. Profeten Joseph Smith höll emellertid fast vid
sin profetia (se L&F 130:12–13).

Omkring tjugoåtta år efter det att Joseph Smith först hade
uttalat denna profetia gjorde South Carolina återigen uppror
mot Förenta Staterna. Vid detta senare tillfälle var det andra
stater i södra Förenta Staterna som förenade sig med dem
vilket resulterade i det amerikanska inbördeskriget – allt
enligt profetian.

Läran och förbunden 87:3 – Sydstaterna,
Storbritannien och världskrig
Läran och förbunden 87:3 handlar om mer än det amerikanska
inbördeskriget. Sydstaterna vände sig till Storbritannien och
andra nationer för att få hjälp under inbördeskriget. Sedan,

Herren Sebaot (v 7) –
Härskarornas Herre; sebaot är
ett hebreiskt ord som betyder
”härskaror” eller ”alla
människor” och syftar ofta
på det faktum att Herren är
den Allsmäktige Skaparen
(se även L&F 95:7).

Ropande om hämnd (v 7) –
Att få rättvisa skipad

Rustade (v 4–5) –
Organiserade

Kvarlevan (v 5) – Återstod,
de som finns kvar

Den bestämda förödelsen
(v 6) – Den fullständiga dom
som Gud fastställt

såsom det profeterats om i denna vers, vände sig Storbritannien
och dessa andra nationer till andra nationer för att få hjälp
mot sina fiender – vilket var fallet under de två världskrigen,
då hela världen påverkades till viss del.

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 87.

Ge exempel

Skriv i din anteckningsbok upp exempel på uppfyllelsen av
åtminstone två profetior i Läran och förbunden 87.

Stöd uppenbarelsen

Vad tror du är det viktigaste budskapet i Läran och
förbunden 87 för dagens människor? Varför?

Ibland kan det vara svårt att leva när vi ställs inför
problem och måste fatta beslut som verkar överväldigande.
Det är under dessa tider som vår himmelske Fader ofta
inbjuder oss att se våra prövningar ur ett evigt perspektiv.
Uppenbarelsen i Läran och förbunden 88 ger ett sådant
perspektiv. Den hjälper oss att se bortom det vardagliga
till de härliga realiteter som ligger till grund för vår
himmelske Faders lycksalighetsplan. Det finns mycket
i denna uppenbarelse som uppfordrar dig att tänka djupt.
Använd dessa studier till att sätta de problem som livet
erbjuder i ett evigt perspektiv. Efter det allvarsamma
budskapet i Läran och förbunden 87 måste detta budskap
ha kommit som en välkommen tröst för de första heliga.
Det kan bli likadant för dig.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 88

Den (v 18–20, 26) – Jorden

Upprätthålles (v 34) –
Räddas, försvaras

Rättfärdiggjorda (v 39) –
Förklarade oskyldiga

Allmosor (v 2) – Offergåvor,
vädjanden

Upplivar, levandegör (v 11,
17, 26, 28–32, 49) – Ger liv

Sköte (v 13, 17) – Hjärta,
centrum

Läran och förbunden 88
Olivbladet: Ett budskap om fred

B

A
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Läran och förbunden 88:3 – En annan Hugsvalare
Profeten Joseph Smith lärde:

”Två Hugsvalare äro
omtalade. Den ene är den
Helige Anden, densamme
som gavs på pingstdagen
och som alla heliga
erhålla efter tro, bättring
och dop . . .

Sedan en person har fått
tro på Kristus, omvänt
sig från sina synder, och
blivit döpt till syndernas
förlåtelse och erhållit den
Helige Anden (genom

handpåläggning), vilken är den förste Hugsvalaren, och om
han sedan fortsätter att ödmjuka sig inför Gud och hungrar
och törstar efter rättfärdighet och lever av varje Guds ord skall
Herren snart säga till honom: Son, du skall bliva upphöjd.
Då Herren har prövat honom noga och funnit, att han är fast
besluten att tjäna Herren, trots alla risker och hinder, så
skall den personen finna sin kallelse och utkorelse säkerställd
och då skall han erhålla förmånen att mottaga den andre
Hugsvalaren . . .

Vad är då denne andre Hugsvalare? Det är ingen mer eller
mindre än Herren Jesus Kristus själv. Detta är summan av
det hela: Då någon erhåller denna sista Hugsvalare, ledsagas
och betjänas han av Jesus Kristus personligen eller då visar
sig Jesus Kristus för honom tid efter annan” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 128–129).

Läran och förbunden 88:6–13 – Kristi ljus
Se Moroni 7:16, 18–19.

Vreden (v 88) – Domar som
en följd av ogudaktighet

Styggelser (v 94) – Synder;
tankar och handlingar som
Gud inte godtar

Uppsåt (v 109) – Önskningar,
avsikter

Högtidliga (v 117) –
Allvarliga

Lättfärdigt tal (v 121) – Tal
som har föga eller inget värde
eller som brister i vördnad
för heliga ting

Band (v 125) – Förbund, löfte

Helgedom (v 137) – En helig
plats

Banor (v 43) – Rörelser,
kretslopp

Förvirring (v 79) – Svåra
problem

Binda lagen och försegla
vittnesbördet (v 84) – Ett
symboliskt sätt att säga att
alla kommer att få möjlighet
att lyssna till evangeliet och
att ingen därför kan ursäkta
sina handlingar

Förödelsens styggelse
(v 85) – Den förödelse som
drabbar dem som fortsätter
att leva på ett sätt som
Gud finner misshagligt

Läran och förbunden 88:74–86 – Kyrkans äldster
måste vara rena

Herren betonade mer
än en gång i Läran
och förbunden 88 att
de som går ut för att
predika evangeliet
måste vara rena. De
som väntade på att få
en kallelse att predika
skulle förbereda sig
genom att studera om
nationer och kulturer
såväl som evangeliets
lärdomar (se v 77–80),

men de skulle också ”två [sina] händer och fötter” (v 74) och
undvika att ”snärja” sig i synden (se v 86). President Brigham
Young gav rådet: ”Om äldsterna inte kan gå ut med oskyldiga
händer och rent hjärta, är det bättre att de stannar hemma.
Tänk inte när ni går ut att när ni kommer till Missourifloden,
till Mississippi, till Ohio eller till Atlanten ska ni rena er, utan
börja här med oskyldiga händer och rena hjärtan, och var rena
från huvud till fot. Lev sedan på det sättet varje stund. Gå
ut på detta sätt, och arbeta på detta sätt och återvänd igen lika
rena som ett vitt pappersark. Det är så ni ska gå ut. Om ni
inte gör det, kommer det att göra ont i själen” (Discourses of
Brigham Young, utvalda av John A Widtsoe [1941], s 323).

Äldste L Aldin Porter, i de sjuttios kvorum, förklarade vidare:
”Prästadömsledare, låt oss noga se till att vi inte låter unga
missionärer gå ut på missionsfältet med olösta överträdelser.
Det är bokstavligen som att gå ut i striden utan hjälm, svärd
eller sköld. Låt oss minnas att det tar tid att utveckla förmågan
att stå emot frestelsens brinnande pilar. Det tar tid att ta
emot den ljuva tröst som alltid når hjärtat hos den som är
verkligt ångerfull. Ge dem tillräckligt med tid” (Nordstjärnan,
jul 1992, s 44).

Läran och förbunden 88:127 – Profetskolan
I åtlydnad till de råd som gavs i Läran och förbunden 88
organiserades profetskolan i början av 1833. Syftet med denna
skola var att förbereda de män som var innehavare av prästa-
dömet att predika evangeliet, att handha kyrkans angelägen-
heter och att bidra till samhället. Senare, när templet i Kirtland
var byggt, hölls denna skola i templet. Profetskolan fortsatte
med vissa avbrott under den första pionjärtiden i Utah-
territoriet. Dessa första skolor upprättade en tradition av
utbildning – både andlig och timlig – som ledde till upprät-
tandet av högskolor, universitet och seminariet och religions-
institut. Det är helt tydligt att Herren vill att hans folk ska
vara välutbildat.

Läran och förbunden 88:138–141 – ”Fottvagningens
förordning”
Inte långt innan sin korsfästelse tvättade Jesus sina lärjungars
fötter för att uppfylla judarnas sedvänja och för att upprätta
det som en förordning (se JSÖ, Joh 13:10). Läran och för-
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bunden 88:138–141 hänvisar till återställelsen av denna
förordning för de ledare i kyrkan som deltog i profetskolan.
Medan de heliga byggde templet i Kirtland sade profeten
Joseph Smith att fottvagningens förordning skulle utföras i
templet (se History of the Church, del 2, s 307–310). Denna
förordning skulle ingå som en del av en större uppsättning
förordningar som skulle tas emot i templet och som skulle
begåva oss med kraft att kunna utföra det verk vi är kallade
till i detta liv – på samma sätt som denna första administration
av förordningen hjälpte till att förbereda kyrkans första ledare
att utföra sitt verk.

Studera skrifterna
Gör fem av följande aktiviteter (A–H) när du studerar Läran
och förbunden 88.

Beskriv dina tankar?

Läran och förbunden 88:6–13 inbjuder oss att tänka på Jesus
Kristus och hans betydelse för allt liv. Läs detta avsnitt och
skriva ner några av dina tankar om Frälsaren och hur han
påverkar ditt dagliga liv – både för det som syns och det som
vanligtvis inte syns. Ta med några tankar om hur detta avsnitt
kommer att påverka ditt dagliga liv i framtiden. Vad skulle
det få för betydelse om fler människor kände till och kom ihåg
vad detta avsnitt lär ut?

Förklara läran

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 88:17–39 och
ge en så fullständig förklaring som du kan för någon som
vill veta varför Gud inte helt enkelt tillåter alla människor att
komma till det celestiala riket.

Handlingar och dess följder

1. I Läran och förbunden 88:62–69 berättar Herren hur vi kan
komma till honom. Där nämns åtminstone åtta saker som
vi bör göra. Var och en av dessa åtta saker åtföljs av en
utlovad välsignelse som vi får om vi gör det som han råder

C

B

A

oss att göra. Rita två spalter i din anteckningsbok och kalla
dem ”Om” och ”Då”. I spalten ”Om” skriver du upp
vad Herren råder oss att göra. I spalten ”Då” skriver du
upp följderna av varje handling.

2. Välj två av de saker som Herren råder oss att göra och skriv
upp vad en person kan göra för att lyda hans råd.

Missionsförberedelser

1. Gå igenom Läran och förbunden 88:70–86 och skriv ner
vad Herren sade att kyrkans ledare på Joseph Smiths
tid skulle göra som skulle förbereda dem att undervisa
världen om evangeliet.

2. Vad tror ni det innebär att ha rena händer och ett rent
hjärta?

3. Vad lär verserna 81–86 om varför ledare och medlemmar
i kyrkan måste varna alla människor? (Se även Hes 33:1–9.)

Starta en skola

Anta att du blev ombedd att starta en ny skola som förbereder
unga sista dagars heliga för livet, men särskilt för det verk
som Herren vill att de ska utföra. Med tanke på vad du läst i
Läran och förbunden 88:77–80, vilka ämnen skulle du vilja
att eleverna studerade i denna skola?

Skriv upp vad som kommer att hända

Skriv upp de händelser som beskrivs i Läran och förbunden
88:87–116. Placera varje händelse inom en av tre stora
tidsperioder: före Frälsarens andra ankomst, vid tiden för
hans andra ankomst och under slutet av tusenårsriket.

Tillämpa skrifterna

Även om Läran och förbunden 88:119 syftar på templet är det
också en förebild för våra hem – som också ska vara heliga
platser. Förklara kortfattat vad du tycker att en familj kan göra
för att tillämpa varje princip som Herren talade om i denna
vers, om de vill att deras hem ska vara ett ”Guds hus”, eller
med andra ord en plats där Hans Ande kan bo och utgöra ett
stärkande och beskyddande inflytande för alla som bor där.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 88:123–124

1. Skriv upp vad Herren ber oss att göra i Läran och
förbunden 88:123–124. Dela in hans råd i två grupper:
”Saker man ska göra” och ”Saker man inte ska göra”.

2. Välj två befallningar från dessa förteckningar och förklara
varför du tror att Herren vill att vi ska göra eller inte
göra detta. Ge exempel från dina egna erfarenheter eller
från skrifterna.

H

G

F

E

D
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År 1833 bodde profeten Joseph Smith och hans familj
i Newel K Whitneys butik i Kirtland i Ohio. I ett av de
övre rummen i Whitneys butik startade profeten den
första profetskolan (enligt befallningen i L&F 88). Även
om president Brigham Young vid detta tillfälle inte var
medlem av profetskolan talade han om dessa möten och
hur den uppenbarelse som finns i Läran och förbunden 89
kom till: ”När de samlades i det där rummet efter frukost,
var det första de gjorde att tända sina pipor och, medan
de rökte, tala om de stora ting som rörde riket och spotta
över hela rummet. Och så snart pipan kom ut ur munnen
stoppades en stor bit tuggtobak in. Ofta när profeten kom
in i rummet för att undervisa skolan, befann han sig i
ett moln av tobaksröken. Detta, samt hustruns klagomål
över att behöva städa ett så smutsigt golv, fick profeten att
tänka på den här saken, och han frågade Herren om hur
äldsterna skulle förhålla sig till användningen av tobak”
(Journal of Discourses, del 12, s 158). Den uppenbarelse
som kallas för Visdomsordet var en följd av profetens
förfrågan.

Lägg märke till att Herren i Läran och förbunden 89:3
sade att denna uppenbarelse är en ”grundsats med
åtföljande löften”. När du läser detta kapitel var då
särskilt uppmärksam på Herrens löften. Även om det idag
finns en hel del medicinska bevis som stöder de råd som
gavs i Visdomsordet var det inte mycket som var känt
om detta då denna uppenbarelse gavs, men var särskilt
uppmärksam på de andliga välsignelser som utlovas.
Vetenskapen gör inte ens ett försök att bekräfta de andliga
välsignelser som Herren utlovat, men miljontals männi-
skor kan bära vittne om att de är sanna. Denna uppen-
barelse är ytterligare ett bevis på profeten Joseph Smiths
profetiska kallelse.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 89

Heta drycker (v 9) – Kaffe
och te (se ”Förstå skrifterna”
till L&F 89:9)

Med förstånd (v 11) –
Kontrollerat, utan att
överdriva

Ränkfulla människor (v 4) –
Människor som gemensamt
beslutar att göra det som är
dåligt eller olagligt

Starka drycker (v 5, 7) –
Drycker med alkohol i

Läran och förbunden 89
Visdomsordet Läran och förbunden 89:2 – ”Icke såsom befallning

eller tvång”
President Joseph F Smith förklarade: ”Skälet till att visdoms-
ordet gavs – inte som ’befallning eller tvång’ var otvivelaktigt
därför att om det hade getts som befallning, så skulle det
föra varje människa som använde dessa giftiga ting under
fördömelse. Alltså var Herren nådig och gav dem möjlighet
att övervinna sina begär innan han förde dem in under lagen.
Senare tillkännagavs . . . av president Brigham Young att
visdomsordet var en uppenbarelse och en befallning från
Herren” (Conference Report, okt 1913, s 14). Lydnad till
visdomsordet är dessutom en av fordringarna för att få en
tempelrekommendation.

Läran och förbunden 89:9 – Vad menas med
”heta drycker”?

President Hyrum Smith – profeten
Joseph Smiths bror, kyrkans patriark
och assisterande president – lärde:
”Och återigen ’heta drycker äro icke
för kroppen eller magen’. Det finns
många som undrar vad detta kan
innebära. Huruvida det syftar på te
eller kaffe eller inte. Jag säger att det
syftar på te och kaffe” (”The Word

of Wisdom”, Times and Seasons, 1 jun 1842, s 800).

Läran och förbunden 89:19 – Att finna visdom och
fördolda skatter av kunskap
President Boyd K Packer, verkställande president för de tolv
apostlarnas kvorum, lärde:

”Din kropp är ditt sinnes redskap. I dina känslor kommer
ande och kropp närmast att vara ett. Vad du lär dig andligt
beror i viss mån på hur du behandlar din kropp. Det är därför
visdomsordet är så viktigt.

Vanebildande ämnen som förbjuds i denna uppenbarelse – te,
kaffe, sprit och tobak – kan, lika väl som andra vanebildande
droger, hindra den andliga kommunikationens känsliga
förnimmelser.

Bortse inte från visdomsordet, för det kan kosta dig ’stora
skatter av kunskap, ja, fördolda skatter’ [L&F 89:19],
som lovats dem som håller det. God hälsa är ytterligare en
välsignelse” (Nordstjärnan, jan 1995, s 59).

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 89.

Förklara vad som egentligen menas

I Läran och förbunden 89:3 sade Herren att visdomsordet är
”avpassat efter de svagas förmåga, ja, de svagaste heligas”.

A

Märg (v 18) – Innersta delen
av benet, vilket innehåller
näringsämnen (symboliserar
vitalitet och styrka)

Sparsamt (v 12) – Inte ofta, i
små mängder

Naveln (v 18) – Symbol för
inre organ
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Förklara hur du tror att visdomsordet kan hjälpa en person
att bli stark inom livets alla områden – det fysiska, mentala,
känslomässiga, sociala och det andliga.

Ge bevis

1. I Läran och förbunden 89:4 angav Herren en av orsakerna
till att han uppenbarade visdomsordet. Skriv ner vad denna
vers har för innebörd.

2. Finn bevis som stöder denna orsak. Det kan vara reklam på
affischtavlor, i tidningar eller på TV. Beskriv en eller två av
dem i din anteckningsbok. Vad tycks deras huvudbudskap
vara? Vad talar de inte om för dig? På vilka sätt uppfyller
de profetian i vers 4?

3. Ge korta svar på följande frågor:

a. Varför vill en del människor att du ska använda ämnen
som förbjuds i visdomsordet?

b. Varför bör du lyda visdomsordet?

Gör en förteckning

1. Herren identifierade ett flertal skadliga ämnen och ett
flertal nyttiga ämnen i Läran och förbunden 89:5–17. Gör
två förteckningar i din anteckningsbok – den ena kallar
du för ”Skadliga ämnen” och den andra för ”Nyttig mat”.
Efter varje punkt skriver du kortfattat ner vad Herren sade
om dess användning.

2. Herren räknade inte upp allting som vi bör eller inte bör
äta eller dricka i visdomsordet. Det förväntas av oss att
vi använder sunt förnuft, råd från lokala ledare och kyrkans
generalauktoriteter och Andens vägledning. President
Boyd K Packer anmärkte:

”Medlemmar skriver och frågar om det ena eller det andra
är emot visdomsordet. Det är väl känt att te, kaffe, sprit
och tobak strider mot det. Det har inte getts mera detaljerat.
I stället lär vi principen, tillsammans med de utlovade
välsignelserna. Det finns många vanebildande och bero-
endeframkallande saker man kan dricka, tugga, inhalera
eller injicera som skadar både kropp och ande men som
inte nämns i uppenbarelsen.

Allt som är skadligt nämns inte. Arsenik till exempel –
förvisso skadligt, men inte vanebildande! Den som måste

C

B

befallas i allt, sade Herren, ’är en lat och oförståndig
tjänare’ (L&F 58:26)” (Nordstjärnan, jul 1996, s 17).

Fundera över president Packers uttalande och andra råd
från kyrkans ledare om visdomsordet och lägg till några
andra saker som man ska eller inte ska göra.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 89:18–21

1. Skriv upp de välsignelser i Läran och förbunden 89:18–21
som Herren lovade ge dem som lyder visdomsordet.

2. Om du skulle hålla ett tal om visdomsordet för en grupp
ungdomar, vilka exempel skulle du då ge på var och en av
dessa välsignelser?

President Joseph Fielding Smith lärde att Guds rikes
nycklar på jorden ”är rätten att presidera. De är kraften
och myndigheten att styra och leda alla Guds angelägen-
heter på jorden. De som har dem har makt att styra och
reglera de sätt varpå alla andra kan tjäna i prästadömet”
(Nordstjärnan, mar 1973, s 108). När du läser Läran
och förbunden 90, lägg då märke till vad Herren sade till
profeten Joseph Smith om dessa prästadömsnycklar.

Läran och förbunden 90
Rikets nycklar

D
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 90

Läran och förbunden 90:3 – Rikets nycklar ska
aldrig tas ifrån profeten Joseph
I Läran och förbunden 90:3 nämner Herren att profeten Joseph
Smith ska inneha rikets nycklar i denna tidsutdelning, till
och med efter sin död. President George Q Cannon, som var
rådgivare i första presidentskapet, sade att president Brigham
Young lärde att profeten Joseph Smith ”stod som överhuvud
i denna tidsutdelning, att Joseph är innehavare av nycklarna,
att fastän Joseph gått över till andra sidan slöjan så står han
[Joseph Smith] i spetsen för denna tidsutdelning och att
han själv [Brigham Young] innehade nycklar som var under-
ordnade honom”. President Cannon fortsatte med att säga
att president John Taylor undervisade om ”samma lära, och att
ni aldrig kommer att få höra något annat från någon av de
trofasta apostlarna eller Guds tjänare, vilka förstår det heliga
prästadömets ordning” (Gospel Truth, del 1, s 255).

Läran och förbunden 90:6 – Rådgivarna i första
presidentskapet ”skola räknas jämställda”
Första presidentskapet är det högsta kvorumet i kyrkan och
presiderar över alla kyrkans angelägenheter. Rådgivarna i
första presidentskapet kan göra allting som presidenten kan
göra – som om presidenten själv gjorde det. Emellertid verkar
de under ledning av presidenten och med hans samtycke.
Som profeten Joseph Smith vittnade om: ”De tolv äro icke
underkastade några andra än Första presidentskapet . . .
och där jag [kyrkans president] icke är, där finns det inget
presidentskap över de Tolv” (Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 91). Med andra ord, när kyrkans president dör så presiderar
inte längre rådgivarna i första presidentskapet över kyrkan.

Läran och förbunden 90:13 – ”Översättningen av
profeterna”
Läran och förbunden 90:13 hänvisar till profeten Joseph Smiths
inspirerade översättning av Bibeln, som han arbetade med.

Förvirrade (v 17) – Tystade,
förödmjukade

Vanrykte (v 23) – Dåligt
rykte

Sträva (v 36) – Diskutera,
debattera

Tukta (v 36) – Straffa,
disciplinera

Orakel (v 4–5) –
Uppenbarelser från Gud
genom hans profeter

Ringakta dem (v 5) – Anse
dem vara oviktiga

Hednafolken (v 10) – De folk
som saknar kunskap
om evangeliet eller om den
sanne Guden

Läran och förbunden 90:28–31 – Vienna Jaques
Herren inbjöd syster Vienna Jaques att bege sig till Sions land
och där ta emot en arvedel. Han sade också att hon skulle
få pengar som täckte flyttkostnaderna. Hon behövde pengarna
eftersom hon överlämnat all sin rikedom till kyrkan strax
efter sitt dop. Efter denna uppenbarelse begav sig syster
Jaques till Jackson County i Missouri, och tog emot mark, men
förföljelserna tvingade henne att ge sig av och flytta till norra
Missouri. Hon var en sann och trofast medlem som verkade
i det tysta på många sätt. Vid sextio års ålder körde hon sin
vagn över slätterna till Saltsjödalen. Hon dog vid 96 års ålder.
I dödsrunan över henne stod det att ”hon var sann mot
sina förbund och höll evangeliets återställelse för att vara en
ovärderlig skatt” (”In Memoriam: Vienna Jaques”, Woman’s
Exponent, 1 mar 1884, s 152).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 90.

Rikets nycklar

1. Vilka nycklar gavs till profeten Joseph Smith, enligt Läran
och förbunden 90:1–6?

2. Vem mer fick denna myndighet?

3. Namnge vilka män som har dessa nycklar på jorden idag.

4. Sammanfatta med en mening den viktiga sanning som
lärs ut i vers 5.

Med dina egna ord

1. Skriv upp vad Läran och
förbunden 90:4–5 betyder
för dig.

2. Skriv om en tidpunkt då du
kände dig stark, i vad som
annars skulle ha kunnat vara
en svår tid, därför att du inte
ringaktade Guds orakel. Om du
inte kan komma på ett sådant
tillfälle ber du att någon i din 

familj, ledare i kyrkan, eller vän berättar om en upplevelse
som han eller hon haft. Gör en sammanfattning i din
anteckningsbok.

Plikter och ansvar

1. Vilka plikter och ansvar har första presidentskapet, enligt
Läran och förbunden 90:13–18?

2. Vilka av dessa plikter och ansvar kan också tillämpas på
presidenten för en klass i Unga kvinnor eller i aronska
prästadömets kvorum? Förklara varför vissa plikter och
ansvar inte är tillämpliga.

C
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En del versioner av Bibeln innehåller böcker som går
under namnet de apokryfiska böckerna, vilket betyder
”dold”. De flesta tror att dessa böcker kallas för de
apokryfiska böckerna eftersom man inte vet om de är
sanna och korrekta skrifter. När profeten Joseph Smith höll
på med översättningen av Bibeln ville han veta om han
skulle översätta och ta med de apokryfiska böckerna. Läran
och förbunden 91 är Herrens svar. Den innehåller nyttig
information om du vill läsa de apokryfiska böckerna,
och rådet kan också tillämpas på andra goda böcker som
du tycker är intressanta.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 91

Läran och förbunden 91 – De apokryfiska böckerna
De apokryfiska böckerna är en samling hebreiska skrifter från
Gamla testamentets tid. De togs inte med i de heliga skrifterna
som skrevs på hebreiska under denna period, men de fanns
med i de skrifter som skrevs på det grekiska språket vid
tiden för Frälsarens jordiska verksamhet. Men redan då fanns
det många frågor om vem som skrev dem och om de var
inspirerade skrifter eller inte. De apokryfiska böckerna kan
hjälpa oss att förstå en del av den judiska historien mellan
slutet av Gamla testamentet och början av Nya testamentet.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 91.

Svara en vän

Föreställ dig att du och en vän samtalar om religion och
att du visar honom eller henne din Bibel. Din vän säger att
någonting saknas i den och frågar varför din Bibel inte
innehåller de apokryfiska böckerna. Utgå från vad du lärt
dig i Läran och förbunden 91 och besvara din väns fråga.

Gör en jämförelse

1. Vad uppenbarade Herren i Läran och förbunden 91 om hur
man ska finna sanningen i de apokryfiska böckerna?

B

A

Blivit ditsatt (v 2) – Tillägg som inte fanns i de ursprungliga
skrifterna

Läran och förbunden 91
De apokryfiska böckerna

2. Hur kan detta råd tillämpas på andra böcker än de heliga
skrifterna, till exempel läroböcker i skolan?

En del uppenbarelser i Läran och förbunden kan verka
mycket personliga eller speciellt avsedda för en särskild
tidpunkt i kyrkans historia. Vi kanske tycker att dessa
uppenbarelser inte är tillämpliga på oss idag, men
vanligen finns det principer som lärs ut i dem som kan
tillämpas på olika sätt vid olika tidpunkter. När du läser
Läran och förbunden 92 – en mycket kort och specifik
uppenbarelse – fundera då över nutida tillämpningar.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 92

Läran och förbunden 92:1 – Förenade orden
I Läran och förbunden 92 syftar begreppet ”Förenade orden”
på en grupp män som Herren kallat att verka tillsammans
för att lösa kyrkans skuldproblem (se L&F 82:11–19). Dessa
män förband sig att leva efter helgelselagen och göra allt
de kunde för att få fram de pengar som var nödvändiga för att
göra kyrkan skuldfri. Gruppen kallades också för ”förenade
firman” i några av protokollen för deras möten. Även om
de inte helt och hållet lyckades så finns de instruktioner som
Herren gav till denna grupp i flera kapitel i Läran och
förbunden. De hjälper oss att bättre förstå helgelselagen och
de välsignelser den har i beredskap för de lydiga. I Läran
och förbunden 92, befallde Herren att Frederick G Williams,
som nyligen blivit kallad som rådgivare till profeten Joseph
Smith (se L&F 90:6), skulle upptas som medlem i denna orden.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 92.

Ge ett exempel

Här följer några möjligheter att verka
i kyrkan. För var och en av dessa
möjligheter ska du ge ett exempel på
vad en person som har denna kallelse
kan göra för att vara en ”verksam

medlem”, enligt Herrens råd i Läran och förbunden 92:2.

1. En primärlärare för sjuåriga barn

A

Verksam (v 2) – Aktiv, hängiven

Läran och förbunden 92
Var en verksam medlem
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2. En juniorkamrat till en hemlärare

3. Presidenten för en bikupeklass

4. En medlem av församlingens ungdomskommitté

5. Grannen till ett äldre par

Profeten Joseph Smith angav inte bakgrunden till
uppenbarelsen i Läran och förbunden 93. Den dagen,
innan han upptecknade uppenbarelsen, skrev han bara:
”Jag tog emot följande” (History of the Church, del 1,
s 343). Vers 19 ger oss emellertid ett begrepp om vad som
är avsikten med denna uppenbarelse. Genom den kan
vi lära oss mer om hur vi ska dyrka och vem vi ska dyrka.

Du undrar kanske: Vad innebär det att dyrka Gud?
Det innebär att hedra och respektera, att delta i formella
religiösa aktiviteter, och att agera på sätt som hjälper
oss att bli mer gudalika. Vi vet att vi försöker dyrka vår
himmelske Fader och Jesus Kristus, men som James
E Talmage, som var medlem i de tolvs kvorum, skrev:
”Människans förmåga till dyrkan beror på hennes
uppfattning om värdigheten hos föremålet för hennes
vördnad. Hennes förmåga till gudsdyrkan utgör således
ett mått på hennes uppfattning om Gud” (Trosartiklarna,
s 380–381). När du studerar Läran och förbunden 93, sök
då efter vad som där lärs ut om vår himmelske Fader och
Jesus Kristus och vad du kan göra för att bli mer lika dem.

Läran och förbunden 93
Ljus och sanning

Var mycket koncentrerad när du läser detta kapitel, för
det innehåller sanningar som är tillräckligt enkla för
ett barn att förstå och tillräckligt kraftfulla för att vara
en utmaning för den mest lärde och andlige.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 93

Läran och förbunden 93:6–18 – Johannes
vittnesbörd
Det vittnesbörd från Johannes som finns upptecknat i Läran
och förbunden 93 kommer från en uppteckning av Johannes
döparen. Johannes döparens fullständiga uppteckning
har ännu inte uppenbarats men ska komma fram i framtiden.
Denna uppteckning ska inte förväxlas med Johannes
uppenbararens, apostelns, skrifter, vilka finns i Nya
testamentet (se Neal A Maxwell, ”Not My Will, But Thine”
[1988], s 44.)

Läran och förbunden 93:11–17 – Mottog icke
fullheten ifrån begynnelsen
President Lorenzo Snow lärde: ”När Jesus låg i krubban som
ett hjälplöst spädbarn, visste han inte att han var Guds Son,
och att han tidigare skapat jorden . . . Han växte upp till
mandom och under sin utveckling uppenbarades för honom
vem han var, och i vilken avsikt han var på jorden. Den
härlighet och makt han besatt innan han kom till världen,
tillkännagavs för honom” (Conference Report, apr 1901, s 3).

Läran och förbunden 93:12–13, 19–20 – ”Nåd för
nåd” och ”Nåd till nåd”
Nåd handlar om att få styrka och kraft från Gud. Läran och
förbunden 93:12 lär att Jesus Kristus fick ”nåd för nåd”. När
han växte upp fick han hjälp och andliga gåvor från sin Fader.
Vers 13 lär att Jesus ”gick från nåd till nåd, till dess han fått
fullheten”. Han gjorde framsteg i den hjälp, styrka och kraft
som han tog emot från sin Fader – från en nivå till en annan –
tills han tagit emot denna fullhet. När vi förblir trofasta och
lydiga till buden får vi också ”mottaga nåd för nåd” (v 20) och
”i rätt tid erhålla av hans fullhet” (v 19).

Läran och förbunden 93:21–23, 25, 29, 38 –
”I begynnelsen”
Evigheten har ingen början och inget slut och vi är eviga
varelser. Uttrycket ”i begynnelsen” eller ”ifrån begynnelsen”
i Läran och förbunden 93 syftar på den tidpunkt då saker som
hör samman med denna jordiska tillvaro var i sitt inledande
skede. I denna begynnelse presenterade vår himmelske Fader

Sfär (v 30) – Begränsat
utrymme

Element (v 33) –
Grundläggande enhet av
fysisk materia

Tabernakel (v 35) – Boning

Nåd (v 11–13, 20) – Styrka
och kraft från Gud som gör
det möjligt för oss att få evigt
liv och upphöjelse

Födda genom mig (v 22) –
Bli son eller dotter till Kristus
genom att låta döpa sig och
födas på nytt genom Anden
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sin stora lycksalighetsplan, vilken gjorde det möjligt för oss att
bli lika honom.

Läran och förbunden 93:40–50 – ”Uppfostra edra
barn i ljus och sanning”
I Läran och förbunden 93:36–39 lärde Herren vad ljus och
sanning är för någonting och hur det kan gå förlorat, eller tas
bort. I vers 40 befallde han föräldrar att ”uppfostra [sina]
barn i ljus och sanning”. Äldste Marion G Romney, som var
medlem i de tolv apostlarnas kvorum, och senare rådgivare i
första presidentskapet, varnade för att ”underlåtenhet från
föräldrars sida att undervisa sina barn inte bara påverkar dem
och deras barn utan hela civilisationer.

En sådan underlåtenhet bidrog till den ogudaktighet som
åstadkom floden. Den bidrog till det forntida Israels fall
och till att folken i Mormons bok gick under” (i Conference
Report, apr 1969, s 108–109).

President Harold B Lee sade till
kyrkans prästadömsbärare: ”Vår
ungdom är i fara. Håll era hem starka,
bröder. Se till, som vi alla har försökt
att säga och som jag har upprepat
många gånger . . . att ’det största av
Herrens verk som ni bröder någonsin
kommer att göra som fäder kommer
att vara inom ert eget hems väggar’.
Nonchalera inte era hustrur, bröder.
Nonchalera inte era barn. Ta er tid

med familjens hemafton. Håll era barn nära er. Lär dem, led
dem och skydda dem. Det har aldrig funnits en tid då vi så väl
behövt hemmets styrka och solidaritet. Om vi gör det kommer
denna kyrka att växa med stormsteg i styrka och inflytande
över hela världen” (Nordstjärnan, dec 1973, s 512).

President Gordon B Hinckley gav rådet: ”Föräldrar, skydda
era familjer. Uppfostra barnen i ljus och sanning som Herren
har befallt. Ge dem rikligt med kärlek, men skäm inte bort
dem. Bär ert vittnesbörd för dem. Läs i skrifterna tillsammans.
Ge dem vägledning och skydda dem. Ni har ingen större
välsignelse och inget större ansvar än dem Herren har satt i
er vård. Be tillsammans. Det finns inget som kan ersätta
familjebönen, då alla knäböjer tillsammans inför Herren”
(Liahona, jul 1999, s 105).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 93.

Vad lärde du dig?

I Läran och förbunden 93:19 sade Herren att han gav oss
”dessa ord [v 1–18], att I mån förstå hur och vad I tillbedjen”
(kursivering tillagd) så att vi så småningom ska kunna ta
emot Faderns fullhet – vilket är detsamma som upphöjelse
(se L&F 132:6, 19–20). Du vill kanske åter gå igenom den
korta beskrivningen av gudsdyrkan i inledningen till Läran
och förbunden 93 i denna studievägledning.

1. Gör två spalter i din anteckningsbok och kalla dem för
”Hur man dyrkar” och ”Vem vi dyrkar”. I den rätta spalten

A

skriver du upp vad du lärt dig från Läran och förbunden
93:1–18. Förklara vad varje sanning lär dig om hur du ska
dyrka eller vad du ska dyrka.

2. Vad tänker du göra annorlunda som en följd av vad du
lärt dig?

Hur viktigt är det?

Ibland är de enklaste sanningarna de viktigaste och mest
kraftfulla. Studera Läran och förbunden 93:20, 26–28, 36–39
och skriv upp vad som där lärs ut om hur viktigt det är att
hålla buden.

”Jag har befallt eder”

1. Sammanfatta det råd som Herren gav i Läran och
förbunden 93:40–50 till de tre medlemmarna av första
presidentskapet och biskopen i Kirtland i Ohio.

2. Varför var det viktigt för Herren att ge råd till dessa
ledare i kyrkan angående deras familjer?

3. Skriv upp tre saker som du planerar att göra när du är
förälder för att uppfostra din familj i harmoni med de råd
som Herren gav i dessa verser (se även ”Förstå skrifterna”
till Läran och förbunden 93:40–50).

Kyrkan uppför för närvarande många byggnader runt om
i världen, till exempel möteshus för församlingar och
stavar, tempel och seminarie- och institutbyggnader. Men
när uppenbarelsen i Läran och förbunden 94 gavs hade
inte de heliga uppfört några byggnader. Herren hade
befallt att en byggnad skulle uppföras – templet i Kirtland,
men medlemmarna hade ännu inte börjat bygga det.
I denna uppenbarelse befallde Herren kyrkan att uppföra
ytterligare två byggnader. När du studerar denna
uppenbarelse, fundera då på vad Herrens befallning att
uppföra dessa två byggnader och templet lär om vad som
utgör en nödvändig grund för Guds verk.

Läran och förbunden 94
Instruktioner för kyrkans 

byggnadskommitté

C

B
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 94

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 94.

Byggnader och prioriteter

Skriv upp de första tre byggnader som Herren befallde kyrkan
att uppföra i denna tidsutdelning (se L&F 94:1, 3, 10) och
förklara syftet med dem.

Tillämpa principen

Samtliga byggnader i kyrkan invigs med en bön av en
prästadömsledare som fått myndighet därtill av en kyrkans
auktoritet. Läs Läran och förbunden 94:8–9, 12 för att få veta
vad Herren förväntar sig av invigda byggnader. Förklara
hur detta går att tillämpa på våra byggnader i kyrkan idag.

Tidiga gränsmärken i Kirtland

Bank

Chagrin
Riv

er

Kyrkogård
 Metodist-

kyrkan

John
Johnsons

hem
Sidney
Rigdons hem

Hyrum
Smiths hem

Tryckeri

Newel K
Whitneys

hem
Orson

Hydes garveri

Whitneys
butik

John Johnsons
värdshus

Joseph Smith d ä
hem

Joseph Smiths
affär

Joseph Smith d y
hem

Tempel

B

A

Hall (v 4–5, 11) – Samlingssal

Varför händer det att en del människor väntar med
att utföra en uppgift de fått från Herren? Det hade gått
nästan sex månader sedan Herren gett befallningar
angående tempelbygget i Kirtland och det hade ännu inte
påbörjats. Läran och förbunden 95 hjälper oss förstå
Herren känslor när vi dröjer med att göra det som han
ber oss om. Vi får också kunskap om följderna av
sådan passivitet från vår sida och varför och hur Herren
tillrättavisar oss och hjälper oss att omvända oss.

Förhoppningsvis kommer vi alla att likna profeten Joseph
Smith och andra som var med honom när denna uppen-
barelse gavs. President Brigham Young sade senare:
”Utan uppenbarelse kunde inte Joseph veta vad som
behövde göras, lika lite som alla andra män, och utan att
befallningar gavs var kyrkan alltför få till antalet, alltför
svag i tron och alltför fattig, för att ge sig på ett sådant
väldigt företag. Men med hela denna drivkraft var det ett
möjligt företag för en handfull män, som levde på luft, och
lite majsgrynsgröt och mjölk och salt, eller utan salt när
det inte gick att få tag i mjölk. Den store profeten Joseph,
i stenbrottet, bar stenar med sina egna händer, och de
få som då tillhörde kyrkan följde hans exempel på lydnad
och flit där behovet var störst. De arbetade på väggarna,
höll ett svärd i ena handen för att skydda sig mot pöbel-
hopen, samtidigt som de lade stenar och murade med
den andra handen. Templet i Kirtland, Herrens andra
hus, blev såvitt vi har någon jordisk uppteckning om,
så långt fullbordat att det kunde invigas” (Discourses of
Brigham Young, s 415).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 95

Läran och förbunden 95:4 – ”Min förunderliga
gärning”
Uttrycket ”min förunderliga gärning” härstammar från
Jesaja 28:21, där Herren säger att han ska tillrättavisa ett folk
som inte trodde att de hade något behov av att omvända sig.
I vår tid predikas återställelsens budskap för många männi-
skor som tror att de redan har sanningen. Människor i denna
situation kan tycka att vårt arbete är förunderligt. Dessutom

Begåva (v 8) – Förse med
andliga gåvor, välsigna

Aga, tuktan (v 1–2, 10) –
Disciplinering, straff

Läran och förbunden 95
Bygg mitt hus!
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är evangeliets återställelse och upprättandet av den sanna
kyrkan på jorden en förunderlig händelse för dem som anser
att tro på uppenbarelser, himmelska besök och andra andliga
manifestationer är någonting dåraktigt.

Läran och förbunden 95:14 – Herren visade en
förebild för tre människor
Det var för de tre medlemmarna i första presidentskapet som
Herren visade hur templet i Kirtland skulle se ut. Templets
arkitekt, Truman O Angell, rapporterade:

”Frederick G Williams, en av president Smiths rådgivare, kom
in i templet när följande dialog ägde rum i min närhet.

Rolph, snickaren, sade: ’Vad tycker doktorn om huset?’

[Frederick G Williams] svarade: ’Det ser precis ut som
förebilden.’ Därefter berättade han följande: ’Joseph tog emot
Herrens ord att han skulle ta med sig sina två rådgivare,
Williams och Rigdon, och komma inför Herren, som då skulle
visa hur hans hus skulle byggas. Vi gick ner på våra knän,
åkallade Herren och byggnaden syntes inom synavstånd.
Jag var den förste att upptäcka den. Sedan såg vi den till-
sammans. När vi noga betraktat exteriören verkade det som
om byggnaden kom rakt över oss. Utseendet på denna
samlingssal tycktes sammanträffa med vad jag där såg, in i
minsta detalj” (Marvin E Smith, ”The Builder”, Improvement
Era, okt 1942, s 630).

Templet i Kirtland

Läran och förbunden 95:16–17 – Syftet med templet
i Kirtland
Ett väsentligt syfte med templet i Kirtland var att det skulle
vara den plats där Herren skulle återställa de prästadöms-
nycklar som var nödvändiga för att utföra arbetet i vår tids
tempel (se L&F 110). Det fungerade också som möteshus
och skola.
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 95.

Varför tillrättavisar Herren oss?

Ofta tycker vi inte om att bli tuktade eller disciplinerade.
Ibland tar vi ödmjukt emot tillrättavisningar, men vi frestas
ofta att bli sårade eller till och med arga. Varför tuktar Herren
oss, enligt Läran och förbunden 95:1–2?

Vad misshagar Herren?

1. Sök upp orden ”svår synd” i Läran och förbunden 95:3, 6, 10.
Skriv upp de tre synder som kyrkans medlemmar gjorde
sig skyldiga till och som misshagade Herren.

2. Enligt verserna 4–8 och 11–12, vilka var följderna av dessa
synder?

3. Vad sade Herren, i verserna 13–14, om hur de heliga kunde
omvända sig från sin försummelse med tempelbygget?

Rita en bild eller översikt

Fundera över den princip som Herren lärde ut i Läran och
förbunden 95:12 (se även 2 Ne 7:10–11). Rita en bild eller
översikt som representerar denna princip.

Templets olika delar

Gör en enkel teckning i din anteckningsbok av templet i
Kirtland, enligt nedan. Utgå från Läran och förbunden
95:13–17 och skriv in vad de olika delarna i templet var och
syftet med varje våning eller rum.
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För att kunna bygga templet och på andra sätt främja
Herrens verk i Kirtland i Ohio, köpte kyrkan ca 80
tunnland från en man vid namn Peter French (se bilden
under ”Förstå skrifterna”). Detta köp innefattade en
byggnad som fungerade som offentlig byggnad och hotell
(det hus som refereras till i L&F 96:9). Eftersom kyrkans
ledare inte kunde komma överens om hur de på ett
tillfredsställande sätt skulle dela upp landet, vände sig
profeten Joseph Smith till Herren om detta. När du läser
Läran och förbunden 96, lägg då märke till vad som
enligt Herren var viktigt för hans verk, när han gav råd
i denna timliga frågeställning.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 96

Ingressen till Läran och förbunden 96 –
Lantegendomar

Isaac
Morleys

gård

Frederick G 
Williams gård

Peter
Frenchs

gård

TempelTryckeriet

Whitneys
butik

Chagrin River

Övervinnas (v 5) –
Ödmjukas, göras läraktiga

Gagneligt, rådligt (v 5–6) –
Lämpligt, önskvärt

Min orden (v 4, 8) – Den
Förenade orden (se ”Förstå
skrifterna” till L&F 92:1, s 105)

Läran och förbunden 96
Dela upp landområdena i Kirtland

Läran och förbunden 96:2 – Newel K Whitney skulle
ta hand om landområdet
Newel K Whitney var biskop i Kirtland i Ohio. Såsom tidigare
uppenbarats (se L&F 42; 51; 72) var biskopen ansvarig för
kyrkans timliga frågor. Följaktligen fick han ansvar för det
landområde som templet skulle byggas på. Detta är också en
viktig påminnelse för oss idag, att skrifterna, profeternas
lärdomar och kyrkans handböcker ofta innehåller sätt att lösa
problem som vi ställs inför när vi arbetar i kyrkan.

Läran och förbunden 96:6–9 – John Johnson
John Johnson bodde i Hiram i Ohio, när han först träffade
profeten Joseph Smith och blev medlem i kyrkan. Profeten
Joseph och hans familj bodde hos familjen Johnson under en
tid. Det var i familjen Johnsons hem som uppenbarelsen i
Läran och förbunden 76 togs emot. I Läran och förbunden 96
gav Herren uppdraget till broder Johnson att ta hand om Peter
Frenchs hotell och sätta igång kyrkans tryckeriverksamhet
där. När den Förenade orden upplöstes gavs hotellet till
broder Johnson och det var känt som ”Johnsons värdshus”.

Johnsons värdshus

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 96.

Vad och varför

I Läran och förbunden 96:1 uttryckte Herren sin önskan
att staven i Kirtland skulle göras stark.

1. Utifrån Herrens råd i Läran och förbunden 96, vad tror
du skulle göra staven i Kirtland stark?

2. Ange, för vart och ett av de förslag som du skrev ner,
varför detta skulle göra staven starkare.

Skrifternas betydelse

1. Vilken effekt kan Herrens ord ha på människor, enligt
Läran och förbunden 96:5?

2. Använd dina skrifter och hitta två viktiga saker i skrifterna
som kan påverka människor (annat än den som nämns i
Läran och förbunden 96:5). Skriv ner dessa saker och var du
fann dem i din anteckningsbok. Du vill kanske tvärhänvisa
dessa skriftställen till Läran och förbunden 96:5.
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Som du har lärt dig under dina studier av Läran och
förbunden är ett av syftena med evangeliets återställelse
i de sista dagarna att upprätta Sion – ett rent folk som
har förberett sig för att möta Gud och leva i hans närhet.
I Läran och förbunden 97 talar Herren mer om Sion, och
särskilt om vad som kan hjälpa Sion att ”hava framgång
och utvidgas och bliva mycket härligt” (v 18). Fundera
noga över vad Herren lär i denna uppenbarelse eftersom
detta också är tillämpligt på oss idag när vi strävar efter
att bygga upp och upprätta Sion.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 97

Läran och förbunden 97:3–6 – Skolan i Sion
Parley P Pratt presiderade över en skola i Missouri. Den
kallades för äldsteskolan och bestod av omkring sextio elever
som träffades ute i det fria en gång i veckan. Många stora
och förunderliga ting lades fram och lärdes ut i denna skola.

Läran och förbunden 97:21 – ”Sion – De renhjärtade”
President Spencer W Kimball förklarade: ”Sion är de rena i
hjärtat – de som är helgade och vilkas kläder tvagits vita
genom Lammets blod (se Al 13:11). Detta är de som tar på sig
barmhärtighetens klädnad och tjänar andra med rent hjärta”
(Nordstjärnan, apr 1979, s 130).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 97.

Beskriv vad som menas

I Läran och förbunden 97:2 sade Herren att han visar barm-
härtighet mot de ödmjuka. En ledtråd om vad som menas

A

Fruktansvärt (v 18) –
Fruktansvärt för fiender,
skräckinjagande

Hämnden (v 22, 26) – Dom
på grund av ogudaktiga
handlingar

Hemsökelse (v 23) – Straff

Förskräcka (v 23) – Oroa

Förbliver i mig (v 3) –
Fortsätter att lyda mig

Mångfaldigt (v 5, 28) – Stort
antal

Hus (v 10, 12, 15) – Tempel

Befläckat (v 15, 17) – Orenat

Läran och förbunden 97
Tempel och Sion

med ödmjukhet finns i slutet av vers 1. Använd registret efter
Läran och förbunden och läs andra skriftställen som handlar
om ödmjukhet. Skriv sedan upp vad som menas med
ödmjukhet och ange åtminstone två orsaker till att du skulle
vilja beskrivas som en ödmjuk person.

Godtagen av Herren

Föreställ dig att en vän säger till dig: ”Jag vet att kyrkan är
sann och jag vill göra det som är rätt. Hur vet jag om mitt
sätt att leva är godtagbart för Herren?” Besvara frågan genom
att förklara Läran och förbunden 97:8–9. Skriv ner i din
anteckningsbok vad du skulle säga.

Skriv frågor

I Läran och förbunden 97:10–19 förklarade Herren ett flertal
viktiga principer som hade att göra med byggandet av
ett tempel i Sion (Missouri). Skriv åtminstone fyra frågor om
tempel som kan besvaras med principer som lärs ut i dessa
verser. Dessa principer är också tillämpliga på dagens
tempelbyggande.

Varför vi har tempelrekommendationer

Läs Läran och förbunden 97:15–17 och besvara följande frågor:

1. Varför tillåts inte alla att komma in i templet och delta i
förordningarna?

2. Varför bör vi vara ärliga om vår värdighet att besöka
templet?

Den 20 juli 1833 rusade en grupp antimormoner in på
kyrkans tryckeri, som dessutom var W W Phelps hem. De

Läran och förbunden 98
Reaktion på förföljelser
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förstörde tryckpressen och de flesta exemplaren av
Befallningarnas bok, som nästan var färdigtryckt. De
kastade ut möbler på gatan och förstörde en stor del av
byggnaden. Därefter fångade de biskop Edward Partridge
och broder Charles Allen och krävde att dessa två män
skulle förneka sina vittnesbörd om Mormons bok eller
också tvingas lämna området. De vägrade och pöbelhopen
tjärade och fjädrade dem.

Pöbelhopen återvände tre dagar senare och förstörde hem
och affärer som tillhörde kyrkans medlemmar. En del
av kyrkans ledare erbjöd sina liv om pöbelhopen lovade att
lämna de övriga heliga ifred, men detta erbjudande
förkastades. Istället tvingade de kyrkans ledare att skriva
under ett avtal om att lämna Jackson County i Missouri
senast i januari. Oliver Cowdery sändes till Ohio för
att informera profeten Joseph Smith om dessa händelser.
Innan broder Cowdery hann komma fram hade profeten
tagit emot den uppenbarelse som finns i Läran och
förbunden 98 och sänt den till de heliga i Missouri.

Föreställ dig hur dessa medlemmar kan ha känt sig. Du
har kanske haft upplevelser som hjälper dig att förstå.
I sådana situationer kan man fråga: Varför råkar vi ibland
ut för det som är dåligt när vi försöker göra det som
Herren har bett oss om? Vad ska vi göra åt det? Vad kan
vi lära oss under dessa tider? Är det rätt att hämnas,
om någon sårar oss? När du läser Läran och förbunden 98
kom då ihåg att det är Herren Jesus Kristus som talar.
Detta kapitel lär hur han vill att vi ska bemöta förföljelser.
Försök inte bara förstå vad denna uppenbarelse betydde
för de heliga i Missouri, utan också hur den är tillämplig
för dig idag.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 98

Läran och förbunden 98:16 – ”Talen emot krig och
förkunnen frid”
I ett uttalande under andra världskriget, efter att ha citerat
den första delen av Läran och förbunden 98:16, sade första
presidentskapet:

”Kyrkan är och måste vara emot krig. Själva kyrkan kan inte
inlåta sig på krigföring, såvida inte Herren utfärdar nya
befallningar. Den kan inte betrakta krig som ett rättfärdigt
medel att lösa internationella tvister. Dessa bör och kan lösas
genom fredliga förhandlingar och kompromisser nationer
emellan.

Men kyrkans medlemmar är medborgare eller undersåtar till
regeringar över vilka kyrkan inte har någon kontroll. Herren

Banna (v 23, 25) –
Förolämpa, tala illa om

Hämnd (v 28, 48) – Rättvist
straff

Oåterkalleligt (v 3) –
Kan inte ändras

Talen emot (v 16) – Förkasta

Avskyvärda (v 20) – Ogud-
aktiga, stötande för Herren

själv har bett oss att stödja ’den lag, som är landets grundlag’:
[De citerar L&F 98:4–7.]

Även om dessa uppenbarade ord särskilt avsåg detta land,
Amerika, är inte desto mindre principerna som tillkännages
däri tillämpliga på hela världen, och de är särskilt riktade
till ’dig’ (Joseph Smith), och dina ’bröder i min kyrka’. När
därför grundlagen faller under dessa principer och inkallar
kyrkans män till militärtjänst i det land som de tillhör, är det
deras högst medborgerliga plikt att ta emot denna kallelse. ”
(Conference Report, apr 1942, s 94).

Läran och förbunden 98:23 – ”Fördragen det med
tålamod”
Biskop Edward Partridge var ett exempel på det råd som
Herren gav i andra halvan av Läran och förbunden 98.
Om den tid då han blev tjärad och fjädrad av pöbelhopen i
Jackson County i Missouri, skrev han: ”Jag utstod miss-
handeln med så mycken underkastelse och saktmod att det
tycktes förvåna mängden som sedan lät mig gå min väg
under tystnad. Många såg därvid mycket allvarliga ut, då
deras medkänsla hade väckts alldeles som jag hade trott.
Vad beträffar mig själv var jag så uppfylld av Anden och
Guds kärlek att jag inte kände något hat mot mina förföljare,
ej heller mot någon annan” (History of the Church, del 1, s 391).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 98.

Inte lätt

Herrens råd i Läran och förbunden 98 till de förföljda heliga
i Missouri kanske inte verkar vara ett naturligt eller lätt sätt att
bemöta situationen på.

1. Fundera över den situation som de heliga i Missouri, vilka
hade blivit förföljda och utdrivna från sina hem, befann
sig i. Vilket råd i Läran och förbunden 98:1–3 tror ni var
svårast för dem att ta emot?

2. Skriv om en situation du varit med om, eller sett någon
annan vara med om, då du, trots stora svårigheter, inte
”fruktade”, ”var vid gott mod”, ”fröjdade dig”, ”var
tacksam”, och senare upptäckte att ”allt samverkade till
det bästa”.

Ge några råd

Föreställ dig att en nyomvänd till kyrkan frågade dig vad
kyrkan hade för inställning till ett kommande val. Med
utgångspunkt från Läran och förbunden 98:4–10, vad skulle
du säga till denna person? Skriv upp åtminstone tre tankar
och vilka verser som stöder varje tanke.

Befallningar och löften

1. Gör två spalter i din anteckningsbok och kalla dem för
”Befallningar” och ”Löften”. Skriv ner varje befallning och
löfte som du finner i Läran och förbunden 98:11–18 i den
rätta spalten.
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2. Om du hade bott i Missouri vid den tidpunkt då denna
uppenbarelse gavs, vilka av dessa befallningar och löften
skulle då ha gjort störst intryck på dig? Varför?

John Murdock (1792–1871) och hans
familj blev medlemmar i kyrkan när

de första missionärerna passerade
genom Kirtland i Ohio under
hösten 1830. Den 1 maj 1831,
medan de bodde i den lilla staden
Orange, avled hans hustru,
Julia, till följd av en tvillingfödsel.

Föregående dag, den 30 april,
ungefär två och en halv mil därifrån,

i Kirtland, hade också Emma Smith
fött tvillingar – som båda hade dött. Oför-

mögen att ta hand om sina moderlösa barn tillät broder
Murdock profeten Joseph och Emma Smith att adoptera
hans tvillingar – Julia och Joseph. Den lille Joseph avled
senare till följd av sjukdom och påfrestningar under en natt
då profeten Joseph blev tjärad och fjädrad i Hiram i Ohio.

När du läser Läran och förbunden 99 fundera då över de
uppoffringar som Herren bad broder Murdock göra. Vilka
uppoffringar krävs av dagens missionärer? Vad finns det
för likhet mellan dessa uppoffringar och det som Herren
bad broder Murdock att göra? På vad sätt skiljer de sig åt?

John Murdock uppfyllde sin mission och tog emot många
andra kallelser under sitt liv. Han dog trofast mot Herren
och kyrkan.

Förstå skrifterna

Läran och förbunden 99:4 – ”Två dina fötter”
Se ”Förstå skrifterna” till Läran och förbunden 24:15 (s 36).

Läran och förbunden 99:6 – Sörj för dina barn
innan du ger dig av
”År 1832 sände [John Murdock] sina tre äldsta barn till biskop
Partridge i Missouri med en del medel för deras försörjning.
Joseph [Smith] behöll Julia, vars tvillingbror (Joseph) dog
under förföljelserna i Hiram, i mars 1832. Broder Murdock
sålde sin egendom och skickade en del av betalningen till
biskop Partridge i Missouri för sina barns försörjning. Han
gav också en del till broder Joseph. Sålunda var han beredd

Läran och förbunden 99
John Murdock kallas på mission

att predika evangeliet” (Andrew Jenson, Latter-day Saint
Biographical Encyclopedia, 4 del [1901–1936], del 2, s 363).

President Ezra Taft Benson berättade om när hans far, George
T Benson, med hustru och sju barn, fick en missionskallelse:

”Vi samlades runt den gamla soffan i vardagsrummet och far
berättade om sitt missionskall. Då sade mor: ’Vi är stolta
över att veta att far anses värdig att gå på mission. Vi gråter en
del för det innebär att vi kommer att vara skiljda åt i två år . . .

Och far åkte på sin mission. Även om jag vid denna tidpunkt
inte helt förstod djupet av min fars hängivenhet förstår jag
bättre nu att hans vilja att acceptera detta kall var ett bevis på
hans stora tro” (Nordstjärnan, jan 1987, s 37).

Kyrkan fordrar inte av dagens män att de ska lämna sina
hustrur och barn för att verka som missionärer. Men vi
kan uppmuntra och stödja far- och morföräldrar när de
accepterar missionskallelser och lämnar familjen bakom sig
för att tjäna Herren. Genom att göra detta kan vi åtnjuta
samma välsignelser som kyrkans medlemmar åtnjöt i tidigare
generationer.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller aktiviteterna B och C när du studerar
Läran och förbunden 99.

Håll en intervju

Ställ frågor till en missionär, eller en återvänd missionär, om
hur det är att förkunna Guds ord genom den Helige Andens
kraft, enligt Läran och förbunden 99:2. Skriv ner svaren.
Detta kan göra att du bättre förstår vers 2.

Använd andra skriftställen som
förtydligar

I Läran och förbunden 99:3 sade Herren att vi ska ta emot
hans tjänare som ”ett litet barn”. Läs Mosiah 3:19 och förklara
hur detta skriftställe förtydligar innebörden i detta.

Tillämpa det idag

1. Herren bad John Murdock att lämna sin familj och verka
som missionär. Vilka uppoffringar gör dagens missionärer
för att verka?

2. Varför gjorde broder Murdock denna uppoffring, liksom
dagens missionärer?
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Ibland är det svårt för en missionär att lämna hem, familj
och vänner. Profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon var
inte annorlunda än andra missionärer. Vad sade Herren
till dem (och oss) i Läran och förbunden 100?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 100

Läran och förbunden 100:3 – ”En vid dörr skall
upplåtas”
Ett resultat av profeten Joseph Smiths och Sidney Rigdons
korta mission var att ”Josephs besök gav arbetet en betydande
skjuts” (Kyrkans historia i tidernas fullbordan, s 117).

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 100.

Skriv ett brev

Vad skulle du svara för att uppmuntra en vän som verkar
som missionär och som skriver att han längtar hem? Vilka
lärdomar från Läran och förbunden 100:1–8, 12–17 kan
du använda dig av i ditt brev? Förklara kortfattat hur du kan
använda dig av varje lärdom, och varför.

Beskriv skillnaderna

I Läran och förbunden 100:9–11 redogjorde Herren för
skillnaderna mellan profeten Joseph Smiths och Sidney
Rigdons uppgifter och ansvar. Beskriv dessa skillnader
i din anteckningsbok.

B

A

Förklara (v 11) – UndervisaVid (v 3) – Produktiv, mycket
effektiv

Läran och 
förbunden 100

Missionärsråd till profeten 
Joseph Smith och Sidney Rigdon

Sommaren 1833 började de heliga i Missouri uppleva svår
förföljelse. Som en följd därav samtyckte kyrkans med-
lemmar till att lämna Jackson County senast januari 1834.
Men i oktober och november 1833 förvärrades förföljel-
serna. Pöbelhopar samlades och misshandlade somliga
heliga, förstörde hus, möbler, grödor och djur, och drev
hundratals sista dagars heliga från sina hem i början av
vintern. De flesta medlemmarna tog sig över Missouri-
floden till Clay County och satte upp en tillfällig tillflykts-
ort. Profeten Joseph Smith skrev: ”Scenen var obeskrivlig
och skulle ha rört hjärtat hos alla folk på jorden, förutom
den blinde förtryckaren, den fördomsfulle, okunnige
och trångsynte” (History of the Church, del 1, s 437).

Varför tillät Herren de heliga att drivas ut från sina hem?
Varför var människorna i Missouri så våldsamma mot de
heliga? Vad skulle det bli av Sion? Sex dagar innan han
tog emot uppenbarelsen i Läran och förbunden 101 skrev
profeten Joseph Smith: ”Det finns två ting varom jag är
okunnig, och Herren vill ej visa dem för mig, kanske i
sin egen visa avsikt – och dessa ting äro: Varför har Gud
tillåtit en så stor olycka komma över Sion och vilken är
den drivande orsaken till denna stora hemsökelse? Vidare:
Genom vilka medel skall han återgiva Sion arvet med
sånger av evig glädje på deras huvuden? Bröder, dessa
ting äro delvis tillbakahållna, så att de inte visas tydligt
för mig, men det finns vissa ting, som tydligt visas, vilka
hava framkallat Herrens misshag” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 32).

När du läser Läran och förbunden 101, lägg då märke till
den uppenbarelse som Herren gav till profeten om de två
ting som han kände sig okunnig om: varför Gud tillät att
kyrkans medlemmar fick utstå så svåra förföljelser och hur
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förbunden 101

Gensvar på svårigheterna 
i Jackson County i Missouri
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han skulle hjälpa dem att återfå Sion. Eftersom var och en
av oss ställs inför besvikelser och motgångar när livet inte
alltid blir som vi tror eller hoppas på, innehåller denna
uppenbarelse användbar undervisning för alla. Herrens
svar på profeten Josephs frågor lär oss dessutom mer
om hans verk i de sista dagarna och hans andra ankomst.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 101

Ingressen till Läran och förbunden 101 – Var befann
sig de heliga i december 1833?

Läran och förbunden 101:21–22 – Sions stavar
Herrens rike på jorden har ibland liknats vid ett tält som
stöds av stavar (se till exempel Jes 54:2; Moro 10:31). Kyrkan,
liksom ett tält, ger trygghet och säkerhet och hålls på plats av
sina stavar (se L&F 45:66–67; 82:14) – grupper av heliga som
samlats för att undervisa och ge stöd åt varandra. Den sprider
sig och täcker jorden.

Liberty

Independence

Missourifloden

Clay
County

Ray County

Caldwell
County

Jackson County

Van Buren 
County

Juli 1833: Förföljelserna inleds;
våldet tilltar i styrka fram 
till november

November 1833: De heliga
flyr över Missourifloden

”Det låg en tunn hinna 
med is på marken och 
jag kunde lätt följa deras 
spår genom det blod 
som flödade från deras 
sargade fötter på den 
brända präriens stubb” 

– Lyman Wight (History of
the Church, del 1, s 438–439)De heliga 

övervintrar
i Clay 

County

Gån strax (v 56, 60) –
Gå direkt, utan att vänta

Grundlag (v 77) –
Uppsättning grundläggande
regler, Förenta Staternas
grundlag

Tillkommande (v 78) –
Framtiden

Träldom (v 79) – Slaveri

Hemsöka (v 89) – Straffa

Förvaltare (v 90) – Personer
som har ansvar för någonting

Trätor (v 6) – Dispyter,
oenighet

Tabernakel (v 23) – Plats där
Herren bor

Förgängligt (v 24) –
Ofullkomligt, dödligt

Förnedrad (v 42) –
Ödmjukad

Växlarna (v 49) – Bankirer,
människor som gör
investeringar

I Läran och förbunden 101 sade Herren att inte alla medlemmar
i kyrkan skulle insamlas till Jackson County i Missouri,
eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med plats där.
Istället skulle medlemmarna samlas till Sions stavar. Dessa
stavar är också ”heliga rum” där kyrkans medlemmar
får samma välsignelser som de som bor i Sions mittpunkt
(se även L&F 115:5–6).

Läran och förbunden 101:30 – ”Ett träds ålder”
President Joseph Fielding Smith lärde att under tusenårsriket
”kommer ingen att dö förrän han är gammal. Barn dör inte
utan lever till ett träds ålder. Jesaja säger att detta är 100 år
[se Jes 65:20–22]” (Frälsningens lära, del 1, s 71).

Läran och förbunden 101:39–40 – Salt som mister
sin sälta
Äldste Carlos E Asay, som var medlem i de sjuttios
presidentskap, sade till prästadömsbärarna:

”En världsberömd kemist talade om för mig att saltet inte
förlorar sin sälta med åldern. Sältan försvinner genom
utblandning och föroreningar. Likaledes försvinner inte
prästadömskraften med åldern – den förloras också genom
utblandning och föroreningar.

När en man, ung som gammal, blandar sina tankar med
pornografisk litteratur, förlorar han sältan eller kraften.

När en prästadömsbärare blandar sitt tal med lögner eller
svordomar, förlorar han sältan.

Där någon av oss följer mängden och befattar oss med
omoraliska handlingar och användande av narkotika, tobak,
alkohol och andra skadliga ämnen, förlorar han sin sälta”
(Nordstjärnan, okt 1980, s 78).

Läran och förbunden 101:81–90 – Liknelsen om
änkan och den orättfärdige domaren
Efter att ha tagit emot Läran och förbunden 101 vädjade
kyrkans ledare om hjälp från lokala domare. Dess värre
tillhörde många av dem den pöbelhop som hade drivit ut de
heliga från deras hem. Därefter vände de sig till guvernör
Dunklin i Missouri och bad honom att ställa saker och ting
tillrätta. Han föreslog att de skrev ner de oförrätter som de
ansåg att de blivit utsatta för. De gjorde detta och återvände
till guvernören. Men han gjorde inte mycket för att hjälpa dem.
Fem år senare, när de heliga drevs ut från staten Missouri,
vädjade de till Förenta Staternas president, Martin Van Buren.
Profeten Joseph Smith tog själv upp deras sak inför honom.
Profeten skrev: ”Jag hade ett samtal med Martin Van Buren,
presidenten, som behandlade mig mycket oförskämt, och det
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var med stor ovilja han lyssnade till vårt budskap. När han
hade hört det sade han: ’Mina herrar, ni har rätten på er sida,
men jag kan inte göra något för er.’ Och ’om jag tar mig an er sak
förlorar jag rösterna i Missouri’ ” (History of the Church, del 4, s 80).

Studera skrifterna
Gör fyra av följande aktiviteter (A–G) när du studerar Läran
och förbunden 101.

Avsluta meningarna

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 101:1–9 och
avsluta följande meningar:

1. Herren tillät att de heliga i Missouri förföljdes på grund
av att . . .

2. Trots de heligas felsteg i Missouri så har Herren för
avsikt att . . .

3. Liksom profeten Abraham måste kyrkans medlemmar bli . . .

4. Om kyrkans medlemmar inte kan stå ut med att bli tuktade
så kan de inte bli . . .

5. De heliga i Missouri gjorde sig skyldiga till . . .

6. De heliga i Missouri var sena att hörsamma Gud och därför
var han . . .

7. När livet är lätt lyssnar inte en del medlemmar i kyrkan
på Herren, men när livet är svårt . . .

8. Trots de heligas fel och brister så kommer Herren att . . .

Jesu Kristi andra ankomst

I Läran och förbunden 101 bekräftade Herren att Sion
fortfarande kommer att upprättas, att det goda slutligen
kommer att triumfera över det onda och att han kommer att
återvända till jorden och inleda tusen år av rättfärdighet.
Skriv fem frågor om Kristi andra ankomst och tusenårsriket
som kan besvaras genom Läran och förbunden 101:23–35. Efter
varje fråga skriver du upp svaret och i vilken vers det finns.

Förklara symbolen

I Läran och förbunden 101:39–40 jämförde Herren sitt folk
med salt. Fundera över de olika sätt varpå salt används
och skriv upp två sätt varpå kyrkans medlemmar bör likna
salt (se även ”Förstå skrifterna” till L&F 101:39–40).

Skriv en nutida liknelse

1. Efter att ha studerat liknelsen om adelsmannen och
olivträden i Läran och förbunden 101:43–62 skriver du
en nutida liknelse med samma budskap. Ta med
nutida exempel på följande beståndsdelar i din version:

D

C

B

A

2. Tillämpa liknelsen om adelsmannen och olivträden genom
att besvara följande frågor:

a. På vad sätt påminner kyrkans medlemmar i er egen
ålder om tjänarna i liknelsen?

b. Vem har väktarens roll?

c. Vad kan tornet sägas representera?

Vad ska nu hända?

Eftersom kyrkans medlemmar inte hade lytt Herren kunde
han inte beskydda dem från deras fiender. De fick därför
utstå förföljelser. Vad skulle de göra? Läran och förbunden
101:63–101 innehåller råd till de heliga som drevs ut från Sion
och sina hem. Sammanfatta Herrens råd i form av en lista som
kunde ha cirkulerat bland medlemmarna som en påminnelse.

Förenta Staternas grundlag

Skriv tre påståenden om Förenta Staternas grundlag
med utgångspunkt från vad Herren sade i Läran och
förbunden 101:77–80.

Besvara de ursprungliga frågorna

I inledningen till denna studievägledning till Läran och
förbunden 101 finns ett citat från profeten Joseph Smith som
hjälper oss att förstå vad han ville veta av Herren innan
denna uppenbarelse gavs. Sammanfatta Herrens svar på de
två saker som profeten kände sig okunnig om.

G

F

E

Människor
1. Vingård
2. Olivträd
3. Torn
4. Stängsel

Händelser
1. Adelsman
2. Tjänare
3. Väktare
4. Fiende

Platser
1. Tjänare blev ombedda

att plantera tolv träd
2. Väktare blev tillsagda

att se upp för faror
3. De planterade

olivträden
4. De undrade varför de

behövde en vakt
eftersom det rådde fred

5. De blev lata och
olydiga

6. En fiende förstörde
vingården

7. Adelsmannen var arg
på sina tjänare

8. Vingården återställdes
9. Fiendens murar

störtades ner
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Även om profeten Joseph Smith tog emot de prästadöms-
nycklar som var nödvändiga för att leda kyrkan från
Petrus, Jakob och Johannes innan kyrkan organiserades
(se L&F 27:12–13), uppenbarade Herren mer och mer om
hur kyrkan skulle organiseras allteftersom medlemsantalet
växte. Kyrkans ledarskap på generalnivå utgjordes till
exempel 1830 av kyrkans förste och andre äldste (Joseph
Smith och Oliver Cowdery). År 1832 organiserades
presidentskapet för det högre prästadömet (se L&F 81), och
detta presidentskap blev också kyrkans första president-
skap år 1833. När Läran och förbunden 102 gavs fanns
det omkring 3 000 medlemmar i kyrkan – vilket är
ungefär storleken på en stav idag. Följaktligen gav Herren
ytterligare uppenbarelser om hur hans växande kyrka
skulle styras genom att uppmana profeten Joseph Smith
att organisera det första högrådet.

Första presidentskapet presiderade över kyrkans första
högråd som hade hand om frågor rörande hela kyrkan.
Men när andra stavar organiserades gav Herren en
uppenbarelse angående ett ”presiderande högråd” i kyrkan
(se L&F 107:33) – vilket var de tolv apostlarnas kvorum –
att handha frågor som berörde hela kyrkan, medan varje
stav hade ett ”permanent högråd” (se L&F 107:36)
som tog hand om frågor som endast berörde den staven.

Idag presiderar en stavspresident
och två rådgivare över varje stav i
kyrkan, och de får hjälp i sina plikter
av stavens högråd enligt det exempel
som gavs i Läran och förbunden 102.
President Stephen L Richards,
som under sin livstid verkade i de
tolv apostlarnas kvorum och som

rådgivare i första presidentskapet, sade: ”Det geniala i vår
kyrkas styrelse är att den styrs genom råd” (Conference
Report, okt. 1953, s 86).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 102

Föregående (v 24) – Det som
skrevs tidigare

Appellera, appell (v 27, 31,
33) – Be om förnyad prövning

Kasta lott genom nummer
(v 12) – Låta slumpen avgöra
vem som får ett visst nummer

Opartiskhet (v 20) – Rättvist

Läran och 
förbunden 102

Högråd och kyrkans 
disciplinära åtgärder

Läran och förbunden 102:2, 12–33 – ”Avgöra
viktiga svårigheter”
Förutom att hjälpa till med att handha kyrkans program
så hjälper högrådet stavspresidentskapet med kyrkans
disciplinära frågor – efter den förebild som gavs i Läran
och förbunden 102. Ytterligare instruktioner ges i Kyrkans
instruktionshandbok. Ett disciplinråd hålls i kyrkan när en
medlem begår allvarliga överträdelser mot evangeliets
principer, till exempel otukt, äktenskapsbrott, homosexuella
handlingar, abort, kriminella handlingar, avfall eller miss-
handel av make/maka eller barn. En del disciplinråd hålls
på församlings- eller grensnivå, medan mer allvarliga
fall hålls på stavs- eller distriktsnivå. Kyrkans råd har som
målsättning att föra syndaren till omvändelse genom Jesu
Kristi försoning samtidigt som kyrkans redbarhet bibehålls
och dess medlemmar skyddas.

Studera skrifterna
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Läran och
förbunden 102.

Ett reservsystem

Läran och förbunden 102:9–11 syftar på kyrkans president.
Det kan också syfta på en stavspresident. Vad händer,
enligt dessa verser, om presidenten är oförmögen att vara
närvarande på eller delta i ett råd?

Vad händer?

Utgå från Läran och förbunden 102:13–29 och sammanfatta
vad som äger rum på disciplinråd i staven.

De heliga i Jackson County i Missouri utstod svåra
förföljelser år 1833. År 1834 sände kyrkans medlemmar
i Missouri Parley P Pratt och Lyman Wight till Kirtland
i Ohio, för att få vägledning från profeten Joseph Smith
angående deras situation. Läran och förbunden 103 gavs
efter det att de två männen anlänt och rapporterat för
profeten.

Även om Herren i Läran och förbunden 101 hade förklarat
några av anledningarna till att de heligas fiender tillåtits
driva dem ut ur Sion fanns det fortfarande saker som
kyrkans ledare och medlemmar undrade över. I synnerhet
ville några av dem veta om de kunde uppfylla Herrens
löfte i Läran och förbunden 101:55–60, att vid någon

Läran och 
förbunden 103

Kommer Sion att återlösas?

B

A
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tidpunkt skulle ”styrkan i [hans] hus” gå och återlösa
Sion. Den sista delen av Läran och förbunden 103 kom
som svar på denna fråga och Herren bemyndigade profeten
att organisera det som blev känt som Sions här – en grupp
på 207 män, åtföljd av 11 kvinnor och 11 barn, som mar-
scherade under ledning av profeten Joseph Smith och som
var villiga att strida för och ge sina liv för att återlösa Sion.

När du studerar Läran och förbunden 103, var då speciellt
uppmärksam på vad Herren sade i början av denna
uppenbarelse. Det framgår då tydligt att Sion inte skulle
återlösas genom styrkan hos en här. Sion gick förlorat
genom överträdelse, och det måste återlösas genom
rättfärdighet. Även om denna uppenbarelse gav råd till de
första heliga som var anpassade till deras tid och deras
omständigheter, har de principer som den innehåller också
betydelse för oss. Det återstår fortfarande för oss att
återupprätta Sion och vi måste förbereda oss som ett folk,
under våra nuvarande profeters ledning, för att uppfylla
allt som har med Sion att göra.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 103

Läran och förbunden 103:15–16 – Herren kommer
att uppväcka en man som påminner om Mose för
att återlösa Sion
Läran och förbunden lär att kyrkans president är den man
som liknar Mose (se L&F 28:2; 107:91).

Läran och förbunden 103:20 – Herren skall vara
ibland dem som återlöser Sion
Det är viktigt att påpeka att Herren endast är med dem som
är värdiga (se L&F 100:13). Följaktligen kommer denna
uppenbarelse endast att uppfyllas bland dem som andligen
har förberett sig för en sådan förmån.

Utsträckt arm (v 17) –
Ett symboliskt uttryck som
hänvisar till Guds aktiva
engagemang – att han
använder sin kraft
(symboliserat av hans arm)
på hans folks vägnar

Till äventyrs (v 32–33) –
Kanske

Överhanden (v 6–8) – Vinna
seger

Iakttaga (v 7–8) – Lyda

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 103.

Vad hände? Vad kommer att hända?

I Läran och förbunden 103:1–14 talade Herren om de heligas
fiender och deras synder, såväl som de heligas egna synder.
Besvara följande frågor med utgångspunkt från vad som står
i dessa verser:

1. Vad gjorde de heligas fiender? Varför tillät Herren det?

2. Vad kommer att hända med de heligas fiender?

3. Vad lovade Herren de heliga om de höll buden?

4. Vad varnade Herren för skulle hända om de inte lydde
buden?

Se sambandet

Läran och förbunden 35:24 är en tvärhänvisning till Läran
och förbunden 103:7 och Läran och förbunden 58:4 är en
tvärhänvisning till Läran och förbunden 103:12. Läs dessa
tvärhänvisningar och förklara deras betydelse för verserna i
Läran och förbunden 103.

Jämför

I Läran och förbunden 103:15–21 jämförde Herren kyrkans
president med Mose (se även L&F 28:2; 107:91). Skriv upp hur
kyrkans president leder Guds folk ”liksom Moses”.

Gör en värvningsplansch

När Läran och förbunden 103 hade tagits emot började
kyrkans ledare att värva folk till Sions här. Fundera över vad
som sägs om Sions här i Läran och förbunden 103:22–36 och i
inledningen till Läran och förbunden 103 i denna studieväg-
ledning och föreställ dig att du tillhör en värvningskommitté
för Sions här i Kirtland i Ohio. Rita en plansch i din anteck-
ningsbok som uppmanar människorna att gå med i med
denna speciella här.

År 1832, två år innan Herren gav uppenbarelsen i Läran
och förbunden 104, organiserade han kyrkans ledare i Ohio
och Missouri i en ”förenad orden” (se L&F 82:11–12).
Den Förenade orden var inte synonymt med helgelselagen.
Den var ett sätt att utöva helgelselagen.

Läran och 
förbunden 104

”På mitt eget sätt”

D

C

B

A
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Ekonomiska svårigheter i Kirtland i Ohio, och förföljelser
i Missouri gjorde det allt svårare att fortsätta med den
Förenade orden såsom den ursprungligen var organiserad.
När kyrkans ledare funderade över vad de skulle göra gav
Herren Läran och förbunden 104. I denna uppenbarelse
gick han igenom några viktiga principer i helgelselagen
och omorganiserade den Förenade orden för att möta de
utmaningar som kyrkan ställdes inför vid denna tidpunkt
– vilket inbegrep att dela upp ledarna i Missouri och Ohio
i olika ordnar, eller organisationer. De av kyrkans ledare
som ingick i denna första Förenade orden lärde sig mycket
av denna erfarenhet och var förberedda att tillämpa
helgelselagen på nya sätt.

Kyrkan idag organiserar inte förenade ordnar på samma
sätt som den gjorde under denna första tid. Idag till-
godoser vi kyrkans ekonomiska behov genom tionde och
andra offergåvor, däribland fasteoffer. Vi hjälper andra
genom de humanitära ansträngningar och medel som
medlemmarna bidrar med. De principer som lärdes ut i
Läran och förbunden 103 är tillämpliga på vår tid när
vi betalar våra tionden och offergåvor ”på [Herrens] eget
sätt” (L&F 104:16).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 104

Läran och förbunden 104:13–18, 55–56 – Allting
tillhör Herren
Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, återgav följande berättelse som visar
hur vi ibland glömmer att allting vi har kommer från och
tillhör Herren:

Handelsboden (v 39–41) –
Diverseaffär

Skattkammare (v 60–62,
64–69, 71) – Plats där pengar
eller andra värdeföremål
förvaras

Fullmakt (v 75) – Tecken

Inteckning (v 85) – Säkerhet
för återbetalning av lån

Förställda (v 4, 52) – Oärliga

Förvaltare (v 13, 56–57, 74,
77, 86) – Person som har
ansvar för någonting

Verk (v 14) – Skapelse

Garveritomten (v 20) –
Plats där man tillverkade
läder av djurskinn

”En dag ville en vän att jag skulle följa med honom till hans
ranch. Han öppnade dörren till en ny bil, satte sig bakom
ratten och sade: ’Vad tycker du om min nya bil?’ Vi färdades
i lyxig luftkonditionerad bekvämlighet ut på landsbygden
till ett elegant hem med vacker formgivning, och han sade
med avsevärd stolthet: ’Detta är mitt hem’ . . .

Med en yvig gest skröt han: ’Området från träddungen till
sjön, till klippan, och till byggnaderna på gården och allt
däremellan – är allt mitt. Och boskapen på ängen är också
min’ . . .

Det var för många år sedan. Senare såg jag min vän ligga för
döden bland luxuösa möbler i sitt palatsliknande hem . . . Jag
talade på hans begravning och jag följde med begravnings-
tåget från det härliga stycke mark som han hade gjort anspråk
på till sin grav, en liten avlång plats lämpad för en lång man,
med bredden för en tung man.

Nyligen såg jag samma ägor, de var gula av säd, gröna av
alfalfa, vita av bomull, till synes ovetande om honom
som gjort anspråk på dem” (Faith Precedes the Miracle [1972],
s 281–284).

Läran och förbunden 104:78–83 – ”Betala alla edra
skulder”
President Heber J Grant sade: ”Om det finns något som
kommer att ge frid och förnöjsamhet till människohjärtat,
och till familjen, så är det att leva inom ramen för våra
tillgångar. Om det finns något som trycker ned oss och gör
oss modfällda, så är det att ha skulder och skyldigheter som
vi inte kan uppfylla” (tal vid Hjälpföreningens konferens
[6 apr 1932], i Relief Society Magazine, maj 1932, s 302).

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 104.

Välj ut nyckelord

I Läran och förbunden 104:1–10 gav Herren en sträng för-
maning till dem som bröt sina förbund. Välj ut fem ord från
dessa verser som du tycker är viktiga i Herrens undervisning.
Skriv upp varje ord i din anteckningsbok och förklara varför
du tycker att det är viktigt.

Herrens sätt, del 1

Många människor lider brist på bland annat mat, logi och
medicinsk vård. Och det finns många idéer om hur man
löser dessa problem. I Läran och förbunden 104:11–18 sade
Herren att han hade ett sätt att lösa dessa problem.

1. Gå noggrant igenom dessa verser och skriv följande i din
anteckningsbok:

a. Sanningar som enligt Herren är viktiga att förstå när det
gäller att ta hand om de behövande.

b. Attityder som, om fler av oss hade dem, skulle vara till
stor hjälp när det gäller att lösa aktuella problem.

c. Handlingar som skulle lösa problemen.

B

A

119



2. Skriv upp åtminstone tre sätt varpå kyrkan ger oss möjlig-
heter att göra det som Herren rådde oss till i dessa verser.

Gör en översikt

Även om Herren omorganiserade den ursprungliga Förenade
orden förändrade han inte helgelsens och förvaltarskapets
eviga principer. I Läran och förbunden 104:19–46 gav Herren
ett flertal bröder specifika instruktioner angående deras
förvaltarskap. Gör i din anteckningsbok en översikt enligt
nedan, och fyll i den med information som du hämtar från
Läran och förbunden 104.

Herrens sätt, del 2

När människor hamnar i skuld söker de ibland efter ett lätt,
snabbt eller mirakulöst sätt att slippa denna skuld. De känner
sig kanske också deprimerade av insikten om att det är svårt
att betala stora skulder, att det kan ta många år. I Läran
och förbunden 104:78–83 angav Herren sin metod för att bli
skuldfri – inte nödvändigtvis det lätta eller det snabba sättet,
men det säkra sättet. Skriv ner de råd som Herren gav
för hur man blir skuldfri och hur vi kan tillämpa dem idag.

I Läran och förbunden 103:22–35 beordrade Herren att
Sions här skulle organiseras. Sions här var en grupp som
skulle marschera till Missouri och hjälpa de heliga som
blivit utdrivna från sina hem (se inledningen till L&F 103
i denna studievägledning, s 117). Guvernör Dunklin
i Missouri hade lovat kyrkans ledare att hans statsmilis
skulle hjälpa de heliga att återvända till sina hem,
egendomar och affärer. Han föreslog också att de heliga
kanske skulle behöva en egen milis för att lättare skydda

Läran och 
förbunden 105

Sions här

D

v 20–23

v 24–26

v 27

v 24–33

v 34–38

v 39–42

v 43–46

Läran och
förbunden 104 Person LöfteInstruktioner

C

sina rättigheter när de återvänt till Jackson County. Sions
här skulle vara denna milis.

Men som en följd av påtryckningar från de heligas fiender
ändrade guvernören sin uppfattning om statsmilisens roll
i att hjälpa de heliga. När han hade fattat sitt beslut var
Sions här redan på väg mot Missouri. När de anlänt till
Missouri, erinrade sig Parley P Pratt, som var medlem
av Sions här och senare en av de första apostlarna i denna
tidsutdelning: ”Vi hade ett samtal med guvernören, som
villigt erkände det rättvisa i kravet, men han sade öppet
till oss att han inte vågade genomföra lagarna i detta
avseende, eftersom han var rädd att kasta in hela landet
i krig och blodspillan. Han rådde oss att ge upp våra
rättigheter, för fredens skull, och att sälja de landområden
som vi blivit bortdrivna ifrån” (Autobiography of
Parley P Pratt [1985], s 94).

De som tillhörde Sions här hade utstått hunger, törst,
fruktansvärt väder, sjukdomar och brist på logi under sin
160 mil långa marsch. Det var svårt för dem att tänka på
att ge upp efter sådana ansträngningar och umbäranden.
Profeten Joseph Smith sökte Herrens råd, vilka kom i
den uppenbarelse som finns i Läran och förbunden 105.
I denna uppenbarelse gav Herren ytterligare information
om varför Sion inte skulle återlösas vid denna tidpunkt
och vad som måste hända innan Sion kunde återlösas.
I denna uppenbarelse sade också Herren till medlemmarna
i Sions här att han godtagit deras uppoffringar och att
han skulle välsigna dem för det som de varit villiga att
göra. Ett år senare, när de tolvs kvorum och sjuttios första
kvorum organiserades, utgjordes dessa till största delen
av de män som hade marscherat i Sions här, vilka hade
bevisat sin trofasthet och som tillbringat avsevärd tid
under marschen med att inhämta kunskap från och iaktta
profeten Joseph Smith.

Skulle du frivilligt vandra 160 mil? Ibland lär vi oss
mest när vi frivilligt ställer upp med att hjälpa till med
svåra uppgifter. Herren behövde speciella män för att leda
kyrkan. Sions här gav de mest trofasta möjlighet att bli
prövade och visa sin beslutsamhet i att hjälpa till med
verket. Vilka erfarenheter hjälper till att förbereda framtida
ledare idag?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 105

Ingressen till Läran och förbunden 105 – En kort
historik över Sions här
När Herren hade gett rådet att rekrytera män till Sions här
(se L&F 103), försummade kyrkans ledare inte någon tid i sina
förberedelser. Många i Kirtland i Ohio, visade mod genom att

Häda (v 15) – Håna det som
är heligt

Baner (v 39) – Flagga

Begåvade, begåvning
(v 11–12, 18, 33) –
Få en andlig gåva
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frivilligt ställa upp på något som tycktes vara förenat med
stor fara – pöbelhopar hade brutalt hotat de heliga i Missouri
och hotade att göra det igen. Heber C Kimball, som seder-
mera blev kallad att vara en av de första apostlarna i denna
tidsutdelning, uttryckte vad många kände vid denna tid-
punkt: ”Vi startade den 5 maj (1834), och detta var sannerligen
en allvarsam morgon. Jag tog farväl av min hustru, mina
barn och vänner, utan att veta om jag skulle få träffa dem igen
i det här livet, eftersom både jag själv och bröderna var hotade
både på denna plats och i Missouri av fiender, som hade
för avsikt att förgöra oss och utrota oss från jorden” (Orson F
Whitney, Life of Heber C Kimball [1945], s 40). De som stannade
kvar i Kirtland samtyckte till att hjälpa familjerna till de män
som ställde upp som frivilliga.

Denna ”Israels här” (L&F 105:26) inledde sin marsch i början
av maj. De slog följe på vägen med nya rekryter från Ohio,
Michigan och Illinois. De följde en militärisk drill, steg upp
4 på morgonen och marscherade så mycket som 55 kilometer
om dagen. De exercerade också, men till skillnad från de
flesta arméer tog de sig också tid till bön, sång och studier
i evangeliet.

Olyckligtvis beklagade sig en del av männen över sina
umbäranden eller över sina ledares beslut. Vid ett tillfälle var
oenigheten så stor att profeten Joseph Smith varnade dem
för att de innan de bröt upp nästa dag skulle få se tecken
på att Herren var missnöjd med dem. Dagen därefter var
nästan varje häst i hären sjuk eller förlamad. Profeten sade till
dem att om de ödmjukade sig, omvände sig och enade sig
i gruppen så skulle djuren omedelbart bli friska. Vid lunchtid
hade samtliga djur återhämtat sig, utom den häst, vars ägare
hade hållit fast vid sina bittra känslor och försökt uppvigla
de andra.

För de flesta männen i Sions här var deras nära umgänge med
profeten värt de svårigheter de uthärdade. Flera år senare
vittnade äldste Wilford Woodruff, som då var medlem i de
tolv apostlarnas kvorum: ”Vi fick en erfarenhet som vi aldrig
skulle ha kunnat få på något annat sätt. Vi hade förmånen
att skåda profetens ansikte, och vi hade förmånen att vandra
över hundrafemtio mil med honom och se hur Guds Ande
påverkade honom, hur Jesus Kristus uppenbarade sig för

honom och hur dessa uppenbarelser uppfylldes” (Journal of
Discourses, del 13, s 158).

Fishing River

På tal om sin erfarenhet av Sions här sade president Brigham
Young: ”När jag återvände till Kirtland från denna mission
sade en broder till mig: ’Broder Brigham, vad fick du ut
av den där resan?’ Jag svarade: ’Just det som vi begav oss dit
för, men jag skulle inte byta ut kunskapen jag fick under
den här tiden mot hela Geauga County [det län han bodde i];
för egendomar och guldgruvor har inget värde i jämförelse
med kunskap” (Journal of Discourses, del 2, s 10).

När Sions här kom fram till Missouri var deras fiender förbe-
redda på att möta dem. När Sions här vidtog förberedelser
för att slå läger vid Fishing River (där uppenbarelsen i L&F 105
togs emot), red en grupp missouribor in i lägret. Profeten
Joseph Smith skrev: ”Fem män beväpnade med skjutvapen
red in i vårt läger och sade till oss att vi skulle ’se helvetet före
morgonen’, och deras åtföljande svordomar var insvepta i
demoners fullständiga ondska. De sade till oss att sextio män
var på väg från Richmond i Ray County, och ytterligare
sjuttio från Clay County, för att förena sig med pöbelhopen
i Jackson County, som hade svurit att de helt och hållet skulle
tillintetgöra oss” (History of the Church, del 2, s 102–103).
Profeten tröstade emellertid medlemmarna i Sions här och
lovade att Herren skulle beskydda dem. En kort tid senare
började det blåsa upp en våldsam storm. Medan många i
Sions här fann skydd i en gammal baptistkyrka i närheten så
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omintetgjorde stormen pöbelhopens planer som gav upp sina
försök att strida mot ”mormonhären”.

En del var missnöjda med Herrens uppenbarelse i Läran och
förbunden 105 om att inte strida, och de klagade på profeten
och Herren. Som en följd därav drabbades hären av kolera.
Fjorton människor dog, däribland några av dem som förblivit
trofasta. Ibland måste också de rättfärdiga lida när det finns
ogudaktiga människor ibland dem. Profeten Joseph Smith
lovade att om de upproriska ödmjukade sig och omvände sig
så skulle hemsökelsen upphöra. Hans ord uppfylldes.

Sions här uppfyllde kanske inte det som en del medlemmar
trodde att den skulle uppfylla, men som Herren sade i Läran
och förbunden 105:19, den ”pröva[de] deras tro”. En del klarade
inte provet och lämnade kyrkan, medan de trofasta stärktes av
erfarenheten. Nio av de första tolv apostlarna i denna tidsut-
delning var medlemmar i Sions här, tillsammans med de första
sju presidenterna för de sjuttios kvorum och de övriga sextiotre
medlemmarna i de sjuttios första kvorum. Det verkar som
om Herren använde denna erfarenhet för att visa vem som var
trofast och som han kunde lita på (se även L&F 105:35).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 105.

Gör en förteckning

1. I Läran och förbunden 105:1–6 redogjorde Herren för
”mitt folks överträdelser . . . jag talar om kyrkan och icke
om enskilda personer”, vilka hindrade dem från att bygga
upp Sion vid denna tidpunkt. Studera dessa verser och
skriv upp vad Herren sade att människorna inte gjorde.
Förklara vad du tycker att vi gör i kyrkan idag för att bättre
främja Sions sak.

2. I verserna 9–12 och 31 gav Herren ytterligare undervisning
om vad kyrkans medlemmar behövde för att frambringa
Sion. Istället för någonting som de gjorde fel var det
någonting som de ännu inte hade gjort. Förklara vad
kyrkan behövde göra.

3. Förklara, med utgångspunkt från dessa verser, vad du gör
eller vad du tycker att du borde göra för att hjälpa till med
att frambringa Sions sak.

Ge ett exempel

Ge ett exempel på hur den princip som lärs ut i Läran och för-
bunden 105:6 har verkat i ditt eller i någon annan persons liv.

Vad skulle du säga till dem?

Föreställ dig att du har möjlighet att tala till följande tre med-
lemmar i Sions här. (Du vill kanske gå igenom den kortfattade
historiken under ”Förstå skrifterna”.) Fundera först och främst
över vad var och en av dem kan ha sagt efter det att profeten
Joseph Smith berättade för dem vad Herren sade i Läran
och förbunden 105:17–19. Skriv sedan upp vad du skulle säga
till var och en av dem.

C

B

A

Sions här

1. En medelålders far som känner sig besviken eftersom han
känner sig förrådd av sina ledare och tycker att det var
meningslöst att vandra 160 mil.

2. En äldre medlem som tyckte att erfarenheten var svår men
var villig att göra det som han ombads göra och känner
sig tacksam för erfarenheten.

3. En ung ogift medlem – en nyomvänd – som känner sig lite
modfälld på grund av det sätt varpå en del medlemmar
i lägret uppförde sig under marschen och undrar om han
ska stanna kvar i denna nya kyrka.

Vad man bör göra och inte göra

1. Gör två förteckningar med utgångspunkt från Läran
och förbunden 105:23–40. I den första skriver du upp
vad Herren sade till de heliga ”i nejden runt omkring”
(Missouri) att göra. I den andra skriver du upp vad han
sade till dem att inte göra.

2. Välj ut någonting från förteckningarna och förklara på vad
sätt detta fortfarande är tillämpligt på kyrkan idag.

När profeten Joseph Smith rekryterade män och skaffade
pengar till Sions här, tidigt år 1834, besökte han olika
grenar i kyrkan. Under denna tid bodde han i Freedom i

Läran och 
förbunden 106

”Som en tjuv om natten ”

D
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New York, hos Oliver Cowderys äldste bror, Warren,
som hade blivit medlem i kyrkan år 1831. Senare, mitt i det
som profeten beskrev som en ovanligt hektisk månad
(se History of the Church, del 2, s 170), tog han emot
uppenbarelsen i Läran och förbunden 106, som var riktad
till Warren Cowdery.

När du läser Läran och förbunden 106, fundera då över
kallelser som du har tagit emot och hur det som Herren
sade till Warren om hans kallelse också är tillämpligt på
dina egna kallelser.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 106

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 106.

Kallelse att tjäna

1. Vad kallade Herren Warren Cowdery att göra i Läran och
förbunden 106?

2. Varför var kallelsen viktig, enligt Herren?

3. Skriv upp vad som sades i uppenbarelsen och som broder
Cowdery kan ha funnit tröstande och uppmuntrande.
Välj två saker från din lista och förklara hur dessa kan ha
varit till hjälp för honom.

Tillämpa det på dig själv

Beskriv två sätt varpå Läran och förbunden 106 kan tillämpas
på dig och de kallelser du tar emot i kyrkan.

Lägg märke till skillnaden

I Läran och förbunden 106:4–5 talade Herren om två grupper
människor och hans andra ankomst. Vilka är dessa två
grupper? Vad är det för skillnad mellan dem, vad gäller Kristi
andra ankomst?

C

B

A

Fåfänga (v 7) – Begär efter
ting som saknar evigt värde

Omgjorden . . . edra länder
(v 5) – Förbered er

Spira (v 6) – Stav eller käpp
som symboliserar myndighet

Vad vet du om prästadömet? Till exempel: Vad är det för
skillnad på det aronska prästadömets makt och auktoritet,
jämfört med det melkisedekska prästadömet? Vilka
är de olika ämbetena inom varje prästadöme och hur är de
organiserade? Varför är prästadömet nödvändigt?

Du kan finna svar på många frågor om prästadömet i
Läran och förbunden 107. Denna uppenbarelse gavs till de
tolv apostlarnas kvorum strax efter deras kallelse år 1835.
(En förteckning över de första apostlarna i denna
tidsutdelning finns i ”Vittnesbörd av de tolv apostlarna
rörande äktheten av boken Läran och förbunden”, längst
fram i Läran och förbunden.) Dessa män hade vänt sig till
profeten Joseph Smith för att få större förståelse angående
sin kallelse att styra kyrkans prästadöme och Herrens
verk på jorden. Denna uppenbarelse är på sätt och vis en
prästadömets handbok för denna tidsutdelning.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 107

Enhälliga (v 27) – Eniga,
totalt överensstämmande

Måttlighet (v 30) – Med
självkontroll

Resande högråd (v 38) –
De tolv apostlarnas kvorum

Evangelister (v 39) –
Patriarker

Ärkeängel (v 54) – Ängel
av högsta rang

Högtidlighet (v 84) –
Med allvar, värdighet

Trög (v 100) – Lat

Sätt, orden (v 3, 9–10, 29,
40–41, 71, 73, 76) – Guds
prästadömsorganisation

Betjäna, betjäning (v 8, 12,
20) – Styra, leda

Officiera (v 9–12, 17, 33) –
Fungera, agera

Nycklar (v 15–16, 18, 20, 35,
70, 76) – Rätten att presidera
över och leda

Medlare (v 19) – Person som
på ett fredligt sätt försöker
föra samman två personer
eller grupper med skilda
åsikter

Läran och 
förbunden 107

Uppenbarelse om prästadömet
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Läran och förbunden 107:1, 6 – Det Levitiska
prästadömet
När Mose levde togs det melkisedekska prästadömet bort från
israeliterna och endast det lägre (eller aronska) prästadömet
fortsatte bland dem (se L&F 84:23–26). Detta prästadöme
förlänades endast de män som tillhörde Levi stam – sålunda
blev det också känt som det Levitiska prästadömet. Som
framgår av Läran och förbunden 107:1 är det levitiska prästa-
dömets rättigheter och myndighet en del av det aronska
prästadömet.

Läran och förbunden 107:2 – Den store högprästen
Melkisedek

I Alma 13:14–19 och Läran och
förbunden 84:6–14 kan du läsa
om Melkisedek.

Läran och förbunden 107:5 – Prästadömet är större
än något av dess ämbeten
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde:

”Prästadömet är större än något av dess ämbeten. Inget ämbete
tillför prästadömet någon kraft, värdighet eller myndighet. Alla
ämbeten får sina rättigheter och privilegier från prästadömet. Denna
princip kan illustreras genom att man ritar en cirkel och delar
upp den i segment. Prästadömet är cirkeln och segmenten
i cirkeln är kallelserna eller ämbetena inom prästadömet.
Den som verkar inom ett segment av cirkeln måste ha hela
cirkelns kraft. Ingen kan inneha ett ämbete inom prästadömet
utan att först inneha prästadömet.

Det är därför som värdiga [män] förlänas prästadömet, och
sedan ordineras till ämbeten inom prästadömet. Och det
är därför som alla ämbeten i prästadömet och i kyrkan kallas
för tillägg till prästadömet, det vill säga, de härrör sig från
prästadömet, de är tillägg till det och de är ringare än det . . .

Vidare förekommer det ingen befordran från ett ämbete till ett
annat inom melkisedekska prästadömet. Varje äldste innehar
lika mycket prästadöme som en apostel eller som kyrkans
president, fastän de sistnämnda innehar större ledaruppgifter
i riket” (Mormon Doctrine, s 595–596).

Läran och förbunden 107:15–17, 68–73 – ”En av
Arons efterkommande i rätt nedstigande led”
President Joseph Fielding Smith lärde: ”Det finns några
män i kyrkan som välsignats av patriarker och förklarats vara
avkomlingar till Levi, men de har inte gjort anspråk på

biskopens ämbete, för uppenbarelsen som givits angående
denna situation säger bokstavliga ättlingar till Aron, inte
till Levi. Det finns uppenbarligen en stor skara män som
är ättlingar till Levi men inte till Aron” (Frälsningens lära,
del 3, s 83).

Läran och förbunden 107:23–38 – Kvorum ”med
samma myndighet”
I Läran och förbunden 107:24 lärde Herren att vid kyrkans
presidents död har de tolv apostlarna ”samma myndighet och
makt” som första presidentskapet. Anledningen till detta är
att de är profeter, siare och uppenbarare och innehar nycklarna
till Guds rike på jorden. Men, såsom det lärs ut i vers 33,
verkar de tolv apostlarna ”under kyrkans presidentskaps
ledning”.

De sjuttio har ”samma myndighet som de tolv” (L&F 107:26).
Lägg märke till att det inte står i skrifterna att de har samma
makt som de tolv apostlarna, eftersom de sjuttio inte innehar
nycklarna till Guds rike på jorden. De är, emellertid, general-
auktoriteter för kyrkan på samma sätt som de tolv och första
presidentskapet. Som sådana, när de verkar ”under de Tolvs . . .
ledning” (v 34), har de samma auktoritet i kyrkan (sålunda
titeln ”Generalauktoritet”). I denna kapacitet kan de hjälpa till
med ”uppbyggandet av kyrkan och skötandet av dess affärer”
över hela världen (v 34).

Studera skrifterna
Gör fem av följande aktiviteter (A–H) när du studerar Läran
och förbunden 107.

Skaffa ytterligare insikt

1. Enligt Läran och förbunden 107:1–4, varför kallas det högre
prästadömet för det melkisedekska prästadömet?

2. Läs hänvisningarna till Melkisedek i ”Förstå skrifterna” till
Läran och förbunden 107:2. Skriv upp i din anteckningsbok
vad du har lärt dig om Melkisedek och som visar att det är
en ära att bära det prästadöme som bär hans namn.

Gör en frågesport

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 107:1–20 och
skriv en frågesport på åtta frågor som testar kunskapen om
det aronska prästadömet och det melkisedekska prästadömet.
Efter varje fråga skriver du upp svaret och den vers där du
finner det.

Gör en översikt

Organisera vad du har lärt dig om prästadömets ämbeten
och kvorum i Läran och förbunden 107. Gör en översikt enligt
nedan i din anteckningsbok och skriv upp vad du lär dig
genom dessa verser:

C

B

A
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Förklara betydelsen

Hur fattas beslut i kyrkans styrande kvorum, enligt Läran och
förbunden 107:27? Varför tror du att det är viktigt för oss att
förstå denna princip?

Om du var där

I Läran och förbunden 107:41–57 berättar Herren om Adam
och hans familj. Besvara följande frågor:

1. Vilken var Adams uppgift som patriark?

2. På vad sätt påminner detta om en patriarks uppgift idag?

Ge exempel

Läran och förbunden 107:85 anger vilka ansvar som en
kvorumpresident för diakonerna har. För vart och ett av de
fyra huvudsakliga ansvarsområdena i denna vers – presidera
över, hålla råd, undervisa och uppbygga – ger du ett exempel
på vad en kvorumpresident för diakonerna kan göra för att
uppfylla detta ansvar.

Din erfarenhet

I Läran och förbunden 107:91–92 beskrivs den roll som
kyrkans president har. Skriv om en erfarenhet som du har haft
när du erfor sanningen i en av tankarna i dessa verser.

G

F

E

D

Kyrkans president
(se L&F 107:8–9, 65–67,
82, 91–92)

De tolv apostlarnas kvorum
(se v 23–24, 27–28, 30–31, 33,
35, 38–39, 58)

Högpräster (se v 10, 12, 17)

Biskopar (se v 13–17, 68–76,
87–88)

Första presidentskapet
(se v 21–22, 27, 33, 78–79)

Sjuttio (se v 25–28, 30–31,
34, 38, 93–98)

Äldster (se v 10–12, 60,
89–90)

Präster (se v 10, 61, 87–88)

Diakoner (se v 10, 62–63, 85)Lärare (se v 10, 62–63, 86)

Det ansvar som ”var och en” har

Sammanfatta Läran och förbunden 107:99–100 i din anteck-
ningsbok och framhåll vad ”var och en” har för ansvar och
vad som händer om han inte sköter det.

I Läran och förbunden 107:99–100 får prästadömsbärare
rådet att aktivt lära sig sina plikter. Lyman Sherman var
ett exempel på hur man följer detta råd. Han var medlem i
Sions här, var en av de första i denna tidsutdelning som
kallades som en av de sju presidenterna för de sjuttio och
blev kallad, men aldrig ordinerad (på grund av sin alltför
tidiga död), att vara medlem i de tolv apostlarnas kvorum.
Eftersom han hade en önskan att tjäna Herren vände
sig broder Sherman till profeten Joseph Smith och ville
veta sin plikt. Uppenbarelsen i Läran och förbunden 108
var Herrens svar.

När du läser Läran och förbunden 108, fundera då över på
vad sätt Herrens råd till broder Sherman är tillämpligt
på var och en som har en önskan att tjäna Herren. Skulle
du vilja höra samma sak som broder Sherman fick höra?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 108

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 108.

Förklara

Skriv följande meningar i din anteckningsbok och förklara vad
var och en av dem betyder och hur du kan tillämpa det i ditt liv:

A

Förmaningar (v 7) –
Undervisning, instruktioner

Rättighet (v 4, 6) –
Myndighet och förmån

Läran och 
förbunden 108

”Styrk dina bröder”

H
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1. ”Din själ vare därför tillfreds” (L&F 108:2; se även v 1)

2. ”Motstå icke mera min röst” (v 2)

3. ”Var hädanefter mera omsorgsfull med att hålla de löften
du gjort” (v 3)

4. ”Bida tåligt” (v 4)

5. ”Du skall ihågkommas” (v 4)

Sätt ett mål

I Läran och förbunden 108:7 gav Herren rådet till Lyman
Sherman att stärka sina medmänniskor på fyra sätt. Skriv upp
dessa fyra sätt i din anteckningsbok. För var och en av dem
skriver du upp en personlig målsättning för hur du kan stärka
dina medmänniskor. Skriv ner vad du planerar att göra och
hur du skall göra det.

Har du någonsin varit närvarande vid en tempelinvig-
ning? Vad tror du sägs i en tempelinvigningsbön? Läran
och förbunden 109 är den bön som profeten Joseph Smith

uppsände vid invig-
ningen av det första
templet i denna tidsut-
delning – templet i
Kirtland. Han skrev
denna bön genom
inspirationens anda före
invigningen och läste upp
den under invignings-
gudstjänsterna. Detta
upprättade ett mönster

som har följts sedan dess. Bönerna för alla tempelinvig-
ningar förbereds genom inspiration och läses upp av de
bröder som utsetts att utföra invigningen.

Bönen i Läran och förbunden 109 utgjorde också förebilden
för språket i sådana böner.

Templet i Kirtland är en väsentlig del av kyrkans historia
och av världens. Där uppenbarade Herren för profeten
Joseph Smith och Oliver Cowdery de prästadömsnycklar
som var nödvändiga för hela den mänskliga familjens
frälsning – nycklar som skulle möjliggöra frälsande
förordningar för de levande och de döda.

Enastående andliga manifestationer åtföljde invigningen
av templet i Kirtland. En del av de närvarande såg
apostlarna Petrus och Johannes och många andra såg

Läran och 
förbunden 109

Invigningen av templet i Kirtland

B

änglar. Profeten Joseph Smith antecknade att under ett
möte i templet samma kväll steg ”broder George A Smith . . .
upp och började profetera när ett ljud som av en vinande
kraftig vind hördes vilken fyllde templet, och hela försam-
lingen reste sig på samma gång, drivna av en osynlig
makt. Många började tala tungomål och profetera, andra
såg härliga syner och jag såg att templet var fyllt av
änglar vilket jag tillkännagav för församlingen. Folket i
grannskapet kom springande (de hörde ett ovanligt
ljud i templet och såg ett klart ljus som en eldpelare över
detsamma) och förvånades över det som ägde rum”
(History of the Church, del 2, s 428).

Som en del av tempelinvigningen sjöng kören ”Den
himmelska elden” (Psalmer, nr 2), som hade skrivits
av W W Phelps för detta tillfälle. Denna psalm har
allt sedan dess varit en del av tempelinvigningarna.

När du läser Läran och förbunden 109, sök då efter viktiga
lärdomar angående templet och de sista dagarna.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 109

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 109.

Välsignelser som flödar från templet

I Läran och förbunden 109:11 bad profeten om Herrens
utlovade välsignelser till de heliga. För var och en av följande
verser, eller grupper av verser, förklarar du vilken välsignelse
som profeten bad om att hela kyrkan skulle få: Läran och
förbunden 109:12, 13, 14–15, 21, 22–23, 25–30, 35, 38. Detta är
bara några av de välsignelser som hör ihop med gudsdyrkan
i templet.

Att be för andra

1. Skriv upp de personer eller grupper som profeten Joseph
Smith bad för i Läran och förbunden 109:47–72.

2. Var du förvånad över att profeten bad för någon av dem
du skrev ner? Förklara.

3. Välj ut två av de enskilda personer eller grupper från din
förteckning som du känner behov att be för. Förklara varför
du tycker att det är viktigt att be för dem.

B

A

Vrånga (v 41) – Olydiga

Kvarleva (v 65, 67) – Del som
skilts från helheten; de
kvarvarande grupperna

Serafer (v 79) – Änglar

Förtal (v 30) – Beskyllningar,
lögner

Smörjelse (v 35) – Kallelse,
ordination

Försegla lagen, besegla
lagen (v 38, 46) – Bära vittne
om sanningen
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Ge ett exempel

Ge ett exempel på hur någonting i Läran och förbunden
109:54–67 har blivit uppfyllt sedan den tid då profeten Joseph
Smith uppsände denna bön. Ditt exempel kan visa hur en av
hans böner delvis har besvarats.

Förklara det för dem

1. Vad skulle du säga till vänner som inte är medlemmar i
kyrkan och som frågar varför de inte kan komma in i templet
efter det att det blivit invigt?

2. Vilka verser i Läran och förbunden 109 kan hjälpa dig att
besvara denna fråga?

I sin invigningsbön sade
profeten Joseph Smith att de
heliga hade byggt templet i
Kirtland för att Herren
skulle ha en plats ”där han
kan uppenbara sig för
sitt folk” (L&F 109:5).
Läran och förbunden 110
innehåller en uppfyllelse
av denna bön; Herren
uppenbarade sig och sade
att han godkände templet.

Tre andra himmelska budbärare uppenbarade sig strax
efter Frälsaren. De återställde viktiga prästadömsnycklar
till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 110

Slöjan (v 1) – Används för
att dölja någonting

Förespråkare (v 4) –
Försvarare, någon som
företräder dig

Begåvning (v 9) – Andlig
gåva

Utdelning (v 12, 16) –
Tidsperiod när evangeliet
ges till människosläktet

Det heliga bordet
(ingressen) –
Sakramentsbordet

Förhängen (ingressen) – Det
fanns förhängen i templet
som kunde föras ner från
taket för att dela in templet i
olika rum för klasser eller
privata möten

Läran och 
förbunden 110

Herren uppenbarar sig och nycklar 
återställs i templet i Kirtland

D

C Läran och förbunden 110:2 – Templets talarstolar
Följande bild visar interiören i templet i Kirtland. Lägg märke
till att Frälsaren uppenbarade sig för profeten Joseph Smith
och Oliver Cowdery på talarstolarna i den västra sidan av
templet. Teckningen visar talarstolarna och deras unika upp-
byggnad. De var platser för de presiderande ämbetsmännen
i kyrkan. De satt där under speciella möten, bland annat under
tempelinvigningen.

Läran och förbunden 110:11 – Mose och Israels
insamling
Tid efter annan har Herren skingrat eller flyttat medlemmar
av Israels hus bort från det heliga landet och ut över världen.
De tio stammarna, som större delen av tiden bodde i Israel,
det Norra riket, fördes bort i fångenskap av assyrierna
år 721 f Kr. Judas och Benjamins stammar i Juda, det Södra
riket, tillsammans med kvarlevor från andra stammar som
bodde där, fördes till Babylon på Lehis tid och skingrades
åter av romarna efter Jesu Kristi uppståndelse. Äldste Bruce
R McConkie, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
förklarade att Israel skingrades ”därför att de förkastade
evangeliet, befläckade prästadömet, övergav kyrkan och
avlägsnade sig från riket . . . Israel skingrades som en följd
av avfall. Herren skingrade dem i sin vrede, som en följd av
deras ogudaktighet och uppror. Han skingrade dem bland
hedningarna i alla jordens nationer” (A New Witness for the
Articles of Faith, s 515).

Efter Frälsarens besök hos profeten Joseph Smith och Oliver
Cowdery i templet i Kirtland uppenbarade sig profeten Mose.
Han återställde nycklarna till Israels insamling, däribland
de tio förlorade stammarna, för att de skulle få det återställda
evangeliets välsignelser. President Spencer W Kimball lärde
att ”Israels insamling utgörs av att man blir medlem i den
sanna kyrkan och får kunskap om den sanne Guden”
(Teachings of Spencer W Kimball, s 439).

Läran och förbunden 110:12 – Vem var Elias?
Vilka nycklar förde han med sig?
”Elias” är en titel på någon som förbereder vägen. Det är inte
klart vem Elias var i Läran och förbunden 110.

De nycklar som Elias medförde har att göra med de välsig-
nelser som Herren lovade Abraham, vilka endast kan ges, i sin

Små
mötesrum Trappor

Talarstolar i varje
stort mötesrum

Teckning över
västra sidan,
med talarstolar,
sakramentsbord
och fönster

Klocktorn
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helhet, genom templets förordningar. Sålunda ”överlämna
[han] Abrahams evangelii utdelning” (L&F 110:12).

Läran och förbunden 110:13–15 – Elias ankomst
De sista verserna i Gamla testamentet talar om Herrens löfte
att sända Elia för att återställa makten att binda samman
familjer (se Mal 4:5–6; se även 3 Ne 25; L&F 2). Vidare sade
han att om detta inte ägde rum så skulle det få allvarliga
följder för alla människor. Många judar minns detta löfte som
en del av sitt påskfirande och reserverar en plats vid sitt bord
för Elia. Vid en särskild tidpunkt under firandet öppnar de
dörren och låter Elia symboliskt återvända och träda in. Det
är ett intressant faktum att när Elia uppenbarade sig i templet
i Kirtland, den 3 april 1836, så var det under den judiska
påskhögtiden.

Profeten Joseph Smith lärde att de nycklar som Elias åter-
ställde gör det möjligt för de heliga att bli frälsare på Sions
berg: ”Hur skall de bli frälsare på Sions berg? Genom att
bygga sina tempel, . . . och erhålla alla förordningarna, . . .
ordinationer och beseglande kraft på sina [egna] huvuden,
[och] för deras räkning som gått före dem och som är döda,
och återlösa dem så att de kan komma fram i den första upp-
ståndelsen och upphöjas till härlighetens troner med dem.
Häri finns den länk som binder fädernas hjärtan till barnen,
och barnens till fäderna, vilket fullbordar Elias uppgift”
(History of the Church, del 6, s 184).

President Joseph Fielding Smith lärde: ”Genom detta
prästadömes kraft som Elia överlämnade kan man och hustru
beseglas eller vigas för evigheten. Barn kan beseglas till
sina föräldrar för alltid. Och på så sätt blir familjen evig och
döden åtskiljer inte familjemedlemmarna. Det är den viktiga
och stora principen som skall frälsa världen från ödeläggelse”
(Frälsningens lära, del 2, s 106).

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 110.

Gör en översikt

Organisera de fyra besök som nämns i Läran och
förbunden 110, enligt följande översikt. Fyll i den med
vad du lärde dig i detta kapitel.

Viktiga ord och uttryck

Förklara vad som menas med vart och ett av följande uttryck i
uppenbarelsen om Frälsaren i Läran och förbunden 110:1–10:

B

Vem uppenbarade
sig?Verser

Vad sade och
gjorde han?

Varför är det som
han sade och

gjorde viktigt?

A

1. ”Slöjan blev borttagen från vårt sinne” (v 1)

2. ”Jag är eder förespråkare” (v 4)

3. ”Upplyften . . . edra huvuden och fröjden eder” (v 5)

4. ”Jag skall uppenbara mig . . . för mitt folk” (v 7)

5. ”Ohelga [icke] detta heliga hus” (v 8)

6. ”Tusenden . . . skola storligen glädja sig” (v 9)

Uppfyllelsen

Förklara hur profetian i Läran och förbunden 110:9–10 har
uppfyllts i vår tid. Berätta hur dess uppfyllande har varit till
välsignelse i ditt liv.

Vilka dörrar öppnades?

Mose, Elias och Elia överlämnade prästadömsnycklar till
profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery. Begreppet nycklar
symboliserar tanken att vissa välsignelser öppnas eller låses
upp med denna myndighet. Vilka välsignelser och möjligheter
öppnades för kyrkan och världen, som en följd av att dessa
nycklar återställdes i templet i Kirtland? (Se L&F 110.)

William Burgess begav sig till Kirtland i Ohio, och påstod
att han visste var det fanns en stor summa pengar i Salem
i Massachusetts,. I ett försök att lösa kyrkans penning-
problem, som var en följd av förföljelserna i Missouri och
byggandet av templet i Kirtland, förenade sig profeten
Joseph Smith och andra med Burgess i Salem för att hämta
denna dolda rikedom. När de kom till platsen tycktes
inte Burgess minnas var skatten låg (se B H Roberts,
A Comprehensive History of the Church, del 1, s 411).
Herrens sätt att bemöta profetens uppriktiga, men kanske
dåraktiga förhoppningar vid detta tillfälle, kan lära oss
något om hur han bemöter oss.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 111

Dröjen (v 7) – Vänta,
stanna kvar

Stifta bekantskap (v 3) –
Bli vänner med, upprätta
goda förhållanden

Läran och 
förbunden 111

Skatter i Salem

D

C
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Läran och förbunden 111:2 – Vilka skatter hade
Herren för kyrkan i Salem?

Herren sade till profeten Joseph
Smith och de män som följde honom
till Salem i Massachusetts, att
skatten som fanns där var de själar
de kunde föra till Kristus. Fem år
senare, år 1841, fick Erasmus Snow
(som senare kallades till apostel) ett
exemplar av uppenbarelsen i Läran
och förbunden 111 och sändes på

mission till Salem. Hyrum Smith sade till honom att tiden var
inne för uppenbarelsen att uppfyllas. Broder Snow stannade
där under mer än ett år och döpte över ett hundra personer.

Läran och förbunden 111:9–10 – Vilket samband
finns det mellan att söka efter ”denna stads
ursprungliga invånare och grundläggare” och
”mer än en skatt”?
Ännu en skatt i Salem, Massachusetts, var uppteckningarna i
Essex County, där man ”flitigt [kunde] efterforska denna stads
ursprungliga invånare och grundläggare” (L&F 111:9). Många
förfäder till kyrkans första medlemmar hade bott i Salem –
däribland profeten Joseph Smiths förfader som var den första i
hans släkt som kom till Amerika. Som ung pojke hade Joseph
Smith under en kort period bott i Salem tillsammans med
sin farbror Jesse Smith, när Joseph återhämtade sig från sin
benoperation. Hans mor, Lucy Mack Smith, skrev att efter
operationen ”började Joseph genast att bli bättre, och från och
med nu fortsatte han att tillfriskna tills han blev stark och
frisk. När han återhämtat sig i så hög grad att han kunde resa,
begav han sig tillsammans med sin farbror Jesse Smith, till
Salem, för sin hälsas skull, i förhoppningen att havsluften
skulle vara nyttig för honom, och detta var något han inte blev
besviken på” (History of Joseph Smith, s 58).

Vikten av att ha uppteckningar tillkännagavs senare när
Herren uppenbarade lärdomarna angående arbete för de döda.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 111.

Hur tror du att han kände sig?

Vad kunde profeten Joseph Smith ha haft för känslor inför sig
själv och Herren när han funderade över det som Herren sade
i Läran och förbunden 111?

Vad kan vi lära oss?

Skriv ner några viktiga slutsatser som vi kan dra av Läran och
förbunden 111 och de händelser som ledde fram till uppen-
barelsen och det som hände efteråt (se även inledningen till
L&F 111 i denna studievägledning och ”Förstå skrifterna”).

B

A

Ge ett exempel

1. Ge ett exempel på vad du tror att Herren bad sina tjänare
att göra i den första delen av Läran och förbunden 111:11.

2. Vad kan du lära dig av detta?

I Läran och förbunden 107:23, 33, 35 sade Herren att de
tolv apostlarna skulle vara särskilda vittnen om honom
och ha uppsikt över evangeliets predikande över hela
världen. Den första grupp missionärer som lämnade det
nordamerikanska fastlandet leddes av apostlarna Heber
C Kimball och Orson Hyde. De anlände till England i juli
1837 och predikade i en kyrka i Preston under sin första
söndag där – samma dag som Herren gav uppenbarelsen i
Läran och förbunden 112, genom profeten Joseph Smith,
till Thomas B Marsh, president för de tolv apostlarnas
kvorum. I denna uppenbarelse talade Herren åter igen
om betydelsen av första presidentskapets och de tolv
apostlarnas kvorums nycklar och myndighet för att leda
hans verk i denna tidsutdelning.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 112

Förtalare (v 9) – Person som
ljuger om andra människor

Hädat (v 26) – Uttalat sig
med bristande respekt
om Gud och heliga ting

Allmosor (v 1) – Offergåvor

Låta det bliva bekant i Sion
var din boning är (v 6) –
Bo i Sion

Bestraffa (v 9) – Kalla till
omvändelse

Läran och 
förbunden 112

De tolv apostlarnas arbete

C
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Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 112.

Skriv upp deras ansvar

Utgå från vad du läst i Läran och förbunden 112 och skriv upp
vilka ansvar som följande har: (1) De tolv apostlarnas
kvorum och (2) presidenten för de tolv apostlarnas kvorum.
Skriv upp i vilken vers som du finner varje ansvar.

Om ..., då ...

När Herren utlovar en välsig-
nelse så förklarar han vad
vi måste göra för att få denna
välsignelse. Ibland är dessa lätta
att känna igen eftersom Herren
eftertryckligt säger: ”Om du gör
[vadhelst som är viktigt för att
få denna välsignelse], då [han
redogör för den välsignelse som
blir följden därav].” Vid andra
tillfällen måste vi vara mer
uppmärksamma för att kunna se

”om-då-mönstret”. Studera Läran och förbunden 112:3, 10 och
21–22, och sammanfatta dessa verser med tre meningar, i vilka
mönstret ”Om du . . . då kommer han att . . .” tydligt framgår.

Hur går det att tillämpa?

1. Förklara hur den princip som lärs ut i Läran och för-
bunden 112:20 kan tillämpas på tal från generalkonferenser,
budskap av generalauktoriteterna i kyrkans tidningar,
tillkännagivanden från första presidentskapet och de tolv
apostlarnas kvorum och broschyren Vägledning för de unga.

2. Sammanfatta vad Herren sade om de sista dagarna i Läran
och förbunden 112:24–26.

3. Hur kan Herrens undervisning i verserna 24–26 tillämpas
på vad han sade i vers 30?

Läran och förbunden 113 innehåller Herrens svar på
frågor som profeten Joseph Smith ställde om en del verser
i Jesajas bok. Du vill kanske skriva ner vad du har lärt
dig bredvid motsvarande verser i Jesajas bok i din Bibel.

Läran och 
förbunden 113

Frågor om skrifterna

C

B

A

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 113

Läran och förbunden 113:1–6 – Stam, skott och rot
Följande illustration åskådliggör de symboler i Jesajas bok
som profeten Joseph Smith frågade om.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 113.

Svar och frågor

1. Skriv upp frågorna i Läran och förbunden 113 och
sammanfatta Herrens svar.

2. Varför tror du att Herrens svar var viktiga för profeten
Joseph Smith och kyrkan? (Du vill kanske läsa igenom
Jesaja 11 och 52 innan du besvarar denna fråga.)

Finn viktiga ord och uttryck

Frågorna och svaren i Läran och förbunden 113:7–10 handlar
om Israels insamling i de sista dagarna. Här nedan följer
en sammanfattning av de tankar som förs fram i dessa verser.
Skriv upp i din anteckningsbok var och en av dessa tankar
med ord eller uttryck från de verser som handlar om varje
tanke.

1. Tillåtelse att utföra Guds verk

2. Medlemmar av Israels hus

3. Begränsningar orsakade av orättfärdighet

4. Förutordinerad i det förjordiska livet

B

A

Skott (en tjänare
i Kristi hand)

Stam (Kristus)

Rot (en ättling till Isai och Josef till 
”vilken prästadömet . . . med rätta tillkommer”)

Baner (v 6) – Flagga eller fana som människor sluter upp
kring
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Det är ett spännande ögonblick när en
familjemedlem öppnar en missions-

kallelse från profeten. I Läran och
förbunden 114 fick äldste David
W Patten, medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, en kallelse
att tjäna. Olyckligtvis utförde
aldrig äldste Patten denna

mission. Sex månader efter denna
kallelse blev han dödad i slaget vid

Crooked River, den 25 oktober 1838.
Tidigare hade äldste Patten ”berättat

för profeten att han hade bett Herren att låta honom dö
en martyrs död. Profeten, som blev djupt rörd, uttryckte
stor sorg, ’för’, sade han till [äldste Patten], ’när en man
av din tro ber Herren om någonting får han det vanligtvis’”
(Lycurgus A Wilson, Life of David W Patten: The First
Apostolic Martyr [1900], s 67).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 114

Läran och förbunden 114:2 – ”Så skola andra kallas
i deras ställe”
Vid tiden för denna uppenbarelse var det många medlemmar
i kyrkan som kritiserade profeten Joseph Smith och som hade
avfallit från kyrkan på grund av förföljelser. Somliga av dem
var ledare i kyrkan. I Läran och förbunden 114:2 sade Herren
att dessa män skulle ersättas. Tiden har visat att de som avfaller
inte kan hindra Herrens verk från att framåtskrida. Herren
kommer att utse andra personer som ersätter dem som inte gör
det som de är kallade att göra för att hjälpa till med utveck-
landet av Guds rike. Guds verk kommer att genomföras!

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 114.

Förklara vad som gjordes

I Läran och förbunden 114:1 bad Herren äldste David W
Patten att ”avyttra sina handelsvaror”. Förklara vad du tror

A

Avyttrar (v 1) – Ser till att något blir sålt eller omhändertaget

Läran och 
förbunden 114

Uppenbarelse till David W Patten

att det innebar att uppfylla denna begäran. Vad gör dagens
missionärer innan sin mission som påminner om det som
äldste Patten blev ombedd att göra?

Vad skulle du säga?

Anta att du är vän med en 17-årig präst i din församling.
Han har sagt till dig att han inte tror att han kommer att tacka
ja till en kallelse att verka som missionär. Utgå från vad du
lärt dig i Läran och förbunden 114 och på andra platser och
skriv upp vad du skulle säga till honom om varför han borde
ompröva sitt beslut.

”De heliga i norra Missouri var flitiga med att plantera
grödor och bygga timmerhus under hela sommaren [1838],
och utsikterna till fred tycktes goda. De hoppades fort-
farande på en förlikning med invånarna i Jackson County
så att de skulle kunna återvända till medelpunkten, men
under tiden hade de för avsikt att blomstra på den plats de
befann sig. Uppenbarelsen sade att Far West skulle bli en
tempelstad (L&F 115:7), och följande vår invigde de tolvs
kvorum tempelplatsen innan de gav sig iväg på mission
till Storbritannien (L&F 118:4). Uppenbarelsen i Far West
anger också kyrkans formella namn, ’ja, Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga’ (L&F 115:4), det upprättade
tiondesystemet, vilket också i fortsättningen har gett eko-
nomisk stabilitet till kyrkan och välsignat dess medlemmar
(L&F 119, 120)” (Daniel H Ludlow, red, Encyclopedia
of Mormonism, 5 del [1992], del 2, s 926).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 115

Läran och förbunden 115:1 – Vilka var profeten
Joseph Smiths rådgivare?
”Vid en konferens i Kirtland i Ohio, den 3 september 1837,
inröstades Oliver Cowdery, Joseph Smith den äldre,
Hyrum Smith och John Smith som assisterande rådgivare.

Då uppenbarelsen i Läran och förbunden 115 gavs, var
emellertid Joseph Smith den äldre och John Smith de enda
som verkade som assisterande rådgivare (26 april 1838).

Tillflykt (v 6) – Skydd, säker
plats

Baner (v 5) – Symbol, till
exempel flagga eller fana
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Hyrum Smith hade ersatt Frederick G Williams i första
presidentskapet, och Oliver Cowdery hade förlorat sitt med-
lemskap i kyrkan (se Läran och förbunden – Elevens lektionsbok
[Religion 324–325, 1986], s 266).

Läran och förbunden 115:14 – Varför byggdes det
aldrig ett tempel i Far West i Missouri?
”Vid denna tidpunkt [april 1838] fanns det omkring 150 hus i
Far West, och bland dessa fanns det affärer, hotell och en fin
skolbyggnad. Staden hade, på ett närmast magiskt sätt, skjutit
upp mitt på den böljande prärien . . .

Far West i Missouri

Hörnstenarna till templet lades den 4 juli 1838 . . . Mycket
mer gjordes emellertid inte eftersom förföljelsens stormar
blossade upp med all kraft, och de heliga på denna plats
var på nytt tvungna att gå i exil” (Smith och Sjodahl, Doctrine
and Covenants Commentary, s 742).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 115.

Förklara varje ord

Fundera över varje ord i kyrkans fullständiga namn, såsom
det är givet i Läran och förbunden 115:4. Förklara i din
anteckningsbok varför varje ord är viktigt och vad det säger
till världen om kyrkan.

Skriv ett brev

Anta att en vän uttrycker oro över framtiden, hur osäker och
skrämmande världen håller på att bli. Skriv ett brev till den
vännen, i din anteckningsbok, i vilket du uttrycker förståelse
för hans eller hennes oro, och använder dig av vad du lärt
dig i Läran och förbunden 115:4–6 för att förklara vad vi kan
göra för att finna trygghet under de svåra tider som ligger
framför oss.

A

A

Profeten Daniel på Gamla testamentets tid profeterade att
Adam i de sista dagarna skulle presidera vid ett heligt
möte där Frälsaren skulle uppenbara sig som förberedelse
för sin andra ankomst (se Dan 7:9–14). Läran och
förbunden 27 förklarar vilka som kommer att vara
närvarande vid detta möte. I Läran och förbunden 116
får vi veta var detta möte kommer att äga rum.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 116

Den Gamle av dagar (v 1) – Adam, den första människan
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Läran och förbunden 116:1 – Vad betyder
”Adam-ondi-Ahman”?
Äldste Bruce R McConkie, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade: ”Ahman är ett av de namn
som Gud gjorde sig känd inför Adam. Adam-ondi-Ahman
är ett namn som förts över från det rena adamitiska språket
till engelska och vi har inte fått en uppenbarad, bokstavlig
översättning. Så långt vi kan bedöma – och denna uppfattning
härrör från de bröder som umgicks med profeten Joseph
Smith, som var den förste att använda namnet i denna tids-
utdelning – betyder Adam-ondi-Ahman den plats eller det land som
Adam bodde i” (Mormon Doctrine, s 19–20).

Läran och förbunden 116:1 – ”Adam skall komma
för att besöka sitt folk”
Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Denna samling av Adams barn,
då tusentals och tiotusentals är församlade för att dömas,
kommer att vara en av de största händelser som denna
hemsökta jord någonsin har sett. Vid denna konferens, eller
detta råd, kommer alla som har innehaft nycklar till olika
tidsutdelningar att rapportera om sitt förvaltarskap. Likaledes
Adam, och sedan kommer han att överlämna all auktoritet
till Kristus. Då kommer det att bekräftas att Adam är furste
över sina efterkommande, och han kommer officiellt att
installeras och krönas för evigt i denna presiderande kallelse.
Då kommer Kristus att tas emot som konungarnas konung
och alla herrars herre. Vi vet inte hur lång tid detta möte
kommer att ta, eller hur många möten som kommer att hållas
vid detta stora råd. Det är tillräckligt att veta att det är en för-
samling med Guds prästadöme från denna jords begynnelse
fram till vår tid, att rapporter kommer att överlämnas och
att alla som har tilldelats tidsutdelningar (talenter), enligt
liknelsen ska redogöra för sina nycklar, sin verksamhet och
sitt förvaltarskap. Dom kommer att avges av dem, för detta är
en samling av rättfärdiga, de som har innehaft och som håller
auktoritetens nycklar i Guds rike på denna jord. Detta är inte
detsamma som domen över de ogudaktiga. När alla ting är
förberedda och varje nyckel och makt fått sin rättmätiga plats,
med en fullständig och fullkomlig redogörelse för varje mans
förvaltarskap, då kommer Kristus att ta emot dessa rapporter
och bli installerad som rättmätig regent över denna jord. Vid
detta stora råd kommer han att inta sin plats av de tusentals
förenade röst som med rätt av prästadömet är församlade där.
Detta föregår den stora dag då de onda ska förgöras och utgör
förberedelsen för tusenårsriket” (The Progress of Man, 3:e uppl.
[1944], s 481–482; se även Bruce R McConkie, The Millennial
Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], s 578–588).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 116.

Skriv en redogörelse

Utgå från Läran och förbunden 27 och 116 och skriv en redo-
görelse om vad man kan se och höra under mötet i Adam-
ondi-Ahman. Använd fotnoterna och ”Förstå skrifterna”
för att få hjälp, om det behövs (se även registret i Tre-i-ett).

A

Hur skulle du vilja bli ihågkommen när ditt jordeliv är
över? Vad skulle det betyda för dig om ditt namn hölls i
”helig åminnelse”? En del av bröderna i denna uppen-
barelse behövde omvända sig medan en av dem fick beröm
för att han utförde sin plikt. Lägg märke till vad Herren
sade till var och en av dessa ledare i kyrkan och fundera
över hur dessa råd är tillämpliga på dig.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 117

Läran och förbunden 117:1–2 – Herren visste
”Herren hade befallt de heliga att skynda på med att samlas in
i och bygga upp Far West [se L&F 115:17]. En grupp på 515
personer, känt som Kirtlands här, lämnade Kirtland den 6 juli
1838, för att bege sig till Sion. Den 14 september verkar det
som om det bara fanns 260 medlemmar kvar, de andra hade
skingrats ’åt alla väderstreck’. Hären anlände till Adam-ondi-
Ahman den 4 oktober. Varken Marks, Whitney eller Granger 

Lyman Wights andra stuga i dalen Adam-ondi-Ahman

var medlemmar i denna grupp. [Oliver Granger befann sig
redan i Far West i Missouri. Han förde denna uppenbarelse till
William Marks och Newel K Whitney i Kirtland i Ohio, och
blev befalld att skyndsamt återvända till Sions land.] Joseph
Smith var i Far West och hade vid detta tillfälle inte något sätt

Penningväxlarna (v 16) –
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att veta vem som, eller vem som inte, hade gett sig av till Sion,
men Herren visste. Härav denna uppenbarelse i vilken han . . .
kallar William Marks och Newel K Whitney att komma till
Sion och ge de heliga instruktioner angående egendomarna
i Kirtland” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 744).

Läran och förbunden 117:8 – ”Slätterna i Olaha
Shinehahs”
President Joseph Fielding Smith skrev: ”Olaha Shinehahs
slätter, eller den plats där Adam bodde, måste vara en del av,
eller i närheten av, Adam-ondi-Ahman” (Church History and
Modern Revelation, del 2, s 97).

Läran och förbunden 117:8 – ”Begära det, som blott
är en droppe”
”De som försökte behålla sina egendomar i Kirtland då Herren
hade befallt dem att flytta och förena sig med de heliga i Sion
var ytterst okloka. Hur obetydligt är inte ett litet jordområde
jämfört med det som Herren har att ge sitt folk. Kan Herren
för övrigt inte hjälpa dem som gör hans vilja att skaffa mark
eller vad än de behöver, enligt hans vishet? (Se Mark 10:28–30)”
(Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 270).

Läran och förbunden 117:11 – Nikolaiternas hop
Ordet Nikolaiter återfinns i Uppenbarelseboken 2:6, 15. Dess
betydelse är osäker, men en del tror att nikolaiterna försökte
införa avgudadyrkande sedvänjor i den första kristna
kyrkan. Äldste Bruce R McConkie skrev att nikolaiterna var
”medlemmar i kyrkan som försökte behålla sin ställning
i kyrkan samtidigt som de fortsatte att leva på det sätt som
världen lever . . . Oavsett vilka gärningarna och lärdomarna
var har namnet kommit att användas för att identifiera dem
som vill ha sina namn med i kyrkans uppteckningar, men
som inte vill hänge sig åt evangeliet med hjärtats fulla uppsåt”
(Doctrinal New Testament Commentary, del 3, s 446).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 117.

Vad erbjuder Herren?

Föreställ dig att du blivit ombedd att lämna ditt hem – likt de
heliga som blev ombedda att lämna New York för att bege
sig till Ohio och därefter från Ohio till Missouri. Med tanke på
vad Herren sade i Läran och förbunden 117:1–9, vad skulle
göra det lättare för dig att flytta på detta sätt?

Skriv en presentation

1. Föreställ dig att Oliver Granger ska tala till ungdomarna i
din församling eller gren och att du ska presentera honom.
Använd informationen i Läran och förbunden 117:12–16
och skriv en kort presentation om honom.

2. Läs verserna 12–16 på nytt och ersätt Oliver Grangers namn
med ditt eget. Fundera över hur du kan behöva utvecklas
för att dessa verser ska kunna tillämpas på dig. Du vill
kanske skriva ner några av dina tankar i din dagbok.

B

A

En del medlemmar i kyrkan förlorade sina vittnesbörd
under oroligheterna i Kirtland 1837–1838. Situationen var
så svår att fyra medlemmar i det ursprungliga kvorumet
för de tolv apostlarna (William E McLellin, Luke Johnson,
Lyman Johnson och John Boynton) avföll och uteslöts.
Detta skapade vakanser i de tolvs kvorum som behövde
fyllas. Kan du föreställa dig hur svårt det måste ha varit
för profeten Joseph Smith att förlora några av sina
närmaste medarbetare? Vi måste beundra dem som förblev
trofasta mitt under alla förföljelser och svårigheter. Du
kommer att känna igen namnen på några av dem som vid
denna tidpunkt kallades att vara nya apostlar för att
kvorumet skulle bli fullständigt – två av dem blev senare
presidenter för kyrkan.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 118

Läran och förbunden 118:4 – Vart skulle apostlarna
resa till våren?
De ”stora vatten” som nämns i Läran och förbunden 118:4
är Atlanten. Herren kallade de tolv apostlarna att färdas över
havet och föra evangeliet till England.

Läran och förbunden 118:5 – Återvände apostlarna
till Far West?

”Invånarna i Missouri kände uppenbarligen till Herrens
befallning till de tolv att träffas den 26 april 1839, nästan ett
år senare, och de var fast beslutna att hindra de tolvs arbete
och sätta stopp för mormonismen. Under tiden mellan
uppenbarelsen och den fastställda dagen ’drevs hela kyrkan
ut ur staten Missouri och en människas liv var inte mycket

Fallit (v 1) – Lämnat kyrkan
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värt i staten om man visste att hon var en sista dagars helig.
Detta gällde i synnerhet de tolv. När den tid närmade sig då
man skulle lägga hörnstenen till templet, enligt anvisningarna
i uppenbarelsen, befann sig kyrkans medlemmar i Illinois. De
hade fördrivits från Missouri på grund av en förordning som
hade utfärdats av guvernören. Joseph och Hyrum Smith och
Parley P Pratt satt i fängelse i Missouri till följd av sitt vittnes-
börd om Jesus. När tiden då man skulle utföra befallningen
närmade sig, uppstod frågan: ’Vad skall vi göra?’ Här är en
uppenbarelse i vilken de tolv befalls att vara i Far West den
26 dagen i april, för att där lägga hörnstenen till templet –
det måste uppfyllas. Missouriborna hade svurit vid alla gudar
i evigheten att om varje annan uppenbarelse given genom
Joseph Smith uppfylldes, så skulle inte denna uppfyllas,
därför att de kände till den bestämda dagen och tillkännagav
att så inte skulle ske. Den allmänna känslan i kyrkan, så
vitt jag vet, var att det under de omständigheter som rådde
var omöjligt att utföra befallningen, och att Herren skulle
uppskatta den goda viljan’ (Wilford Woodruff, Journal of
Discourses, del 13, s 159).

Apostlarna skulle dock inte
låta sig hindras att utföra sin
plikt: ’På natten den 25 april
1839 kom den lilla skaran
apostlar tillsammans med en
liten grupp trofasta bröder,
högpräster, äldster och
präster, till Far West. Alldeles
efter midnatt, på morgonen
den 26 april, samlades de
på tempelplatsen i Far West,
och höll där en konferens’
(Smith, Church History and
Modern Revelation, s 196–197).

Brigham Young presiderade. John Taylor, kamrern, skrev:

’De församlade gick sedan till platsen där Herrens hus skulle
uppföras. Följande ägde rum: En del av en psalm sjöngs,
om de tolvs mission.

Äldste Alpheus Cutler, byggmästaren, föreslog att man skulle
lägga grunden till Herrens hus, i enlighet med uppenbarelsen,
genom att rulla fram en stor sten nära sydöstra hörnet.

Följande av de tolv var närvarande: Brigham Young, Heber
C Kimball, Orson Pratt, John E Page och John Taylor, som
ordinerade Wilford Woodruff och George A Smith . . . till att
fylla platserna efter dem som hade avfallit’ (History of the
Church, del 3, s 336–338).

Efter det att flera av apostlarna hade uppsänt böner, sjöng
de församlade ’Adam-ondi-Ahman’, varefter apostlarna gav
sig av” (Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 271–272).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Läran och förbunden 118.

Skriv ner orsakerna

Läs ”Förstå skrifterna” tillsammans med Läran och
förbunden 118.

A

1. Skriv ner anledningar till varför det var svårt för apostlarna
att komma samman i Far West i Missouri. Skriv upp orsaker
till varför de gav sig av.

2. Med utgångspunkt från vad Herren sade i Läran och för-
bunden 118, vad kan ha hjälpt dem att få mod att ge sig av?

Förklara hur

Ta reda på i Läran och förbunden 118 vad som enligt Herren
är några kännetecken på effektiva missionärer. Förklara
hur dessa egenskaper kan leda till framgång i missionsarbetet.

John Taylor döptes år 1836. Han förblev
trofast under många svårigheter. Han var
tillsammans med profeten Joseph Smith
i fängelset i Carthage när profeten led
martyrdöden. Han blev kyrkans tredje
president.

John E Page döptes år 1833. Han utförde ett
flertal framgångsrika missioner men avföll
senare och uteslöts år 1846.

Wilford Woodruff döptes år 1833. Han
hjälpte till att introducera evangeliet i
England och döpte mer än 1 800 människor
på åtta månader. Han blev kyrkans fjärde
president.

Willard Richards döptes år 1836. Han verkade
som missionär i England när han blev kallad
som apostel. Han var tillsammans med
profeten Joseph i fängelset i Carthage när pro-
feten led martyrdöden. Han verkade senare
som rådgivare till president Brigham Young.

President Joseph Fielding Smith förklarade hur tionde-
lagen introducerades i denna tidsutdelning: ”Herren hade
givit helgelselagen till kyrkan och hade kallat medlem-
marna . . . att ingå ett evigt förbund, ett förbund som inte
kunde brytas, i vilket de skulle helga sina egendomar och
erhålla förvaltarskap, ty detta är det celestiala rikets lag.
Många av dem som ingick detta högtidliga förbund bröt
det, och drog därigenom på sig själva, och sina bröder och
systrar, svåra straff och förföljelse. Det blev då nödvändigt
att återkalla denna celestiala lag, åtminstone till tiden
för Sions återlösning. Då de led svårt till följd av sina
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skulder och sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter
lovade Joseph Smith och Oliver Cowdery Herren, den
29 november 1834, i högtidlig bön, att de skulle ge en
tiondel av allt som Herren gav till dem, som ett offer till de
fattiga. De bad också att deras barn och barnbarn skulle
åtlyda denna lag. (DHC, del 2, s 174–175.) Det blev dock
nödvändigt att ge lagen till hela kyrkan, varför profeten
bad om hur han skulle förfara” (Church History and
Modern Revelation, del 2, s 90–91). Svaret de fick finns
i Läran och förbunden 119.

Läran och förbunden 120 hjälper till att förklara hur
kyrkans tiondemedel handhas. När du studerar dessa två
uppenbarelser, sök då efter vad ett ärligt tionde är och hur
vi välsignas när vi betalar tionde.

Tiondemedel används för att genomföra Herrens verk här på jorden.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 119

Läran och förbunden 119:1–3 – ”Början på den
tionde, som mitt folk skall betala”
Äldste Marion G Romney, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade hur tiondelagen förbereder
oss att efterleva helgelselagen:

”De principer som ligger till grund för den Förenade orden är
helgelse och förvaltarskap och överskottet som överlämnas
till biskopens förrådshus. När tiondelagen instiftades fyra år
efter det att den Förenade orden avskaffats krävde Herren att
folket skulle överlämna ’all [sin] överflödiga egendom . . . till . . .
kyrkans biskop’ (L&F 119:1); och därefter ’giva en tiondel
av sin årliga inkomst . . .’ (L&F 119:4). I denna lag, som fort-
farande är i kraft, tillämpas i viss grad den Förenade ordens
princip om förvaltarskap, eftersom det till varje person
överlåter ägarskap och handhavande av den egendom som
han tillgodoser sina egna och familjens behov med. Dessutom,
för att på nytt använda president [J Reuben] Clarks ord:

Stadgar (v 6) – Lagar, befallningar
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’. . . i stället för de överskott som samlades ihop och byggdes
upp under den Förenade orden har vi idag våra fasteoffer,
våra välfärdsdonationer och vårt tionde, vilket alltsammans
kan användas till att ta hand om de fattiga, såväl som
att genomföra kyrkans aktiviteter och affärer’” (Conference
Report, apr 1966, s 100).

Läran och förbunden 119:4 – Vad menas med
”en tiondel av sin årliga inkomst”
President James E Faust, rådgivare i första presidentskapet,
förklarade: ”Tiondelagen är enkel: vi betalar en tiondel av vår
årliga inkomst [se L&F 119:4]. Vad som är tio procent av vår
personliga inkomst är mellan var och en av oss och vår Skapare.
Det finns inga strikta regler” (Nordstjärnan, jan 1999, s 67).

Läran och förbunden 119:6 – De löften som åtföljer
ett ärligt tionde
Äldste Dallin H Oaks, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade:

”En del säger: ’Jag har inte råd att betala tionde.’ De som
litar på Herrens löften säger: ’Jag har inte råd att inte betala
tionde’ . . .

Tionde är en befallning med ett löfte. Malakis ord, bekräftade
av Frälsaren, lovar dem som för sitt tionde till förrådshuset
att Herren skall ’öppna himmelens fönster över [dem] och
utgjuta över [dem] riklig välsignelse’. De utlovade välsignel-
serna är både timliga och andliga. Herren lovar att ’näpsa
gräshopporna’, och han lovar också tiondebetalarna att ’alla
folk skola prisa eder sälla, ty edert land skall då vara ljuvligt’
(3 Ne 24:10–12; se även Mal 3:10–12) . . .

Tiondebetalningen medför också unika andliga välsignelser
för den enskilde. Den visar att vi accepterar offerlagen. Den
förbereder oss också för helgelselagen och det celestiala rikets
andra högre lagar” (Nordstjärnan, jul 1994, s 35).

Läran och förbunden 120

Läran och förbunden 120:1 – ”Förvaltas av ett råd”
President J Reuben Clark, som var rådgivare i första
presidentskapet, förklarade hur tionde förvaltas:

”Under ledning av första presidentskapet utarbetas en
budget . . . vilken innehåller ett förslag på saker som man ska
använda tiondemedlen till. Denna budget är resultatet av
en omfattande planering som utförts av de avdelningar som
har ansvaret för hur kyrkans medel används.

Denna budget läggs sedan fram för ”Rådet för användningen
av tionde” [idag kallad ”Kommittén för tiondemedlens
användning”], vilket, enligt vad uppenbarelsen föreskriver,
består av första presidentskapet, de tolvs råd och preside-
rande biskopsrådet. Detta råd diskuterar budgeten och god-
känner eller avslår enskilda poster i den, men godkänner
slutligen budgeten som helhet.

. . . Inget av [tiondet] används såvida inte denna kommitté
har godkänt och bemyndigat det” (Conference Report,
okt 1943, s 12).

Förvaltas (v 1) – Disponeras, förfogas över
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 119.

Varför tionde?

1. Med utgångspunkt från vad du lärt dig i Läran och
förbunden 119–120, under ”Förstå skrifterna” och vad du
har lärt dig av föräldrar, lärare och ledare i kyrkan, skriv
upp vad kyrkans tiondemedel används till.

2. Förklara vem det är som bestämmer hur tiondet används.

3. Redogör för vilka välsignelser som kommer av att betala
ett ärligt tionde.

Har du någonsin känt dig nedslagen? Har du någonsin
bett om hjälp i en svår situation? Den 27 oktober 1838
utfärdade Lilburn W Boggs, guvernör i Missouri, den
avskyvärda utrotningsordern, som följande är ett utdrag
ur: ”Mormonerna måste behandlas som fiender och måste
utrotas eller drivas ut ur staten om nödvändigt för den
allmänna freden” (History of the Church, del 3, s 175).
Fyra dagar senare förråddes profeten Joseph Smith och ett
flertal ledare i kyrkan och överlämnades i missouribornas
händer i Far West i Missouri. Profeten skrev att överste
Hinkle, medlem i kyrkan, hög officer och försvarare av
de heliga, ”påstod att officerarna i milisen önskade ha ett
samtal med mig och en del andra, i förhoppningen att
svårigheterna skulle lösas utan att den utrotningsorder
som de fått från guvernören skulle behöva genomföras.
Jag samtyckte omedelbart till denna begäran och . . .
gav mig in i milislägret. Men döm om min förvåning när
vi [profeten och hans medarbetare], istället för att bli
behandlade med den respekt som anständigt umgänge
kräver, togs som krigsfångar och behandlades med yttersta
förakt . . . Jag kan inte uttrycka det som jag där bevittnade.
De höga ropen och skriken från fler än tusen röster, vilka
skar genom luften och kunde höras på flera kilometers
avstånd, och de hemska och hädiska hot och eder som
vällde över oss som en störtflod, tillräckligt mycket för att
skrämma det mest oförfärade hjärta. På kvällen var vi
tvungna att ligga ner på den kalla marken, omgivna av en
stor vaktstyrka, som endast hindrades av Guds makt
från att döda oss . . .

Läran och 
förbunden 121

”Många äro kallade men 
få äro utvalda”

A

Milisen gick in i staden, och utan några som helst
hämningar plundrade de hemmen, misshandlade
de oskyldiga invånarna och lämnade många utblottade”
(History of the Church, del 3, s 188–191).

Libertyfängelset

Under de nästkommande veckorna blev profeten Joseph
Smith och hans följeslagare misshandlade och förolämpade,
tvingade att marschera långa avstånd i det kalla vädret
och den 1 december 1838 sattes de i arrest i Liberty-
fängelset i Missouri. Dessa män hade inte fällts för något
brott, men ändå hölls de i fängsligt förvar i flera månader
under förfärliga förhållanden.

Mellan den 20 och 25 mars 1839 dikterade profeten
Joseph ett långt brev som undertecknades av alla fångar
(egentligen var det två brev, men profeten betecknade det
andra som en fortsättning på det första). President Joseph
Fielding Smith skrev följande om detta brev: ’Detta är
ett av de underbaraste brev som någonsin skrivits av en
människa. I själva verket var det resultatet av ödmjuk
inspiration. Det är en bön och en profetia och ett svar från
Herren genom uppenbarelse. Ingen annan än en ädel
själ fylld av Kristi kärleks ande kunde ha skrivit ett sådant
brev. Med tanke på [deras lidanden] är det inte så under-
ligt att profeten i själsvånda ropade om att få bli befriad.
Samtidigt andades hans innerliga bön tolerans och kärlek
till medmänniskorna’ (Church History and Modern
Revelation, del 2, s 176)” (Läran och förbunden –
Elevens lektionsbok [Religion 324 och 325], s 276).

Kapitlen 121–123 i Läran
och förbunden hämtades
från de brev som profeten
Joseph Smith dikterade
i fängelset i Liberty. De
upptogs för första gången
i 1876 års upplaga
av Läran och förbunden.
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Förstå skrifterna
Läran och förbunden 121

Läran och förbunden 121:3 – Vilka ”olagliga
förtryck”?
Medan profeten Joseph Smith och andra ledare satt fängslade i
Libertyfängelset i Missouri (se inledningen till L&F 121 i denna
studievägledning), ”färdades över 8000 heliga från Missouri
österut till Illinois för att undfly utrotningsordern [utfärdad av
guvernör Lilburn W Boggs]. De tvingades att ge sig av i den
kalla vintern, och även om Brigham Young, presidenten för de
tolvs kvorum, vägledde dem och gav dem varje tänkbar hjälp,
fick de utstå stora lidanden” (Vår arvedel: Kortfattad historik
över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, s 51).

Svek (v 42) – Bedrägeri

Hålla dig för (v 43) –
Betrakta dig som

Inre (v 45) – Hjärtat
(i skrifterna används
hjärtat ofta som symbol för
ens innersta känslor)

Pryd (v 45) – Försköna

Spira (v 46) – Stav, symbol
för myndighet

Paulun (v 1, 4) – Tält eller
baldakin

Rimfrost (v 11) – Vit frost,
frusen dagg

Smorda (v 16) – Kallade
att tjäna

Eftersträva (v 35) – Önska,
begära

Oskrymtad (v 41) – Genuin,
uppriktig

Missouri

IllinoisLiberty

Nauvoo

Missourifloden

Mississippifloden

Iowaterritoriet

Independence

Läran och förbunden 121:7 – Fördelarna med
motgångar
”Motgångar kan vara till välsignelse för oss i vårt liv, som
äldste James E Faust [dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum] sade: ’I livets smärta, vånda och heroiska ansträng-
ningar går vi igenom guldsmedens luttrande eld, och det
betydelselösa och det oviktiga i våra liv smälter bort som
slagg och lämnar vår tro skinande, hel och stark. På detta
sätt kan det gudomliga avspegla sig i själen. Detta är en
del av reningens pris som vissa får betala för att bli bekanta
med Gud. I livets svåraste stunder tycks vi ha lättare att
lyssna till den gode Herdens milda viskningar’ (Nordstjärnan,
okt 1979, s 87.)

En del tror felaktigt att deras svårigheter är straff från Gud,
men det är stor skillnad mellan upphovet till svårigheterna
och hur man handskas med dem: ’Olyckligtvis är en del
av våra största svårigheter resultat av vår egen dåraktighet
och svaghet och inträffar på grund av vårdslöshet och över-
trädelser’ (James E Faust, Nordstjärnan, okt 1979, s 88). Andra
svårigheter är resultat av den fysiska kroppens svaghet
och förgänglighet, som är underkastad sjukdomar och olika
skavanker. Ytterligare orsaker till svårigheter ligger i de
medel som onda människor använder då de missbrukar sin
handlingsfrihet . . .

Då president Brigham Young talade om att Joseph Smith fick
sitta i fängelse och genomgå andra fruktansvärda orättvisor,
sade han att profeten på 38 år tillväxte mera mot fullkom-
lighet, till följd av de svåra prövningar som han klarade av
(se Journal of Discourses, del 2, s 7)” (Läran och förbunden –
Elevens lektionsbok, s 276–277).

Läran och förbunden 121:34–36 – Kallad och utvald
Efter att ha citerat första delen av Läran och förbunden 121:34,
sade president Harold B Lee: ”Detta anger att även om vi
har vår fria vilja här, så är det många som förutordinerades
innan världen var till för att uppnå en högre ställning än
de har förberett sig för här. Fastän de kan ha tillhört de ädla
och stora, bland vilka Fadern förkunnade att han skulle utse
sina utvalda ledare, så kan de misslyckas med denna kallelse
här i jordelivet” (Nordstjärnan, jun 1974, s 248).
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Läran och förbunden 121:38 – Vad innebär det att
”spjärna emot udden”?
Den udd som avses här är en spetsig stav, kallad pikstav, som
ibland spetsades med järn och som användes för att driva
boskap. I evangelisk bemärkelse innebär ”spjärna mot udden”
att man motstår eller gör uppror mot Guds befallningar
eller Andens maningar, vilka är till för att uppmuntra oss att
utvecklas i rätt riktning.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 121.

Ord av tröst till profeten

1. Skriv med egna ord ner de frågor som profeten Joseph
Smith ställde till Herren i Läran och förbunden 121:1–3.

2. Vad hände, som kan förklara varför profeten kände sorg
över de heliga? (Se inledningen till L&F 121 i denna studie-
vägledning och ”Förstå skrifterna”, om du behöver hjälp.)

3. Skriv med egna ord ner vad Herren sade för att trösta
profeten i verserna 7–10.

4. Hur kan det som Herren sade i verserna 7–10 hjälpa dig
att känna dig bättre till mods inför de prövningar och
svårigheter som du utsätts för?

Förklara konsekvenserna

Det verkar ibland som om de ogudaktiga inte blir bestraffade
för att de förföljer de trofasta. Utgå från Läran och förbunden
121:11–25 och förklara vilka följderna blir för dem som
kämpar mot Gud och hans tjänare. Var särskilt uppmärksam
på hur följande ord eller uttryck kan användas i ditt svar:
förblinda, ”komma över dem själva”, bortsopas, avskäras, föraktade,
prästadömet, kvarnsten.

För dem som förföljer Herrens tjänare ”vore det bättre, att en kvarnsten
hängdes om deras hals och de sänktes ned i havets djup” (L&F 121:22).

B

A

Numrera löftena

I Läran och förbunden 121:26–33 utlovade Herren välsignelser
till de trofasta. Numrera dem i dina skrifter och skriv om en
välsignelse som är särskilt betydelsefull för dig.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 121:34–36

Läran och förbunden 121:34–46 beskriver vad en prästadöms-
bärare måste göra för att ära sitt prästadöme och använda det
på ett effektivt sätt. Besvara följande frågor under dina studier
av dessa verser:

1. Varför är några ”utvalda” och andra inte?

2. Vad är förhållandet mellan ”prästadömets rättigheter” och
”himmelens krafter”?

3. Genom vilken princip kontrolleras himlens krafter?

4. Vad kan göra att en prästadömsbärare förlorar
prästadömets kraft?

5. Vilka metoder måste en rättfärdig prästadömsbärare
använda för att utöva ett korrekt inflytande på andra?

6. Vilka välsignelser utlovas dem som använder prästadömet
på ett rättfärdigt sätt?

Kanske har du känt det på samma sätt som de flesta
känner vid ett eller annat tillfälle, att livet inte är rättvist
och att du har fått lida mer än andra människor. När
Läran och förbunden 121–123 skrevs, hade profeten Joseph
Smith och hans medarbetare suttit fängslade i Liberty-
fängelset i fyra månader utan att ha fällts för eller ens
ställts inför rätta för något brott. När du studerar Läran
och förbunden 122, lägg då märke till varför Herren
tillåter att även de rättfärdiga får lida.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 122

Läran och förbunden 122:7 – Hur kan det vara
nyttigt för oss med motgångar och lidande?
President Harold B Lee sade: ”Var inte rädd för livets
prövningar. Ibland när du utsätts för de mest svårartade

Åtlöje (v 1) – Hån, förlöjligande

Läran och 
förbunden 122

”Frukta . . . icke för vad människor 
kunna göra”

D

C
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prövningar kommer du att vara närmare Gud än vad du
har en aning om. När Mästaren frestades på berget, led i
Getsemane örtagård och på Golgatas kors, står det i skriften:
’Se, änglar trädde fram och tjänade honom’. Detta kan
ibland hända dig mitt under dina prövningar” (The Teachings
of Harold B Lee, sammanst av Clyde J Williams [1996], s 192;
se även ”Förstå skrifterna” till L&F 121:7, s 138).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 122.

Finn hjälp under dina prövningar

1. När människor blir upprörda över de prövningar och
motgångar som de utsätts för så blickar de ofta upp mot
himlen och frågar: ”Varför just jag?” Profeten Joseph
Smith hade en annorlunda inställning. Gå igenom Läran
och förbunden 121:2–3 och skriv upp de frågor han ställde
istället för ”varför just jag?”

2. Även om inte profeten frågade varför han och den övriga
kyrkan behövde utstå sådana svårigheter gav Herren
honom en del anledningar. Sammanfatta vad Herren sade
till profeten i Läran och förbunden 122:5–9.

3. Skriv om någonting som gjorde intryck på dig i Läran och
förbunden 122 och som hjälper dig att klara av prövningar
och motgångar.

Vid den slutliga domen kommer hela människosläktet att
bli ”dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet
i böckerna” (Upp 20:12). När du studerar Läran och för-

Läran och 
förbunden 123

Vikten av att föra uppteckningar

A

bunden 123, var då uppmärksam på vilka uppteckningar
som kan komma att användas vid domen och hur de också
kan användas före den yttersta domen.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 123

”Ett mycket stort skepp i storm drager nytta av ett litet roder, som skötes på
rätta sättet, allt eftersom vind och vågor fordra” (L&F 123:16).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 123.

Vad behöver du göra?

1. Om du hade varit medlem i kyrkan år 1839, vad skulle
det förväntas av dig att du gjorde för att uppfylla Herrens
befallning i Läran och förbunden 123:1–5?

2. Utgå från vad du lärt dig i verserna 5–15 och skriv upp
vad du kan behöva göra med den information som du har
samlat in.

3. Vilka uppteckningar kan du föra nu som kan vara till
välsignelse för framtida generationer i kyrkan?

A

Trängande, oundgänglig
(v 7, 9, 11) – Nödvändig

Roder (v 16) – Redskap som
man styr båt med

Styrkta intyg (v 4) –
Edsvurna skriftliga vittnes-
börd om sanningen

Ålagt oss (v 6) – Krävts av oss
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Kyrkan i Nauvoo i Illinois
”På grund av förföljelser i staten Missouri flyttade de heliga
omkring 32 mil åt nordost, över Mississippifloden, och in
i Illinois, där de fann mer gynnsamma omständigheter. De
heliga köpte slutligen mark i närheten av den outvecklade
staden Commerce. Detta landområde var praktiskt taget ett
träsk med endast några få byggnader. De heliga dränerade
marken och byggde hus. Joseph Smith flyttade sin familj till
ett litet timmerhus. Stadens namn Commerce ändrades till
Nauvoo, efter det hebreiska ordet för ”vacker’” (The Guide
to the Scriptures, s v ”Nauvoo i Illinois (USA)”, s 173–174).

Profeten Joseph Smith upptecknade ett flertal kapitel i Läran
och förbunden i Nauvoo (se L&F 124–129, 132), däribland
befallningen att bygga ett tempel där (se L&F 124:26–27). Och
det var i Nauvoo som äldste John Taylor, dåvarande medlem
i de tolv apostlarnas kvorum, skrev ner sitt vittnesbörd
om profeten Joseph Smiths och hans bror Hyrums martyrskap
(se L&F 135).

De heliga byggde templet i Nauvoo, organiserade försam-
lingar och stavar i Sion, organiserade Hjälpföreningen och
började utföra förordningar för de döda innan de drevs
bort från sina hem år 1846. Som en följd av denna förföljelse,
och under ledning av president Brigham Young, lämnade
de området och banade sin väg västerut.

Det fanns många detaljer som behövde uppmärksammas
under kyrkans första tid i Nauvoo i Illinois. Läran och
förbunden 124 innehåller instruktioner om två viktiga
byggnader och många kallelser som gavs. När du studerar
denna uppenbarelse, sök då efter vad Herren lärde om
betydelsen av tempel och tempelförordningar. Skulle du
vilja att Herren gav dig praktiska instruktioner som har
ett direkt samband med de svårigheter som du ställs inför?
Hur gör han detta idag?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 124

Tillflyktsort (v 36) – Skydd,
säker plats

Orakel (v 39) – Uppenbarelser

Täckes (v 41) – Anser
lämpligt

Utropa (v 2) – Officiellt
tillkännagivande

Hemsökelsens dag (v 8, 10) –
Jesu Kristi andra ankomst

Svek (v 20) – Falskhet

Läran och 
förbunden 124

Heliga byggnader och heliga kallelser

Läran och förbunden 124:2 – ”Poleras, tills dess
skönhet är såsom palatsets”
Herren befallde de heliga att göra kyrkans stav i Nauvoo i
Illinois, till ”en Sions hörnsten” och lika vacker som ett palats.
Närhelst Herren har samlats sina trofasta heliga har han gett
dem följande befallning: ”Stån upp och lysen att edert ljus må
vara ett baner för folken” (L&F 115:5).

Läran och förbunden 124:2–6 – Utropa ”oförtövat
och högtidligt ... för alla jordens ... nationer”
”Uppfyllelsen av denna befallning från Herren kom inte
förrän 1845. Ett antal personer skulle tillsammans skriva en
proklamation, men omständigheterna verkade ha tvingat dem
att vänta till senare, då den utfärdades av de tolv” (se History
of the Church, del 6, s 80; del 7, s 320, 558)” (Läran och förbunden
– Elevens lektionsbok, s 284).

Läran och förbunden 124:6 – Vilken ”nåd” hade
Sion fått?
”År 1841, när denna uppenbarelse gavs, hade denna vackra
stad omkring 3000 invånare. Ett frihetsbrev hade beviljats
av Illinois lagstiftande församling, genom vilket Nauvoo fick
ett liberalt lokalt styre, med myndighet att bilda en milis
och uppföra ett universitet. Ett tempel skulle byggas. De för-
skingrade heliga samlades och bosättningarna i Illinois växte
snabbt. Missionen i Storbritannien var mycket framgångsrik.
Sådan var den allmänna situationen när denna uppenbarelse
gavs. Kyrkan hade för tillfället andrum. Det rådde lugn
före nästa storm” (Smith och Sjodahl, Doctrine and Covenants
Commentary, s 768).

Läran och förbunden 124:19, 130 – ”David Patten
har jag tagit till mig”
Äldste David W Patten, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
dödades den 25 oktober 1838 i slaget vid Crooked River i
Missouri. Äldste Heber C Kimball, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, gav sig iväg för att besöka äldste Patten
när denne låg döende. Äldste Kimball skrev:

”De evangeliets principer som tidigare varit så dyrbara för
honom, bibehölls på ett värdigt sätt i naturens slutgiltiga
timme och gav honom detta stöd och denna tröst vid tid-
punkten för hans hädanfärd, vilket berövade döden dess udd
och fasa. På tal om dem som hade fallit av från sin trofasthet
utropade han: ’O, att de befann sig i min situation! För
jag känner att jag har bevarat tron, jag har fullbordat loppet,
nu ligger den rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig,
som Herren, den rättfärdige domaren kommer att ge mig.’

Han talade till sin älskade hustru som var hos honom
under hans sista stund. Han sade: ’Vad du än gör, förneka

Nya översättningen (v 89) –
Joseph Smiths översättning
av Bibeln

Ersättning (v 121) – Lön,
betalning

Berömda plantor (v 61) –
Ledare i kyrkan

Författning (v 63) –
Grundläggande regler
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inte tron!’” (”History of Brigham Young”, Millennial Star,
16 jul 1864, s 454–455).

Läran och förbunden 124:22–24, 56–83, 119–121 –
”Nauvoo-hus”

”Profeten ansåg att det var nästan lika angeläget att bygga
hotellet ”Nauvoo-hus” som att bygga templet. Han föreställde
sig det som ett sätt för de heliga att ta hand om ’män av väl-
måga, karaktär och inflytande’ [History of the Church, del 5, s 328;
se även del 5, s 137]. Hörnstenen till byggnaden lades den
2 oktober 1841, och flera värdefulla skrifter, bland annat origi-
nalmanuskriptet till Mormons bok, förvarades däri. Bröderna
uppmuntrade ständigt från talarstolen att arbeta på hotellet,
men arbetet gick långsamt framåt eftersom det rådde brist
på pengar och arbetskraft. I mars 1844 sköt Joseph Smith upp
vidare byggande på hotellet för att kunna påskynda arbetet
med templet” (Kyrkans historia i tidernas fullbordan, s 243).

Läran och förbunden 124:25–36 – Dop för de döda

I ett tal som profeten Joseph Smith höll i juni 1843 undervisade
han om betydelsen av tempel och tempelförordningar, bland
annat dop för de döda:

”Det bestämdes i råden i himmelen innan världen var, att
prästadömets principer och lagar skulle bero av insamlingen
av folket i varje tidsålder i världen. Jesus gjorde allt för att
samla folket, men de ville ej bliva insamlade och därför utgöt
han förbannelser över dem. Förordningarna, som instiftades
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i himlarna innan jordens grundvalar voro lagda, genom
prästadömet för människornas frälsning, skola ej ändras.
Alla måste frälsas enligt samma principer.

Det är för samma syftemål, som Gud insamlar sitt folk i denna
yttersta tid, för att bygga ett hus åt honom, för att bereda dem
för förordningarna och begåvningarna, för tvagningarna och
smörjelserna o s v. Dop för de döda är en av förordningarna
i Herrens hus. Innan världen var till, bestämde Gud, att denna
dopförordning skulle administreras i en dopfunt, som var
byggd just för detta ändamål i Herrens hus” (History of the
Church, del 5, s 423–424).

Första gången som dop för döda nämns i nutida skrifter är
i Läran och förbunden 124:29–36. Men detta var inte första
gången som det lärdes ut i denna tidsutdelning. I ett brev
till de tolv apostlarnas kvorum, daterat oktober 1840, skrev
profeten Joseph Smith:

”Jag antar, att läran om dop för de döda redan nått edra öron
och kanske har skapat några frågor i edra sinnen rörande
densamma. Jag kan inte i detta brev giva eder alla de upplys-
ningar, ni skulle önska om ämnet, men utöver kunskap
oavhängig från Bibeln, skulle jag vilja säga, att det förvisso
utövades av de forna församlingarna. Paulus söker bevisa
läran om uppståndelsen från de döda och säger: ’Vad uppnår
annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls
uppstår, varför döper man sig då för deras skull’ [1 Kor 15:29]?

Första gången jag omtalade denna lära offentligt, var då
jag predikade vid broder Seymour Brunsons begravning
[15 August 1840]. Jag har sedan dess givit allmänna instruk-
tioner rörande ämnet till Kyrkan. De heliga hava privilegiet
att låta sig döpas för dem av sina släktingar, som äro döda,
som de tro skulle hava antagit evangeliet, om de hade haft
tillfälle att höra det och som hava mottagit evangeliets ande
genom deras mellankomst som hava blivit bemyndigade
att predika till dem, medan de äro i fängelset.

Utan att närmare gå in på ämnet kunna ni utan tvivel se dess
logik och förnuftsmässighet. Det framställer också Kristi
evangelium sannolikt i en större grad än några hava tänkt sig
det” (History of the Church, del 4, s 231).

”I uppenbarelsen förklaras det att denna förordning, dop
för de döda, endast skall utföras på en plats som utsetts av
Herren. Utförandet av den var acceptabelt utanför templet
endast under speciella omständigheter. Innan templet i
Nauvoo hade färdigställts tillät Herren att man utförde den i
Mississippifloden. I oktober 1841 tillkännagav profeten att
inga fler dop för de döda skulle utföras förrän templets funt
var klar. Den var klar i november, och man började utföra
dop den tjugoförsta (se L&F 124:27–30)” (Läran och förbunden –
Elevens lektionsbok, s 287).

Läran och förbunden 124:28 – Vad menas här med
”prästadömets fullhet”?
President Gordon B Hinckley sade: ”Genom det heliga
prästadömets nycklar som förlänats de tolv av Herren då
han vandrade bland dem, vilka nycklar återställdes i denna
tidsutdelning av dem som fordom innehade dem – genom
dessa har kommit stora ytterligare välsignelser, däribland de
unika och märkliga förordningar som utförs i Herrens hus.
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Endast i dessa förordningar förverkligas ’prästadömets
fullhet’ (L&F 124:28)” (Nordstjärnan, nr 2 1986, s 45).

President Boyd K Packer, tillförordnad president för de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade: ”Ingen man erhåller fullheten
av prästadömet utan en kvinna vid sin sida. För ingen man,
sade profeten, kan erhålla fullheten av prästadömet utanför
Herrens tempel [se L&F 131:1–3]. Och hon finns vid hans sida
på denna heliga plats. Hon tar del av allt som han mottar.
Mannen och kvinnan mottar var för sig de förordningar som
inryms i begåvningen. Men mannen kan inte uppnå de högsta
förordningarna – de beseglande förordningarna – utan henne
vid sin sida” (Nordstjärnan, jul 1998, s 76).

Läran och förbunden 124:87–91, 97–102 –
William Law
William Law kallades som andre rådgivare till profeten
Joseph Smith och fick löfte om välsignelser och gåvor som
få andra män blivit lovade. Men han förblev inte trofast och
den 18 april 1844 uteslöts han ”för okristligt uppförande”
(History of the Church, del 6, s 341). ”Det visade sig att William
Law, som trots att han var rådgivare till Joseph, var dennes
mest bittra fiende och baktalare . . . och efteråt visade det sig
att han sammansvurit sig med en del missouribor för att
ta Joseph Smiths liv . . . Men, trots att han var mordisk i sitt
hjärta, uppträdde han i allmänhet artigt och milt, och han var
väl lämpad att bedra” (History of the Church, del 7, s 57).

Studera skrifterna
Gör fem av följande aktiviteter (A–E) när du studerar Läran
och förbunden 124.

Ta reda på avsikterna med tempel

1. Utgå från Läran och förbunden 124:25–41 och skriv upp
vilka orsaker Herren angav till att bygga tempel.

2. Välj två av dessa orsaker och berätta varför dessa välsig-
nelser är viktiga för dig. Du kan till exempel berätta varför
det är så väsentligt med tempelförordningar.

Beskriv konsekvenserna

I Läran och förbunden 124 berättade Herren för profeten
Joseph att det är viktigt att bygga tempel åt Herren, men att
byggnaderna i sig inte är tillräckliga.

1. Ringa in ordet om varje gång det förekommer i Läran och
förbunden 124:42–48. Skriv sedan upp vad Herren sade
skulle hända efter varje ”om”.

2. Sammanfatta vad du har lärt dig i dessa verser med två
”om-då”-uttalanden. I det ena uttalandet redogör du för
lydnadens välsignelser och i det andra olydnadens följder.

Förklara principen

I Första Nephi 3:7 uttryckte Nephi sin tro på att Herren skulle
hjälpa honom att genomföra vadhelst han befalldes att göra.
I Läran och förbunden 124:49–54 beskriver Herren hur de

C

B

A

heliga trofast försökte göra det som han bad dem att göra,
men att de var oförmögna att genomföra det. Jämför dessa två
skriftställen och beskriv den lydnadsprincip som där lärs ut.

Hyrum Smiths kallelse

Läran och förbunden 124:91–96 undervisar om Hyrum Smiths
kallelse.

1. Skriv upp vilka plikter och ansvar som Hyrum Smith hade.

2. Vem ersatte han?

Identifiera ledarna

Läs noggrant igenom Läran och förbunden 124:124–144 och
identifiera vilka som innehade följande prästadömsämbeten:

1. Patriark

2. Kyrkans president

3. Rådgivare i första presidentskapet

4. President för de tolv apostlarnas kvorum

5. Medlemmar i stavens högråd

6. President för högprästerna

7. Äldsternas kvorumpresident

8. De sjuttios presidentskap

9. Biskopsråd

Hur kommer det sig att en stad i Iowa fick namnet
Zarahemla som kommer från Mormons bok? Var är den
belägen och varför talade Herren till de heliga som bodde
där? ”De heliga som drevs ut ur Missouri tog inte alla sin
tillflykt till Illinois. En del slog sig ner i Iowa, mitt emot
Nauvoo på andra sidan Mississippifloden. Uppenbarelsen
angående dessa [Läran och förbunden 125] kom som
svar på en fråga om de skulle stanna kvar i Iowa eller ta

Läran och 
förbunden 125

Zarahemla i Iowa

E

D
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sig till Illinois. En av de första som föreslog att de heliga
skulle bosätta sig i Iowa var Dr Isaac Galland, den man
som hade sålt marken på vilken Nauvoo var byggt. Äldste
Joseph Fielding Smith skrev att ’herr Galland i ett brev till
David W Rogers föreslog att de heliga skulle slå sig ner i
Iowa, som var territorium. Ty han trodde att de hade större
möjligheter att få beskydd mot pöbelhopar under Förenta
Staternas jurisdiktion, än de skulle ha i en stat som
tillhörde unionen, ’där man ser upp till (!) en ledare som
mördar, plundrar och rövar och där de största skurkarna
ofta får de högsta ämbetena’. Han skrev också till guvernör
Robert Lucas i Iowa, som hade känt ’mormonerna’ i Ohio,
och som talade mycket berömmande om att de var goda
medborgare’ (Essentials in Church History, s 220)”
(Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 291).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 125

Läran och förbunden 125:3–4 – Zarahemla och
Nashville
Några av de heliga som flydde från Missouri bosatte sig på
västra sidan av Mississippifloden runt städerna Montrose och
Nashville i Iowa. Kyrkan köpte omkring 8 000 hektar i detta
område och Herren befallde att en stad vid namn Zarahemla
skulle byggas där. När de heliga anlände år 1839, var invånar-
antalet i Lee County i Iowa, där dessa städer var belägna,
2839 personer. År 1846 hade befolkningen vuxit till 12860
personer. När de heliga gav sig iväg västerut år 1846 övergavs
dessa bosättningar och de existerar inte längre.

Vad skulle du tycka om att verka som missionär varje
sommar under de nästkommande tio åren? Fram till 1841
hade Brigham Young med jämna mellanrum verkat som
missionär sedan sitt dop år 1832, bland annat ett år i
Storbritannien. När du studerar Läran och förbunden 126,
sök då efter vad Herren sade till president Young,
dåvarande president för de tolv apostlarnas kvorum, om
framtida missioner.

Läran och 
förbunden 126

Uppenbarelse till Brigham Young

Territoriet (v 1) – Del av Förenta Staterna som ännu inte
var stat

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 126

Läran och förbunden 126:1 – ”Skall icke mer
behöva”
Även om Herren inte krävde av Brigham Young att han skulle
lämna sin familj för att ytterligare verka som missionär så
utförde han en del korta missioner. När avfällingen John
C Bennett spred lögner om kyrkan så var det president Young,
dåvarande president för de tolv apostlarnas kvorum, som
reste runt för att träffa människor och vederlägga lögnerna.
Han reste också runt för att samla in pengar till templet i
Nauvoo och för att stödja profeten Joseph Smiths kandidatur
som Förenta Staternas president.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 126.

Varför uttryckte sig Herren på
detta sätt?

1. Hur tilltalade Herren Brigham Young i Läran och
förbunden 126:1? Med tanke på vad du får veta i denna
uppenbarelse, varför tror du att Herren kände på detta
sätt för honom?

2. Vad lär detta dig om att trofast uppfylla dina kallelser och
plikter i kyrkan?

Läran och förbunden 127–128 skrevs under en svår period
för profeten Joseph Smith. Hans fiender hade tvingat
honom att gömma sig för deras skoningslösa förföljelser.
Men det var också en tid för stor andlig utveckling.
Profeten hade sagt till de heliga att ”tidernas fullhets
utdelning skall bringa det i ljuset som varit uppenbarat
i alla föregående utdelningar och även annat, som
icke varit uppenbarat tidigare” (History of the Church,
del 4, s 426).

Dessa kapitel är brev skrivna från profeten Joseph Smith
till kyrkans medlemmar i Nauvoo i Illinois. De skrevs
under hans resor från plats till plats för att undkomma sina
fiender. I dessa kapitel gav han ytterligare instruktioner

Läran och 
förbunden 127–128
Instruktioner för förordningen 

dop för de döda

A

Strävat (v 2) – Kämpat, arbetat
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om förordningen dop för de döda, som först nämndes av
profeten år 1840 (se ”Förstå skrifterna” till L&F 124:25–36,
s 142). När du läser Läran och förbunden 127–128, sök
då efter hur profeten kände sig när han tvingades att
hålla sig gömd. Försök också föreställa dig hur det måste
ha varit för de heliga att få mer insikt i läran om dopet
för de döda.

Genom profeten Joseph Smith uppenbarade Herren läran att vi kan bli
döpta för dem som är avlidna.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 127

Läran och förbunden 128

Läran och förbunden 128:16–18 – Varför döps vi för
de döda?

Att utföra dop för dem som är
avlidna möjliggör att templets
andra förordningar utförs för
dem. Alla dessa förordningar är
nödvändiga för vår frälsning.
President Joseph Fielding Smith
lärde:

”Vi är böjda att tro att om Elia inte hade kommit skulle allt
arbete utfört av gångna tidsåldrar inte ha varit till någon 

nytta, ty Herren säger att hela
jorden skulle läggas öde vid hans
tillkommelse under sådana
omständigheter [se L&F 2:1–3].
Av den anledningen hade hans
mission en ofantlig betydelse
för världen. Det är inte bara
frågan om dop för de döda utan
också om besegling av föräldrar
till varandra och barnen tillIn
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Valkares såpa (v 24) –
En stark såpa som användes
som blekmedel

Avhjälpa (v 3) – Förhindra

Sinnebild (v 13) – Likna

Den första människan
(v 14) – Adam

Föregivanden (v 1) – Påståenden

föräldrarna, så ’att en hel, fullständig och fullkomlig förening
och sammanlänkning av utdelningar, nycklar, krafter och
härligheter äger rum’ från begynnelsen fram till tidens ände
[L&F 128:18].

Om denna beseglingskraft inte funnes på jorden skulle
förvirring råda och oordning skulle ersätta ordning vid tiden
för Herrens ankomst, men det kan naturligtvis inte vara så
eftersom allt styrs och kontrolleras genom fullkomliga lagar
i Guds rike.

Varför skulle jorden läggas öde? Helt enkelt därför att om
det inte finns sammanlänkning mellan fäderna och barnen –
vilket är arbetet för de döda – så skulle vi alla förkastas.
Guds hela verk skulle ha varit förfelat och skulle gå till spillo.
Men detta kommer naturligtvis inte att ske” (Frälsningens lära,
del 2, s 108).

Läran och förbunden 128:24 – Levis söner och deras
offer åt Herren
”Historiskt sett var Levis söner, däribland Arons och Moses
söner (se 2 Mos 6:16, 18, 20), väktare vid Guds hus och ansvariga
för dess heliga förordningar (se 2 Mos 25–28; 4 Mos 8:24–26;
10:21). I dag är Levis söner de som kallas av Herren att
’uppbygga min kyrka’ och som ’äro trofasta och erhålla dessa
båda prästadömen, varom jag talat, och som ära sin kallelse,
äro helgade genom Anden till sina kroppars förnyelse’
(L&F 84:31–33). Det är de som har ansvaret för det ’förbere-
dande evangeliet’ (L&F 84:26–27) och för det större prästa-
dömet och dess förordningar (tempelarbete) vari ’gudaktig-
hetens kraft [är] uppenbar’ (L&F 84:19–21). Om Herrens
tjänare i dag trofast verkar i detta heliga förvaltarskap, blir de
’Moses’ och Arons söner och Abrahams säd och kyrkan och
riket och Guds utvalda’ (L&F 84:34).

Rättfärdiga heliga som tjänar Herren i dessa heliga förord-
ningar blir Frälsare på Sions berg för levande och döda. Det
offer de gör genom sitt tjänande kommer att vara en del av
det offer i rättfärdighet som Levis söner, däribland Moses och
Arons söner, ska frambära till Herren innan Kristus kommer”
(Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 298).

Studera skrifterna
Gör fyra av följande aktiviteter (A–F) när du studerar Läran
och förbunden 127–128.

Skriv en nyhetsrapport

Föreställ dig att du är tidningsreporter år 1842 och att du
befinner dig på profeten Joseph Smiths gömställe för att få
en intervju. Utgå från Läran och förbunden 127:1–3 när du
skriver en kort nyhetsrapport om vad profeten tycker om att
behöva hålla sig gömd.

A
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Skriv upp plikterna

Utgå från Läran och förbunden 127:5–10 och 128:1–5. Skriv
upp vad du tror att en tempelskrivare har för uppgifter.

Skriv ett svar

Anta att du har en vän som inte är medlem i kyrkan men som
har hört talas om tempel och dop för de döda. Din vän frågar
dig vad dop för de döda är för någonting och varför det görs.
Besvara dessa frågor med utgångspunkt från vad du lärt
dig i Läran och förbunden 127 and 128. Var noga med att dina
svar anger betydelsen av myndighet, den beseglande kraften,
en sammanbindande kedja, eviga familjer och Elia.

Skriv ner och jämför

Gå igenom Läran och förbunden 128:20–21 och skriv ner vilka
himmelska budbärare som profeten Joseph Smith nämnde.
Förklara varför du tror att det var viktigt för honom att
fortsätta ta emot uppenbarelser under evangeliets återställelse.

Gör en plansch

1. Fundera över profeten Joseph Smiths personliga
situation vid denna tidpunkt (se L&F 127:1–4) och vad
som gör intryck på dig av det som han skrev i Läran
och förbunden 128:22.

2. Gör en plansch som illustrerar denna uppmaning till
handling från profeten Joseph Smith och hans entusiasm
för evangeliet.

Jämför verserna

I Läran och förbunden 13:1 kan du läsa om det offer som
”Levis söner” skulle offra i de sista dagarna (se ”Förstå
skrifterna” till L&F 13:1, s 26). Jämför vad du lärde dig
där med Läran och förbunden 128:24. Enligt profeten Joseph
Smith, vad är ett sätt varpå denna profetia kommer att
uppfyllas?

Har du någonsin funderat över änglar? Vilka är de?
Hur kan vi veta om de kommer från Gud? I Läran och
förbunden 129 besvarade profeten Joseph Smith dessa
frågor och gav ”tre stora nycklar” (v 9), eller sätt, för hur
man känner igen himmelska budbärare.

Läran och 
förbunden 129

Tre stora nycklar

F

E

D

C

B

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 129

Läran och förbunden 129:1 – Vad är det för skillnad
på en ängel och en ande?
Alla budbärare som kommer från Gud kan kallas för änglar,
men i Läran och förbunden 129 är begreppet ängel begränsat
till ”uppståndna personer [som] hava kroppar av kött och
ben” (v 1). ”En ande är ett Guds barn som ännu inte har fötts
till jorden och därför är utan kropp, eller den vars ande
skilts från deras kropp genom döden och därför inte har någon
kropp” (Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 298–299).

I tidigare instruktioner som profeten Joseph Smith gav till de
tolv apostlarnas kvorum i Nauvoo, förklarade profeten Joseph
Smith skillnaden mellan en ängel och en tjänande ande: en
ängel är ”en uppstånden eller förvandlad kropp, vars ande
betjänar andar med kropp” och en tjänande ande är ”en ande
utan kropp, som besöker och betjänar andar utan kropp. Jesus
Kristus blev en tjänande ande (medan hans lekamen låg i
graven) till andarna i fängelset för att fullborda en viktig del
av sin mission, utan vilken han icke kunde hava fullkomnat
sitt verk eller ingått till sin vila. Efter sin uppståndelse visade
han sig som en ängel [uppstånden varelse] för lärjungarna”
(History of the Church, del 4, s 425; se även 1 Petr 3:18–20).

Ordning (v 7) – ReglerFullkomnade rättfärdiga
(v 3) – Personer som har
blivit förlåtna och renade
genom Jesu Kristi försoning
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Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 129.

Hur kan man veta?

Skriv med egna ord upp vilka ”tre stora nycklar” som
uppenbarades genom profeten Joseph Smith i Läran och
förbunden 129. Ta med hur du kan veta om det är en ängel
eller en ande från Gud, eller en budbärare från djävulen.

Om du hade möjlighet att ställa frågor till profeten Joseph
Smith, vad skulle du då fråga om? Läran och förbunden
130 är en samling uttalanden av profeten om olika punkter
i läran. När du läser varje uttalande undrar du kanske
över hur mycket mer man kan lära sig om ämnet.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 130

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran
och förbunden 130.

Gör en frågesport

Läran och förbunden 130 innehåller många olika instruktioner
och svar på frågor. Skriv åtta frågor till en frågesport om
vad du tycker är viktigt att veta, en för var och en av följande
skriftställeblock: 1–3, 4–7, 8–9, 10–11, 12–17, 18–19, 20–21, 22–23.
Skriv ner svaret efter varje fråga.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 130:18–19

Rita en lodrät linje i mitten över en hel sida i din antecknings-
bok. På vänstra sidan ritar du en person som är omgiven
av det som han eller hon tycker är värdefullt och viktigt i livet.

B

A

Oåterkalleligen
proklamerad (v 20) –
Fastställd, omöjlig att
ändra på

Sekterisk idé (v 3) – Andra
kyrkors trosuppfattningar

Läran och 
förbunden 130

Lärans ädelstenar

A

På högra sidan ritar du en bild som föreställer vad en person
kan ta med sig när han eller hon dör. Utgå från Läran och
förbunden 130:18–19 och skriv en bildtext eller slogan för varje
bild som uttrycker vad vi borde skaffa oss i detta liv och som
fortfarande är värdefullt i nästa liv.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 130:20–21

I Läran och förbunden 130:20–21 förklarade profeten Joseph
Smith att det finns ett förhållande mellan vår lydnad till Guds
lagar och de välsignelser vi får. En del befallningar innehåller
mycket specifika löften, till exempel de löften som hör ihop
med visdomsordet (se L&F 89). För andra bud är löftena
mer allmänna (se, till exempel, Jos 1:8). Skriv upp tre andra
bud och de välsignelser som hör ihop med vart och ett av
dem. Ange om löftena är specifika eller mer allmänna. Om
du behöver hjälp kan du diskutera detta med dina föräldrar
eller en ledare i kyrkan.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 130:22–23

De sanningar som lärs ut i Läran och förbunden 130:22–23 kan
verka naturliga eller logiska för dem som varit medlemmar
i kyrkan under en längre tid. Dessa läror skiljer sig emellertid
väldigt mycket från de flesta andra kristna kyrkors trosupp-
fattningar. Skriv upp och förklara tre sätt som ditt liv –
till exempel dina tankar, ditt uppträdande och dina böner –
påverkas av att du har sann kunskap om gudomen.

D

C
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Familjer kan vara tillsammans
för evigt. Denna enkla sanning
är en av återställelsens mest
storslagna uppenbarelser. Vet
du vad som förväntas av dem
som önskar få ett celestialt
äktenskap och en evig familj?
Är du medveten om de löften
som ges till dem som arbetar
för att uppnå ett celestialt

äktenskap? Kan någon välsignelse vara underbarare än
löftet om att du kan vara tillsammans med dina nära och
kära i en celestial härlighet i all evighet?

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 131

Läran och förbunden 131:1 – Vilka är de tre
graderna i det celestiala riket?
”Herren har inte uppenbarat för kyrkan vilka som kommer
att leva i två av de tre graderna i det celestiala riket. Därför är
varje diskussion om detta gissningar eller spekulationer.
En hel del har dock uppenbarats om den högsta graden i det
celestiala riket, eller upphöjelse, därför att det är där som
Fadern kommer att låta alla sina barn leva om de håller hans
bud. I Läran och förbunden 76:50–70 anger Herren vad som
fordras för att få komma till den högsta graden i det celestiala
riket” (Läran och förbunden – Elevens lektionsbok, s 303).

Läran och förbunden 131:1–4 – ”Det nya och eviga
äktenskapsförbundet”
President Harold B Lee sade till prästadömsbärarna:
”Kom ihåg, bröder, att endast de som inträder i det nya och
eviga äktenskapsförbundet i templet för tid och all evighet,
att endast de kommer att nå upphöjelse i det celestiala riket.
Detta är vad Herren talar om för oss” (Conference Report,
okt 1973, s 120; eller Ensign, jan 1974, s 100).

Äldste Russell M Nelson, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, förklarade att ”den högsta förordningen i Herrens
hus ges till man och hustru tillsammans och jämlikt – eller
inte alls!

När jag ser tillbaka inser jag att den viktigaste dagen i mitt liv
var dagen när min älskade Dantzel och jag vigdes i det heliga

Han kan icke få avkomlingar (v 4) – Han kan inte
framåtskrida eller få barn i evigheterna

Läran och 
förbunden 131–132

”Det nya och eviga 
äktenskapsförbundet”

templet. Utan henne kan jag inte få de högsta och varaktigaste
välsignelserna i prästadömet. Utan henne vore jag inte far
till våra underbara barn eller morfar till våra kära barnbarn”
(Nordstjärnan, jul 1999, s 47).

Läran och förbunden 131:5 – ”Det fasta profetiska
ordet”
”Det fasta profetiska ordet” syftar på att säkerställa sin
kallelse och utkorelse. Äldste Bruce R McConkie, som var
medlem i de tolv apostlarnas kvorum, sade om prästadömets
välsignelser:

”Vi har kraft att göra vår kallelse och vårt val fast, så att vi,
medan vi ännu vistas i jordelivet och har övervunnit världen och
varit sanna och trofasta i allt, skall beseglas till evigt liv och få ett
ovillkorligt löfte om evigt liv i närheten av honom, vilken vi tillhör.

Det står i våra uppenbarelser: ’Det fasta profetiska ordet är
den kunskap, som människan har, att hon är beseglad till
evigt liv, genom uppenbarelse och profetians ande genom det
heliga prästadömets kraft’ (L&F 131:5.)

I synnerhet under sina sista verksamhetsår bad profeten
Joseph Smith ivrigt de heliga att de skulle gå framåt i rätt-
färdighet tills de hade försäkrat sig om sin kallelse och sitt
val, tills de hörde den himmelska rösten förkunna: ’Son,
du skall bliva upphöjd’ (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s. 129).

Han blev själv förebilden för alla insikter av detta slag i vår
tidsutdelning, när rösten från himmelen sade till honom:
’Ty jag är Herren, din Gud, och skall vara med dig ända intill
världens ände och i all evighet, ty sannerligen, jag beseglar
din upphöjelse på dig och bereder en tron åt dig i min Faders
rike med Abraham, din fader’ (L&F 132:49)” (Nordstjärnan,
apr 1978, s 53).

Läran och förbunden 131:6 – Vilken slags kunskap
är nödvändig för att bli frälst?
President Joseph Fielding Smith förklarade:

”Profeten sade att en människa inte kan bli frälst i okunnighet,
men i okunnighet om vad? Han sade att en människa inte
kunde bli frälst i okunnighet om de frälsande förordningarna i
Jesu Kristi evangelium [se Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 257,
259, 279–280, 285–286]. Inte många av de stora och mäktiga,
de som formar och behärskar tankarna hos dagens människor,
skall uppnå frälsning [upphöjelse] i Guds rike. Varför? Därför
att de inte har funnit vägen. De vandrar inte i sanningens ljus.
De har kanske kunskap, men de saknar intelligens.

Intelligens är sanningens ljus, och vi får veta att den som
har intelligens eller sanningens ljus överger den onde
[se L&F 93:36–37]. En människa som har intelligens dyrkar
Gud och ångrar sina synder. Hon söker lära känna Guds
vilja och följa den” (Frälsningens lära, del 1, s 211).

Läran och förbunden 131:7–8 – ”All ande är
substans”
Profeten Joseph Smith förklarade: ”Om vi spåra tingen från
grunden och betrakta dem filosofiskt, skola vi finna en mycket
väsentlig skillnad mellan kroppen och anden. Kroppen anses
vara organiserad materia och anden anser man vara odödlig
utan materia. Från det senare påståendet skilja vi oss till
uppfattningen och påstå, att anden är substans (materia), att
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den är materiell, men att dess materia är mycket renare,
mera elastisk och förfinad än kroppen, att den existerade före
kroppen, att den kan existera i kroppen och skall existera
åtskild från kroppen, då kroppen skall förvandlas till stoft, och
att den åter skall bliva förenad med kroppen i uppståndelsen”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 179).

Läran och förbunden 132

Läran och förbunden 132:1 – Vad menas med
bihustrur?
Äldste Bruce R McConkie förklarade vad som menas med
bihustrur: ”I forna dagar betraktade man denna som en hustru
i underordnad ställning, det vill säga, hon hade inte samma
ställning i det rådande ståndsklassystemet som de hustrur
vilka inte kallades för bihustrur. Man hade inga bihustrur då
man utövade månggifte i denna tidshushållning, eftersom
det ståndsklassystem som innebar att vissa hustrur utsågs till
detta inte existerade” (Mormon Doctrine, s 154–155).

Läran och förbunden 132:7 – ”Beseglas av löftets
helige Ande”
Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, sade:

”Jag skulle vilja säga några ord om löftets helige Ande,
vilken är den Helige Andens beseglande och stadfästande
kraft. Att få ett förbund eller en förordning beseglad
med löftets helige Ande är att ha ett kontrakt genom vilket
de utlovade välsignelserna kan erhållas, förutsatt att de som
söker välsignelsen är trofasta och sanna (se L&F 76:50–54).

När till exempel äktenskapsförbundet för tid och evighet,
den högsta av evangeliets förordningar, beseglas med löftets
helige Ande, öppnas bokstavligen himlens fönster och
stora välsignelser flödar över det gifta paret som söker dessa
välsignelser. Sådana äktenskap blir rika, beständiga och
heliga. Fastän båda parter i äktenskapet kan behålla sin egen
identitet, blir de ändå som två vinrankor i sitt förbund,
som virar sig runt varandra på ett oskiljaktigt sätt. Var och en
tänker på sin partner i första hand.

En av de stora välsignelser som vi kan få genom löftets helige
Ande är att alla våra förbund, löften, eder och förrättningar,
som vi mottar genom evangeliets förordningar och välsig-
nelser, blir inte bara bekräftade utan även beseglade genom
denna löftets helige Ande. Beseglingen kan emellertid brytas
genom orättfärdighet. Det är också viktigt att komma ihåg att
om en person på ett bedrägligt sätt skaffar sig den beseglande
välsignelsen, ’blir välsignelsen inte beseglad hur mycket
ärlighet och myndighet den förrättande personen än besitter’
[Frälsningens lära, del 2, s 89–90].

Att få ett förbund eller en förordning beseglad genom löftets
helige Ande innebär att ’kontraktet’ är bindande på jorden och
i himmelen” (Nordstjärnan, jul 1989, s 28).

Hålla sig till (v 54) – Förbli
trofast mot

Äktar (v 61) – Gifter sig med

Fortsättning på släkten
(v 19) – Barn, avkomlingar

Satans slag (v 26) – Alla de
metoder som Satan använder
för att angripa oss i våra
rättfärdiga ansträngningar

Läran och förbunden 132:15–16 – Varför bör vi
sträva efter evigt äktenskap?

Äldste Parley P Pratt, som var en av de
första medlemmarna i de tolv apostlarnas

kvorum i denna tidsutdelning, för-
klarade hur kunskap om läran om evigt
äktenskap förändrade hans liv:

”Fram till dess hade jag lärt att betrakta
de ömma relationerna mellan familje-

medlemmar som enbart tillhörande
detta förgängliga liv, som någonting som

hjärtat helt och hållet måste avvänjas från,
för att kunna vara lämpad för dessa himmelska tillstånd.

Det var Joseph Smith som lärde mig att värdera de ömma
relationerna mellan far och mor, make och hustru, bror och
syster, son och dotter.

Det var av honom jag lärde mig att min egen kära hustru kan
tillförsäkras mig för tid och all evighet och att de rena känslor
som förde oss samman, kommer från den eviga kärlekens
gudomliga källa. Det var av honom jag lärde mig att vi kan
förädla dessa känslor och utvecklas i desamma i alla evighet,
samtidigt som följden att vår eviga förening blir en avkomma
lika oräknelig som himlens stjärnor eller havets sandkorn . . .

Jag älskade dig förut, men jag visste inte varför. Men nu
älskar jag – med en renhet – och med en upphöjd känsla som
lyfter min själ från det timliga i denna inställsamma värld
och breder ut den som havet” (Autobiography of Parley P Pratt
[1985], s 259–260).

På tal om de världsliga
alternativen till evigt äkten-
skap sade äldste Gordon
B Hinckley, dåvarande
medlem i de tolv apostlarnas
kvorum:

”Får jag till sist berätta
en berättelse för er. Den är

påhittad, men den skulle kunna vara sann, för principen
är det. Kan ni föreställa er två unga människor en kväll, det
är fullmåne och rosorna blommar och en helig kärlek har
mognat mellan dem? John säger till Marie: ’Marie, jag älskar
dig. Jag vill att du skall bli min hustru och mor till våra barn.
Men jag vill inte ha dem eller dig för alltid. Bara för en kort
tid och sedan adjö.’ Och hon tittar upp genom tårarna på
honom i månskenet och säger: ’John du är underbar. Det finns
ingen i hela världen som du. Jag älskar dig och jag vill ha
dig till make och far för våra barn, men endast för en tid och
sedan farväl.’

Det låter dåraktigt, eller hur? Men ändå är det inte det som
en pojke egentligen säger till en flicka, och en flicka egentligen
säger till en pojke när de talar om äktenskap som under
’det nya och eviga äktenskapsförbundet’ skulle kunna vara
möjligheten till en evig förening, men de i stället väljer
en ersättning som endast kan vara till döden kommer”
(se Nordstjärnan, jun 1974, s 478).
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Läran och förbunden 132:26–39 – Är
tempeläktenskapet en garanti för upphöjelse?
President Joseph Fielding Smith kommenterade Läran och
förbunden 132:26 på följande sätt:

”Herren har aldrig lovat att någon människa kan ges
upphöjelse utan omvändelsens ande. Även om omvändelsen
inte omtalas i detta skriftställe så är det underförstått och
måste tillämpas. Jag finner det egendomligt att alla känner
till vers 26, men ingen har någonsin läst eller hört talas
om Matteus 12:31–32 där Herren i princip talar om samma
sak som i vers 26, kapitel 132 . . .

Herren har självt sagt: ’Den som icke är ståndaktig intill
änden, är den som även skall nedhuggas och kastas i elden,
varifrån man aldrig kan återvända, för Faderns rättvisas skull.
Detta är det ord, som han givit människobarnen. Fördenskull
uppfyller han de ord som han har givit, och han ljuger ej
utan håller alla sina ord. Intet orent kan inkomma i hans rike.
Därför ingår intet i hans vila, utom de som hava tvagit sina
kläder i mitt blod, till följd av sin tro och omvändelse från alla
sina synder samt sin trofasthet intill änden’ [3 Ne 27:17–19].

Vi måste därför dra slutsatsen att de som omtalas i vers 26
har fullständigt omvänt sig efter att ha syndat och är villiga att
betala priset för sina synder, annars skulle upphöjelsens väl-
signelser inte kunna skänkas dem. Det är absolut nödvändigt
för en person att omvända sig för att få förlåtelse och den
person som syndat måste renas” (Frälsningens lära, del 2, s 87).

I Läran och förbunden 132:27 sade Herren att det inte finns
någon förlåtelse för hädelse mot den Helige Anden.

Läran och förbunden 132:27 – ”Hädelse emot den
Helige Anden”
I vilken bemärkelse är de som gjort sig skyldiga till hädelse
mot den Helige Anden skyldiga till mord och utgjutande av
oskyldigt blod? President Joseph Fielding Smith förklarade att
”alla som deltar i denna, den största av synder, säljer sig till
Lucifer som Kain gjorde. De lär sig hata sanningen med ett
evigt hat, och de lär sig älska ondskan. De uppnår ett tillstånd
där de inte vill och inte kan omvända sig. En mordisk anda
fyller deras hjärtan och om de hade kraft till det, skulle de kors-
fästa vår Herre igen, vilket de faktiskt gör genom att bekämpa
hans verk och försöka förinta detta och hans profeter.

Innan en människa kan sjunka till denna själsliga bitterhet,
måste hon först känna till och förstå sanningen med en
klarsynthet som inte innehåller något tvivel. Förändringen
i hjärtat kommer inte helt plötsligt. Den beror på överträdelse
i någon form, som fortsätter att ligga på lur i själen utan
omvändelse. Detta fortsätter till den Helige Anden drar sig
undan, och sedan är den människan överlämnad till andligt
mörker. Synd föder synd. Mörkret växer till dess kärleken till
sanningen förvandlas till hat, och kärleken till Gud övervinns
av den onda önskan att förgöra allt som är rättvist och sant.
På detta sätt bespottas Kristus, och hädelsen förhärligas”
(Frälsningens lära, del 1, s 45).

Läran och förbunden 132:58–66 – Månggifte
Verserna 58–66 i Läran och förbunden 132 angår lagarna som
styr månggifte. Genom profeten Joseph Smith befallde Herren
att månggifte skulle införas under kyrkans första tid. År 1890,

genom president Wilford Woodruff, avslutade han denna
sedvänja (se Officiellt tillkännagivande 1). Äldste Bruce
R McConkie förklarade:

”Månggifte är inte nödvändigt för frälsning eller upphöjelse.
Nephi och hans folk förnekades möjligheten att ha mer än
en hustru och ändå kunde de få varje välsignelse i evigheten
som Herren någonsin har erbjudit något folk. I vår tid
sammanfattade Herren genom uppenbarelse den fullständiga
läran om upphöjelse och byggde den på läran om en mans
äktenskap med en kvinna. (L&F 132:1–28.) Därefter bifogade
han principerna om månggifte med det uttryckliga villkoret
att sådana äktenskap endast är giltiga om de bemyndigas av
kyrkans president (L&F 132:7, 29–66).

Alla som idag förespråkar eller lever i månggifte, när den som
innehar nycklarna har tagit bort makten varigenom det förrättas,
är skyldiga till svår ogudaktighet” (Mormon Doctrine, s 578–579;
kursivering i original).

Studera skrifterna
Gör fem av följande aktiviteter (A–F) när du studerar Läran
och förbunden 131–132.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 131:1–4

1. Utgå från Läran och förbunden 131:1–4 och gör en översikt
som illustrerar vad Herren sade om den celestiala härlig-
heten. Som del av din översikt skriver du upp de krav
som anges i dessa verser och vilket samband de har med
de olika graderna i den celestiala härligheten.

2. Varför tror du att bara en grad av det celestiala riket nämns,
och inte de andra? Vad säger dig detta om betydelsen av
celestialt äktenskap? (Se ”Förstå skrifterna” till L&F 131:1
och 131:1–4.)

Skriv en frågesport

Läran och förbunden 131:5–8 är en sammanställning av
information som profeten Joseph tog emot om skilda ämnen.
Gå igenom dessa verser och skriv en fråga till vers 5, en till
vers 6 och en till verserna 7–8. Var noga med att skriva upp
svaret efter varje fråga. (Se informationen i ”Förstå skrifterna”
om du behöver hjälp.)

Löften och förmaningar

När profeten Joseph Smith tog emot uppenbarelsen om äkten-
skapsförbundets eviga natur, uppenbarade Herren också löften
och en förmaning som hör samman därmed (se L&F 132:1–6).
Skriv upp några av dessa löften och förmaningar som Herren
gav, i din anteckningsbok.

Skriv en definition

1. Utgå från Läran och förbunden 132:7–14 och definiera vad
som menas med ”löftets helige Ande” och vilket samband
den har med äktenskap och varje förordning som äger
rum i kyrkan (se informationen i ”Förstå skrifterna” om
du behöver hjälp).

D

C

B

A
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2. Beskriv vad du tror att ett gift par kan behöva göra för att
deras äktenskap ska ”beseglas av löftets helige Ande”.

Vad är ett evigt äktenskap?

En del medlemmar i kyrkan gör misstaget att tro att en
tempelvigsel garanterar ett evigt äktenskap och evigt liv,
oberoende av vad som händer därefter.

1. Vad krävs mer än att äktenskapet ingås i templet för att det
ska bli evigt, celestialt? (Se L&F 132:7, 26; se även ”Förstå
skrifterna” till L&F 132:7 om du behöver hjälp.)

2. Med tanke på vad du lärt dig i Läran och förbunden
132:26–44, vilka omständigheter kan upphäva löftet om
evigt äktenskap? (Se ”Förstå skrifterna” till L&F 132:26–39
om du behöver hjälp.)

Varför sträva efter ett evigt äktenskap?

Gå igenom Läran och förbunden 131:1–4 och 132:6–7,
15–20, 46–49. Läs också ”Förstå skrifterna” till Läran och
förbunden 132:15–16.

1. Med tanke på vad du lärt dig, vad betyder Herrens löfte
att äktenskapet och familjen kan vara för evigt? Varför är
detta löfte viktigt för dig och dina framtida barn?

2. Varför är det eviga äktenskapet värt att sträva efter?
(Att sträva betyder att planera, arbeta, uppoffra och be.)

3. Vad kan du göra nu för att förbereda dig för ett evigt
äktenskap?

Uppenbarelsen i Läran och förbunden 133 togs emot långt
tidigare än många av de kapitel som placerats före den i

Läran och 
förbunden 133

Förbered vägen för Frälsarens ankomst

F

E

nummerordning
i Läran och för-
bunden. Den
1 november 1831
hölls en konferens
i kyrkan för att
bestämma om man
skulle publicera de
uppenbarelser som
profeten Joseph

Smith hade tagit emot. Vid denna konferens godkände
Herren beslutet att publicera ”Befallningarnas bok”, och
uppenbarade ”förordet” till denna bok – som nu ingår i
Läran och förbunden 1. När konferensen var över tog de
som hade samlats tillfället i akt att ställa frågor till profeten
Joseph Smith om det stora verket i de sista dagarna.
Profeten frågade Herren på deras vägnar och tog emot den
uppenbarelse som finns i kapitel 133. I den första upplagan
av Läran och förbunden kallades denna uppenbarelse för
bihanget. Äldste John A Widtsoe, som var medlem i de
tolv apostlarnas kvorum, skrev att det var en lämplig titel
eftersom ”det kompletterar inledningen [eller förordet –
L&F 1]. Tillsammans utgör de två kapitlen bokens innehåll
i komprimerad form . . .

Ett bihang är någonting som författaren lägger till för att
befästa det som står i boken, betona det, inpränta det eller
förklara innehållet litet mera ingående” (The Message
of the Doctrine and Covenants, ed. G Homer Durham
[1969], s 17).

Med andra ord kan vi lära oss mycket om syftet med
återställelsen genom att läsa Läran och förbunden 1 och
133. Vart och ett har en särskild inriktning på vad som
måste hända före Jesu Kristi andra ankomst.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 133

Läran och förbunden 133:5–14 – Babylon
I forna tider var Babylon huvudstad i det territorium som
kallades Babylonien. Det kan ha varit en av de största

De som äro i nordanlanden
(v 26) – De som tillhör de
”förlorade stammarna” av
Israels hus

Ärende (v 58) – Arbete

Tröska (v 59) – Separera
(syftar på processen när
man skiljer vete från strå och
agnar och har kommit att
symbolisera hur Herrens
tjänare kommer att samla in
jordens ”vete” till en säker
plats, medan det som är kvar,
”strå”, kommer att brännas)

Uppenbara sin heliga arm
(v 3) – Visa sin makt

Bären Herrens käril (v 5) –
Utsedda att utföra Herrens
verk (på Gamla testamentets
tid tog de som bar prästa-
dömet hand om tabernaklet
och bar de heliga kärilen,
eller heliga föremålen,
i Herrens hus)

Fyra väderstrecken (v 7) –
Från alla håll
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städerna i världen. De olika regenterna i Babylon byggde upp
staden till en symbol för deras världsliga framgång under
en tid av stor ogudaktighet och avgudadyrkan. När Israels
barn blev världsliga, orättfärdiga och avgudadyrkande tillät
Herren babylonierna att förslava många israeliter. Detta
fungerar som en viktig lärdom för alla medlemmar i Israels
familj: Om vi försöker att efterlikna världen kommer vi att
bli förslavade av den. Av alla dessa anledningar har Babylon
kommit att symbolisera världslighet och ogudaktighet och
dess följder. Den är motsatsen till Sions stad, som represen-
terar friden och rättfärdigheten i gemenskapen med Herren.

Läran och förbunden 133:26–35 – Den ”rikare
välsignelse” som gavs till Efraims barn
I forna tider fick den förstfödde sonen en dubbel lott av
sin fars arvedel. Den extra lotten skulle användas för att ta
hand om övriga i familjen som var i behov därav. Herren
har också tillämpat detta på andliga välsignelser. Efraim
var den av Josefs söner som hade förstfödslorätten (som i sin
tur ärvde den av Jakob, eller Israel), och Herren gav hans
avkomlingar förstfödslorätten i Israels hus (se 1 Mos 48:13–20;
5 Mos 33:13–17; 1 Krön 5:1–2).

I de sista dagarna var Efraims ättlingar de som skulle insamlas
först. Herren har anförtrott dem det återställda evangeliets
”rikare välsignelser” (till exempel återställda sanningar,
prästadömsmyndighet och nycklar, ytterligare skrifter och
tempel) så att de kan vara medel till att frälsa Israels övriga
familj – ja, hela Guds familj. Dessa välsignelser och skyldig-
heter har samband med det förbund som Gud gjorde
med Abraham och återspeglas i vad som sägs i Läran och
förbunden 133:26–35.

Denna ”rikare välsignelse” innebär inte att Efraims barn är
bättre än någon annan grupp – alla som tar emot och håller
evangeliets förbund får ärva en celestial härlighet. Liksom
Frälsaren ska de använda sin kunskap och sina förmåner
till att hjälpa samtliga Guds barn att uppnå samma härlighet
som de själva önskar sig.

Studera skrifterna
Gör tre av följande aktiviteter (A–F) när du studerar Läran och
förbunden 133.

Vad bör vi göra?

I Läran och förbunden 133:1–3 bad Herren kyrkans med-
lemmar att lyssna, så skulle han tala om vad han ville att de
skulle göra för att förbereda sig för hans ankomst. Därefter,
i verserna 4–14, sade han till dem hur de skulle göra det.

1. Skriv upp åtminstone fem befallningar som Herren gav
i verserna 4–14.

2. Vilken befallning upprepade Herren tre gånger i dessa
verser? (Markera dem i dina skrifter.)

3. Äldste Stephen L Richards, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”För att tillhöra Sion – de
renhjärtade – måste man bli ’utvald ur världen’, skilja sig
från den. Detta innebär inte nödvändigtvis att man flyttar,
det innebär att man förändrar sitt hjärta. Om man ska bli

A

utvald ur världen måste man överge världsliga åsikter
och för att komma till Sion måste man ta till sig Sions
sätt att tänka” (”Building Zion Today”, Improvement Era,
apr 1935, s 231).

Vad kan du göra nu för att lyda Herrens befallning att
lämna Babylon? När du lyssnar till Andens viskningar
kommer du att veta vad Herren vill att du ska göra.

4. Herren vet att det kan vara svårt att lämna Babylon. Vilket
viktigt råd gav Herren i Läran och förbunden 133:5, 14–15
som kan hjälpa oss att framgångsrikt fullfölja vår resa
till Sion? (1 Moseboken 19:17–26 berättar om hur Lot och
hans familj flydde från en ogudaktig stad och följderna
av att vända sig om. Du vill kanske tvärhänvisa skriftstället
till L&F 133:5.)

Under Herrens andra ankomst kommer
han att visa sig på olika platser

Jesus Kristus kommer att
visa sig flera gånger innan
tidpunkten då ”alla människor
skall tillsammans se [honom]”
(Jes 40:5). Utgå från vad du
lärt dig i Läran och förbunden
133:2–3, 17–25 och skriv upp
hur och på vilka platser han
kommer att höras och ses som
ett led i sin andra ankomst.
(Se L&F 45:48–53; 77:11; 84:2

för ytterligare insikt om en del av de händelser som L&F 133
hänvisar till.)

Hjälp dem förstå

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 133 och skriv
upp vad det betyder att tillhöra Efraims stam (se även
”Förstå skrifterna” till L&F 133:26–35 om du behöver hjälp).

Jesu Kristi andra ankomst

1. Skriv upp några av de sanningar som Läran och
förbunden 133:44–56 lär om Jesu Kristi andra ankomst.

2. Skriv om två av dessa sanningar och förklara varför du
tycker att de är viktiga.

Jämför

Jesu Kristi andra ankomst blir underbar för de rättfärdiga,
men hemsk för de ogudaktiga. Det är viktigt att noggrant
läsa skriftställena som handlar om Kristi andra ankomst så
att vi inte tillämpar det som sägs om de ogudaktiga på de
rättfärdiga (eller tvärtom). Gör två listor i din anteckningsbok
med utgångspunkt från det som står i Läran och förbunden
133:52–74. I den första listan skriver du upp vad som enligt
dessa verser kommer att hända med de rättfärdiga vid
Frälsarens andra ankomst. I den andra förteckningen skriver
du upp vad som enligt dessa verser kommer att hända de
ogudaktiga.

E

D

C

B
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Råd till missionärer

Uppenbarelsen i Läran och förbunden 133 togs emot när pro-
feten Joseph Smith bad Herren om större insikt i evangeliets
predikande och Israels insamling. Skriv upp två lärdomar
ur detta kapitel i din anteckningsbok som du tror kan vara
viktiga för en missionär att känna till, och förklara varför
du tycker att en missionär ska känna till var och en av dessa.

Det finns många olika
uppfattningar runt om
i världen om vad det
innebär att vara en god
medborgare. Vad har
Herren sagt angående
detta ämne? Finns det
uppenbarade sanningar

som kan hjälpa oss att fatta beslut? När du läser Läran
och förbunden 134 fundera då över vad som skulle
vara annorlunda om alla nationer följde de principer som
lärs ut i denna uppenbarelse. Fundera också över ditt
personliga ansvar angående dessa principer.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 134

Laglöshet (v 6) – Anarki,
avsaknad av regler och
regering

Sammansvärjningar (v 7) –
Hemligt samarbete för att
skada eller störta regeringen

Förbrytelse (v 8) –
Överträdelse av lagen

Upprättelse (v 11) –
Gottgörelse

Inkräktningar (v 11) –
Olagliga intrång

Träldom (v 12) –
Fångenskap, slaveri

Överhetspersoner (v 3, 6) –
Officiella ämbetsmän som
handhar lagen

Republikansk (v 3) –
Styrelseform som upprättats
genom folkets röst, som
väljer de representanter som
stiftar och handhar lagen

Suveränen (v 3) –
Kung, statschef, regent

Oavhängiga (v 5) –
Omistliga, någonting som
inte går att förändra eller
undanhålla

Läran och 
förbunden 134
Tro rörande regeringar

F Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Läran och förbunden 134.

Tillämpa skrifterna

1. Läran och förbunden 134 innehåller trosuppfattningar och
principer som kan passa in på många olika situationer.
Fundera över följande påhittade händelser och förklara en
trosuppfattning eller princip ur Läran och förbunden 134
som kan passa in på var och en av dem:

a. En kvinna stal pengar från sin arbetsgivare. Hon hade
dåligt samvete över det som hon hade gjort och bekände
för sin biskop. Vilken gottgörelse bör äga rum för att
hjälpa henne att omvända sig?

b. En man uteslöts från kyrkan. Han var mycket upprörd
och berättade för några tidningsreportrar att kyrkan inte
hade rätt att hindra honom från att vara medlem.

c. En grupp ungdomar tyckte att det skulle vara kul att
krossa fönster. Du är på väg hem med en vän när du ser
dem. Din vän säger att du ska strunta i det, eftersom det
inte är något som angår dig. Vad ska du göra?

2. Skriv upp ytterligare två situationer som du själv hittar på
och som bygger på verser i Läran och förbunden 134.

Förföljelse hade varit profeten
Joseph Smiths ”ständiga lott”
(L&F 127:2). Alltsedan den
första synen år 1820 hade
motståndaren angripit denne
återställelsens store profet.
Och även om profetens fem år
i Nauvoo var år fyllda av
storslagna uppenbarelser och
tillväxt i kyrkan var de också
år av ständiga förföljelser.

År 1843 och 1844 undervisade
och förberedde profeten de tolv
apostlarnas kvorum att leda
kyrkan. Han kände att hans
tid var kort; att han inte hade

långt kvar. Under tiden kunde inte några av dem som
lämnade kyrkan lämna den i fred. I början av juni 1844
tryckte en del före detta medlemmar i kyrkan och fiender
till verket en tidning, Nauvoo Expositor, som publicerade
lögner om profeten och andra ledare i kyrkan. Detta göt

Läran och 
förbunden 135
Martyrer för sanningen

A
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olja på en eld som redan brann bland antimormonerna
i området, som försökte komma på hur de skulle kunna
driva ut de heliga från västra Illinois.

Profeten Joseph Smith, som genmäle till Nauvoo
Expositor och som Nauvoos borgmästare, beordrade
tillsammans med Nauvoos statsråd, att tryckpressen till
Nauvoo Expositor skulle förstöras och att samtliga
exemplar av tidningen skulle brännas. Ägarna beskrev
omständigheterna för en domare i Nauvoo som utfärdade
en häktningsorder mot profeten och stadens råd. De
förklarades oskyldiga till något som helst fel. Profetens
fiender var inte nöjda med beslutet eftersom domaren var
medlem i kyrkan. Följaktligen överlämnade sig profeten
och andra till en annan domare som inte var medlem.
De blev återigen frikända.

Denna gång kallade en tidning i det närbelägna Warsaw
i Illinois, mormonerna för ”djävlar från helvetet” och
föreslog att enda sättet att permanent lösa problemet var
genom ”kulor och krut” (se Kyrkans historia i tidernas
fullbordan, s 275). Under denna intensiva och farliga tid
vände sig profeten Joseph Smith till guvernören i Illinois,
guvernör Thomas Ford, för att få hjälp och förståelse.
Under tiden hade också profetens fiender vänt sig till
guvernören för att få hjälp mot mormonerna. Det verkade
som om guvernören tog parti för profetens motståndare.
Detta resulterade i att profeten förmodade att det
egentligen bara var honom och hans bror Hyrum som
de ville åt. Han gjorde snabbt upp en plan för att lämna
staden och började rekognoscera möjligheterna för de
heligas emigration västerut – en emigration som han
visste, genom uppenbarelse, skulle komma att äga rum.
Han trodde att om han gav sig av så skulle förföljelserna
upphöra. En del medlemmar i kyrkan motsatte sig
profetens plan. De sade att han lämnade dem ensamma att
utstå förföljelserna. Profeten svarade: ”Har mitt liv inget
värde för mina vänner så har det inget värde för mig”
(se History of the Church, del 6, s 549), och återvände
till Nauvoo.

Profeten Joseph Smith, Hyrum Smith och andra medlem-
mar i staden Nauvoos råd fördes senare till Carthage som
frivilliga fångar anklagade för upplopp. Den 25 juni ”hölls
ett inledande förhör inför Robert F Smith, en fredsdomare
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som också var kapten för Carthage Greys och aktiv inom
antimormon-partiet. Varje medlem i staden Nauvoos
råd frigavs mot en borgen på 500 dollar och beordrades
att inställa sig vid tingsdomstolen vid nästa session.
De flesta av de anklagade männen begav sig till Nauvoo,
men Joseph och Hyrum stannade kvar för att förhöras
av guvernör Ford. Den kvällen dök en poliskonstapel upp
med en häktningsorder undertecknad av domare Smith
om att Joseph och Hyrum skulle hållas kvar i fängelse tills
de rannsakats för förräderi, en förbrytelse som var belagd
med dödsstraff. Joseph och hans advokater protesterade
och sade att häktningsordern var lagstridig, eftersom ingen
hade nämnt något om denna anklagelse under de tidigare
förhören. Deras klagomål framfördes till guvernören, men
han sade att han inte kunde hindra en civil tjänsteman
i hans ämbetsutövning” (Kyrkans historia i tidernas
fullbordan, s 278). Men han lovade att om han begav
sig till Nauvoo så skulle han ta med sig profeten och
Hyrum Smith.

Torsdagen den 27 juni 1844 sände profeten Dan Jones –
som, tillsammans med äldsterna John Taylor och Willard
Richards, också hade tillbringat natten i fängelset i
Carthage – till guvernör Ford för att berätta att han hört
planer på att storma fängelset och döda bröderna Smith.
Guvernör Ford försäkrade Dan Jones att profeten inte
befann sig i fara. Broder Jones tilläts inte återvända till
fängelset och återvände istället till Nauvoo. Guvernör
Ford begav sig också till Nauvoo – men han tog inte med
sig profeten.

Den eftermiddagen
kom en tungsinnets
anda över profeten
Joseph Smith.
Han bad John Taylor
sjunga ”En sorg-
betyngd och fattig
man” (se Psalmer,
nr 18). Hyrum

Smith bad äldste Taylor att sjunga den på nytt, men också
han hade börjat känna sig dyster och tyckte inte att han
kunde det, men han sjöng den om igen i alla fall.

Männen hade fått tillstånd att stanna i ett sovrum på
fängelsets övervåning, men fångvaktaren kom in och
föreslog att de skulle flytta till cellen. Han trodde att de
skulle vara säkrare där. Profeten Joseph Smith frågade
Willard Richards om denne skulle stanna kvar hos dem om
de flyttade till en cell. Äldste Richards sade till profeten
att han skulle dö i hans ställe om de försökte ta profetens
liv. Profeten sade: ”Men det kan du inte.” ”Det ska jag”,
svarade äldste Richards. (Se Roberts, Comprehensive
History of the Church, del 2, s 283.)

Äldste John Taylor skrev: ”Jag satt vid ett av fönstren
på fängelsets framsida när jag såg ett antal män, med
svärtade ansikten, komma runt hörnet till fängelset på väg

154



mot trapporna. De andra bröderna hade sett samma sak,
för när jag gick mot dörren fann jag att broder Hyrum
Smith och Dr Richards redan lutade sig mot den. Båda
pressade ryggen mot dörren för att förhindra att den
öppnades, eftersom låset och spärrhaken var tämligen
odugliga” (Gospel Kingdom, s 359). President Joseph
Fielding Smith skrev: ”Strax efter klockan fem hördes
ett rassel vid fängelsets ytterdörr och ropet ’ge upp’ till
vakterna. Skott avlossades och därefter stormades
fängelset av de ursinniga, hatfyllda och illa organiserade
medlemmarna av milisens pöbelhop” (Church History
and Modern Revelation, del 2, s 401). Ett skott sköts
genom dörren och träffade Hyrum Smith i ansiktet. Ett
andra skott utifrån träffade honom i ryggen och han föll
till golvet med orden: ”Jag är en död man!” Profeten
lutade sig ner över honom: ”O, min käre bror Hyrum!”
Han ryckte till sig en sexpipig revolver och försökte
försvara sig. John Taylor försökte komma på ett sätt att
fly genom fönstret men blev skjuten. Han sårades men
klarade sig undan döden genom att en av kulorna träffade
den klocka som han hade i västfickan och som för evigt
inpräntade tiden för martyrskapet – 16 minuter och 26
sekunder efter klockan 5 på eftermiddagen, torsdagen
den 27 juni 1844.

Fängelset i Carthage

Profeten Joseph Smith hade också gått mot fönstret. På väg
dit träffades han av två skott bakifrån och ett skott utifrån,
som träffade honom rakt framifrån. Han stannade till vid
fönsterbrädet innan han föll ner på gården (se L&F 135:1).

Plötsligt hördes ett rop, utifrån, ”mormonerna kommer”!
Det gjorde de inte, men tanken skrämde pöbelhopen och
fick dem att snabbt ge sig av. När guvernör Ford hörde
vad som hade hänt vidtog han åtgärder för att se till att
staden Carthage skyddades. De heliga hade emellertid
inga planer på att ta hämnd. Deras profet var död och
de var överväldigade av sorg. För att försäkra sig om att
ingen hämnd skulle äga rum talade broder Willard
Richards på ett offentligt möte i Nauvoo, och han vädjade
till människorna att inte ta hämnd. Martyrernas och pro-
feternas kroppar återvände till Nauvoo den 28 juni 1844.
De tusentals som bodde där besökte Mansion House för att
se kropparna och sörja sin förlust.

Aposteln John Taylor kände att det var viktigt att skriva
en officiell uppteckning om vad som hade inträffat, som
ett vittnesbörd för världen – han var ju ögonvittne. När
du läser Läran och förbunden 135, fundera då över vilken
inverkan det som profeten Joseph Smith uträttade har
haft på ditt liv och på miljontals andra människors liv
runt om i världen.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 135

Läran och förbunden 135:5 – ”Deras testamente
äger laga kraft”

Lucy Mack Smith, mor till
profeten och Hyrum Smith,
skrev följande om sina söners
död: ”När kropparna blivit
tvättade och klädda i sina
begravningskläder fick vi
tillåtelse att se dem. Jag hade
under en lång tid spänt varje
nerv, uppväckt varje kraft i
min själ och åkallat Gud om
styrka, men när jag kom
in i rummet och såg mina

mördade söner båda på samma gång ligga utsträckta framför
mina ögon och hörde hur min familj snyftade och jämrade sig
och hörde utropen ’Far! Make! Bröder!’ från deras hustrurs,
barns, bröder och systrars läppar, var det mer än jag kunde
bära. Jag sjönk ner och utropade i själslig vånda till Herren:
’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit min familj?’
En röst svarade: ’Jag har tagit hem dem till mig, för att de ska
få vila’ . . . Genom mitt sinne for tankar på varje händelse
av sorg och svårighet som vi upplevt tillsammans, då de med
sveklösa hjärtan hade visat sin oskuld och medkänsla. När
jag såg på deras fridfulla, leende ansikten, tycktes det nästan
som om jag hörde dem säga: ’Mor, gråt inte över oss, vi
har övervunnit världen genom kärlek. Vi gav dem evangeliet
för att deras själar ska bli frälsta. De dödade oss för vårt
vittnesbörds skull och sålunda är vi bortom deras makt.
Deras övertag är tillfälligt, vår seger är evig’” (History of
Joseph Smith, s 324–325).

Studera skrifterna
Gör följande aktiviteter (A–D) när du studerar Läran och
förbunden 135.

Förbered en tidningsrapport

Föreställ dig att du är TV-reporter och står utanför fängelset
i Carthage dagen efter profeten Joseph Smiths och Hyrum
Smiths död. Du har fyrtiofem sekunder på dig att avlägga en

A

Hädanefter (v 6) – Från
denna tid och allt framgent

Jäva (v 7) – Utmana, kritisera

Martyrdöd (ingressen, v 1) –
Dödad som vittne om
sanningen

Försyn (v 2) – Gudomlig hjälp
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rapport. Använd dig av Läran och förbunden 135 och
informationen i inledningen till Läran och förbunden 135 i
denna studievägledning för att lättare kunna skriva ner
vad du skulle säga under dessa få sekunder.

Förläng listan

1. I den första meningen i Läran och förbunden 135:3 uttalar
sig äldste John Taylor frimodigt om det verk profeten
Joseph Smith utförde. Förklara varför det är sant.

2. Skriv vad profeten Joseph Smith gav till människorna,
enligt vers 3.

Vad tycker du?

Medan de var på väg till Carthage läste Hyrum Smith
profeten Moronis ord i Ether 12:36–38. Hänvisa till detta
skriftställe och Läran och förbunden 135:4–5 och skriv
upp hur Moronis ord är tillämpliga på profeten Joseph Smiths
och hans bror Hyrums situation.

Hur har hans liv påverkat dig?

Med tanke på allt du har lärt dig om profeten Joseph Smith,
hur hans liv påverkat dig? Skriv ner dina tankar i din
anteckningsbok.

Materialet om Läran och förbunden 136 finns i kapitlet
”Kyrkan färdas västerut” (s 165).

År 1832 hade profeten Joseph Smith en rad syner i vilka
Gud uppenbarade för honom de riken som vi kommer
att bli tilldelade efter jordelivet och domen (se L&F 76).
Genom dessa syner fick han veta att de som ärver det
celestiala riket måste göra sådana ting som att ta emot
Jesu Kristi vittnesbörd, hålla fast vid detta vittnesbörd,
bli döpta och ta emot den Helige Andens gåva. Men hur
är det med alla dem som aldrig haft tillfälle att ta emot

Läran och 
förbunden 137

Syn om det celestiala riket

Läran och 
förbunden 136

D

C

B

Jesu Kristi vittnesbörd, eftersom de inte ens blivit under-
visade om honom? Hur är det med dem som aldrig haft
tillfälle att ta emot dopet eller andra förordningar av
Guds bemyndigade tjänare? En uppenbarelse som profeten
Joseph Smith tog emot i januari 1836 hjälper till att
besvara dessa frågor.

När du läser Läran och förbunden 137 kommer du
att lägga märke till att profeten såg någonting som han
undrade över. Herren besvarade denna undran och
tydliggjorde en viktig lära angående alla sina barns
frälsning. Det profeten lärde sig i denna uppenbarelse,
hjälpte honom också när han tog emot viktiga prästa-
dömsnycklar omkring tre månader senare i templet
i Kirtland (se L&F 110:11–16).

Den uppenbarelse som ingår i Läran och förbunden 137
lades fram för kyrkans understödjande röstning under
generalkonferensen i april 1976, för att ingå i kyrkans
officiella standardverk. Den publicerades först som en del
av Den kostbara pärlan, och senare, med början i 1981 års
upplaga, trycktes den som kapitel 137 i Läran och
förbunden. (Se Nordstjärnan, okt 1976, s 104.)

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 137

Läran och förbunden 137:1 – ”Huruvida jag var
i kroppen eller ej kan jag icke säga”
Profeten Joseph Smith lärde att ”allt vad Gud i sin oändliga
visdom har ansett rätt och riktigt att uppenbara för oss,
medan vi dväljas i dödligheten, rörande våra dödliga kroppar,
är uppenbarat till oss rent begreppsmässigt och . . . uppenbarat
till våra andar precis som om vi icke hade några kroppar alls”
(Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 307). I sådana syner ingår en
andlig förvandling som gör att kontakten med jordiska ting
tycks avlägsen. Aposteln Paulus beskrev en liknande erfaren-
het i 2 Korintierbrevet 12:2–4, och andra profeter har beskrivit
den förvandling som hör ihop med syner (se Moses 1:10–11).

Ansvarig ålder (v 10) –
Åtta år

Belagda (v 4) – Täckta med
en fast, slät yta
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Läran och förbunden 137:5 – ”Min fader och min
moder och min broder Alvin”
Det måste ha varit intressant för profeten Joseph Smith att
ha sett sin far, sin mor och sin äldste bror Alvin i det celestiala
riket. Hans far, Joseph den äldre, befann sig i samma övre
rum i templet i Kirtland när profeten hade denna syn. Också
hans mor levde fortfarande. Uppenbarligen innebar detta
att profeten såg någonting som skulle äga rum i framtiden.

Det står i Läran och förbunden 137:6 att profeten undrade över
hur det kunde komma sig att hans bror, Alvin, var arvinge
till det celestiala riket eftersom han hade dött före kyrkans
återställelse. Alvin Smith avled i november 1823, kort efter att
ängeln Moroni besökt profeten och långt innan kraften att
administrera evangeliets frälsande förordningar hade åter-
ställts. Vid ett tillfälle sade profeten att Alvin ”var den äldste
och ädlaste av min fars familj. Han tillhörde de ädlaste bland
människornas barn . . . Det fanns inget svek i honom. Han
levde ett fläckfritt liv alltifrån sin barndom . . . Han tillhörde de
mest seriösa, och när han dog besökte Herrens ängel honom
i hans sista stund” (History of the Church, del 5, s 126–127).
En präst som predikade vid Alvin Smiths begravning sade att
Alvin kommit till helvetet eftersom han aldrig blivit döpt eller
blivit medlem i en kyrka (se ”Another Testimony: Statement
of William Smith, Concerning Joseph, the Prophet”, Deseret
Evening News, 20 jan 1894, s 11).

Läran och förbunden 137:9 – ”I enlighet med deras
hjärtans önskningar”
Äldste Neal A Maxwell, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
påminde kyrkans medlemmar om en sanning som både göra
oss ansvariga och skänker tröst:

”Önskan . . . berör [i hög grad] vår moraliska handlingsfrihet
och vår individualitet. I såväl tankeinnehåll som uttryck
påverkar våra önskningar hur vi använder vår moraliska hand-
lingsfrihet. Önskningar blir sålunda helt avgörande, också
när vi . . . egentligen inte vill ha följderna av våra önskningar.

Önskan avser här en verklig längtan eller åstundan. Rättfärdiga
önskningar är alltså mer än passiva preferenser eller över-
gående känslor. Våra gener, omständigheter och miljöer spelar
förstås stor roll och formar oss i hög grad. Ändå finns här
en inre zon där vi är allenarådande, såvida vi inte frånsäger
oss ansvaret. I denna zon ligger kärnan av vår personlighet
och vår personliga ansvarighet.

Det vi under en längre tid önskar är därför det vi till sist
blir och får i evigheten” (Nordstjärnan, jan 1997, s 20;
se även Al 41:3–6).

Läran och förbunden 137:10 – Små barn är frälsta i
det celestiala riket

En del har undrat om små
barn som dör före ansvarig-
hetsålder – åtta år – behöver
tempelförordningar. Herren
har klargjort att de inte behöver
döpas (se Moro 8:10–13). Den
enda tempelförordning som
behöver utföras för dem är

besegling till deras föräldrar, om de inte är födda i förbundet.

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 137.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Läran och förbunden 137:7–10

1. Skriv upp de grupper av människor som enligt Läran och
förbunden 137:7–10 blir arvingar till det celestiala riket.

2. Vad måste vi göra för att de människor som omtalas i
verserna i 7–9 ska kunna förbereda sig för att komma till
det celestiala riket?

3. Vad lär dessa verser oss om Gud?

4. Vad lär dessa verser oss om våra skyldigheter?

Goda eller dåliga nyheter?

1. Vilka två saker kommer Herren att ta hänsyn till,
enligt Läran och förbunden 137:9, när han dömer oss?
[I den engelska versionen nämns förutom önskningar
också gärningar; ö a]

2. Fundera över uttrycket ”[våra] hjärtans önskningar”. Ge ett
exempel på en situation då kunskap om denna sanning
om domen kan vara goda nyheter för någon. Ge också ett
exempel på en situation då detta kan vara dåliga nyheter.

Vad skulle du säga?

Föreställ dig att du känner en familj som sörjer över att deras
sjuårige son omkommit i en olycka. Fadern undrade om
någon behövde döpa sig i templet för hans son. Vad skulle
du säga till fadern, med utgångspunkt från vad du lärt dig
i Läran och förbunden 137:10, för att hjälpa honom förstå att
dop för de döda inte är nödvändigt för små barn (se även
Moro 8; ”Förstå skrifterna” till L&F 137:10).

C

B

A
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Kyrkan färdas västerut
Efter att ha gett sig av från Nauvoo mitt i vintern, och efter
en mycket ansträngande färd över Iowa, inledde de heliga ett
nytt kapitel i kyrkans historia. Deras uttåg längre västerut
innebär nya levnadsvillkor och en tid då de heliga kunde slå
ner sina bopålar i ett nytt hem i Saltsjödalen. ”Här stod de,
nästan 160 mil från närmaste samhälle österut och nästan 130
mil från Stillahavskusten. De befann sig i ett oprövat klimat.
De hade aldrig odlat någon gröda här. De hade inte uppfört
något slags byggnad.

De var landsflyktiga, drivna från sin vackra stad vid
Mississippi till denna ökentrakt i väster. Men de var fyllda
av en vision som hämtats ur skrifterna och uppenbarelsens
ord: ’Han skall resa ett baner för hednafolken och samla
de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från
jordens fyra hörn’ (Jes 11:12)” (från en videoinspelning,
”Varje steg ett steg i tro: Den storslagna pionjärvandringen”,
berättad av första presidentskapet, Nordstjärnan, jul 1997, s 64).

Under de nästkommande femtio åren skulle detta ”baner för
hednafolken”, som anfördes av profeterna Brigham Young,
John Taylor och Wilford Woodruff, innehålla perioder av fred
och tillväxt, såväl som kraftigt motstånd och stora prövningar.
Missionsverksamheten utsträcktes till platser i Mexico, den
amerikanska västern, Polynesien och Europa. Fyra tempel –
S:t George, Logan, Manti och Salt Lake – färdigställdes och
invigdes, vilket gav de levande och de döda en plats för eviga
förordningar. Primärföreningen organiserades. Den färdig-
byggda transkontinentala järnvägen innebar ekonomiska
förbättringar för de heliga i Utah. Under tiden kom förföljelser
mot kyrkan och några medlemmar upp till ytan igen. Många
missionärer attackerades och en del dödades under denna
period (se Vår arvedel, s 98). De heliga var också vittnen till
hur lagar antogs som inte bara tog bort många medborgerliga
rättigheter hos dem som tillämpade månggifte, utan som
också begränsade kyrkans äganderätt till egendom, däribland
templen. År 1890 uppenbarade Herren för president Wilford
Woodruff att tiden var inne att upphöra med månggifte.

Observera: Läran och förbunden och kyrkans historia –
Elevens studievägledning fokuserar de sista sju veckorna
på händelser i kyrkans historia från 1845 till nuva-
rande tid och på lärdomar från profeterna Brigham
Young till Gordon B Hinckley. Dina läsuppgifter
(tillsammans med Läran och förbunden 136; 138 och
Officiellt tillkännagivande 1 och 2) kommer att hämtas
ur Vår arvedel: Kortfattad historik över Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga och ur utvalda uttalanden
från var och en av profeterna. Du finner dessa läsupp-
gifter i din studievägledning, efter varje inledning.
Avdelningen ”Förstå skrifterna” ersätts med en
avdelning som kallas för ”Förstå läsuppgiften”. Den
innehåller hjälp för att förstå ord och andra insikter
som hjälper dig att förstå vad du läser i Vår arvedel.
Dessutom ersätts ”Studera skrifterna” med ”Studera
läsuppgiften”, vilken innehåller dina uppgifter.

När profeten Joseph Smith led martyrdöden var det
många medlemmar som undrade över kyrkans framtid.
Vem skulle efterträda profeten och leda kyrkan? President
Spencer W Kimball förklarade: ”När det första ombytet
skedde, var den återupprättade kyrkan endast ett barn,
bara 14 år gammal. Det hade inte funnits någon profet
eller några ’öppna syner’ under många århundraden. Inte
att undra på att människorna skulle vara fulla av frågor
när kulorna i Carthage ändade livet på den ende i vilken
alla dessa oskattbara välsignelser, kyrkan, uppenbarelse,
profeter, tycktes vara koncentrerade. När apostlarna
återvände från sina missioner, hade begravt sin döde
profet och tänkt igenom framtiden var alla tvivel sking-
rade när senioraposteln, som redan hade alla nycklarna,
stod fram som Mose och ledde vägen” (Nordstjärnan,
okt 1970, s 300).

Successionsordningen i presidentskapet
1. ”När profeten Joseph och Hyrum Smith mördades i
Carthagefängelset var många av medlemmarna i de tolvs
kvorum och andra ledare i kyrkan på mission och borta
från Nauvoo. Det gick flera dagar innan dessa män fick veta
om dödsfallen. När Brigham Young fick höra nyheterna
visste han att nycklarna till prästadömets ledarskap fort-
farande fanns inom kyrkan, för dessa nycklar hade getts till
de tolvs kvorum. Men inte alla medlemmar i kyrkan förstod
vem som skulle ersätta Joseph Smith som Herrens profet,
siare och uppenbarare.

2. Sidney Rigdon, förste rådgivare i första presidentskapet,
anlände från Pittsburgh, Pennsylvania, den 3 augusti 1844.
Under det år som föregick denna tidpunkt hade han handlat
på ett sätt som gick stick i stäv med de råd profeten Joseph
Smith gett, och han hade fjärmat sig från kyrkan. Han väg-
rade träffa de tre medlemmar av de tolv som redan befann
sig i Nauvoo och talade istället till en stor grupp heliga som
samlats för att hålla sina söndagsmöten. Han berättade för
dem om en syn han haft och i vilken han fått veta att ingen
skulle ersätta Joseph Smith. Han sade att en väktare skulle
utses åt kyrkan och att denne väktare var Sidney Rigdon.
Få heliga stödde honom.

Successionsordningen 
i presidentskapet

Hur kyrkans presidenter väljs ut
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3. Brigham Young, presidenten för de tolv apostlarnas
kvorum, återvände inte till Nauvoo förrän den 6 augusti 1844.
Han förkunnade att han bara ville veta ’vad Gud säger’ om
vem som skulle leda kyrkan [History of the Church, del 7, s 230].
De tolv sammankallade till ett möte torsdagen den 8 augusti
1844. Sidney Rigdon talade på morgonsessionen i mer än en
timme. Han vann få om ens några anhängare till den position
han intagit.

4. Brigham Young talade 
sedan kortfattat, och tröstade
de heligas hjärtan. När
Brigham talade, berättade
George Q Cannon senare,
’var det Josephs egen röst’,
och ’i folkets ögon tycktes
det som om Joseph själv
stod framför dem’. William
C Staines vittnade om att
Brigham Young hade talat
med profeten Josephs egen
röst. ’Jag trodde att det var
han’, sade Staines, ’och det gjorde också tusentals andra som
lyssnade till honom’. Wilford Woodruff erinrade sig också
dessa underbara ögonblick och skrev: ’Om jag inte hade
sett honom med mina egna ögon så hade inte någon kunnat
övertyga mig om att det inte var Joseph Smith, och var och
en kan vittna om detta som var bekant med dessa två män’
[Citerad i History of the Church del 7, s 236.] Denna förunder-
liga manifestation, som många var vittne till, övertygade
de heliga om att Herren hade valt Brigham Young till att
efterträda Joseph Smith som ledare för kyrkan. 

5. På eftermiddagsmötet talade återigen Brigham Young. Han
vittnade om att profeten Joseph hade ordinerat apostlarna
till att inneha nycklarna till Guds rike över hela världen. Han
profeterade att de som inte följde de tolv inte skulle få ha
någon framgång och att endast apostlarna skulle lyckas med
att bygga upp Guds rike.

6. Efter sitt tal bad president Young Sidney Rigdon att tala,
men denne valde att inte göra det. Efter några ord av William
W Phelps och Parley P Pratt talade Brigham Young återigen.
Han talade om att färdigställa templet i Nauvoo, att erhålla
begåvningen innan de gav sig ut i vildmarken, och om
skrifternas betydelse. Han talade om sin kärlek till Joseph
Smith och sin tillgivenhet för profetens familj. De heliga
röstade sedan enhälligt för att stödja de
tolv apostlarna som ledare för kyrkan.

7. Även om några andra gjorde
anspråk på kyrkans presidentskap,
var successionskrisen över för
större delen av de sista dagars
heliga. Brigham Young, senior-
aposteln och presidenten för de
tolvs kvorum, var den man som
Gud utsett till att leda sitt folk,
och folket hade enats om att stödja
honom” (Vår arvedel, s 66–67).

Förstå läsuppgiften
Successionsordningen i presidentskapet

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A när du studerar ”Successionsordningen i
presidentskapet”.

Då och nu

1. Gå igenom redogörelsen för hur Brigham Young väljs ut att
leda kyrkan. Skriv en kort dagboksanteckning i din anteck-
ningsbok som om du var där, sittande på den främre raden.

2. Förklara vad det innebär för dig att veta att denna kyrka
verkligen är Jesu Kristi kyrka och att han är den som väljer
vilken profet som ska leda kyrkan.

De heliga blev tvingade att lämna Nauvoo

President Gordon B Hinckley lärde: ”Det är gott att skåda
tillbaka på det förflutna för att känna uppskattning för den
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Färden västerut 
(1845–1847)
Vad kan vi lära oss 

av de första pionjärerna?

A

Fjärmat sig (st 2) – Skilt
sig från

Begåvningen (st 6) –
Förordningar och förbund
som utförs i templet

Siare (stycke 1) – Person
som har kunskap om
det förflutna, nuvarande och
framtiden (se Mos 8:13–17)
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tid som vi nu lever i och få perspektiv på framtiden. Det
är gott att skåda deras dygder som har gått före oss, att
få styrka inför det som ligger framför oss. Det är gott att
begrunda deras arbete, de som arbetade så hårt och fick
ut så lite i denna värld, men vars drömmar och tidiga
planer, så väl omhändertagna, åstadkommit den rika skörd
som vi åtnjuter” (”The Faith of the Pioneers”, Ensign,
jul 1984, s 3).

Berättelsen om de heligas uttåg från Illinois till Stora
saltsjödalen är en av de gripande berättelserna i all religiös
historia. President Brigham Young ledde över 15000
heliga från Nauvoo till Saltsjödalen och det är det största
uttåget i Förenta Staternas historia. Det är en berättelse
om förföljelser, umbäranden och lidande. Men det är också
en berättelse om inspiration, underverk, befrielse och
kärlek till Gud, fosterlandet och medmänniskorna. När du
studerar vad som hände 1845–1847 fråga då dig själv,
vad du skulle ha gjort i samma situationer.

Förberedelser för att lämna Nauvoo
1. ”Kyrkans ledare hade, åtminstone sedan 1834, talat om
att de heliga skulle flytta västerut till Klippiga bergen, där de
skulle få leva i fred. Alltefter som åren gick diskuterade
ledarna med forskningsresande olika platser och studerade
kartor för att finna den rätta platsen att bosätta sig på. Kyrkans
ledare ägde den mest aktuella information som fanns att tillgå
om områdena västerut i slutet av år 1845.

2. När förföljelserna i Nauvoo intensifierades framstod det
tydligt att de heliga var tvungna att ge sig av. I november 1845
sjöd Nauvoo av förberedelser. Ledare över hundratal, femtiotal
och tiotal kallades att leda de heliga på deras uttåg. Varje
grupp om hundra upprättade en eller flera vagnsverkstäder.
Hjulmakare, timmermän och möbelsnickare arbetade långt
in på natten med att bereda virke och bygga vagnar. Medlem-
mar sändes österut för att köpa järn, och smeder framställde
sådant som behövdes för resan och nödvändiga jordbruks-
redskap för att kolonisera det nya Sion. Familjer samlade mat
och hushållsartiklar, och fyllde förvaringskärl med torkad
frukt, ris, mjöl och mediciner. Genom att arbeta tillsammans
för allas bästa åstadkom de heliga mer än vad som tycktes
vara möjligt under en så kort period” (Vår arvedel, s 69).

Förstå läsuppgiften
Förberedelser för att lämna Nauvoo

Hjulmakare (st 2) –
Människor som gör och
reparerar vagnshjul

Kolonisera (st 2) – Bosätta
sig i ett område

Klippiga bergen (st 1) –
En bergskedja i västra delen
av Nordamerika

Uttåg (st 2) – Massut-
vandring, folkvandring

Den prövande vinterresan
3. ”Evakueringen av Nauvoo var ursprungligen planerad till
april 1846. Men till följd av hoten om att statens milis ämnade
hindra de heliga från att bege sig västerut, kom de tolv
apostlarna och andra ledande invånare snabbt samman till ett
råd den 2 februari 1846. De samtyckte till att det var nödvändigt
att omedelbart bege sig västerut, och uttåget inleddes den
4 februari. Under ledning av Brigham Young var den första
gruppen heliga ivriga att påbörja färden. Men denna villighet
ställdes inför ett stort prov, för det var många mil som
skulle tillryggaläggas innan permanenta läger gav skydd för
senvintervädret och en ovanligt regnig vår.

4. För att undkomma sin förföljare blev tusentals heliga
först tvingade att ta sig över den breda Mississippifloden till
Iowaterritoriet. Farorna med denna resa visade sig tidigt
när en oxe sparkade hål i en båt som transporterade ett antal
heliga, och båten sjönk. En åskådare såg hur de olyckliga
passagerarna höll sig fast vid bolstrar, träbitar, ’bråte eller
vadhelst de kunde få tag i och hur de kastades hit och dit
i vattnet av de kalla och skoningslösa vågorna . . . Några
klättrade upp överst på vagnen som inte sjönk helt och de
hade det bekvämare, medan korna och oxarna sågs simma
till den strand som de hade kommit ifrån.’ [On the Mormon
Frontier: The Diary of Hosea Stout, sammanst av Juanita
Brooks, 2 del (1964) del 1, s 114; moderniserad stavning och
kommatering; se även del 1, s 117]. Slutligen drogs alla
människorna upp i båtar och fördes till den andra sidan.

5. Två veckor efter den första överresan frös hela floden till
is under en period. Även om isen var hal höll den för vagnar
och oxspann och gjorde överfarten lättare. Men det kalla
vädret orsakade mycket lidande när de heliga banade sig
fram genom snön. I lägret vid Sugar Creek på andra sidan
floden blåste en ihärdig vind snön till ett djup av omkring
två decimeter. Därefter orsakade ett töväder att marken blev
lerig. Omkring, ovanför och underifrån samverkade elemen-
ten för att åstadkomma en eländig omgivning för de 2000
heliga som trängde ihop sig i tält, vagnar och hastigt uppförda
vindskydd, medan de väntade på befallningen att fortsätta.

6. Den svåraste delen av resan var den första delen genom
Iowa. Hosea Stout rapporterade att han ’förberedde sig för
natten genom att uppföra ett tillfälligt tält av sängkläder.
Vid denna tidpunkt kunde min hustru knappt sitta upp och
min lille son var sjuk i hög feber och lade inte ens märke till
någonting av det som pågick’. [Juanita Brooks, On the Mormon
Frontier, del 1, s 117; moderniserad stavning och kommate-
ring]. Många andra heliga genomgick också stora lidanden”
(Vår arvedel, s 69–71).
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Förstå läsuppgiften
Den prövande vinterresan

Allt är väl
7. ”De heligas tro, mod och beslutsamhet bar dem igenom
kyla, hunger och anförvanters död. William Clayton ombads
att vara med i en av de första grupperna som lämnade Nauvoo,
och han lämnade sin hustru, Diantha, med sina föräldrar,
endast en månad innan hon födde sitt första barn. Hårda
marscher på leriga vägar och övernattning i kalla tält slet på
hans nerver samtidigt som han oroade sig för Dianthas hälsa.
Två månader senare visste han fortfarande inte om förloss-
ningen hade gått bra, men slutligen nåddes han av det glädje-
fyllda beskedet att en ’välskapt tjockis till pojke’ hade fötts.
Nästan genast när William nåddes av nyheten satte han sig
ner och skrev en sång som inte bara hade en speciell betydelse
för honom själv, utan som skulle komma att bli en sång av
inspiration och tacksamhet för kyrkans medlemmar genera-
tioner framöver. Sången hette ’Kom, kom Guds folk’, och de
berömda versraderna uttryckte hans egen tro och de tusentals
heligas tro som mitt under prövningarna sjöng: ’Allt är väl!
Allt är väl!’ [Se James B Allen, Trials of Discipleship: The Story
of William Clayton, a Mormon (1987), s 202.] På samma sätt
som de medlemmar som kom efter dem fann de den glädje
och den frid som är belöningen för uppoffringar och lydnad
i Guds rike” (Vår arvedel, s 71).

William Clayton skrev

orden till psalmen

”Kom, kom Guds folk”

Förstå läsuppgiften
Allt är väl

Slet på hans nerver (st 7) – Oroade och frustrerade honom

Milis (st 3) – SoldaterEvakueringen av (st 3) –
De heligas förflyttning från

Winter Quarters
8. ”Det tog de heliga 131 dagar att färdas de 50 milen från
Nauvoo till bosättningarna i västra Iowa, där de skulle
tillbringa vintern 1846–1847 och förbereda sig för färden till
Klippiga bergen. Denna erfarenhet lärde dem mycket om
resor som skulle bli till hjälp för dem att snabbare ta sig fram
de 160 milen över den väldiga amerikanska prärien, vilket
gjordes följande år på omkring 111 dagar.

9. Ett antal av de heligas bosättningar sträckte sig utmed båda
sidor om Missourifloden. Den största bosättningen, Winter
Quarters, låg på västra sidan, i Nebraska. Den blev snabbt ett
hem för omkring 3500 medlemmar av kyrkan, som bodde
i timmerhus och i jordkulor gjorda av pil och lös jord. Ända
upp till 2500 heliga bodde också i och omkring det dåvarande
Kanesville på Iowasidan av Missourifloden. Livet i dessa
bosättningar var nästan lika påfrestande som själva resan. På
sommaren led de av malaria. När vintern kom och färsk
mat inte längre fanns att få drabbades de av koleraepidemier,
skörbjugg, tandvärk, nattblindhet och svår diarré. Hundratals
människor dog.

10. Ändå gick livet vidare. Kvinnorna tillbringade sina dagar
med att städa, tvätta, stryka, sticka, skriva brev, laga sina
knappa måltider och ta hand om sina familjer, allt enligt
Mary Richards, vars make Samuel var på mission i Skottland.
Hon beskrev muntert de heligas göromål i Winter Quarters,
bland annat sådana aktiviteter som teologiska diskussioner,
danser, kyrkliga möten, fester och väckelsemöten.

Winter Quarters i Nebraska

11. Männen arbetade tillsammans och hade ofta samman-
komster för att diskutera färdplaner och den framtida platsen
för de heligas bosättning. De samarbetade regelbundet för
att driva ihop de hjordar som betade på prärien i utkanten av
lägret. De arbetade på fälten, vaktade bosättningens gränser,
byggde och drev en kvarn och gjorde vagnarna klara för
resan. Ofta led de av utmattning och sjukdom. En del av deras
arbete var ett osjälviskt kärleksarbete som när de beredde
åkrarna och planterade grödor som de efterföljande heliga
kunde skörda.

12. Brigham Youngs son John kallade Winter Quarters för
mormonismens ’Valley Forge’ (plats där viktiga händelser
inträffade under amerikanska inbördeskriget, ö a). Han bodde
i närheten av begravningsplatserna och bevittnade de ’små
sorgsna begravningsprocessioner som så ofta passerade vår
dörr’. Han erinrade sig ’hur fattig och enahanda’ hans familjs
diet på majsbröd, salt bacon och lite mjölk verkade. Han
sade att gröt och bacon blev så vämjeligt att det var som att
ta medicin och att han hade svårt att svälja det. [Se Russell
R Rich, Ensign to the Nations (1972), s 92.] Endast de heligas
tro och hängivenhet bar dem igenom denna prövande tid”
(Vår arvedel, s 71–72).
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Förstå läsuppgiften
Winter Quarters

Mormonbataljonen
13. ”Under de heligas vistelse i Iowa blev kyrkans ledare
ombedda av rekryterare i Förenta Staternas armé att bidra
med en grupp män till mexikanska kriget, som hade inletts i
maj 1846. Männen, som skulle komma att kallas mormon-
bataljonen, skulle marschera över den södra delen av nationen
till Kalifornien och få lön, kläder och mat. Brigham Young
uppmuntrade dem att delta eftersom det skulle göra det
möjligt att samla de fattiga från Nauvoo och att hjälpa enskilda
soldaters familjer. Samarbete med regeringen i denna strävan
skulle också visa kyrkans medlemmars lojalitet mot sitt land
och ge dem en godtagbar anledning till att tillfälligt slå läger
på allmän mark och indianmark. Så småningom kom 541 män
att följa sina ledares råd, och de förenade sig med bataljonen.
De åtföljdes av 33 kvinnor och 42 barn.

14. Prövningen att gå ut i krig blandades för bataljonens med-
lemmar med sorgen över att behöva lämna hustrur och barn
ensamma under en svår period. William Hyde reflekterade:

15. ’Tanken på att behöva lämna min familj vid denna svåra
tid var obeskrivlig. De var långt ifrån sin födelseplats, ute på
en ensam prärie med enbart en vagn som bostad, en skonings-
lös sol som gisslade dem, och med utsikterna att decembers
kalla vindar skulle finna dem på samma blåsiga, dystra plats.

16. Min familj bestod av hustru och två små barn, kvarläm-
nade med en åldrig far och mor och en bror. Större delen
av bataljonen lämnade kvar sina familjer . . . När vi åter skulle
möta dem visste bara Gud. Trots det ville vi inte klaga.’
[Readings in LDS Church History: From Original Manuscripts,
sammanst av William E Berrett och Alma P Burton, 3 del (1965),
del 2, s 221].

17. Bataljonen marscherade 327 mil mot sydväst till
Kalifornien. Man led brist på mat och vatten, fick otillräckligt
med vila och läkarvård och led av marschens höga tempo.
De fungerade som ockupationstrupper i San Diego, San
Luis Rey och Los Angeles. Vid slutet av årets värvning blev 

Mormonismens ”Valley
Forge” (st 12) – En plats där
många mormoner led och
dog. De heligas situation
liknade den i Valley Forge
där många amerikanska
soldater under det
amerikanska frihetskriget
hade lidit och dött

Vämjeligt (st 12) – Äckligt,
avskyvärt

Jordkulor (st 9) – Ett hem som
grävts i en kulle och täckts
med grenar och torkad lera

Skörbjugg (st 9) –
En sjukdom som orsakas
av brist på vitamin C

Teologiska (st 10) – Religiösa

Väckelsemöten (st 10) –
Möten under en period med
förnyat religiöst intresse

de hemförlovade och fick förenas med sina familjer. Deras
ansträngningar och lojalitet mot Förenta Staternas regering
vann deras ledares respekt.

18. Efter hemförlovningen stannade många av bataljonens
medlemmar kvar i Kalifornien för att arbeta under en säsong.
Ett antal av dem gav sig iväg norrut till American River och
var anställda vid John Sutters sågverk när guld upptäcktes där
år 1848, vilket plötsligt framkallade den berömda kaliforniska
guldrushen. Men de sista dagars heliga bröderna stannade
inte i Kalifornien för att utnyttja detta tillfälle att bli rika.
Deras hjärtan var hos deras bröder och systrar som kämpade
sig fram västerut över de amerikanska slätterna till Klippiga
bergen. En av dem, James S Brown, förklarade:

19. ’Jag har aldrig sett det där rika stället på jorden igen, ej
heller beklagar jag det, för jag har alltid haft en högre mål-
sättning än guld . . . Några kanske tycker att vi var blinda för
våra egna möjligheter. Men efter mer än fyrtio år ser vi tillbaks
utan att känna ånger, även om vi såg rikedom i landet och
hade många anledningar att stanna. Folk sade: ’Här finns
guld på berggrunden, guld på kullarna, guld i bäckarna, guld
överallt . . . och snart kan ni göra er en privat förmögenhet.’
Alla insåg vi det. Men ändå kallade plikten, vår ära stod på
spel, vi hade ingått ett förbund med varandra, det handlade
om en princip; för oss var Gud och hans rike det viktigaste.
Vi hade vänner och släktingar i vildmarken, ja, i ett okänt, öde
land, och vem visste hur de hade det? Inte vi. Därför gällde
plikten framför nöjet, framför rikedomen, och med denna
intensiva känsla anträdde vi vår färd’ [James S Brown, Giant of
the Lord: Life of a Pioneer (1960), s 120]. Dessa bröder visste att
Guds rike var av långt större värde än något av det materiella
som denna värld har att erbjuda och valde kurs i enlighet
härmed” (Vår arvedel, s 73–74).

Förstå läsuppgiften
Mormonbataljonen

Ockupationstrupper (st 17) –
Soldater som beskyddar ett
erövrat område

Hemförlovade (st 18) –
Utskrivna, hemsända

Bataljon (underrubrik) –
En stor grupp med soldater,
trupper
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De heliga på Brooklyn
20. ”Även om större delen av de 
heliga flyttade till Klippiga bergen
genom att ta sig landvägen från
Nauvoo, tog sig en grupp heliga
från östra Förenta Staterna fram
över havet. Den 4 februari 1846
gick 70 män, 68 kvinnor och 100
barn ombord på skeppet Brooklyn
och seglade från New Yorks hamn
på en 2700 mil lång resa till Kaliforniens kust. Under deras
resa föddes två barn, som fick namnen Atlantic och Pacific,
och 12 människor dog.

21. Den sex månader långa resan var mycket besvärlig.
Det var fullpackat med passagerare i tropikernas hetta och
de hade bara dålig mat och dåligt vatten. Efter att ha rundat
Kap Horn gjorde de ett uppehåll på ön Juan Fernandez för att
vila upp sig i fem dagar. Caroline Augusta Perkins berättade:
’Att få se land och ännu en gång känna fast mark under
fötterna var en sådan befrielse från livet ombord att vi tack-
samt njöt av det.’ De badade och tvättade sina kläder i friskt
vatten, samlade frukt och potatis, fångade fisk och ål och
strövade omkring på ön och utforskade en ’Robinson Crusoe-
grotta’ [Caroline Augusta Perkins, citerad i ”The Ship Brooklyn
Saints”, Our Pioneer Heritage (1960), s 506].

22. Den 31 juli 1846, efter en resa präglad av svåra stormar,
brist på mat och långa dagars segling, anlände de till San
Francisco. Några stannade kvar och upprättade en koloni
som de kallade ’New Hope’, medan andra färdades österut
över bergen för att förena sig med de heliga i Great Basin”
(Vår arvedel, s 74–75).

Förstå läsuppgiften
De heliga på Brooklyn

Insamlingen fortsätter
23. ”Från alla delar av Amerika och från många nationer,
med många olika fortskaffningsmedel, till häst eller till fots,
lämnade trofasta nyomvända sina hem och födelseplatser
för att förena sig med de heliga och påbörja den långa färden
till Klippiga bergen.

24. I januari 1847 utfärdade president Brigham Young det
inspirerade ’Herrens ord och vilja beträffande Israels läger’
(L&F 136:1), vilket kom att utgöra den författning som styrde
pionjärernas färd västerut. Kompanier organiserades och
beordrades att ta hand om sina änkor och faderlösa. Umgänget
mellan människor skulle vara fritt från ondska, girighet
och stridigheter. Människorna skulle vara lyckliga och visa sin
tacksamhet genom musik, bön och dans. Genom president
Young sade Herren till de heliga: ’Gån och gören såsom jag
sagt. Frukten icke för fienderna . . .’ (L&F 136:17).

Great Basin (st 22) –
Det geografiska område dör
större delen av Utah och
Nevada ligger

Tropikerna (st 21) – Länder i
närheten av ekvatorn

25. När det första pionjärkompaniet förberedde sig för att
lämna Winter Quarters återvände Parley P Pratt från sin
mission i England och rapporterade att John Taylor var på väg
med en gåva från de heliga i England. Nästa dag anlände
broder Taylor med tiondepengar som skickats av dessa med-
lemmar för att hjälpa resenärerna, ett bevis på deras kärlek
och tro. Han medförde också vetenskapliga instrument som
visade sig ovärderliga när det gällde att kartlägga pionjä-
rernas färd och att hjälpa dem få kunskap om terrängen. Den
15 april 1847 gav sig det första kompaniet iväg, med Brigham
Young som ledare. Under de nästkommande två decennierna
skulle de komma att åtföljas av ungefär 62000 heliga som
färdades över prärien i vagnar och med handkärror för att
samlas i Sion.

26. Underbara syner såväl som umbäranden väntade dessa
resenärer. Joseph Moenor erinrade sig att det ’var svårt’ att
komma till Saltsjödalen. Men han såg sådant som han aldrig
sett förut – väldiga hjordar av bisonoxar och stora cederträd på
kullarna. [Se Utah Semi-Centennial Commission, The Book
of the Pioneers (1897), 2 del, del 2, s 54; i LDS Church Archives.]
Andra mindes åsynen av vidsträckta fält med blommande
solrosor.

27. De heliga hade också trosstärkande upplevelser som
minskade de fysiska påfrestningarna. Efter en lång dags färd
och ett mål mat tillagat över den öppna elden samlades män
och kvinnor i grupper för att diskutera dagens händelser.
De talade om evangeliets principer, sjöng, dansade och bad
tillsammans.

28. Döden drabbade de heliga med jämna mellanrum när de
långsamt banade sig fram västerut. Den 23 juni 1850 bestod
familjen Crandall av 15 personer. I slutet av veckan hade sju
avlidit i den fruktade sjukdomen kolera. Under de nästkom-
mande fem dagarna avled ytterligare fem familjemedlemmar.
Och den 30 juni avled syster Crandall i barnsäng tillsammans
med sin nyfödda baby.

29. Trots att de heliga fick utstå stora lidanden under sin
resa till Saltsjödalen, rådde en anda av enighet, samarbete
och optimism. Sammansvetsade genom sin tro och hängiven-
het mot Herren fann de glädje mitt i sina prövningar” (Vår
arvedel, s 75–76).

Förstå läsuppgiften
Insamlingen fortsätter

Detta är den rätta platsen
30. ”Den 21 juli 1847 gick Orson Pratt och Erastus Snow i det
första pionjärkompaniet som de första emigranterna in i
Saltsjödalen. De såg gräs så djupt att man kunde vada igenom
det, lovande jordbruksland och ett flertal mindre floder som
slingrade sig fram genom dalen. Tre dagar senare kördes
Brigham Young, som låg sjuk i bergsfeber, i sin vagn till dalens

Författning (st 24) –
Skriven lag

Girighet (st 24) – Själviskhet

Fortskaffningsmedel (st 23) –
Typer av fordon
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mynning. När president Young betraktade utsikten gav han
sin profetiska välsignelse till resan: ’Det är tillräckligt. Detta är
den rätta platsen.’

”Detta är den rätta platsen”

31. När de efterföljande heliga dök upp mellan bergen
skådade de också sitt förlovade land! Denna dal med dess
saltsjö som glittrade i solen hade varit föremål för syner och
profetior, det var det land som de och tusentals efter dem
drömde om. Detta var deras fristad, den plats där de skulle
bli ett mäktigt folk mitt bland Klippiga bergen.

32. Flera år senare beskrev en nyomvänd från England, Jean
Rio Griffiths Baker, de känslor hon fick när hon såg ut över
Salt Lake City för första gången. ’Staden . . . är byggd i kvadra-
ter eller kvarter som de kallar dem här. Vart och ett består av
tio tunnland och är uppdelat i åtta tomter, varje tomt med ett
hus. Jag stod och tittade, kunde knappt analysera mina känslor,
men jag tror att det som dominerade var känslor av glädje
och tacksamhet för det beskydd jag och de mina haft under
vår långa och farliga resa’ [”Jean Rio Griffiths Baker Diary”,
29 sep 1851; i LDS Church Archives]” (Vår arvedel, s 76–77).
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Förstå läsuppgiften
Detta är den rätta platsen

Kan man följa mormonernas pionjärled idag?
Det går att följa en lång sträcka av mormonernas pionjärled
idag och det finns guideböcker med kartor till hjälp för
intresserade resenärer. En del av leden ägs av kyrkan och
besökscentrer har byggts för att hjälpa resenärer hitta vägen.
Större delen av leden tillhör emellertid statliga och lokala
regeringar, eller enskilda medborgare, varav en del tillåter
besökare på sin egendom. De som följer leden måste lyda de
lokala lagarna och respektera ägarnas rättigheter.

Studera läsuppgiften
Gör följande aktiviteter (A–B) när du studerar ”Färden
västerut (1845–1847)”.

Skriv in dig själv i berättelsen

Utgå från informationen och de berättelser som du har läst
och skriv en kort berättelse om ditt liv, som om du tillhörde de
pionjärer som färdades från Nauvoo till Saltsjödalen. I denna
berättelse kan ingå uttåget från Nauvoo, färden över Iowa,
livet i Winter Quarters, färden över slätterna och ankomsten
till Stora Saltsjödalen. Skriv om de upplevelser som du och
din familj var med om, människor ni mötte och de platser ni
såg under färden.

Lättare nu än då?

1. Skriv upp de datum som nämns i läsmaterialet till ”Färden
västerut (1845–1847)”, i kronologisk ordning. Bredvid varje
datum skriver du vad som hände.

2. Tror du att det är lättare att leva efter evangeliet idag än det
var på 1840-talet? Skriv ett kort stycke som förklarar varför
eller varför inte.

B

A

Fristad (st 31) – En fridfull och trygg plats
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Den 11 januari 1847, nästan ett år efter uttåget från
Nauvoo, skrev president Brigham Young: ”Jag berättade
för bröderna att jag natten innan drömde att jag såg
Joseph, profeten, och att jag samtalade med honom . . .
Vi diskuterade öppet bästa sättet att organisera kompanier
till uttåget, o s v” (Manuscript History of Brigham
Young, 1846–1847, sammanst av Elden J Watson [1971],
s 501–502). Tre dagar senare kom president Young
samman med sju medlemmar av de tolv apostlarnas
kvorum i äldste Heber C Kimballs hem i Winter Quarters i
Nebraska. De diskuterade hur de skulle förbereda sig för
resan ut i ödemarken. Den kvällen tog president Brigham
Young emot ”Herrens ord och vilja” genom uppenbarelse
och den tillkännagavs för de heliga.

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 136

Läran och förbunden 136:34–36 – ”Det folk som
utdrivit eder”
Förenta Staternas inbördeskrig utkämpades mellan de norra
staterna och de södra staterna från 1861 till 1865. Kriget utkäm-
pades främst över frågan om statliga rättigheter och slaveriet
(se L&F 87:1–7; 130:12–13). Fler människor från Förenta
Staterna dog i det kriget än det totala antalet människor som
dött i alla andra krig som landet deltagit i. När kriget hade
rasat i nästan ett år sade president Brigham Young att de heliga
hade det mycket bättre i västern: ”Hade vi inte blivit förföljda
skulle vi nu befinna oss mitt i det krig och den blodsutgjutelse
som ödelägger nationen, istället för på den plats vi nu är,
bekvämt belägna i våra fridfulla boplatser i dessa tysta,
avlägsna berg och dalar . . . Jag ser Guds hand i vår nuvarande
trygghet. Vi är storligen välsignade, storligen gynnade och
storligen upphöjda, medan våra fiender, som försökte förgöra
oss, blir ödmjukade” (Journal of Discourses, del 10, s 38–39).

Studera skrifterna
Gör aktivitet A samt aktivitet B eller C när du studerar Läran
och förbunden 136.

Födslosmärtorna (v 35) –
Håller på att föda

Tuktan (v 31) –
Tillrättavisning

Förkrossade (v 33) –
Ångerfulla, botfärdiga

Läran och 
förbunden 136

”Hela folket . . . 
skola bilda kompanier”

Skriv en lista med familjeregler

Föreställ dig att din familj färdas med pionjärerna. Utgå från
instruktionerna i Läran och förbunden 136:1–32 och skriv upp
tio familjeregler som du skulle vilja rekommendera att din
familj följde under resan. Bredvid varje regel skriver du upp
den vers där den återfinns.

Gör en översikt

Läs Läran och förbunden 136:3, 12–15 och rita en översikt som
visar hur de heliga skulle organisera sig för färden västerut.

”Det folk som utdrivit eder”

Ta reda på och skriv upp åtminstone fem lärdomar ur Läran
och förbunden 136:33–42 som förklarar varför profeten Joseph
Smith dödades, och vad som skulle hända i Amerikas Förenta
Stater till följd av hans död och förföljelsen av de heliga.

När pionjärerna först kom till Saltsjödalen var den till
stora delar obebodd och mycket avlägsen och isolerad.
Jämfört med de välvattnade gårdar som de hade lämnat
bakom sig i de östra staterna var den praktiskt tagen en
öken. Att bosätta sig där skulle kräva tro och ansträng-
ningar, men de heliga trodde att de med Guds hjälp skulle
kunna lyckas. I slutet av 1847 hade över två tusen heliga
anlänt till Saltsjödalen och nästan tolv tusen väntade
i Winter Quarters i Nebraska och andra bosättningar i
Iowa på att förena sig med dem. Under president Brigham
Youngs inspirerade ledarskap fortsatte de sista dagars
heliga att samlas bland Klippiga bergen, erövrade öknen,
upprättade säkra bosättningar och förde modigt ut
Jesu Kristi evangelium till många av världens nationer.

HANS LIV (1801–1877)

1801 Föds den 1 juni som son 
till John och Abigail Howe 
Young i Whitingham, 
Vermont

1824 23 år. Gifter sig med Miriam 
Works den 8 oktober. 
Hon avlider 1832

1832 30 år. Döps den 
14 april i sin egen 
kvarndamm i närheten av Mendon i New York

1832–1833 31–32 år. Utför en mission i Kanada och leder en
liten grupp nyomvända till Kirtland i Ohio

President 
Brigham Young

Bygg en fristad för Guds rike

C

B

A
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De heliga bosätter sig i Utah
1. ”Efter att framgångsrikt ha fört det första kompaniet heliga
över prärien till Utah inriktade sig president Brigham Young
nu på att upprätta Guds rike i öknen. Genom hans vision
och ledarskap blev det som en gång var en öde öken en blom-
strande civilisation och en tillflyktsort för de heliga. Hans
rättframma ledarskap hjälpte de heliga att inse vilka möjlig-
heter som fanns i deras nya hem och ledde dem framåt i deras
strävan att bygga Guds rike.

1834 32 år. Gifter sig med Mary Ann Angell den
18 februari. Hon avlider 1882

1835 33 år. Ordineras den 14 februari till en av de första
medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum av
de tre vittnena till Mormons bok – Oliver Cowdery,
David Whitmer och Martin Harris

1839–1841 38–40 år. Verkar som missionär i Storbritannien

1840 38 år. Inröstas som president för de tolv
apostlarnas kvorum den 14 april

1844 43 år. Blir ledare för kyrkan som president för
de tolv apostlarnas kvorum efter profeten Joseph
Smiths död den 27 juni

1846–1847 44–46 år. Leder uttåget västerut till Saltsjödalen
och återvänder sedan till Winter Quarters i
Nebraska

1850–1858 49–57 år. Verkar som Utahs förste guvernör

1853 51 år. Lägger hörnstenen till Salt Lake-templet

1877 76 år. Avlider den 29 augusti i Salt Lake City efter
att ha presiderat över kyrkan i mer än trettio år

HANS TID SOM PRESIDENT (1844–1877)

1846–1847 Leder de heliga ut från Nauvoo i Illinois

1849 Organiserar Söndagsskolans program

1850 Sänder missionärer till Skandinavien, Frankrike,
Italien, Schweiz och Hawaii

1851 Kyrkans medlemmar påbörjar över 350
bosättningar i västra Förenta Staterna och i Kanada
och Mexico. Mormons bok översätts för första
gången till danska.

1853 Byggandet av Salt Lake-templet påbörjas

1867 Tabernaklet i Salt Lake byggs klart. Kyrkans
generalkonferenser hålls där

1869 Organiserar kyrkans första program för unga
kvinnor

1875 Organiserar kyrkans första program för unga män

1877 Templet i S:t George invigs

2. Två dagar efter det första kompaniets ankomst klättrade
Brigham Young och flera av de tolv upp på en rund klippa,
på den bergsluttning som president Young hade sett i en
syn innan han lämnade Nauvoo. De såg ut över hela den
väldiga dalen och profeterade att alla världens nationer skulle
välkomnas till denna plats och att de heliga här skulle åtnjuta
framgång och fred. De kallade kullen för Ensign Peak (’baner-
toppen’) efter det skriftställe i Jesaja som utlovade: ’Han skall
resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av
Israel’ (Jesaja 11:12) [Se Journal of Discourses, del 13, s 85–86.]

3. President Youngs första offentliga åtgärd, den 28 juli 1847,
var att utse en central plats för templet och att sätta män
i arbete med att planera dess form och konstruktion. När
han satte ner sin käpp på den utvalda platsen sade han: ’Här
ska vi bygga ett tempel åt vår Gud.’ Detta tillkännagivande
måste ha tröstat de heliga, som bara en kort tid dessförinnan
hade tvingats att upphöra med sin tempeltjänst när de
lämnade Nauvoo.

4. I augusti återvände kyrkans ledare och större delen av
första pionjärkompaniet till Winter Quarters för att förbereda
sina familjer för att komma till dalen nästa år. Strax efter
sin ankomst kände Brigham Young och de tolvs kvorum att
tiden var inne att omorganisera första presidentskapet. Som
president för de tolv apostlarnas kvorum blev Brigham Young
inröstad som kyrkans president. Han valde Heber C Kimball
och Willard Richards som sina rådgivare, och de heliga stödde
enhälligt sina ledare” (Vår arvedel, s 81–82).

Heber C Kimball Brigham Young Willard Richards

Förstå läsuppgiften
De heliga bosätter sig i Utah

Det första året i dalen
5. ”Ytterligare två kompanier med heliga anlände till
Saltsjödalen före slutet av sommaren 1847, och de nästan 2000
medlemmarna organiserades till Salt Lakes stav. Man sådde
sent och skörden var knapp, och under våren var det många
som led brist på mat. John R Young, som var en ung pojke vid
denna tidpunkt, skrev:

6. ’När gräset började växa hade hungersnöden blivit
svår. I flera månader hade vi inte något bröd. Oxkött, mjölk,
svinmolla, segoliljor och tistlar utgjorde vår föda. Jag var
herdepojke och när jag var ute och höll vakt över boskapen
brukade jag äta tistelstjälkar tills min mage var lika full
som en komage. Till sist blev hungern så stark att min far
tog ner den gamla av fåglar sönderhackade oxhuden från
grenen och den förvandlades till den mest delikata soppa

Baner (st 2) – Flagga eller fana som människor samlas runt
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och avnjöts av familjen som en verklig festmåltid’ [John
R Young, Memoirs of John R Young (1920), s 64]. Nybyggarna
samarbetade frivilligt och delade med sig till varandra och
kunde sålunda överleva denna svåra tid.

7. I juni 1848 hade nybyggarna odlat upp mellan fem och sex
tusen tunnland åkerjord, och dalen började se grön och
yppig ut. Men till de heligas förfäran började horder av svarta
gräshoppor att slå sig ner på åkrarna. Nybyggarna gjorde
allt de förmådde. De byggde diken och riktade vattenstrålar
mot gräshopporna. De slog på insekterna med pinnar och
kvastar och försökte bränna dem, men deras ansträngningar
var resultatlösa. Gräshopporna fortsatte att anlända i till synes
ändlösa skaror. Patriarken John Smith, president för Salt
Lakes stav, utlyste en dag för fasta och bön. Snart visade sig
stora flockar med fiskmåsar på himmelen och slog ner på
gräshopporna. Susan Noble Grant sade om denna erfarenhet:
’Till vår förvåning tycktes fiskmåsarna häftigt sluka de
krälande, hoppande gräshopporna.’ De heliga såg på med
glädje och förundran. Deras liv hade blivit räddade [Carter E
Grant, The Kingdom of God Restored (1955), s 446]. De heliga såg
på med glädje och förundran. Deras liv hade blivit räddade.

8. De heliga arbetade med energi och tro, trots sina svåra
omständigheter, och snart hade de gjort stora framsteg. En
resenär på väg genom Salt Lake City i september 1849 berömde
dem med följande ord: ’Jag har aldrig vistats bland ett mer
ordningsamt, flitigt och civiliserat folk än detta, och det är
otroligt hur mycket de har uträttat här i öknen på så kort tid.
I denna stad med omkring fyra till fem tusen invånare har
jag aldrig mött en enda dagdrivare, eller någon som liknar en
lätting. De ser ljust på skördeutsikterna, och i allt man ser
finns en anda och energi som inte går att jämföra med någon
annan stad jag varit i’ [B H Roberts, Life of John Taylor (1963),
s 202]” (Vår arvedel, s 82–83).

Förstå läsuppgiften
Det första året i dalen

Lätting (st 8) – Person som
är lat

Herdepojke (st 6) – Pojke
som tog hand om korna

Dagdrivare (st 8) – Person
som inte arbetar

Forskningsuppdrag
9. ”På sensommaren 1848 företog president Brigham Young
återigen resan från Winter Quarters till Saltsjödalen. När han
anlände insåg han att de heliga behövde alla de resurser som
fanns att tillgå i deras nya omgivning. De lärde sig mycket
av indianerna som bodde i området, men president Young
skickade också ut kyrkans medlemmar på forskningsuppdrag
för att upptäcka de medicinska egenskaperna hos växter och
de naturresurser som fanns tillgängliga.

10. Han skickade ut andra grupper på forskningsuppdrag för
att finna platser för bosättningar. Under sina färder fann dessa
medlemmar mineraltillgångar, rikligt med skog, vattentill-
gångar, och grässlätter, och dessutom lämpliga områden för
bosättningar. För att motverka markspekulation varnade
profeten de heliga för att stycka upp sin tilldelade egendom
och sälja den till andra. Markområdet var deras förvaltarskap
och skulle tas om hand på ett klokt och idogt sätt, och inte
användas för ekonomisk vinning.

11. På hösten 1849 upprättades den ständiga emigrations-
fonden under ledning av president Young. Dess syfte var att
hjälpa de fattiga som inte hade tillräckligt med medel att
ta sig till den plats där kyrkan hade sitt högkvarter. Genom
stora uppoffringar bidrog många heliga till fonden, och
som resultat härav kunde tusentals medlemmar ta sig till
Saltsjödalen. De som hade fått hjälp förväntades så fort
som möjligt betala tillbaka kostnaden för denna hjälp. Dessa
fonder användes sedan för att hjälpa andra. Genom denna
gemensamma ansträngning kunde de heliga vara till
välsignelse för de behövande” (Vår arvedel, s 83–84).

Förstå läsuppgiften
Forskningsuppdrag

Handkärrekompanier
12. ”På 1850-talet beslutade sig kyrkans ledare för att bilda
handkärrekompanier för att reducera kostnaderna, så att den
ekonomiska hjälpen kunde utsträckas till största möjliga antal

Förvaltarskap (st 10) –
Handhavande av annan
persons egendom

Medicinska egenskaperna
(st 9) – Läkande

Markspekulation (st 10) –
Uppköp av landområden för
att kunna sälja dem på nytt
med vinst
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emigranter. De heliga som färdades på detta sätt lade endast
50 kilo mjöl och begränsad proviant och få tillhörigheter i en
kärra och drog sedan kärran över slätterna. Mellan 1856
och 1860 färdades tio handkärrekompanier till Utah. Åtta av
kompanierna lyckades nå Saltsjödalen, men två av dem,
Martins och Willies handkärrekompanier, fastnade i den tidiga
vintern och många heliga bland dem dukade under.

13. Nellie Pucell, som var pionjär i ett av dessa olycksdrab-
bade kompanier, fyllde tio år på prärien. Båda hennes föräldrar
avled under resan. När gruppen närmade sig bergen var
vädret bitande kallt, matransonerna uttömda, och de heliga
alltför försvagade av hunger för att kunna fortsätta. Nellie
och hennes syster orkade inte längre. När de nästan hade gett
upp hoppet kom kompaniets ledare till dem i en vagn. Han
placerade Nellie i vagnen och uppmanade Maggie att gå
bredvid den, och hålla fast i vagnen för att få stöd. Maggie var
lyckosam eftersom den framtvingade rörligheten förhindrade
att hon fick köldskador.

14. När de nådde fram till Salt Lake City, och man tog av Nellie
skor och strumpor som hon hade haft på sig över prärien,
följde skinnet med till följd av köldskadorna. Denna modiga
flickas fötter blev smärtsamt amputerade och hon gick på
knäna under resten av sitt liv. Hon gifte sig senare och födde
sex barn, tog hand om sitt eget hem och fostrade en fin barna-
skara. [Se ”Story of Nellie Pucell Unthank”, Heart Throbs of
the West, sammanst av Kate B Carter, 12 del (1939–1951), del 9,
s 418–420.] Den hängivenhet hon visade trots den situation
hon befann sig i, och omtanken från dem som tog hand
om henne, exemplifierar den tro och villighet att göra uppoff-
ringar som kännetecknade dessa tidiga medlemmar av
kyrkan. Deras exempel är en arvedel av tro till alla heliga
som följer dem.

15. En man som färdades över prärien i Martins handkärre-
kompani bodde i Utah i många år. En dag befann han sig
bland en grupp människor som häftigt kritiserade kyrkans
ledare för att de hade tillåtit de heliga att färdas över slätterna
med endast den utrustning och beskydd som ett handkärre-
kompani erbjuder. Den gamle mannen lyssnade tills han inte
längre kunde bärga sig. Då reste han sig upp och sade med
stor rörelse:

16. ’Jag var med i det kompaniet och min hustru var med . . .
Vårt lidande var långt större än ni kan föreställa er och
många dog av kyla och svält, men har ni någonsin hört någon
av dem som överlevt detta kompani uttala ett kritiskt ord . . .
Vi överlevde med den absoluta kunskapen att Gud lever, för i vår
djupaste nöd lärde vi känna honom.

17. Jag har dragit min handkärra när jag var så svag och trött
av sjukdom och brist på mat att jag knappt kunde ta ett steg
till. Jag har tittat framför mig och sett en sandremsa eller en
sluttning och sagt till mig själv att jag bara kan gå så långt och
där måste jag ge upp, för jag kan inte dra lasten genom den . . .
Jag har gått vidare till denna sandremsa och när jag nått
fram till den började kärran att skjuta på mig. Jag såg tillbaks
många gånger för att se vem det var som sköt på kärran,
men jag kunde inte se någon med mina ögon. Då visste jag att
Guds änglar var där.

18. Sörjde jag över att jag valde att komma med handkärra?
Nej. Varken då eller en enda minut av mitt liv sedan dess.
Priset vi betalade för att lära känna Gud var en förmån att få betala,
och jag är tacksam över att jag fick förmånen att vara med i Martins
handkärrekompani’ [William Palmer, citerad i David O McKay,
”Pioneer Women”, Relief Society Magazine, jan 1948, s 8].

19. Vår psalmbok innehåller en sång om de tidiga medlemmar
av kyrkan som modigt tog emot evangeliet och färdades lång-
väga för att bo i civilisationens utkanter:

20. ’Kom, hjälp till att riket bygga
och upprätta Sions land.
Då på jord vi lever trygga
under Herrens ömma hand.
Vi får då tillsammans vara
med de kära här på jord,
med en trofast, älskad skara
glädja oss i Herrens ord.’

21. Deras exempel lär oss hur vi ska leva med större tro och
mod i vårt eget land:

22. ’Verka blott till Herrens ära,
du som bygger Sions stad.
Att förkunna Kristi lära
gå med Andens kraft åstad.
Gud i glädje blickar neder
när en själ sig omvänt har
och i trohet sig bereder
att i Sion stanna kvar’
[”Kom, hjälp till att riket bygga”, Psalmer, nr 21]”
(Vår arvedel, s 77–78, 80).

Förstå läsuppgiften
Handkärrekompanier

I civilisationens utkanter
(st 19) – De mest avsides
liggande bosättningarna

Dukade under (st 12) – Dog

Arvedel (st 14) – Någonting
av stort värde som förs
vidare från generation till
generation
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Missionärer tar emot kallelsen
23. ”När luften fylldes av ljudet från 
arbete och vardagsliv riktade presi-
dent Brigham Young sin uppmärk-
samhet på kyrkans angelägenheter.
Vid den generalkonferens som
ägde rum den 6 oktober 1849 utsåg
han flera medlemmar av de tolv,
tillsammans med nyligen kallade
missionärer, att verka som missionärer
i främmande länder. De accepterade
dessa kallelser även om det innebar att
de lämnade bakom sig sina familjer,
sina nya hem och många oavslutade
uppgifter. Erastus Snow och flera
äldster öppnade missionsarbetet i
Skandinavien, medan Lorenzo Snow
och Joseph Toronto reste till Italien.
Addison och Louisa Barnes Pratt
återvände till Addisons tidigare arbetsområde på Sällskaps-
öarna. John Taylor kallades till Frankrike och Tyskland.
När missionärerna färdades österut passerade de de heliga
som var på väg till det nya Sion i Klippiga bergen.

24. På sitt arbetsfält fick missionärerna bevittna underverk,
och de döpte många människor in i kyrkan. När Lorenzo
Snow, som senare blev president för kyrkan, predikade i
Italien såg han en döende treåring. Han såg en möjlighet att
bota barnet och att öppna människornas hjärtan i det området.
Den kvällen bad han länge och uppriktigt om Guds vägled-
ning, och följande dag fastade och bad han och hans kamrat
för pojken. Samma eftermiddag smorde och välsignade de
pojken och uppsände en tyst bön om att få hjälp i sina ansträng-
ningar. Pojken sov fridfullt hela natten och blev mirakulöst
botad. Ryktet om denna helbrägdagörelse spred sig över
Piedmonts dalar i Italien. Dörrar öppnades för missionärerna
och de första dopen i området ägde rum [Se Francis M Gibbons,
Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of God (1982), s 64].

25. I augusti 1852, vid en särskild konferens i Salt Lake City,
kallades 106 äldster på mission till länder över hela världen.
Dessa missionärer, och de som kallades senare, predikade
evangeliet i Sydamerika, Kina, Indien, Spanien, Australien,
Hawaii och södra Stilla havet. I de flesta av dessa områden
hade missionärerna ingen omedelbar framgång. Emellertid
sådde de frön som resulterade i att många blev medlemmar
av kyrkan genom senare missionsarbete.

26. Äldste Edward Stevenson kallades till Gibraltarmissionen
i Spanien. Denna kallelse innebar att han återvände till sin
födelseplats, där han modigt förkunnade det återställda evan-
geliet för sina landsmän. Han greps för att han predikade och
tillbringade en tid i fängelse, tills myndigheterna upptäckte
att han undervisade vakterna och nästan omvänt en av dem.
När han släppts fri döpte han två människor in i kyrkan och
i januari 1854 hade en gren med tio medlemmar organiserats.
Trots att sex medlemmar hade gett sig av för att tjänstgöra
i brittiska armén i Asien, hade grenen arton medlemmar i juli,
däribland en sjuttio, en äldste, en präst och en lärare, vilket

gav grenen det ledarskap som den behövde för att fortsätta att
tillväxa. [Se ”The Church in Spain and Gibraltar”, Friend,
maj 1975, s 33.]

27. Lokala regeringar i franska Polynesien körde ut missio-
närerna år 1852. Men de nyomvända heliga höll kyrkan vid
liv fram till dess att ytterligare missionsarbete kunde utföras
1892. Äldsterna Tihoni och Maihea var särskilt ståndaktiga
eftersom de hellre än att förneka sin tro uthärdade fängelse-
vistelser och andra prövningar. Dessa strävade båda efter att
hålla de heliga aktiva och trofasta mot evangeliet. [Se R Lanier
Britsch, Unto the Islands of the Sea: A History of the Latter-day
Saints in the Pacific (1986), s 21–22.]

28. För dem som blev medlemmar av kyrkan utanför Förenta
Staterna var detta den tid då man samlades till Sion, vilket var
detsamma som att färdas med båt till Amerika. Elizabeth och
Charles Wood seglade år 1860 från Sydafrika, där de hade
arbetat i flera år för att få pengar till sin resa. Elizabeth skötte
huset åt en förmögen man, och hennes make gjorde tegel-
stenar, tills de hade fått de behövliga medlen. Elizabeth bars
ombord på en båt 24 timmar efter det att hon fött en son och
hon tilldelades kaptenens hytt så att hon kunde ha det mera
bekvämt. Hon var mycket sjuk under resan, var två gånger
nära att avlida, men överlevde och bosatte sig i Fillmore i Utah.

29. Missionärerna blev mycket älskade av de heliga i de länder
där de verkade. Joseph F Smith blev allvarligt sjuk i hög feber
i slutet av sin mission på Hawaii år 1857, vilket i tre månader
hindrade honom att arbeta. Han fick förmånen att komma
under Ma Mahuhiis omvårdnad, en trofast hawaiiansk sista
dagars helig. Hon tog hand om Joseph som om det vore hennes
egen son, och ett starkt kärleksband utvecklades mellan de
två. Åratal senare, när Joseph F Smith var president för kyrkan,
besökte han Honolulu. Strax efter sin ankomst lade han märke
till en gammal blind kvinna som fördes in. Hon hade några
fina bananer i handen som gåva. Han hörde hennes rop:
”Iosepa, Iosepa” (Joseph, Joseph). Omedelbart sprang han
fram till henne och kramade och kysste henne många gånger,
klappade henne på huvudet och sade: ’Mama, Mama, min
kära gamla Mama’ [Se Charles W Nibley, ”Reminiscences of
President Joseph F Smith”, Improvement Era, jan 1919, s 193–194]”
(Vår arvedel, s 84–86).

Förstå läsuppgiften
Missionärer tar emot kallelsen

Kallelser att kolonisera
30. ”Många samhällen i Utah och södra Idaho, och senare
i delar av Arizona, Wyoming, Nevada och Kalifornien,
grundlades av enskilda personer och familjer som hade kallats
vid generalkonferenser. President Brigham Young ledde
grundandet av dessa samhällen, där tusentals nybyggare
bodde och brukade jorden.

Hytt (st 28) – Sovplats på båt

169



31. Under hans livstid koloniserades hela Saltsjödalen och
många omgivande områden. År 1877, när Brigham Young
avled, hade mer än 350 kolonier grundlagts, och år 1900 var
antalet nästan 500. Brigham Henry Roberts, en tidig auktoritet
i kyrkan, anmärkte att framgången med mormonernas kolo-
nisering härrörde från ’folkets lojalitet mot sina ledare, och
[deras] osjälviska och hängivna personliga uppoffringar’ för
att genomföra de uppdrag de fått av president Young [citerad
i Russell R Rich, Ensign to the Nations (1972), s 349]. Kolonis-
terna uppoffrade sin materiella bekvämlighet, umgänget med
vänner och ibland sina liv för att följa Herrens profet.

32. Vid generalkonferensmöten läste president Young upp
namnen på de bröder och deras familjer som kallades att
flytta till avsides belägna områden. Dessa kolonister ansåg att
de hade kallats på mission och att de skulle stanna kvar på
sina utsedda platser tills de blev avlösta. De reste till sina nya
områden på egen bekostnad och med egna tillgångar. Deras
framgång berodde på hur väl de använde sig av sina resurser.
De kartlade och röjde mark, byggde kvarnar, grävde bevatt-
ningsdiken för att kunna bevattna jorden, inhägnade betes-
marker åt sin boskap och byggde vägar. De planterade grödor
och köksträdgårdar, byggde kyrkor och skolor och försökte att
upprätthålla vänskapliga relationer till indianerna. De hjälpte
varandra när de var sjuka och vid födslar, dödsfall och bröllop.

33. År 1862 fick Charles Lowell Walker en kallelse att bosätta
sig i södra Utah. Han var närvarande vid ett möte för dem
som blivit kallade och han skrev: ’Här lärde jag mig en princip
som jag inte kommer att glömma bort i första taget. Den
visade för mig att lydnad var en viktig princip i himmelen
och på jorden. Här har jag nu arbetat under de senaste sju
åren i hetta och kyla, i hunger och i motgång, och slutligen har
jag fått ett hem och en hel del fruktträd som just börjat ge
avkastning och ser vackra ut. Tja, jag måste lämna det för att
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utföra min himmelske Faders vilja, som ser till deras bästa
som älskar och fruktar honom. Jag ber till Gud om styrka att
utföra det som krävs av mig, på ett för honom välbehagligt
sätt’ [Diary of Charles Lowell Walker, sammanst av A Karl
Larson och Katharine Miles Larson, 2 del (1980), del 1, s 239;
moderniserad stavning och kommatering].

34. Charles C Rich, en medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
erhöll också en kallelse att kolonisera. Brigham Young kallade
honom och några andra bröder att tillsammans med sina
familjer bosätta sig i Bear Lake Valley, omkring 24 mil norr
om Salt Lake City. Dalen låg högt över havet, var mycket kall
och hade djup snö under vintern. Broder Rich hade nyligen
återvänt från en mission i Europa och kände sig inte hågad att
flytta med sin familj och börja om på nytt under svåra omstän-
digheter. Men han tog emot kallelsen och i juni 1864 anlände
han till Bear Lake Valley. Följande vinter var osedvanligt hård
och när våren kom hade några av de andra bröderna beslutat
sig för att ge sig av. Broder Rich insåg att det inte skulle vara
lätt att leva i det kyliga klimatet, men han sade:

35. ’Vi har haft många umbäranden. Det erkänner jag . . . och
dessa har vi tagit del av tillsammans. Och om ni vill ge er av
någon annanstans så är det er rättighet, och jag vill inte beröva
er den . . . Men jag måste stanna här, även om jag ska stanna
ensam. President Young kallade mig hit och här stannar
jag kvar tills han avlöser mig och låter mig gå.’ Broder Rich
och hans familj stannade och blev ledare för ett blomstrande
samhälle under de kommande decennierna. [Se Leonard
J Arrington, Charles C Rich (1974), s 264.] Liksom tusentals
andra lydde han villigt sina ledare för att hjälpa till med att
bygga upp Herrens rike” (Vår arvedel, s 86, 88–89).

Förstå läsuppgiften
Kallelser att kolonisera

Relationer med indianerna
36. ”När kolonisterna flyttade längre ut i gränsområdena
hade de ofta samröre med indianerna. Till skillnad från andra
bosättare västerut lärde president Brigham Young de heliga
att ge mat till sina infödda bröder och systrar och att försöka

Kolonisera (underrubrik) – Grunda nya städer
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göra dem till medlemmar i kyrkan. Man prövade att missio-
nera bland indianerna vid Fort Lemhi och i Salmon River-
området i Idaho-territoriet, och i Elk Mountain-bosättningen
i övre Colorado i Utah-territoriet. President Young startade
också Hjälpföreningar vars medlemmar sydde kläder till sina
indianbröder och indiansystrar och samlade in pengar för att
hjälpa till med deras uppehälle.

37. När Elizabeth Kane, som var hustru till Thomas L Kane,
en ickemedlem och mycket god vän med de heliga, färdades
genom Utah bodde hon i en uttröttad mormonkvinnas hem.
Elizabeth hade inte särskilt höga tankar om kvinnan förrän
hon såg hur hon behandlade indianerna. När kvinnan kallade
sina gäster till kvällsmat sade hon också några ord till de
indianer som väntade. Elizabeth frågade vad kvinnan hade
sagt till indianerna och en son i familjen sade till henne:
’Främlingarna kom först och jag har bara lagat tillräckligt
med mat åt dem, men er mat håller på att kokas nu och jag
meddelar er när den är klar.’ Elizabeth var skeptisk och
frågade om hon verkligen skulle ge indianerna mat. Sonen
sade till henne: ’Min mamma serverar dem liksom hon
serverar er, och ger dem en plats vid sitt bord.’ Hon bjöd
dem verkligen på mat och passade upp dem medan de åt’
[Se Elizabeth Wood Kane, Twelve Mormon Homes Visited in
Succession on a Journey through Utah to Arizona (1974), s 65–66.]”
(Vår arvedel, s 89–90).

Förstå läsuppgiften
Relationer med indianerna

Prästadömets och biorganisationernas
funktioner organiseras
38. ”Under sina sista år förtydligade och upprättade president
Young några viktiga prästadömsuppgifter. Han instruerade
de tolv att hålla konferenser i varje stav. Följden blev att
sju nya stavar och 140 nya församlingar bildades över hela
Utah. Stavspresidentskapens, högrådens, biskopsrådens och
kvorumpresidentskapens plikter blev klart definierade,
och hundratals män kallades att inneha dessa ämbeten. Han
gav rådet till kyrkans medlemmar att sätta sina liv i ordning
och betala tionde, fasteoffer och andra bidrag.

Gränsområdena (st 36) – Ödemarken

39. År 1867 utsåg profeten George Q Cannon till general-
superintendent för Söndagsskolan, och inom några år var
Söndagsskolan en permanent del av kyrkans organisation.
År 1869 började president Young att ge sina döttrar formell
undervisning om lämpligt uppförande. År 1870 utvidgade
han dessa råd till att omfatta alla unga kvinnor genom bildan-
det av ’Återhållsamhetsföreningen’. Detta var inledningen till
Unga kvinnors organisation. I juli 1877 reste han till Ogden
i Utah, för att organisera den första Hjälpföreningen i en stav”
(Vår arvedel, s 90–91).

Förstå läsuppgiften
Prästadömets och biorganisationernas funktioner
organiseras

Hur påverkades de heliga i Saltsjödalen av den
kaliforniska guldrushen?

År 1848, då guld upptäcktes
i Kalifornien, var detta till
välsignelse för de trofasta men
en frestelse för de svaga i tron.
En störtflod av guldsökare
färdades över prärien från
öster och passerade genom
Saltsjödalen. En del av de

medlemmar i kyrkan som var missnöjda över de hårda vill-
koren i dalen lastade sina vagnar och förberedde sig för att ge
sig av. President Brigham Young gav rådet: ”Gud har utvalt
denna plats för sina heligas insamling, och ni kommer att
klara er bättre här än genom att bege er till guldgruvorna . . .
När det gäller guld och silver, och jordens rika mineraltill-
gångar, finns det inget land som har lika mycket som detta,
men låt det vara, låt andra söka efter det, så brukar vi jorden”
(Brown, Giant of the Lord, s 132–133). En del gav sig iväg till
Kalifornien, men de flesta förblev lojala och åtnjöt en riklig
skörd det året.

Den berömda guldrushen 1849 var till omedelbar välsignelse
för de heliga som bodde i Saltsjödalen. De köpmän som
fraktade varor till Kalifornien fick veta att mat, kläder och
verktyg som sänts med fartyg redan hade nått fram till denna
marknad och därför sålde de sina varor till de heliga till
kraftigt reducerade priser. Dessutom betalade guldsökare de
heliga för att reparera deras vagnar. Ett antal grupper med
tomma vagnar sändes också ut från Salt Lake för att samla in
varor som övergivits på leden av dem som ville lätta sin last
för att snabbare kunna ta sig fram till guldfälten.

Förtydligade (st 38) –
Gav mer information om

Superintendent (st 39) –
Ledare

Biorganisation (underrubrik)
– En organisation under
prästadömets ledning, till
exempel Söndagsskolan och
Hjälpföreningen
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Studera läsuppgiften
Gör tre av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
”President Brigham Young”.

Ett nytt hemland

1. Föreställ dig att du leder en grupp människor som ska
upprätta ett nytt hemland. Skriv i din anteckningsbok,
under titeln ”Min arbetsordning”, följande uppgifter i den
ordning som du vill ha dem utförda:

a. Dela upp landet bland folket

b. Fasta och be för att lösa problem

c. Plantera grödor

d. Arbeta hårt för att vinna framgång

e. Fastställa en plats för templet

f. Organisera kyrkan

g. Gör upp en inspirerad plan för framtiden

2. Gå igenom styckena 1–11. Skriv sedan upp, under titeln
”Pionjärernas arbetsordning”, den arbetsordning som
president Brigham Young och de heliga använde sig av
under de första månaderna i Saltsjödalen.

3. Vad lade du särskilt märke till i fråga om ordningsföljden?

4. Hur kan detta exempel hjälpa dig att avgöra vad du ska
prioritera?

Rita en karta

1. Rita en enkel världskarta i din anteckningsbok. Markera
på din karta alla de länder som president Brigham Young
sände missionärer till (se st 23–29).

2. Besvara följande frågor:

a. I vilka av dessa länder skulle du helst vilja verka som
missionär? Varför?

b. Hur tror du att barnens liv förändrades när deras fäder
kallades att verka som missionärer i länder långt borta?

c. Vad har varit det svåraste som Herren har kallat dig
att göra? Hur hjälpte den erfarenheten dig att tillväxa?

Skriv en berättelse

President Brigham Young kallade många medlemmar i kyrkan
att kolonisera områden i nuvarande Utah och omgivande
stater. Läs styckena 30–35 och gör följande:

1. Skriv upp namnet på varje person som kallades att
kolonisera ett nytt samhälle. Skriv upp ett karaktärsdrag
bredvid varje namn som du tycker bäst visar denna
persons förmåga att klara av ett påfrestande uppdrag.

2. Titta på bilden på sidan 169 av familjen framför
timmerhuset. Föreställ dig att du tillhör den familjen. Skriv
en kort berättelse som beskriver dina känslor när president
Brigham Young kallade dig att kolonisera detta område.

C

B

A

President George Q Cannon,
som var rådgivare i första
presidentskapet, sade föl-
jande om president Brigham
Young: ”Ta och läs president
Youngs predikningar.
Om du inte tror innan, att
han var profet, så tror jag
att du kommer att vara säker
på det när du har läst dem,
eftersom han talade som en
profet till sitt folk angående
deras framtid, och hans
ord var fyllda med gudalik
visdom och han utgöt dem
i en ständig ström under sin

livstid” (Gospel Truth, del 1, s 328).

President Brigham Youngs död och det arv han
efterlämnade
1. ”Som ledare var president Brigham Young praktisk och
energisk. Han reste runt till kyrkans bosättningar för att
undervisa och uppmuntra de heliga. Genom vägledning och
föredöme lärde han medlemmarna att uppfylla sina kallelser
i kyrkan.

2. I en resumé över sitt liv skrev president Young följande som
svar till en tidningsredaktör i New York:

3. Resultatet av mitt arbete under de sista 26 åren är kort
uttryckt: Detta territoriums befolkande med omkring 100000
sista dagars heliga, grundandet av över 200 städer, byar och
samhällen bebodda av vårt folk . . . och upprättandet av skolor,
verkstäder, fabriker och andra inrättningar, ägnade åt att
förbättra och gynna våra samhällen . . .

4. Hela mitt liv har ägnats åt den Allsmäktiges tjänst [citerad
i Hinckley, Sanningen återställd, s 120].

5. I september 1876 bar presi- 
dent Young ett kraftfullt vittnes-
börd om Frälsaren: ’Jag vittnar
om att Jesus är Kristus, värl-
dens Frälsare och Återlösare.
Jag har åtlytt hans ord, och
förverkligat hans löfte, och den
kunskap jag har om honom
kan denna världens visdom
varken ge eller ta bort.’ [Journal
of Discourses, del 18, s 233.]

Arvet från president 
Brigham Young
En sista dagarnas Mose
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6. I augusti 1877 blev president Young svårt sjuk och trots
läkarnas omvårdnad avled han inom en vecka. Han var 76 år
och hade varit ledare för kyrkan i 33 år. Idag minns vi honom
som den dynamiske profet som vägledde det nutida Israel
till dess förlovade land. Hans predikningar berörde alla livets
aspekter och klargjorde att religionen är en del av vardagen.
Hans insikt om nybyggarlivet och hans lyhörda ledarskap
inspirerade hans folk att genomföra till synes omöjliga upp-
gifter, när de med himmelens välsignelser upprättade ett rike
i öknen” (Vår arvedel, s 91).

Förstå läsuppgiften
President Brigham Youngs död och det arv han
efterlämnade

Brigham Youngs lärdomar och vittnesbörd
7. Med hänvisning till Matteus 5:48 sade president Young: ”Vi
skulle kunna förända ordalydelsen till ’var så fullkomliga som
ni kan’, för det är allt vi kan vara, även om det står att vi ska
vara fullkomliga som vår Fader i himlen är fullkomlig . . . När
vi gör allt efter bästa förmåga . . . är vi . . . lika rättfärdiga som
änglarna inför Guds tron” (Discourses of Brigham Young, s 89).

8. Nästan tre år efter profeten Joseph Smiths död såg Brigham
Young honom i en dröm eller vision. President Young frågade
profeten om han hade ett budskap för kyrkans medlemmar.
”Joseph gick fram till mig, såg allvarligt men vänligt på mig
och sade: ’Säg till medlemmarna att de ska vara ödmjuka
och trofasta och förvissa sig om att de har Herrens ande med
sig, och den kommer att leda dem att göra det som är rätt.
Var försiktiga och vänd er inte bort från den milda och stilla
rösten, den kommer att undervisa dem om vad de ska göra
och vart de ska gå . . . De kan urskilja Herrens ande från alla
andra andar – den kommer att viska frid och glädje till deras
själar, den kommer att ta bort illvilja, hat, missämja och
allt ont ur deras hjärtan, och deras enda önskan kommer att
vara att göra gott, frambringa rättfärdighet och bygga upp
Guds rike’” (Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847,
sammanst av Elden J Watson [1971], s 529).

Dynamisk (st 6) – Energisk, kraftfull

9. ”Min största ängslan för detta folk är att de skall bli rika i
detta land, glömma Gud och hans folk, sparka sig själva ut ur
kyrkan och fara till helvetet. Detta folk står ut med pöbel-
angrepp, röveri, fattigdom och alla slags prövningar. De står
ändå trofasta. Min största fruktan är att de inte skall uthärda
rikedomen” (citerad i Kimball, Förlåtelsens under, s 50).

10. ”Det spelar ingen roll om vi känner för att be, utan när
stunden kommer för att be, be! Om vi inte känner för det, bör
vi be tills vi gör det . . . Ni kommer att upptäcka att de som
väntar med att be tills Anden bjuder dem att be, aldrig ber
mycket på den här jorden” (Discourses of Brigham Young, s 44).

11. ”Mina bröder och systrar! Läser ni skrifterna som om ni
skrev dem för tusen, två tusen eller fem tusen år sedan?
Läser ni dem som om ni var i deras ställe som skrev dem?
Om ni inte känner så är det er förmån att få göra det, så att
ni kan vara lika bekanta med andan och meningen i Guds
skrivna ord som ni är med det som rör vardagen” (Discourses
of Brigham Young, s 128).

12. ”Jag är mera rädd för att detta folk har så mycket förtroende
för sina ledare att de inte själva frågar Gud om dessa är ledda
av honom. Jag fruktar att de slår sig till ro i ett tillstånd av
blind sorglöshet, och lägger sin eviga framtid i händerna på
sina ledare med en lättsinnig tillit, som i sig själv omintetgör
Guds avsikter med deras frälsning, och försvagar den inverkan
de kan ha på sina ledare, om de själva, genom uppenbarelse
från Jesus, vet att de blir ledda på den rätta vägen” (Discourses
of Brigham Young, s 135).

13. ”Varför avfaller människor? Vi befinner oss på det ’gamla
skeppet Sion’. Vi är mitt ute på havet. Det drar ihop sig till
storm och som sjömännen säger, arbetar hon sig fram. ’Jag
tänker inte stanna här’, säger en. ’Jag tror inte att det här är
’Skeppet Sion’. ’Men vi är mitt ute på havet.’ ’Det bryr jag
mig inte om. Jag tänker inte vara kvar här.’ Han kastar av sig
rocken och hoppar överbord. Kommer han inte att drunkna?
Jo. Så är det med dem som lämnar denna kyrka. Den är det
’gamla skeppet Sion’. Låt oss stanna kvar på det” (Discourses
of Brigham Young, s 85).

14. ”Jag skulle vilja ropa halleluja hela tiden då jag tänker på
att jag har känt Joseph Smith, den profet som Herren uppreste
och ordinerade, och till vilken han gav nycklarna och makten
att bygga upp Guds rike på jorden och upprätthålla det . . .

15. Vem kan med rätta säga någonting mot Joseph Smith?
Jag var lika väl bekant med honom som någon annan. Jag tror
inte att hans far och mor kände honom bättre än jag gjorde.
Jag tror inte att det lever någon människa på jorden som kände
honom bättre än jag gjorde, och jag har djärvheten att säga,
att med undantag av Jesus Kristus, har ingen bättre man levat
eller lever nu på denna jord. Jag är hans vittne” (Discourses
of Brigham Young, s 458–459).

16. ”Låt presidenterna och apostlarna och äldsterna utföra det
verk som Herren har befallt dem att utföra och lyda de råd
som han har gett dem. Då kommer riket också i fortsättningen
att tillväxa. Det kommer att öka i styrka, betydelse, i storhet,
i kraft, i visdom, intelligens och härlighet, och ingen behöver
bekymra sig däröver, för det är det rike som Herren vår Gud
har upprättat och som han har uppehållit genom sin oförlik-
neliga visdom och kraft från begynnelsen ända till denna dag”
(Discourses of Brigham Young, s 149).
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Förstå läsuppgiften
Brigham Youngs lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar ”Arvet
från president Brigham Young”.

Frågor om Brigham Young

Besvara följande frågor genom att använda informationen
i styckena 1–6, och översikten över Brigham Youngs liv och
tid som president (s 165).

1. Hur gammal var Brigham
Young och hur länge hade han
varit medlem i kyrkan när han
blev ordinerad till apostel?

2. Skriv upp fem välsignelser som
du och din familj har fått ta del
av till följd av det som påbör-
jades i kyrkan under Brigham
Youngs tid som president.

Med dina egna ord

1. Välj tre stycken från styckena 7, 9, 13–16 och formulera dem
med egna ord.

2. Efter varje stycke ger du ett exempel på en frågeställning
eller ett problem som en person kan ha och som kan
besvaras genom denna lärdom. Undervisningen i stycke 10
kan till exempel vara till hjälp för en person som inte
känner för att be.

Jämför uttalandena

1. Läs följande avsnitt i skrifterna och skriv upp hänvisning-
arna under varandra i din anteckningsbok: Daniel 2:44–45;
Matteus 5:48; 2 Nephi 32:8–9; Alma 24:30; Läran och
förbunden 11:12–14.

2. Gå igenom styckena 7–8, 10, 13 och 16. Skriv numret på
det stycke som bäst passar ihop med varje skriftställe efter
hänvisningen i din anteckningsbok.

C

B

A

Lättsinnig tillit (st 12) –
Förlita sig på sina ledare
enbart på grund av deras
ämbeten

Omintetgöra (st 12) –
Besegra

Illvilja (st 8) – Önskan att se
andra lida

Bli rika (st 9) – Uppfyllas av
högmod över sitt välstånd

Blind sorglöshet (st 12) –
Tanklöst tro att allting står
rätt till

De heliga utsattes för stora svårigheter under de årtionden
som omedelbart följde på president Brigham Youngs död.
Förenta Staternas regering, med uppmuntran och stöd
från många politiska och religiösa reformgrupper, införde
lagar som förbjöd praktiserandet av månggifte. Dessa
lagar började tillämpas år 1875 i samband med att
reformgrupper startade hätska mediakampanjer mot
kyrkan. Trots dessa intensiva förföljelser från regeringens
ämbetsmän, fortsatte kyrkan att tillväxa och sprida ut
sig under president John Taylors skickliga ledarskap.

HANS LIV (1808–1887)

1808 Föds den 1 november i 
Milnthorpe i England, som son 
till James och Agnes Taylor

1833 24 år. Gifter sig med Leonora 
Cannon den 28 januari. Hon 
avlider år 1868

1836 27 år. Döps tillsammans 
med Leonora den 9 maj 
i Black Creek i Georgetown 
i Ontario i Canada

1838 30 år. Ordineras till apostel den 19 december av
Brigham Young och Heber C Kimball

1839–1841 30–32 år. Verkar som missionär i England

1844 35 år. Skadas allvarligt i Carthagefängelset då
profeten Joseph Smith och Hyrum Smith dödas
den 27 juni

1846–1847 37–38 år. Utför en andra mission i England

1849–1852 40–43 år. Utför en mission i Frankrike och
Tyskland. Mormons bok ges ut på franska
och tyska

1854–1857 45–48 år. Presiderar över Östra staternas mission

1877 68 år. Leder kyrkan som president för de tolv
apostlarnas kvorum efter president Brigham
Youngs död den 29 augusti

1880 71 år. Inröstas som president för kyrkan den
10 oktober, med äldste George Q Cannon och
Joseph F Smith som rådgivare

1887 78 år. Avlider den 25 juli i Kaysville i Utah,
efter nästan sju år som president för kyrkan

HANS TID SOM PRESIDENT (1877–1887)

1878 Organiserar Primärs program

1880 Den kostbara pärlan erkänns som helig skrift

President John Taylor
En frihetens förkämpe
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Om president John Taylor
1. ”Efter president Brigham Youngs död var de tolv apostlarnas
kvorum, som John Taylor presiderade över, i tre år ledare för
de sista dagars heliga. Den 10 oktober 1880 inröstades John
Taylor som president för kyrkan. President Taylor var en
begåvad författare och journalist som publicerade en bok om
försoningen. Han var redaktör för några av kyrkans viktigaste
tidskrifter, bland annat the Times and Seasons och the Mormon.
Vid många tillfällen visade han sitt mod och sin varma hän-
givenhet till det återställda evangeliet, som när han frivilligt
delade brödernas fängelsevistelse i Carthagefängelset, där han
blev skjuten fyra gånger. Hans personliga motto ’Guds rike
eller ingenting’ är betecknande för hans lojalitet mot Gud och
kyrkan” (Vår arvedel, s 93).

Förstå läsuppgiften
Om president John Taylor

Missionsarbete
2. ”President Taylor var fast besluten att göra allt han kunde
för att evangeliet skulle förkunnas för jordens ändar. Under
generalkonferensen i oktober 1879 kallade han Moses Thatcher,

kyrkans senast kallade apostel,
att inleda missionsarbetet i
Mexico City. Äldste Thatcher och
två andra missionärer organise-
rade kyrkans första gren i Mexico
City den 13 november 1879, med
dr Plotino C Rhodacanaty som
grenspresident. Dr Rhodacanaty
hade omvänts till evangeliet efter
att ha läst en spansk broschyr om
Mormons bok, och efter att ha

skrivit till president Taylor och bett om ytterligare information
om kyrkan.

3. Med en kärntrupp på tolv medlemmar och tre missionärer
började det återställda evangeliet långsamt att sprida sig
bland det mexikanska folket. Den 6 april 1881 gick äldste
Thatcher, Feramorz Young och en viss broder Paéz upp på fem
tusen meters höjd på Mount Popocatepetl och höll en kort
invigningsceremoni. Äldste Thatcher knäböjde inför Herren
och invigde landet Mexico och dess folk för att de skulle
känna igen Herrens, deras sanne herdes, röst.

4. Äldste Thatcher återvände till Salt Lake City och rekom-
menderade att fler missionärer kallades att verka i Mexico.
Snart verkade ett flertal unga män, bland andra Anthony W
Ivins, en framtida medlem av första presidentskapet, i Mexico

Betecknande (st 1) – Visar

1884 Inviger templet i Logan i Utah

1886–1887 Fler medlemmar sänds ut för att bosätta sig i
Mexico och Kanada

City. Som ett led i kyrkans ansträngningar i den mexikanska
missionen publicerades år 1886 en spanskspråkig utgåva
av Mormons bok. Berättelsen om Milton Trejo, som hjälpte
till med översättningen av Mormons bok och annan kyrkans
litteratur till spanska, visar hur Herren leder sitt verk.

5. Milton Trejo föddes i Spanien och växte upp utan att
tillhöra någon särskild religion. Han gjorde militärtjänst på
Filippinerna när han hörde talas om mormonerna i Klippiga
bergen och fick en stark önskan att besöka dem. Senare
blev han mycket sjuk och blev tillsagd i en dröm att han var
tvungen att besöka Utah. När han återhämtat sig reste han till
Salt Lake City. Han mötte Brigham Young och undersökte
evangeliet. Han blev övertygad om att han funnit sanningen
och blev medlem av kyrkan. Han var på mission i Mexico och
var därefter förberedd, andligt och intellektuellt, att spela
en viktig roll för att det spansktalande folket skulle kunna läsa
Mormons bok på sitt eget språk.

6. President Taylor kallade också missionärer till att föra ut
evangeliet till de indianer som bodde i västra Amerika.
Amos Wrights ansträngningar var särskild fruktbara bland
Shoshone-stammen i Wind River-reservatet i Wyoming.
Efter bara några månaders arbete hade Wright döpt mer
än 300 indianer, bland annat hövding Washakie. Sista dagars
heliga-missionärer förde också ut evangeliet till de navajo-,
pueblo- och zuniindianer som bodde i Arizona och
New Mexico. Wilford Woodruff tillbringade ett år med att
proselytera indianerna, däribland hopi-, apache- och
zuniindianerna. Ammon M Tenney hjälpte till med att döpa
mer än 100 zuniindianer.

7. Missionärer fortsatte också att undervisa om evangeliet
i England och Europa. År 1883 erhöll den tyskfödde Thomas
Biesinger, som bodde i Lehi i Utah, en kallelse att verka i
Europamissionen. Han och Paul Hammer skickades till Prag
i Tjeckoslovakien, en del av dåvarande Österrike-Ungern.
Missionärerna var enligt lag förbjudna att proselytera och
därför inledde de vanliga samtal med de personer som de
träffade. Dessa konversationer kom ofta in på religion. Efter
att ha verkat på detta sätt i en månad blev äldste Biesinger
gripen och hölls fängslad i två månader. När han frigavs fick
han förmånen att döpa Antonín Just, vars anklagelse hade
lett till att han blev gripen. Broder Just blev den förste sista
dagars helige som bodde i Tjeckoslovakien [se Kahlile Mehr,
”Enduring Believers: Czechoslovakia and the LDS Church,
1884–1990”, Journal of Mormon History (Hösten 1992), s 112–113].
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8. Evangeliet predikades också i Polynesien. Två hawaiibor,
äldsterna Kimo Pielo och Samuela Manoa, skickades till
Samoa år 1862. De döpte omkring 50 människor och äldste
Manoa bodde kvar på Samoa tillsammans med sina nyom-
vända vänner under de påföljande 25 åren. År 1887 erhöll
Joseph H Dean från Salt Lake City i Utah, en kallelse att verka
som missionär på Samoa. Äldste Manoa och hans trofasta
hustru öppnade sitt hem för äldste Dean och hans hustru
Florence, de första sista dagars heliga utanför Samoa som de
hade träffat på mer än två decennier. Äldste Dean döpte
snart 14 människor in i kyrkan och ungefär en månad senare
höll han sin första predikan på det samoanska språket.
[Se R Lanier Britsch, Unto the Islands of the Sea: A History of the
Latter-day Saints in the Pacific (1986), s 352–354.] Sålunda
inleddes på nytt missionsarbetet på ön.

9. Med början 1866, för att förhindra att spetälskan spreds,
förflyttade regeringstjänstemän på Hawaii de människor som
led av sjukdomen till halvön Kalaupapa på ön Molokai.
År 1873 blev Jonathan och Kitty Napela, som var sista dagars
heliga, förvisade dit. Endast Kitty led av sjukdomen, men
Jonathan, som hade beseglats till henne i Salt Lake Endowment
House, ville inte lämna henne ensam. Jonathan drabbades
senare av sjukdomen och när han nio år senare fick besök av
en god vän gick han knappast att känna igen. Under en tid
presiderade han över de heliga på halvön, som år 1900 till
antalet översteg tvåhundra. Kyrkans ledare glömde inte bort
de trofasta medlemmar som led av denna tärande sjukdom
och besökte ofta grenen för att se till deras andliga behov”
[se Lee G Cantwell, ”The Separating Sickness”, This People
(Sommaren 1995), s 58]” (Vår arvedel, s 93–96.)

Förstå läsuppgiften
Missionsarbete

Jubileumskonferensen
10. ”Den 6 april 1880 firade kyrkans medlemmar femtioårs-
dagen av kyrkans organiserande. De kallade det ett jubelår,
liksom de forntida israeliterna hade kallat vart femtionde
år. President Taylor efterskänkte många av de behövande
medlemmarnas skulder till kyrkan. Kyrkan bidrog också med
300 kor och 2000 får som skulle delas ut till dess ’förtjänstfulla

Tärande (st 9) –
Nedbrytande

Spetälska (st 9) – Allvarlig
hudsjukdom

fattiga’. [Se Roberts, Comprehensive History of the Church, del 5,
s 592.] Kyrkans hjälpföreningssystrar donerade nästan 35000
skäppor vete till de behövande. President Taylor vädjade också
till kyrkans medlemmar att efterskänka personliga skulder,
särskilt för dem som hade det svårt. ’Det är jubileumsdags!’
förkunnade han. [Roberts, Comprehensive History of the Church,
del 5, s 593.] De sista dagars heliga upplevde i rikt mått en
anda av förlåtelse och glädje.

11. Den sista dagen av jubileums-
konferensen i april 1880 var mycket
rörande. Elva av de tolv apostlarna
bar vittnesbörd på den avslutande
sessionen. Orson Pratt, en av de
ursprungliga medlemmarna av de
tolv apostlarnas kvorum, talade
om det tillfälle när hela kyrkan
hade kommit samman i Peter
Whitmer den äldres hem i Fayette i
New York. Han erinrade om pröv-
ningarna, insamlingarna, förföljelserna
och de sista dagars heligas lidanden,
och kände sig tacksam över att han
fortfarande ’räknades bland detta folk’. Sedan bar han
vittnesbörd ’om det stora verk som Herren vår Gud utfört
under de gångna femtio åren’ [Roberts, Comprehensive History
of the Church, del 5, s 590–591]. Äldste Pratt hade bara några få
månader kvar att leva och han kände glädje över att ha härdat
ut till slutet som trofast sista dagars helig.”

12. Två år före jubileumsfirandet hade president John Taylor
godkänt upprättandet av en organisation som förmedlade
undervisning till barnen. Denna första Primärförening hade
möte i Farmington i Utah, omkring två och en halv mil norr
om Salt Lake City, och i mitten av 1880-talet fanns det en
Primärförening organiserad i nästan samtliga bosättningar
med sista dagars heliga. Primärföreningen har nu vuxit till att
omfatta miljontals barn över hela världen som varje vecka
har förmånen att ta del av undervisning i evangeliet, musik
och kamratskap” (Vår arvedel, s 96–97).

Förstå läsuppgiften
Jubileumskonferensen

Förföljelserna fortsätter
13. ”Under sitt arbete med bibelöversättningen i början av
1830-talet blev profeten Joseph Smith bekymrad över att
Abraham, Jakob, David och andra ledare i Gamla testamentet
hade mer än en hustru. Profeten bad om insikt och fick veta

Rörande (st 11) – Mycket känslomässiga, starka känslor
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att vid särskilda tidpunkter, av speciella anledningar, och i
efterlevnad till gudomligt givna lagar, var månggifte godkänt
och anbefallt av Gud. Joseph Smith fick också veta att med
gudomligt godkännande skulle somliga sista dagars heliga
snart utväljas med prästadömets myndighet till att gifta sig
med mer än en hustru. Ett antal sista dagars heliga utövade
månggifte i Nauvoo, men ett offentligt tillkännagivande
av denna lära och sedvänja gjordes inte förrän i augusti 1852
på generalkonferensen i Salt Lake City. Vid denna konferens
tillkännagav äldste Orson Pratt, på uppdrag av president
Brigham Young, att bruket att låta en man ha mer än en hustru
var en del av Herrens upprättelse av allting (se Apg 3:19–21).

14. Många av Amerikas religiösa och politiska ledare blev
mycket upprörda när de fick veta att de sista dagars heliga
som bodde i Utah uppmuntrade ett äktenskapssystem som de
betraktade som omoraliskt och okristligt. Ett stort politiskt
korståg sattes igång mot kyrkan och dess medlemmar. Förenta
staternas kongress stiftade en lag som begränsade de sista
dagars heligas frihet och som var till ekonomisk skada för
kyrkan. Denna lag ledde slutligen till att regeringstjänstemän
grep och fängslade de män som hade mer än en hustru och de
fråntogs sin rösträtt, rätten till privatlivets helgd i hemmet och
åtnjutandet av andra medborgerliga rättigheter. Hundratals
trofasta sista dagars heliga män, och några kvinnor, satt under
en tid i fängelser belägna i Utah, Idaho, Arizona, Nebraska,
Michigan och South Dakota.

15. Förföljelserna intensifierades också för de många som
hade accepterat kallelser att predika evangeliet, särskilt i södra
Förenta Staterna. I juli 1878 blev till exempel äldste Joseph
Standing brutalt mördad när han ägnade sig åt missionsarbete
i närheten av Rome i Georgia. Hans missionsärskamrat, den
framtida aposteln Rudger Clawson, undkom med knapp nöd
att bli dödad. De heliga i Salt Lake City blev starkt påverkade
av nyheten om mordet på äldste Standing, och tusentals
människor var närvarande vid hans begravning i tabernaklet
i Salt Lake City.

16. Äldsterna John Gibbs, William Berry, William Jones och
Henry Thompson, reste runt i en stor del av Tennessee
i ett försök att ändra allmänhetens uppfattning om kyrkan.
En sabbatsmorgon i augusti 1844 vilade de upp sig i James
Condors hem i närheten av Cane Creek i Tennessee. När
äldste Gibbs studerade skrifterna för att hitta ett ämne till sitt
nästa tal, störtade en pöbelhop ut från skogen och började
skjuta. Äldste Gibbs och äldste Berry dödades. Äldste Gibbs,
som var lärare, efterlämnade hustru och tre barn som närmast
sörjande. Syster Gibbs förblev änka i 43 år och utbildade sig

till barnmorska för att försörja sina barn. Hon stod fast vid
evangeliet fram till sin död och såg fram emot en glädjefylld
återförening med sin make. Brigham Henry Roberts, som
var tillförordnad missionspresident vid tiden för morden,
riskerade livet genom att förklädd gräva upp Gibbs och Berrys
kroppar. Han återförde kropparna till Utah, där många försam-
lingar höll minnesgudstjänster för att hedra de två äldsterna.

17. Missionärer i andra områden blev slagna tills blodet rann
utmed ryggen på dem, och många bar ärren efter dessa
slag ända till graven. Under denna tid var det inte lätt att
vara medlem i kyrkan.

18. Många av kyrkans ledare höll sig gömda för att undvika
att bli gripna av federala ämbetsmän som sökte efter män med
fler än en hustru. Familjer fruktade nattliga intrång av dessa
ämbetsmän. President George Q Cannon, Lorenzo Snow,
Rudger Clawson, Brigham Henry Roberts, George Reynolds
och många andra sattes i fängelse, där de fördrev tiden med
att skriva böcker, undervisa och skriva brev till sina familjer.
President John Taylor tvangs leva i exil i Kaysville i Utah,
omkring 3 mil norr om Salt Lake City, där han avled den
25 juli 1887. Han var en man fylld av tro och mod, som hade
helgat sitt liv åt sitt vittnesbörd om Jesus Kristus och åt att
upprätta Guds rike på jorden” (Vår arvedel, s 97–99).

Förstå läsuppgiften
Förföljelserna fortsätter

John Taylors lärdomar och vittnesbörd
19. ”Ber ni i era familjer . . . Och när ni ber, ber ni då mekaniskt,

eller böjer ni er i ödmjukhet och
med en uppriktig önskan att
få Guds välsignelser över er och
över ert hushåll? Det är på
det sättet vi bör be; vi bör odla
en anda av hängivenhet och
förtroende för Gud samt helga
oss åt honom och eftersträva
hans välsignelser” (Journal of
Discourses, del 21, s 118).

20. ”Om ni inte förhärligar er kallelse, kommer Gud att hålla
er ansvariga för dem som ni kanske hade kunnat rädda, om ni
hade gjort er plikt” (Journal of Discourses, del 20, s 23).

21. ”Det finns händelser i framtiden, vilka inte är långt borta,
som kommer att kräva all vår tro, all vår energi, all vår
förtröstan, all vår tillit till Gud, om vi ska kunna motstå den
verkan som kommer att utövas på oss . . . Vi kan inte förlita
oss på vårt förnuft, vi kan inte förlita oss på vår rikedom . . .
vi måste helt och hållet förlita oss på att den levande Guden
leder oss, styr oss, anför oss, undervisar oss och instruerar oss”

Medborgerliga rättigheter
(st 14) – Den frihet och de
grundläggande rättigheter
som lagen garanterar

Exil (st 18) – Hålla sig gömd

Upprättelse (st 13) –
Återställelse

Korståg (st 14) – Kampanj till
stöd för en viss sak
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(citerad i Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History,
23:e uppl [1969], s 479).

22. ”Det finns ingenting som får det att gå så bra för den
levande Gudens heliga som att leva efter sin religion och hålla
Guds bud. När de inte gör detta går ingenting som det ska,
ingenting blir rätt, men när de lever efter sin religion och
håller buden ’kommer deras frid att flöda som en flod, och
deras rättfärdighet som havets vågor’” (Journal of Discourses,
del 26, s 71).

23. ”Om någon vill skapa frid i sin familj eller bland sina
vänner, låt honom då förfina den i sitt eget bröst, för
varaktig frid kan endast fås enligt himlens stadfästa regler
och myndighet, och i lydnad till dess lagar” (The Gospel
Kingdom: Selections from the Writings and Discourses of John
Taylor, sammanst av G Homer Durham [1943], s 319).

24. ”En man kan inte tala rätt om han inte talar under den
Allsmäktiges inspiration och människorna kan inte höra rätt,
ej heller förstå rätt, om de inte är delaktiga i samma Ande”
(Gospel Kingdom, s 337–338).

25. I ett brev i april 1885 som 
lästes upp på generalkonfe-
rensen, skrev första presi-
dentskapet: ”Vi vittnar
högtidligen för de sista
dagars heliga och för värl-
den, vilket vi så ofta har
gjort tidigare, att Gud har
upprättat sitt Sion, att hans
verk ska gå framåt, och
att alla som kämpar mot
det kommer att gå under”
(Messages of the First
Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, sammanst av James R Clark,
6 del [1965–1975], del 3, s 12).

26. ”Jag känner en intensiv önskan att bära detta vittnesbörd.
Jag känner Herrens ord brinna i mina leder och är mån om att
kunna berätta för er om de välsignelser som ni söker efter,
att ni ska kunna glädja er tillsammans med oss över de härliga
ting som Gud har uppenbarat för världens frälsning i de sista
dagarna” (B H Roberts, The Life of John Taylor (1963), s 78).

Förstå läsuppgiften
John Taylors lärdomar och vittnesbörd

Förändringar i första presidentskapets
omorganisation
När president Brigham Young avled var det de tolv apostlarnas
kvorum som ledde kyrkan under ledning av sin kvorum-
president, John Taylor. Första presidentskapet omorganiserades
och inröstades på generalkonferensen i oktober 1880.

Bröst (st 23) – HjärtaOdla (st 19) – Utveckla

När president Taylor avled presiderade de tolv apostlarnas
kvorum på nytt över kyrkan, med Wilford Woodruff som pre-
sident för kvorumet. Två år senare, under generalkonferensen
i april 1889, omorganiserades första presidentskapet och
Wilford Woodruff understöddes som president för kyrkan.

Nästan sex år före sin död hade president Woodruff ett
enskilt möte med president Lorenzo Snow, presidenten för de
tolv apostlarnas kvorum. ”Med stor känsla och kraft”, sade
president Woodruff till President Snow: ”Jag har en viktig
begäran till dig som jag vill att du ska uppfylla. Jag var nära
att dö för några månader sedan under ett besök i S:t George.
Jag har inget kontrakt på livet, jag vet inte hur länge det dröjer
innan jag kallas hem, och när jag gör det vill jag att du, broder
Snow, utan dröjsmål organiserar första presidentskapet.”
President Woodruff ville att han skulle betrakta detta som en
uppenbarelse (”Memorandum in the Handwriting of Presi-
dent Lorenzo Snow”, Elders’ Journal, 1 dec 1906, s 110–111).

Efter president Woodruffs död, den 2 september 1898, när
president Snow vandrade genom en av templets korridorer,
uppenbarade sig Frälsaren för honom. Han fick veta att
han skulle efterträda president Woodruff. Han fick veta att
han skulle ”sätta igång och omorganisera kyrkans första
presidentskap genast och inte vänta som man gjort vid
tidigare presidenters bortgång” (LeRoi C Snow, ”Remarkable
Manifestation to Lorenzo Snow”, Church News, 2 apr 1938, s 8).
Dagen efter president Woodruffs begravning kom apostlarna
samman och gav Lorenzo Snow sitt stöd som president för
kyrkan. Alltsedan dess har nya presidenter för kyrkan blivit
understödda kort efter den föregående presidentens död.

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A eller B och aktivitet C eller D när du studerar
”President John Taylor”.

Skriv en nyhetsrapport

Från 1860 till 1900 hade politiska och religiösa grupper i
Förenta Staterna förföljt de heliga och försökt förgöra kyrkan.
Trots dessa prövningar fortsatte missions- och tempelarbetet
att ha framgång. Utgå från vad du läst i ”President John
Taylor” och skriv en tidningsartikel som beskriver kyrkans
tillväxt under hans tid som president. Ta upp följande frågor
i din artikel:

A
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1. I vilka av världens länder fann missionärerna ny framgång?

2. Vilket arbete utfördes i templen vid denna tidpunkt?

3. Hur många medlemmar tror du att det är i kyrkan om
fyrtio år?

4. Varför tror du att människor försöker hindra Herrens verk
från att gå framåt?

Orsaker till glädje

Utgå från vad du lärt dig i styckena 10–11 och utför följande
uppgifter:

1. Förklara varför president John Taylor kallade året 1880
för ett ”Jubelår”.

2. Skriv upp på vilka sätt kyrkan hade förändrats från 1830
till 1880.

3. Skriv upp vad kyrkan och medlemmarna gjorde för att visa
sin glädje.

4. Skriv upp två områden som kyrkan har utvecklats inom
under din livstid och beskriv varför du känner glädje över
evangeliet.

John Taylors liv och tid som president

1. Studera Läran och förbunden 118:1, 6; 124:127–129; 135:1–2
och 138:53–56. Skriv upp vad du lärde dig om president
Taylor i vart och ett av dessa avsnitt.

2. Utgå från informationen i översikten om president Taylors
liv och tid som president (s 173–174) och styckena 1, 12 och
18. Besvara följande frågor:

a. Hur gammal var John Taylor när han döptes? När han
sårades i Carthagefängelset? När president Brigham
Young dog? När han själv avled?

b. Vad hade han för ställning i kyrkan när Primär
organiserades?

c. Vilka två viktiga händelser ägde rum vid
generalkonferensen i oktober 1880?

Följ hans exempel

Skriv för vart och ett av styckena 19–26 upp någonting som
en medlem i kyrkan kan göra idag för att tillämpa president
John Taylors lärdomar och råd.

När president Wilford Woodruff tillkännagav att mång-
giftet skulle upphöra så slutade en stor del av regeringens

President 
Wilford Woodruff

Manifestet

D

C

B

korståg mot kyrkan. Utah blev stat med fullständig
representation i Förenta staternas regering och Salt Lake-
templet blev slutligen färdigt och invigt. Den negativa
mediakampanjen i lokala och nationella tidningar
fortsatte emellertid med att försöka bringa kyrkan och
dess medlemmar i vanrykte.

Om president Wilford Woodruff
1. ”Wilford Woodruff var en av kyrkans mest framgångsrika
missionärer och dessutom känd för sin profetiska insikt
och sin lojalitet mot kyrkan. Han förde noggranna dagboks-
anteckningar, vilka bidragit med mycket information om
kyrkans tidiga historia. Han verkade som president för de

HANS LIV (1807–1898)

1807 Föds den 1 mars i Avon 
(nuvarande Farmington) 
i Connecticut, som son 
till Aphek och Beulah 
Thompson Woodruff

1833 26 år. Döps den 31 december 
i ett isigt vattendrag i 
närheten av Richland i 
New York

1834–1836 27–29 år. Verkar som missionär i södra Förenta
Staterna

1837 30 år. Gifter sig med Phoebe Carter den 13 april.
Hon avlider 1885

1837–1838 30–31 år. Verkar som missionär i östra Förenta
staterna och på Fox Islands

1839 32 år. Ordineras till apostel av Brigham Young
den 26 april

1839–1841 32–34 år. Verkar som missionär i Storbritannien

1843 36 år. Utför en mission i östra Förenta staterna

1844–1846 36–39 år. Verkar som president för
Europamissionen

1847 40 år. Kommer till Stora Saltsjödalen tillsammans
med Brigham Young den 24 juli

1887 80 år. Leder kyrkan som president för de tolv
apostlarnas kvorum efter president John Taylors
död den 25 juli

1889 82 år. Inröstas som president för kyrkan den
7 april. Behåller George Q Cannon och Joseph
F Smith som rådgivare i första presidentskapet

1898 91 år. Avlider den 2 september i San Francisco i
Kalifornien, efter nio år som president för kyrkan

HANS TID SOM PRESIDENT (1887–1898)

1888 Inviger templet i Manti i Utah den 17 maj

1890 ”Manifestet” (Officiellt tillkännagivande 1) gavs
till kyrkan. Man började ge religiös undervisning
på vardagarna

1893 Inviger templet i Salt Lake

1894 Framhåller genealogi (släktforskning) och
tempelarbete för de döda

1896 Den första söndagen i varje månad utväljs som
fastedag för kyrkan
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tolv apostlarnas kvorum när John Taylor avled, och nästan två
år senare inröstades han som president för kyrkan.

2. Under hans ämbetstid 
intensifierades det politiska
korståget mot sista dagars
heliga, men kyrkan gick
framåt. Tempel var i verk-
samhet i tre städer i Utah –
S:t George, Logan och
Manti – och templet i Salt
Lake var nästan färdigbyggt.
Dessa Herrens hus gjorde det möjligt för tusentals heliga
att erhålla sina begåvningar och utföra förordningsarbete för
sina döda släktingar. President Woodruff hade ett livslångt
intresse för templet och släktforskningen. Vid många tillfällen
förmanade han de heliga att utföra förordningar i templet för
sina döda anförvanter.

3. Följande händelse framhåller betydelsen av det arbete
som de heliga utförde för sina döda. I maj 1884 undertecknade
biskop Henry Ballard, i Logans andra församling, tempel-
rekommendationer i sitt hem. Henrys nioåriga dotter, som
pratade med vänner på trottoaren i närheten av sitt hem, såg
två äldre män närma sig. De kallade på henne, gav henne en
tidning och sade åt henne att lämna den till sin far.

4. Flickan gjorde som hon blivit tillsagd. Biskop Ballard såg
att tidningen, Newbury Weekly News, var utgiven i England,
och att den innehöll namnen på över 60 personer i hans egen
och hans fars bekantskapskrets, tillsammans med genealogisk
information. Denna tidning, daterad den 15 maj 1884, hade han
fått bara tre dagar efter dess tryckning. I en tid långt innan det
fanns flygtransporter, då det tog posten flera veckor att komma
från England till västra Amerika, var detta ett underverk.

5. Nästa dag tog biskop Ballard med sig tidningen till
templet och berättade hur han fått den för Marriner W Merrill,
tempelpresidenten. President Merrill förkunnade: ’Broder
Ballard, någon på den andra sidan är mycket mån om att
få sitt arbete utfört och visste att du skulle göra det om du
fick denna tidning i din hand.’ [Se Melvin J Ballard: Crusader
for Righteousness (1966), s 16–17.] Tidningen finns bevarad i
kyrkans historiska arkiv i Salt Lake City i Utah.

6. Trots förföljelsen uppmuntrade kyrkans ledare fortfarande
kolonisering av obebodda områden i västra Amerika. Med
början 1885 bosatte sig många sista dagars heliga-familjer
i Sonora och Chihuahua i Mexico, där de grundade städer
som Colonia Juárez och Colonia Díaz. Andra områden i norra
Mexico fick också ta emot immigrerande medlemmar.

7. Kyrkans medlemmar försökte dessutom hitta platser norrut
mot Canada som var möjliga att kolonisera. Charles O Card,
som verkade som president för Cache Valley stav, grundade
ett sista dagars heliga-samhälle i södra Alberta år 1886.
Under vintern 1888 bodde över 100 sista dagars heliga i västra
Canada, och fler anlände under 1890-talet, och bidrog med
den arbetskraft som var nödvändig för att bygga ett bevatt-
ningssystem och en järnväg. Många av kyrkans ledare växte
upp i Alberta” (Vår arvedel, s 99–100).

Förstå läsuppgiften
Om President Wilford Woodruff

Manifestet
8. ”När 1880-talet närmade sig sitt slut antog Förenta Staternas
regering ytterligare lagar som fråntog dem som praktiserade
månggifte rätten att rösta och verka i juryer, och kraftigt
begränsade den egendom som kyrkan fick inneha. Sista dagars
heliga-familjer fick utstå lidanden eftersom allt fler fäder fick
gå under jorden. President Woodruff vädjade till Herren om
vägledning. På kvällen den 23 september 1890 skrev profeten
under inspiration ner manifestet, ett dokument som satte
punkt för månggiftet för kyrkans medlemmar. Herren visade
president Woodruff i en syn att om inte månggiftet upphörde
skulle Förenta staternas regering överta templen och sålunda
göra slut på arbetet för de levande och döda.

9. Den 24 september 1890 stöddes manifestet av första
presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum. De heliga
godkände det på generalkonferensen i oktober 1890. I dag
ingår detta dokument som ”Officiellt tillkännagivande 1”
i Läran och förbunden.

10. Efter kyrkans åtgärd utfär-
dade federala ämbetsmän
amnesti för de sista dagars heliga
män som dömts för att ha brutit
mot antipolygamilagarna
och en stor del av förföljelserna
upphörde. Men, som president
Woodruff förklarade: ’Jag skulle
hellre ha släppt taget om alla våra
tempel. Jag skulle hellre ha gått
i fängelse, och låtit varje annan
man göra det, om inte himmelens Gud hade befallt mig att
göra det som jag gjorde. Och när tiden var inne framstod
allt tydligt för mig. Jag gick inför Herren och skrev ner vad
Herren befallde mig att skriva ner’ (”Utdrag ur tre tal av
president Wilford Woodruff om manifestet”, ingår numera

Kolonisering (st 6) –
Bosättning

Immigrant (st 6) – Person
som flyttar från ett land till
ett annat, vanligtvis för att
stanna där livet ut

Begåvningar (st 2) –
Förordningar och förbund
som utförs i templet

Förmanade (st 2) – Gav ett
mycket strängt råd
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efter Officiellt tillkännagivande 1). Gud, inte Förenta staternas
kongress, låg bakom månggiftets officiella upphörande”
(Vår arvedel, s 100–101).

Förstå läsuppgiften
Manifestet

Genealogiska föreningen
11. ”Långt innan de sista dagars heliga grundade en genea-
logisk förening hade kyrkans medlemmar samlat uppteck-
ningar om sina döda anförvanters liv. Wilford Woodruff, Orson
Pratt och Heber J Grant 
var bland dem som sökte
upp namnen på tusentals
döda släktingar vilka de
utförde templets förord-
ningar för. År 1894 anbe-
fallde första presidentskapet
organiserandet av en
genealogisk förening med
äldste Franklin D Richards
som dess förste ledare.
Ett bibliotek upprättades,
och representanter från
föreningen sökte i hela
världen efter namn på människor som templets förordningar
kunde utföras för. Denna förening ledde fram till att kyrkans
genealogiska avdelning bildades.

12. Under generalkonferensen i april 1894 tillkännagav presi-
dent Woodruff att han fått en uppenbarelse om släktforsknings-
arbetet. Han förkunnade att det var Guds önskan att de sista
dagars heliga ’spårar sina släktlängder så långt tillbaks de
kan, och att de beseglas till sina fäder och mödrar. Låt barnen
beseglas till sina föräldrar och låt denna kedja sträcka sig
bakåt så långt det går . . . Detta är Herrens vilja till sitt folk’,
sade han, ’och när ni begrundar det tror jag att ni kommer
att finna att det är sant’ [Messages of the First Presidency, i en
sammanst av Clark, del 3, s 256–257]. De sista dagars heliga
uppmuntras fortfarande att söka efter uppteckningar om
sina döda förfäder och utföra templets förordningar för dem.

13. Från 1885 till 1900 utförde många av kyrkans medlemmar
släktforskningsmissioner. De inbjöds till Salt Lake City för att
få en välsignelse av en generalauktoritet inför sin mission.
De erhöll också ett missionärskort och ett brev med en kallelse.
De besökte släktingar, skrev upp namn från gravstenar,
studerade kyrkoböcker och familjebiblar och återvände hem
med värdefull information som möjliggjorde utförandet av
tempeltjänst. Många missionärer berättade om andliga upp-
levelser som gav dem den fasta förvissningen om att Herren

Manifestet (st 8) – Uttalande om förhållningssätt till
månggiftet

var med dem och ofta vägledde dem till en viktig källa eller
släkting [se James B Allen, Jessie L Embry, Kahlile B Mehr,
Hearts Turned to the Fathers: A History of the Genealogical Society
of Utah, 1894–1994 (1995), s 39–41]” (Vår arvedel, s 101–102).

Invigningen av templet i Salt Lake
14. ”President Wilford Woodruff helgade en stor del av sitt liv
åt tempeltjänsten. Han var den förste presidenten för templet
i S:t George, och han invigde templet i Manti. Nu, fyrtio år
efter det att hörnstenen till templet i Salt Lake hade lagts, såg
president Woodruff med stor förväntan fram emot invigningen
av denna milstolpe inom tempelbyggandet. Invigningsmöten
hölls från den 6 april till 18 maj 1893, och omkring 75000
människor var närvarande [se Roberts, Comprehensive History
of the Church, del 6, s 236].

15. Efter det inledande invigningsmötet den 6 april skrev
president Woodruff i sin dagbok: ’Guds ande och kraft vilade
på oss. Profetians och uppenbarelsens anda var med oss,
folkets hjärtan vidrördes och många ting uppenbarades för
oss’ [”Wilford Woodruff Journals” (1833–1898), 6 apr 1893;
LDS Church Archives; moderniserad stavning och komma-
tering]. Somliga sista dagars heliga såg änglar, medan
andra såg tidigare presidenter och andra avlidna ledare för
kyrkan [se Richard Neitzel Holzapfel, Every Stone a Sermon
(1992), s 71, 75, 80].

16. När president Woodruff firade sin nittioårsdag fylldes
tabernaklet på tempelområdet med tusentals söndagsskole-
barn som skulle fira honom. Han var djupt rörd och med
stor känsla berättade han för den unga församlingen om att
han som tioåring hade besökt en protestantisk söndagsskola
och läst om apostlar och profeter. När han återvände hem
hade han bett om att få leva tillräckligt länge för att få se
apostlar och profeter ännu en gång på jorden. Nu befann han
sig i närvaro av män som var både apostlar och profeter.
Hans böner hade besvarats många gånger om. [Se Matthias
F Cowley, Wilford Woodruff (1909), s 602.]

17. Ett år senare, den 2 september 1898, avled president
Woodruff under ett besök i San Francisco” (Vår arvedel,
s 102–103).
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Wilford Woodruffs lärdomar och vittnesbörd
18. ”Vi vill att de sista dagars heliga från och med nu spårar
sina släktlinjer så långt de kan och beseglas till sina fäder och
mödrar. Låt barnen beseglas till sina föräldrar och samman-
bind kedjan så långt ni kan finna den” (The Discourses of Wilford
Woodruff, sammanst av G Homer Durham [1990], s 157).

19. ”Jag känner för att ge er en förmaning och ett råd, mina
unga vänner, och det är att lyssna till Guds röst och lyda den
medan ni är unga, som Samuel gjorde, för att ni ska kunna
bli stora, goda, användbara och älskade av Herren och era
föräldrar och av alla goda människor. Lyd era föräldrar och
hedra dem, för genom att göra detta får ni de stora välsignelser
som Herren har lovat er . . .

20. Ni lägger nu en grund i er ungdoms blomning och
skönhet, i ert livs gryning, för att stiga fram på livets scen
och spela en framträdande roll i den viktigaste tidsutdelning
och släktled som människan någonsin har levat i. Och jag
kan sanningsenligt och säkert säga att det som händer er i
framtiden, hur ni kommer att påverka era medmänniskor och
slutligen var ni hamnar i tid och i evighet, till stor del beror
på den grund ni lägger i er ungdoms dagar” (Discourses of
Wilford Woodruff, s 265–266).

21. ”Det finns två krafter på jorden bland jordens invånare:
Guds kraft och djävulens. Vi har upplevt förunderliga ting
under kyrkans historia. När Gud haft ett folk på jorden, har
Lucifer, morgonrodnadens son, – oavsett vilken tidsålder
det gällt – och de millioner fallna andar som kastades ut ur
himlen, stridit mot Gud, mot Kristus, mot Guds verk och mot
Guds folk. Och de är inte sena att göra samma sak i vår tid och
vår generation. Närhelst Herren har satt sin hand till verket,
har dessa krafter arbetat på att tillintetgöra det” (”Remarks
Made at the General Conference on the Afternoon of Monday,
okt 5, 1896, in the Tabernacle, Salt Lake City”, Deseret Evening
News, 17 okt 1896, s 9).

22. ”Vi lever i en av de viktigaste generationer som jordens
människor någonsin har levat i och vi bör skriva en redo-
görelse för de mycket betydelsefulla händelser som äger rum
inför våra ögon som uppfyllelse av profetiorna och Guds
uppenbarelser” (Wilford Woodruff’s Journal, 1833–1898 Typescript,
sammanst av Scott G Kenney, 9 del [1983–1985], del 4, s 444;
moderniserad stavning).

23. ”Sätt er lit till Gud och lita på hans löften. Lev upp till det
ljus och den kunskap som ni äger. Då kommer allt att gå
väl för er oavsett om ni lever eller dör” (Discourses of Wilford
Woodruff, s 260).

24. ”Jag har alltid betraktat 
vår Frälsares liv – som
nedsteg under allt för att
kunna höja sig över allt –
som ett exempel för hans
efterföljare . . . Det finns
något i allt detta som ter
sig sorgligt, men tydligen
var det nödvändigt att
Frälsaren nedsteg under
allt för att kunna omfatta
allt” (Discourses of Wilford
Woodruff, s 4).

25. ”Jag har då och då blivit välsignad med vissa gåvor och
förmåner, vissa uppenbarelser och viss betjäning, men
trots allt detta har jag aldrig funnit någonting som jag mer
har kunnat förlita mig på än den Helige Andens stilla röst”
(Discourses of Wilford Woodruff, s 45).

Förstå läsuppgiften
Wilford Woodruffs lärdomar och vittnesbörd

Andra betydelsefulla händelser i Wilford
Woodruffs liv
År 1838 kallade Herren Wilford Woodruff som medlem i de
tolv apostlarnas kvorum och dessutom kallade han honom
och andra medlemmar i de tolvs kvorum att bege sig på
mission till Storbritannien (se ingressen till L&F 118, v 3–4, 6).
Äldste Woodruff begav sig över ”de stora vattnen” till Stor-
britannien och hjälpte till med att föra in tusentals människor
i kyrkan. År 1840, under en period av fem månader, döptes
över 1 800 människor i området kring Herefordshire i England
till följd av äldste Woodruffs och hans medarbetares verksam-
het. I denna grupp ingick nästan 600 människor som hade
haft möten tillsammans och bett om att finna sanningen.
Äldste Woodruff skrev: ”Hela berättelsen om denna mission
i Herefordshire visar på betydelsen av att lyssna till Guds
Andes stilla, milda röst, och den Helige Andens uppenbarel-
ser. Människorna bad om ljus och sanning och Herren sände
mig till dem” (Matthias F Cowley, Wilford Woodruff, Fourth
President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints:
History of His Life and Labors As Recorded in His Daily Journals
[1964], s 120).

År 1856 kallades äldste Woodruff som kyrkans historiker, och
kyrkan har i sin ägo nästan 7000 sidor av hans personliga
dagböcker, vilka innehåller många lärdomar och händelser ur
Joseph Smiths liv. Han kände att det var en av hans kallelser
att skriva kyrkans historia: ”Djävulen har sökt ta mitt liv
alltifrån den dag jag föddes till nu. Jag tror till och med han
försökt ta mitt liv mer än andras. Jag tycks vara ett utsett
offer för den onde. Jag kan bara finna en anledning till detta.
Djävulen visste att om jag kom in i Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga, skulle jag skriva denna kyrkas historia och
lämna uppteckningar om profeternas, apostlarnas och äldster-
nas arbete och lärdomar” (Cowley, Wilford Woodruff, s 477).

Förmåner (st 25) – Välsignelser från Gud
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När äldste Woodruff var president för templet i S:t George
fick han besök av de mäns andar som hade hjälpt till med att
upprätta Förenta staternas regering. De bad att tempelarbete
skulle utföras för dem. Äldste Woodruff hjälpte till med att
utföra tempelarbete för dessa män och andra män i historien,
däribland Christopher Columbus och viktiga religiösa ledare
som hade avlidit före evangeliets återställelse. (Se Journal of
Discourses, del 19, s 229.)

President Wilford Woodruff skrev, när han tänkte tillbaka
på sitt liv: ”Mitt liv överflödar av händelser som för mig är
tydliga bevis på Guds direkta ingripande, han som enligt
min fasta övertygelse har väglett varje steg jag tagit. Vid 27 olika
tillfällen har jag blivit räddad från faror som hotat mitt liv”
(Cowley, Wilford Woodruff, s vi).

Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
”President Wilford Woodruff”.

Förklara för en vän

Kyrkan upphörde med månggifte för mer än ett hundra
år sedan. Det finns emellertid människor som fortfarande
missförstår denna lära och ställer frågor om det. Studera
styckena 8–10 och skriv ner vad du skulle säga till en vän
som ber dig förklara månggiftet. Ta med en del detaljer från
kyrkans historia och varför du tycker det är viktigt att ha
levande profeter.

Studera president Woodruffs liv

1. Studera Läran och förbunden 118:1, 6; 124:127–129; 136:13;
138:53 och Officiellt tillkännagivande 1. Skriv upp vad
du har lärt dig om Wilford Woodruff från vart och ett av
dessa skriftställen.

2. Studera styckena 1–7, 11–17 och informationen i översikten
om hans liv och tid som president (s 179). Skriv upp vad
du tycker att han ska bli ihågkommen för, och förklara
kortfattat varför du tycker att vi bör minnas var och en av
dessa händelser.

B

A

President Woodruffs lärdomar

President Wilford Woodruff lärde: ”Om ni gör er plikt, och jag
gör min, blir vi beskyddade och kan gå igenom svårigheterna
lugnt och tryggt” (”A Remarkable Statement”, Improvement
Era, okt 1914, s 1165). Studera styckena 18–25 och gör följande:

1. Skriv upp vad president Woodruff sade att det är kyrkans
medlemmars plikt att göra.

2. Välj tre plikter från din förteckning och skriv kortfattat om
hur du kan bli bättre på att utföra dessa.

Månggiftet tog sin början i kyrkan efter det att Herren
uppenbarat det för profeten Joseph Smith (se L&F 132:1–6).
Till följd av de intensiva förföljelserna och de lagar som
instiftades av Förenta staternas regering mot månggifte,
frågade president Wilford Woodruff Herren vad kyrkan
borde göra. Han sade senare:

”Herren visade mig i en
syn och uppenbarelse exakt
vad som skulle hända om
vi inte upphörde med detta
utövande . . .

Jag skulle ha låtit alla
tempel gå ur våra händer;
jag skulle själv ha gått
i fängelse och låtit varje
annan man göra det-
samma, om inte himmelens

Gud hade befallt mig att göra det som jag har gjort . . .
Jag vände mig till Herren, och jag skrev det som Herren
sade åt mig att skriva” (”Excerpts from Three Addresses
by President Wilford Woodruff Regarding the Manifesto”
[efter Official Declaration – 1 i den engelska utgåvan],
st 6–7). Den uppenbarelse han tog emot framlades för och
understöddes av kyrkans medlemmar. Den kallades för
”Manifestet” och ingår nu i ”Officiellt tillkännagivande 1”.
Det följer på Läran och förbunden 138.

Officiellt 
tillkännagivande 1 och 
”Utdrag ur tre tal . . .”

Herren avbryter månggiftet

C
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Förstå skrifterna
Officiellt tillkännagivande 1

”President Lorenzo Snow föreslog följande”:

Utdrag ur tre tal av president Wilford Woodruff
angående manifestet

Utdrag ur tre tal av president Wilford Woodruff
angående manifestet (utdraget saknas i nuvarande
svenska standardverken)
1. Herren [kommer aldrig] att tillåta att jag eller någon annan
man som står som president för denna kyrka leder den vilse.
Det är inte enligt planen. Det ingår inte i Guds sinne. Om
jag skulle försöka det skulle Herren avlägsna mig från min
plats, och det kommer han att göra med varje annan man som
försöker att leda människornas barn vilse från Guds orakel
och från dess plikt (Sixty-first Semiannual General Conference
of the Church, mån 6 okt 1890, Salt Lake City i Utah. Deseret
Evening News, 11 okt 1890, s 2).

2. Det spelar ingen roll vem som lever eller vem som dör,
eller vem som kallas att leda denna kyrka, de måste leda den
genom inspiration från den Allsmäktige Guden. Om de inte
gör det på detta sätt kan de inte göra det alls . . .

3. Jag har mottagit en del uppenbarelser nyligen, vilka är
mycket betydelsefulla för mig, och jag vill berätta för er vad
Herren har sagt till mig. Låt mig göra er uppmärksamma
på det som kallas manifestet . . .

4. Herren har bett mig att ställa en fråga till de Sista Dagars
Heliga, och han har också sagt mig att om de vill lyssna till det
jag säger till dem och besvara den fråga som jag ställt till dem
genom Anden och Guds kraft, kommer de alla att svara på
samma sätt, och de kommer alla att tro detsamma beträffande
denna sak.

5. Frågan är denna: Vilken kurs är lämpligast för de Sista
Dagars Heliga att följa – att fortsätta att försöka praktisera
månggifte, med nationens lagar emot sig och opposition från
sextio miljoner människor, och kostnaden av konfiskation och

Uppenbarat (st 6) – Visat

Begrunda (st 8) – Fundera
över

Kungjort (st 9) – Befallt

Omintetgöra (st 9) – Hindra

Orakel (st 1) –
Uppenbarelser

Konfiskation och förlust
(st 5) – Regeringen lägger
beslag på

Fasthålla (st 5) – Lyda

Bindande (st 1) – Krav

Grundlagsenliga (st 3) –
Lagliga, enligt Förenta
staternas grundlag

Underdånig (st 3) – Lydig

Territoriet (st 1) – Utah,
innan det blev en stat

Endowment House (st 2) –
En byggnad på tempel-
området som användes för
tempelförordningar innan
templet i Salt Lake var
färdigt

förlust av alla tempel, och upphörandet av alla förordningar
i dessa, både för de levande och de döda, och fängslandet av
första presidentskapet och de tolv samt familjefäderna i kyrkan,
och konfiskation av människors personliga ägodelar (av alla
dem som av sig själva skulle upphöra med utövandet); eller,
att vi, efter det vi har gjort och genomlidit genom att fasthålla
vid denna princip, upphör med utövandet och underkastar
oss lagen, och därigenom lämnar profeterna, apostlarna och
fäderna hemma, så att de kan instruera folket och ägna sig
åt uppgifterna i kyrkan, och också lämna templen i de heligas
händer, så att de kan betjäna i evangeliets förordningar, både
för de levande och de döda?

6. Herren visade mig i en syn och uppenbarelse exakt vad
som skulle hända om vi inte upphörde med detta utövande.
Om vi inte hade stoppat det, skulle vi inte ha någon användning
för . . . någon av de män i detta tempel i Logan, eftersom alla
förordningar skulle stoppas över hela Sions land. Förvirring
skulle råda över hela Israel, och många män skulle bli fängs-
lade. Dessa bekymmer skulle ha drabbat hela kyrkan, och
vi skulle ha blivit tvingade att upphöra med praktiserandet.
Frågan är nu huruvida det borde stoppas på detta sätt, eller
på det sätt som Herren har uppenbarat för oss, och lämna
våra profeter, apostlar och fäder som fria män, och templen i
folkets händer, så att de döda kan bli återlösta? Ett stort antal
personer har redan befriats från fängelset i andevärlden av
detta folk. Ska arbetet fortsätta eller avbrytas? Detta är frågan
jag ställer till de Sista Dagars Heliga. Det får ni själva bedöma.
Jag vill att ni besvarar denna fråga personligen. Jag kommer
inte att svara på den; men jag säger er att detta är exakt den
situation vårt folk skulle ha varit i, om vi inte hade handlat
som vi gjorde . . .

7. Jag såg exakt vad som skulle komma att hända om ingen-
ting gjordes. Jag har haft denna ande över mig under en lång
tid. Men det som jag vill säga är detta: Jag skulle ha låtit alla
tempel gå ur våra händer; jag skulle själv ha gått i fängelse
och låtit varje annan man göra detsamma, om inte himmelens
Gud hade befallt mig att göra det som jag har gjort; och när
timmen kom då jag befalldes att göra det, stod allt klart för
mig. Jag vände mig till Herren, och jag skrev det som Herren
sade åt mig att skriva . . .

8. Jag lämnar detta med er, så att ni kan begrunda och överväga
det. Herren arbetar med oss (Cache Stake Conference, Logan
i Utah, sön 1 nov 1891. Deseret Weekly, 14 nov 1891).

9. Jag ska nu berätta för er vad som manifesterades för mig
och hur Guds Son verkade i denna sak . . . Allt detta skulle ha
hänt, så sant som den Allsmäktige Guden lever, om inte
manifestet hade givits. Guds Son ville därför att detta skulle
givas kyrkan och världen i hans egen avsikt. Herren hade
kungjort Sions upprättande. Han hade kungjort detta tempels
färdigställande. Han hade kungjort att återlösning för de
levande och de döda skulle ges bland dessa bergs dalar. Och
den Allsmäktige Guden kungjorde att djävulen inte skulle
omintetgöra det. Om ni kan förstå detta, så är detta en nyckel
(Från en predikan under den sjätte sessionen vid invigningen
av templet i Salt Lake, apr 1893. Typescript of Dedicatory
Services, Archives, Church Historical Department, Salt Lake
City i Utah).
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Officiellt tillkännagivande 1 – Förrättades
polygama äktenskap efter manifestets utfärdande?
Några i kyrkan fortsatte med att utöva månggifte utanför
Förenta staternas gränser. De trodde att nya polygama äkten-
skap också i fortsättningen kunde förrättas om det skedde
utanför Förenta staternas gränser. Den 8 januari 1900 sade
president Lorenzo Snow att ”manifestet utsträcker sig till
alla områden, att kyrkan uttryckligen har ’tagit avstånd från
utövande av polygami, eller ingående av månggifte i detta
[Utah] och varje annat land, och ingen medlem eller ämbets-
man i kyrkan har någon som helst auktoritet att utföra vigsel
beträffande månggifte eller att inträda i ett sådant förhållande’”
(”Slanders Are Refuted by First Presidency”, Millennial Star,
4 maj 1911, s 275).

En del vägrade att följa Herrens befallning. I april 1904 gjorde
president Joseph F Smith följande officiella uttalande under
en generalkonferens: ”Jag tillkännager härmed att alla sådana
[polygama] äktenskap är förbjudna, och om någon ämbets-
man eller medlem av kyrkan förmodas förrätta eller ingå i ett
sådant äktenskap, kommer han att anses begå en överträdelse
gentemot kyrkan och är skyldig att ta ansvar för sitt handlande,
i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller, och
bli utesluten” (Conference Report, apr 1904, s 75; Evangeliets
lära, s 232). Sedan dess har varje president för kyrkan upprepat
denna instruktion mot månggiftets utövande.

Studera skrifterna
Gör aktivitet A eller B när du studerar Officiellt
tillkännagivande 1.

Vad skulle du undervisa om?

Föreställ dig att du ska hålla en lektion om Officiellt tillkänna-
givande 1. Skriv ner vad du skulle lära ut om president
Wilford Woodruffs tillkännagivande och inkludera svaren på
följande frågor:

1. Vad uppenbarade Herren för president Woodruff
beträffande månggiftet?

2. Hur hjälpte president Lorenzo Snow, dåvarande rådgivare
i första presidentskapet, de heliga att ta emot denna
uppenbarelse?

3. Varför är det viktigt att kyrkans medlemmar följer den
levande profeten?

4. Hur känner du inför löftet som president Woodruff gav i
stycke 1 av utdragen ur de tre talen?

Ge en förklaring

Studera Läran och förbunden 124:49–50 och förklara kortfattat
hur detta skriftställe kan tillämpas på utövandet av månggifte
på president Wilford Woodruffs tid.

B

A
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En period av expansion
Från 1898 till 1951 presiderade fyra presidenter över en
växande kyrka – Lorenzo Snow, Joseph F Smith, Heber J Grant
och George Albert Smith. ”Dessa presidenter bevittnade
övergången från transport med häst och vagn till raketfärder
till yttre rymden. Två världskrig och en global depression
prövade de heliga. Under denna period byggdes nio tempel.
År 1901 fanns det omkring 300000 medlemmar i 50 stavar” (Vår
arvedel, s 105). År 1951 hade kyrkan över 1111000 medlemmar
i 180 stavar runt om i världen.

President Wilford Woodruff avled år 1898 och den profe-
tiska manteln föll på president Lorenzo Snows erfarna
skuldror. Han var då åttiofem år gammal. Ingen tidigare
president i kyrkan hade beträtt ämbetet vid så hög ålder.
De sista dagars heliga såg fram emot det nya århundradet
med stora förväntningar och optimism. Missionsverksam-
heten och tempelarbetet fortsatte att gå framåt och man
tog itu med den allvarliga ekonomiska skuld som kyrkan
befann sig i och löste den.

HANS LIV (1814–1901)

1814 Föds den 3 april som son 
till Oliver och Rosetta 
Leonora Pettibone Snow 
i Mantua i Ohio

1836 22 år. Döps den 19 juni 
i Chagrin River, som rinner 
genom Kirtland i Ohio

1837 23 år. Verkar som missionär 
i Ohio

1838–1839 24–25 år. Utför en mission i Missouri, Illinois,
Kentucky och Ohio

1840–1843 26–29 år. Utför en mission i Storbritannien

1845 31 år. Gifter sig med Charlotte Merrill Squires,
Mary Adelaine Goddard, Sarah Ann Prichard och
Harriet Amelia Squires den 17 januari

1849 34 år. Ordineras till apostel av Heber C Kimball
den 12 februari

1849–1852 35–38 år. Verkar som missionär i Italien, England,
Schweiz och på Malta

President 
Lorenzo Snow

Uppenbarelse om tiondelagen

President Lorenzo Snow och tiondet
1. ”Efter president Woodruffs död blev Lorenzo Snow,
president för de tolvs kvorum, president för kyrkan. Han var
en klok och kärleksfull ledare som var väl förberedd för sin
uppgift. Han hade känt och undervisats av samtliga före-
gående profeter i de sista dagarna. I november 1900 berättade
han för de heliga som var församlade i tabernaklet att han
ofta besökt profeten Joseph Smith och hans familj, ätit vid hans
bord och haft enskilda samtal med honom. Han visste att
Joseph var en Guds profet, eftersom Herren hade visat honom
denna sanning ’på ett mycket klart och fullständigt sätt’
[”The Redemption of Zion”, Millennial Star, 29 nov 1900, s 754].

2. Under president Snows ämbetstid ställdes kyrkan inför
allvarliga ekonomiska svårigheter, orsakade av den federala
regeringens lagstiftning mot månggifte. President Snow
begrundade och bad om vägledning om hur kyrkan skulle
kunna bli fri från sin försvagande skuld. Efter general-
konferensen i april 1899 kände han sig inspirerad att besöka
S:t George i Utah. Medan han talade vid ett möte där gjorde
han ett kort uppehåll, och när han fortsatte, förkunnade
han att han erhållit en uppenbarelse. Kyrkans folk hade
försummat tiondelagen, och Herren hade sagt till honom att
om kyrkans medlemmar mera trofast betalade ett fullt tionde
skulle välsignelser utgjutas över dem.

1864 50 år. Utför en kort mission till Sandwichöarna
(nuvarande Hawaii)

1873–1877 59–63 år. Verkar som rådgivare till president
Brigham Young

1885 71 år. Verkar som missionär till indianerna i
nordvästra Förenta staterna

1898 84 år. Inröstas som kyrkans president den
13 september, efter president Wilford Woodruffs
död den 2 september. Behöll presidenterna George
Q Cannon och Joseph F Smith som rådgivare

1901 87 år. Avlider den 10 oktober i Salt Lake City efter
tre år som kyrkans president

HANS TID SOM PRESIDENT (1898–1901)

1898 Jesus Kristus uppenbarar sig för honom i templet
i Salt Lake och säger till honom att inte vänta med
att omorganisera första presidentskapet. Systrar
kallas på heltidsmission för första gången

1899 Får i en uppenbarelse befallning att undervisa
om vikten av att betala tionde

1901 Nya missioner i Mexico, Japan, Nya Zeeland och
Tyskland öppnas
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3. Profeten talade om tiondets
betydelse inför församlingar
över hela Utah. De heliga
följde hans råd och det året
betalade de dubbelt så mycket
tionde som föregående år.

År 1907 ägde kyrkan tillräckligt med medel för att betala alla
sina fordringsägare och bli skuldfri.

4. År 1898, vid en mottagning för Unga kvinnors general-
kommitté, tillkännagav president George Q Cannon att första
presidentskapet hade beslutat att ’kalla några av våra kloka
kvinnor att gå på mission’ [”Biographical Sketches: Jennie
Brimhall and Inez Knight”, Young Women’s Journal, jun 1898,
s 245]. Före denna tidpunkt hade en del systrar åtföljt sina
män på missionsfältet, men detta var första gången som
kyrkan officiellt kallade och avskilde systrar som missionärs-
ambassadörer för Herren Jesus Kristus. Även om systrarna
inte är förpliktade att verka som missionärer, har tusentals
systrar under de senaste decennierna utnyttjat denna förmån
att trofast tjäna Herren som heltidsmissionärer.

5. President Lorenzo Snow ledde kyrkan in i det tjugonde
århundradet. När det nya seklet randades hade kyrkan
43 stavar, 20 missioner och 967 församlingar och grenar. Det
fanns 283765 medlemmar, varav de flesta bodde i Klippiga
bergen i Förenta Staterna. Fyra tempel var i verksamhet, och
Juvenile Instructor, Improvement Era och Young Women’s Journal
innehöll artiklar om kyrkan för sina medlemmar. Rykten
cirkulerade att åtminstone en ny mission skulle öppnas,
och de sista dagars heliga kunde knappast föreställa sig vad
de nästföljande hundra åren skulle föra med sig. Ändå var
de övertygade om att profetiorna om kyrkans framtid skulle
uppfyllas” (Vår arvedel, s 103–104).

Förstå läsuppgiften
President Lorenzo Snow och tiondet

Lorenzo Snows lärdomar och vittnesbörd
6. President Lorenzo Snow skrev om en ”händelse som
inträffade strax [före en mission till England år 1840]. Den var
så speciell att den etsat sig fast i mitt minne, en manifestation
som aldrig utplånats. Vid denna tidpunkt befann jag mig i

Ambassadörer (st 4) – Officiella representanter

äldste H G Sherwoods hem, han bemödade sig om att förklara
vår Frälsares liknelse om husbonden som anställde tjänare
och skickade ut dem vid olika tidpunkter på dagen för att
arbeta i hans vingård.

7. Medan jag uppmärksamt lyssnade på hans förklaring
vilade Herrens ande mäktigt på mig – mitt förstånds ögon
öppnades och jag såg lika klart som solen mitt på dagen,
med förundran och förvåning, Guds och människans stig. Jag
formulerade följande vers som uttrycker den uppenbarelse
som visades mig . . .

8. Som människan nu är var Gud en gång.
Som Gud nu är kan människan en gång bli.

9. Jag kände att detta var en helig ingivelse” (Eliza R Snow,
Biography and Family Record of Lorenzo Snow [1884], s 46).

10. ”Jag antar att ni systrar har läst min syster, Eliza R Snow
Smiths dikt, som hon skrev för några år sedan och som nu
ofta sjungs på våra möten [Se ”O min Fader”, Psalmer, nr 190].
Den berättar för oss att vi inte bara har en Fader ’som tronar
i din boning ovan skyn’, utan att vi också har en Moder.
Ni systrar kommer att bli lika stora som er Moder, om ni är
trofasta” (LeRoi C Snow, ”Devotion to a Divine Inspiration,”
Improvement Era, June 1919, s 658).

11. Innan Wilford Woodruff tog emot den uppenbarelse som
innebar månggiftets upphörande (se Officiellt tillkänna-
givande 1), var det många medlemmar i kyrkan som hade
beslutat sig för att sluta betala tionde till följd av de lagar
vilka hade genomförts och som tog pengar och egendom från
kyrkan. På grund av dessa omständigheter var kyrkan djupt
skuldsatt. Den 8 maj 1899, strax efter det att Lorenzo Snow
blivit president för kyrkan, talade han vid en stavskonferens
i S:t George i Utah. Under sitt tal gjorde han ett uppehåll
för att ta emot en uppenbarelse från Herren. Därefter sade att
han nu kunde inse, som han aldrig tidigare hade insett, hur
tiondelagen hade försummats. Han sade: ”Herrens ord till er
är inte något nytt, det är helt enkelt detta: TIDEN HAR NU

KOMMIT FÖR VARJE SISTA DAGARS HELIG, SOM RÄKNAR MED ATT

VARA BEREDD FÖR FRAMTIDEN OCH HÅLLA SINA FÖTTER FAST

PÅ EN SÄKER GRUND ATT GÖRA HERRENS VILJA OCH BETALA

HANS TIONDE TILL FULLO. Detta är Herrens ord till er och det
kommer att vara Herrens ord till varje bosättning i Sions land”
(”Discourse by President Lorenzo Snow”, Millennial Star,
24 aug 1899, s 533).

12. Omkring två veckor efter sitt dop begav sig Lorenzo Snow
till en skogsdunge för att be om att få ett starkare vittnesbörd.
Han skrev: ”Jag hade knappt öppnat munnen i ett försök att
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bedja, förrän jag hörde ett ljud alldeles över huvudet likt
frasandet av en sidenklädnad, och omedelbart därefter steg
Guds ande ned över mig, omslöt fullständigt hela min varelse
och fyllde mig från hjässan till fotsulorna, och åh, vilken
glädje och lycka jag kände! . . . Jag erhöll sedan fullkomlig
kunskap om att Gud lever, att Jesus Kristus är Guds Son och
att det heliga prästadömet och evangeliets fullhet återställts”
(Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, s 8).

13. President Snows barnbarn, Allie Young Pond, återgav
följande berättelse:

14. ”En kväll då jag besökte morfar i hans rum i templet i Salt
Lake City, stannade jag kvar tills dörrvakterna hade gått
och nattvakterna ännu inte kommit in, så morfar sade att han
skulle följa mig till stora huvudingången på framsidan och
släppa ut mig den vägen. Han tog fram sin stora nyckelknippa
ur en låda. När vi lämnat hans rum och medan vi fortfarande
var i den stora förhallen som ledde in till det celestiala rummet,
gick jag flera steg före morfar, när han bad mig stanna och
sade: ’Vänta ett ögonblick, Allie. Jag vill tala om något för dig.
Det var precis här som Herren Jesus Kristus visade sig för mig
vid president Woodruffs död. Han sade till mig att jag skulle
sätta i gång och omorganisera kyrkans första presidentskap
genast och inte vänta som man gjort vid tidigare presidenters
bortgång och att jag skulle efterträda president Woodruff.’

15. Sedan gick morfar ett steg närmare och sträckte ut vänster
hand och sade: ’Han stod precis här, omkring en meter
ovanför golvet. Det såg ut som om han stod på en platta av
solitt guld.’

16. Morfar talade om för mig vilken underbar personlighet
Frälsaren är och beskrev hans händer, fötter, ansikte och vackra
vita skrud, som allt var av sådan härlig vithet och klarhet att
han knappast kunde titta på honom.

17. Sedan gick han ännu ett 
steg närmare och lade han-
den på mitt huvud och sade:
’Mitt barnbarn, jag vill att du
skall komma ihåg att detta är
din morfars vittnesbörd, att
han med sin egen mun talat
om för dig att han verkligen
såg Frälsaren här i templet
och talade med honom
ansikte mot ansikte’” (LeRoi
C Snow, ”An Experience of
My Father’s”, Improvement
Era, sept 1933, s 677).

Korridor i templet i Salt Lake

Förstå läsuppgiften
Lorenzo Snows lärdomar och vittnesbörd

Frasande (st 12) – Mjukt, tydligt ljud
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Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A eller B när du studerar ”President Lorenzo
Snow”.

Förberedelse för att gå på mission

1. Läs Läran och förbunden 4:1–7 och skriv upp fem
egenskaper som nämns där och som du tycker är viktiga
för att kunna vara en framgångsrik missionär.

2. Välj ut fem berättelser, 
händelser eller lärdomar från
president Lorenzo Snows
liv som du tycker visar att han
hade dessa egenskaper.

3. Välj en av egenskaperna som
du skulle vilja utveckla bättre i
ditt eget liv och förklara varför
den är viktig för dig, och vad
du kan göra för att vara bättre
förberedd inom detta område.

Ge en kort förklaring

Äldste Dallin H Oaks, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”En del säger: ’Jag har inte råd att betala tionde.’
De som litar på Herrens löften säger: ’Jag har inte råd att inte
betala tionde’” (Nordstjärnan, jul 1994, s 35).

1. Studera Malaki 3:8–12 och skriv upp de välsignelser som
där utlovas dem som betalar ett ärligt tionde.

2. Utgå från ”Lorenzo Snows lärdomar och vittnesbörd”
(st 6–17) och beskriv de välsignelser som du har sett komma
till kyrkan därför att trofasta heliga efterlevt tiondelagen.

3. Vilka välsignelser har du fått och kommer att få som en
följd av att du betalar ett ärligt tionde?

”President Joseph F Smith verkade i 52 år som general-
auktoritet i kyrkan – som medlem av de tolvs kvorum,
som rådgivare till fyra av kyrkans presidenter och i 17 år
som president för kyrkan. Han undervisade med vältalig-
het, ömhet och övertygelse om Jesu Kristi återställda
evangelium, och manade medlemmarna att ’leva i harmoni
med vår himmelske Faders avsikter’. Hans verksamhet
präglades av hans starka vittnesbörd om Jesus Kristus:
’Jag har mottagit Andens vittnesbörd i mitt eget hjärta.
Jag vittnar inför Gud, änglar och människor . . . att jag
vet att min Förlossare lever’” (Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph F Smith [1998], s v).

President 
Joseph F Smith

Förkunnare av evangeliets lära

B

A
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President Joseph F Smiths liv
1. ”År 1838, mitt under de värsta förföljelserna i Missouri,
föddes Joseph F Smith i ett litet skjul i närheten av tempel-
platsen i Far West. Vid tidpunkten för Josephs födelse var
hans far, Hyrum Smith, fängslad i Richmond i Missouri, och
hans mor, Mary Fielding Smith, var lämnad ensam att ta hand
om sina barn.

2. Den unge Joseph flyttade med sin familj från Missouri till
Nauvoo i Illinois, där en händelse inträffade som han skulle
komma att minnas under resten av sitt liv – mordet på hans
far och farbror i Carthagefängelset. Joseph glömde aldrig när
han såg sin far för sista gången, då han på hästryggen, på
väg till Carthage, lyfte upp sin son, kysste honom och satte
ner honom. Han kunde inte heller glömma den fruktansvärda
känslan när en granne knackade på fönstret mitt i natten för

HANS LIV (1838–1918)

1838 Föds den 13 november i 
Far West i Missouri, som son 
till Hyrum (profeten Joseph 
Smiths bror) och Mary
Fielding Smith

1844 5 år. Hans far lider 
martyrdöden i fängelset 
i Carthage i Illinois

1848 9 år. Körde ett oxspann 
från Winter Quarters i Iowa till Saltsjödalen
(omkring 160 mil)

1852 13 år. Döps den 21 maj i City Creek i Salt Lake City.
Hans mor avlider den 21 september

1854–1857 15–19 år. Verkar som missionär på Hawaii

1860–1863 21–24 år. Utför en mission i England

1866 27 år. Gifter sig med Julina Lambson den 5 maj.
Ordineras till apostel och avskiljs som rådgivare
i första presidentskapet av president Brigham
Young den 1 juli. Verkade som rådgivare till
presidenterna Brigham Young, John Taylor (1880),
Wilford Woodruff (1889) och Lorenzo Snow (1898)

1874–1875 35–36 år. Verkar som president för
Europamissionen

1877 38 år. Verkar återigen som president för
Europamissionen

1901 62 år. Inröstas som president för kyrkan

1918 80 år. Avlider den 19 november i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1901–1918)

1902 Kyrkan ger ut en tidning för barn för första gången
(The Childrens Friend)

1906 Söndagsskolans program börjar

1907 Kyrkan blir skuldfri

1911 Kyrkan införlivar det amerikanska
pojkscoutprogrammet som en del av Unga män

1912 Seminarieprogrammet börjar

1914 Kyrkans första tidning för kvinnor publiceras

1915 Familjens hemaftonsprogram börjar

1918 Får synen om de dödas återlösning (se L&F 138)

att berätta för hans mor att Hyrum hade dödats. Åsynen
av hans far och farbror som låg i sina kistor i Mansion House
i Nauvoo förbleknade aldrig i hans minne.

3. Pojken Joseph blev nästan man över en natt. När Mary
Fielding Smith och hennes familj förenade sig med uttåget
från Nauvoo var den sjuårige Joseph kusk på en av hennes
vagnar. Joseph var 13 när hans mor dog och lämnade honom
föräldralös, och innan han fyllt 
16 åkte han iväg på mission
till Sandwichöarna (nuvarande
Hawaii). Inom tre månader efter
ankomsten till Honolulu talade
han det inhemska modersmålet
flytande, en andlig gåva som
förlänats honom av äldste Parley
P Pratt och Orson Hyde i de tolv,
vilka avskilde honom. När han
var 21 gav han sig iväg på en
annan mission, denna gång i tre
år på de brittiska öarna.

4. Joseph var endast 28 år när
president Brigham Young kände
sig manad att ordinera honom
till apostel. Under de därpå
följande åren verkade han som rådgivare till fyra presidenter
i kyrkan. När Lorenzo Snow avled i oktober 1901 blev Joseph
F Smith kyrkans sjätte president. Han var väl känd för sin
förmåga att framlägga och försvara evangeliets sanningar.
Hans predikningar och skrifter sammanställdes till en bok
med titeln Evangeliets lära, vilken har blivit en av kyrkans
viktigaste doktrinära texter.
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5. Under det tjugonde århundradets inledande decennier
gick kyrkan framåt på flera viktiga sätt. Med den fortsatta
betoningen på tiondelagen och de heligas trofasta gensvar
kunde kyrkan betala av alla sina skulder. En period av fram-
gång följde vilken gjorde det möjligt för kyrkan att bygga
tempel, kapell och besökscentra, och att köpa upp kyrkans
historiska platser. Kyrkan byggde också den administrations-
byggnad i Salt Lake City som fortfarande fungerar som
huvudkontor.

6. President Smith insåg behovet av tempel över hela världen.
Vid en konferens i Bern i Schweiz år 1906, sträckte han ut sin
hand och förkunnade: ’Tiden kommer när detta land ska
vara fullt med tempel dit ni kan resa för att återlösa era döda’
[citerad i Serge F Ballif, Conference Report, okt 1920, s 90]. De
sista dagars heligas första tempel i Europa, templet i Schweiz,
invigdes nästan ett halvt sekel senare i en förort till den stad
där president Smith hade uttalat sin profetia. President Smith
invigde markområden för ett tempel i Cardston i Alberta i
Canada år 1913 och för ett tempel på Hawaii år 1915.

7. Från och med 1900-talets
början uppmuntrade kyrkans
ledare de heliga att stanna kvar
i sina egna länder i stället för
att samlas i Utah. År 1911 gjorde
Joseph F Smith och hans råd-
givare i första presidentskapet
detta uttalande: ’Det är önsk-
värt att vårt folk stannar kvar
i sina egna länder och bildar
stadigvarande församlingar
som hjälper till med prosely-
teringsarbetet’ [Messages of the

First Presidency, sammanst av Clark, del 4, s 222].

8. Sex veckor före sin död erhöll president Smith en viktig
uppenbarelse om de dödas återlösning. I en syn såg han
Frälsarens verksamhet i andevärlden och fick veta att trofasta
heliga har möjlighet att fortsätta undervisa om evangeliet i
andevärlden. Uppenbarelsen tillfogades Den kostbara pärlan
år 1976 och år 1979 överfördes den till Läran och förbunden
som kapitel 138” (Vår arvedel, s 105–107).

Förstå läsuppgiften
President Joseph F Smiths liv

Joseph F Smiths lärdomar och vittnesbörd
9. ”Under sin tid som president för kyrkan försökte [president
Joseph F Smith] klargöra Faderns och Sonens identitet och
roller, särskilt som en del avsnitt i skrifterna utser Jesus
Kristus till Fader. I ett försök att hjälpa de heliga bättre förstå
vissa skriftställen om Fadern och Sonen utfärdade första

Flytande (st 3) – Mycket
bra, lätt

Utveckla (st 4) –
Undervisa om

Återlösning (st 8) – Frälsning

Kusk (st 3) – Person som
kör vagn som dras av hästar
eller oxar

Modersmålet (st 3) – Språket

presidentskapet och de tolvs
kvorum den 30 juni 1916 en
doktrinär utläggning med
titeln ’The Father and the Son.’
(Fadern och Sonen.) Detta
tillkännagivande bekräftade
enheten mellan Gud Fadern
och hans Son, Jesus Kristus,
och klargjorde deras specifika
uppgifter i frälsningsplanen.
Den förklarade också de sätt

varpå uttrycket Fader i våra skrifter är tillämpligt på både
vår Fader i himlen och Jesus Kristus” (Kyrkans presidenters
lärdomar: Joseph F Smith, s 355). Denna doktrinära utläggning
beskriver tre sätt varpå ordet Fader kan tillämpas på Jesus
Kristus: Han är himlens och jordens Fader. Han är Fader för
dem som håller fast vid evangeliet och han är Fader genom
gudomligt förlänad auktoritet.

10. ”[En] skriftenlig betydelse av ordet ’Fader’ är Skapare . . .

11. Jesus Kristus, som vi också kallar Jehova, var sin fader
Elohims verkställare av skapelsen . . . Jesus Kristus, som
skapare, kallas genomgående för Fader till himmel och jord . . .
och eftersom hans skapelser har ett bestående värde kallas
han rättmätigt för himmelens och jordens Evige fader . . .

12. I andra fall då Jesus Kristus kallas för ’Fadern’ åsyftas
hans förhållande till dem som tar emot hans evangelium och
därmed blir arvingar till evigt liv . . .

13. Genom lydnad till evangeliet kan människorna bli söner
till Gud, både som söner till Jesus Kristus och, genom honom,
söner till hans Fader. Detta klargörs i många uppenbarelser
som getts i nuvarande tidshushållning [se L&F 11:28–30;
34:1–3; 35:1–2; 39:1–4; 45:7–8] . . .

14. Genom den nya födelsen – den som sker genom vatten och
Ande – kan människorna bli barn till Jesus Kristus . . .

15. En [annan] orsak att använda begreppet ’Fader’ på Jesus
Kristus ligger i det faktum att i allt sitt umgänge med den
mänskliga familjen har Sonen Jesus representerat och repre-
senterar sin Fader Elohim i makt och myndighet. Detta är sant
om Kristus i hans förjordiska tillstånd, okroppsliga tillstånd,
då han var känd som Jehova. Det gäller också under hans
tid i köttet och under hans arbete som ande, utan kropp, i de
dödas sfär, och sedan dess i hans uppståndna tillstånd [se Joh
5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3 Ne 20:35; 28:10; L&F 50:43].
Sålunda gav Fadern Sonen sitt namn och Jesus Kristus talade
och betjänade i och genom Faderns namn, och vad beträffar
makt, myndighet och gudaskap så var och är hans ord
och handlingar ett med Faderns” (”The Father and the Son:
A Doctrinal Exposition by the First Presidency and the
Twelve”, Improvement Era, aug 1916, s 935–937, 939–940).

16. År 1909 utfärdade president Joseph F Smith och hans råd-
givare i första presidentskapet ett uttalande som besvarade
frågor ”om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas inställning
till . . . människans ursprung . . .

17. Låt oss därför fråga oss: Hur såg människan ut, anden och
kroppen, när hon ursprungligen skapades? I allmänna ordalag
ges svaret med de ord som valts till denna avhandling.
’Gud skapade människan till sin avbild’ . . . Om vi därför kan
fastställa skepnaden hos ’andarnas Fader’, ’Gud . . . över
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anden i allt kött’, kan vi komma underfund med vilken gestalt
den ursprungliga människan hade.

18. Jesus Kristus, Guds son, ’uppenbarar [Faderns] väsen’
(Hebr 1:3). Han vandrade på jorden som en mänsklig varelse,
som en fullkomlig människa, och sade, som svar på en
fråga som ställdes till honom: ’Den som har sett mig har sett
Fadern’ (Joh 14:9). Detta enda borde vara tillräckligt för
att tillfredsställande lösa problemet för varje eftertänksamt,
vördnadsfullt sinne. Det är omöjligt att inte dra följande
slutsats: Om Guds son är en uttrycklig avbild av Faderns
person, då har hans Fader en människas gestalt, för detta var
Guds Sons gestalt, inte bara under sitt jordiska liv, utan
före sin jordiska födelse och efter sin uppståndelse . . . Om då
Gud skapade människan – den första människan – till sin
avbild och likhet, måste han ha skapat honom lik Kristus,
och följaktligen lik människorna på Kristi tid och i vår tid . . .

19. Adam, vår store stamfader, ’den första människan’, var
liksom Kristus en förjordisk ande och liksom Kristus iklädde
han sig en jordisk kropp, en människas kropp, och blev så
en ’levande själ’. Läran om föruttillvaron – så tydligt uppen-
barad, särskilt i de sista dagarna – kastar ett underbart
ljus över det annars mystiska problemet med människans
ursprung. Den visar att människan, som ande, avlades och
föddes av himmelska föräldrar och fostrades till mognad
i Faderns eviga boningar, innan hon kom till jorden och fick
en timlig kropp för att undergå jordelivets erfarenhet. Den lär
att alla människor fanns till i anden innan någon människa
fanns till i köttet och att alla som bebott jorden sedan Adams
tid har fått kroppar och blivit själar på samma sätt.

20. Somliga påstår att Adam inte var den första människan
på den här jorden, och att den ursprungliga människan
var en utveckling från lägre grader av djurriket. Detta är
emellertid människoteorier. Herrens ord förkunnar att Adam
var ’den förste av alla människor’ (Moses 1:34), och därför
är det vår plikt att betrakta honom som den förste föräldern
för vår ras . . .

21. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som grundar sin
tro på gudomlig uppenbarelse, forna och nutida, förkunnar

att människan är en direkt avkomma till gudomen. Gud
själv är en upphöjd människa, fullkomlig, upphöjd på tronen
och suverän . . . Han gjorde grodynglet och apan, lejonet
och elefanten, men han gjorde dem inte till sin egen avbild,
inte heller begåvade han dem med gudalikt förstånd och
intelligens” (”The Origin of Man”, Improvement Era, nov 1909,
s 75, 77–78, 80–81).

22. ”[Profeten] Joseph Smith lärde att det lilla barnet som lades
ner i graven, skulle komma fram som ett barn vid uppstån-
delsen. Han pekade på modern till ett livlöst barn och sade
till henne: ’Du skall få glädjen, nöjet och tillfredsställelsen att
efter uppståndelsen fostra detta barn, tills det når sin andes
fulla gestalt.’ Det finns en återställelse. Det finns tillväxt.
Det finns utveckling efter uppståndelsen från de döda.
Jag älskar den sanningen. Den förkunnar stor lycka, glädje
och tacksamhet för min själ. Herren vare tack för att han har
uppenbarat dessa principer för oss” (”Status of Children in
the Resurrection”, Improvement Era, maj 1918, s 571).

23. År 1915 utfärdade president Joseph F Smith och hans råd-
givare i första presidentskapet ett brev ”till stavspresidenter,
biskopar och föräldrar i Sion”.

24. ”[Vi råder] till och vädjar om att en ’hemafton’ skall införas
över hela kyrkan. Detta är en tidpunkt då fäder och mödrar
samlar sina pojkar och flickor omkring sig i hemmet och
undervisar dem om Herrens ord . . .

25. Om de heliga lyder detta råd lovar vi att stora välsignelser
följer därav. Kärleken i hemmet och lydnaden till föräldrarna
kommer att öka. Tron utvecklas i hjärtat hos Israels ungdomar
och de får kraft att bekämpa onda inflytanden och frestelser
som ansätter dem” (”Home Evening”, Improvement Era,
jun 1915, s 733–734).

26. ”Det saknas alltid någonting hos den man som tillbringar
sin ungdom i ogudaktighet och synd och sedan vänder om till
rättfärdighet under senare delen av sitt liv. Naturligtvis godtar
Herren hans omvändelse, och det är långt bättre att en man
vänder om från onda vägar än att han framhärdar i synd alla
sina livsdagar, men faktum kvarstår att bästa delen av hans liv
och kraft är bortslösad, att det återstår endast ett avbrutet och
försvagat tjänande som han kan erbjuda Herren. Ånger och
bitterhet blir följden för den som sent i livet omvänder sig
från ungdomens dårskaper och synder, och det ligger tröst och
riklig belöning i att tjäna Herren i den tidiga mannaålderns
kraftfulla dagar” (”A Lesson for the Boys”, Improvement Era,
feb 1906, s 338).

27. President Joseph F Smith skrev ner en dröm som han hade
som ung missionär:

28. ”[Jag drömde] att jag befann mig på en resa. Jag hade
intrycket av att jag borde skynda mig . . . Slutligen kom jag till
en underbar, stor och ståtlig byggnad . . . När jag gick fram
emot den så fort jag kunde, såg jag ett anslag, ’Bad’. Jag gick
snabbt åt sidan och in i badet och tvättade mig ren. Jag
öppnade mitt lilla knyte, och där fanns vita och rena kläder . . .
och jag satte på mig dem. Därefter rusade jag till vad som
tycktes vara en kolossal öppning, eller dörr. Jag knackade och
dörren öppnades. Mannen som stod där var profeten Joseph
Smith. Han tittade litet förebrående på mig, och hans första
ord var: ’Joseph, du är sen.’ Men jag fattade mod och sade:

29. ’Ja, men jag är ren – jag är ren!’
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30. Han tog tag i min hand och drog in mig. Därefter stängde
han den stora dörren” (Evangeliets lära, s 459–460).

31. En dag, när Joseph F Smith återvände hem från sin första
mission, ”efter det att den lilla vagnkaravanen färdats en kort
sträcka och slagit läger, red ett antal berusade män in i lägret.
De svor och förbannade och hotade att döda varje mormon
de mötte. Det var Joseph F Smiths lott att vara den förste att
möta dessa marodörer . . . Joseph F var ett stycke från lägret
och samlade ved till elden när dessa män red fram. När han
såg detta var hans första tanke, enligt honom själv, att göra det
som de andra bröderna hade gjort, nämligen att söka skydd
bland träden och fly. Då kom tanken till honom: ’Varför ska
jag springa undan för de där?’ Därmed gick han oförskräckt
fram till lägerelden med famnen full av ved. När han skulle
lägga ner veden kom en av de råbarkade karlarna, fortfarande
med pistolen i handen, och pekade på den unge äldsten. Han
svor som bara en berusad lymmel kan göra och hävdade att
det var hans plikt att utrota varenda ’mormon’ han mötte och
frågade högljutt och ilsket: ’Är du mormon?’

32. Utan ett ögonblicks tvekan
tittade Joseph F Smith den
råbarkade mannen i ögonen
och svarade modigt: ’Javisst,
min herre, helylle, tvättäkta,
från topp till tå.’

33. Svaret gavs oförskräckt och
utan något tecken på rädsla,
vilket fullständigt avväpnade
den stridslystne mannen,
och i sin förvirring tog han
missionären i handen och sade:

34. ’Du var då . . . den trevli-
gaste karl jag någonsin träffat!
Skaka hand med mig, unge
man, jag är glad att få träffa en

man som står för sin övertygelse.’

35. Joseph F sade senare i sitt liv att han helt klart räknade
med att bli skjuten av denne man, men att han inte kunde
göra något annat även om det verkade som om det skulle
innebära hans död. Denne man, uppenbarligen ledaren för
bandet, red sedan bort, de andra följde efter, och mormonerna
blev inte ofredade mer” (Life of Joseph F Smith, sammanst av
Joseph Fielding Smith, 2:a uppl [1969], s 188–189.)

36. ”Vi tror på rättfärdigheten. Vi tror på all sanning, oavsett
ämnesområde. Ingen sekt eller religiöst samfund i världen
har en enda sann princip som vi inte accepterar eller som vi
förkastar. Vi är villiga att motta all sanning, från vilken källa
den än må komma. Ty sanningen kommer att bestå. Ingen
människas tro, ingen människas religion, ingen religiös orga-
nisation i hela världen kan någonsin höja sig över sanningen.
Sanningen måste vara grundvalen till religionen, annars är
den fåfäng och kommer inte att uppnå sitt syfte. Jag säger att
sanningen är grundvalen, att den finns längst ner och högst
upp och helt och hållet genomsyrar detta Herrens stora verk
som grundlades med hjälp av profeten Joseph Smith. Gud
är med detta verk, det är hans verk och inte människors verk.
Det kommer att gå framåt, oavsett vilket motstånd som kan
råda” (Conference Report, apr 1909, s 7).

37. ”Jag vet att min Förlossare lever. Jag känner det i varje
fiber av min varelse. Jag är lika säker på det som jag är på min
egen existens. Jag kan inte känna mig mer säker på min egen
tillvaro än jag gör på att min Förlossare lever, att min Gud
lever och är min Frälsares Fader. Jag känner det i min själ. Jag
är omvänd till detta i min hela varelse” (Evangeliets lära, s 57).

Förstå läsuppgiften
Joseph F Smiths lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
”President Joseph F Smith”.

Gå igenom president Smiths liv

Studera Joseph F Smiths liv och tid som president och
anteckna hur gammal han var när följande händelser
inträffade:

1. Hans far, Hyrum Smith, befann sig i fängelset i Liberty
(se även ingressen till L&F 121).

2. Hans far och hans farbror, profeten Joseph Smith, dödades
(se även L&F 135:1).

3. Han körde en vagn till Saltsjödalen.

4. Han döptes av president Heber C Kimball.

5. Hans mor avled.

6. Han gav sig iväg på sin första mission.

7. Han ordinerades till apostel.

8. Han gifte sig med sin första hustru.

9. Officiellt tillkännagivande 1 antogs av kyrkan.

10. Han tog emot den syn som finns upptecknad i Läran
och förbunden 138.

11. Han dog.

Finn exempel

President Joseph F Smith skrev: ”Att vara en sista dagars
helig kräver att man offrar världsliga strävanden och nöjen.
Det förutsätter trohet, karaktärsstyrka, kärlek till sanningen,
att handla efter principerna och en brinnande önskan att se
sanningen gå framåt mot seger” (”Principle, Not Popularity”,
Improvement Era, jul 1906, s 733). Ge tre exempel från hans liv
som visar att han var en sann sista dagars helig.

B

A

Förebrående (st 28) – Vänligt
tillrättavisande

Genomsyrar (st 36) – Fyller

Fiber av min varelse (st 37) –
Hela min själ

Stamfader (st 19) – Förfader

Direkt avkomma till
gudomen (st 21) – Direkt
ättling till Gud

Ansätta (st 25) – Plåga
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Gör en förteckning

Utgå från översikten över president Joseph F Smiths liv
och tid som president (s 186) och skriv upp när seminariet
först organiserades, när kyrkan först anammade pojkscout-
programmet och när familjens hemafton infördes. Skriv
upp hur vart och ett av dessa program kan hjälpa familjer och
enskilda att motstå eller undvika frestelser i dagens värld.

Kyrkans första håltimmes-seminarium hölls i Grantite
Seminary i Salt Lake City.

Begrunda hans lärdomar

Gå igenom president Joseph F Smiths lärdomar i styckena 9–37
och besvara följande frågor:

1. Vem talade till Emma Smith i Läran och förbunden 25:1 –
vår himmelske Fader eller Jesus Kristus?

2. Vilka är några gudagivna skillnader mellan människan och
andra former av djurliv?

3. Kommer små barn som dör att uppstå som små barn eller
som vuxna?

4. Vilka välsignelser hör samman med att hålla familjens
hemafton?

5. Varför är ungdomsåren en viktig del av livet och hur kan
de slösas bort?

”En storslagen uppenbarelse [gavs] till president Joseph
F Smith om de rättfärdigas arbete i andevärlden. Den
3 oktober 1918 öppnade han sin Bibel och läste Första
Petrusbrevet 3:18–20 och 4:6 om hur Frälsaren predikade
för andarna i fängelset. Medan han begrundade dessa
verser vilade Herrens Ande över honom och han såg i en
syn ’de dödas härskaror’, som var samlade i andevärlden.
Han såg att Frälsaren uppenbarade sig för dem och

Läran och 
förbunden 138

Syn om de dödas återlösning

D

C predikade evangeliet för de
rättfärdiga. Han blev visad att
Herren förordnade andra att
fortsätta detta arbete med
att predika, och att de trofasta
äldsterna i denna nuvarande
tidsutdelning också skulle
predika evangeliet för de döda
när de hade lämnat jordelivet.
Sålunda kan alla döda återlösas.

Denna ”Syn om de dödas
återlösning” lades fram av

president Smith inför första presidentskapet och de tolv,
som enhälligt godkände den som uppenbarelse. År 1976
blev denna uppenbarelse en officiell del av kyrkans
standardverk och strax därefter införlivades den som
kapitel 138 i Läran och förbunden” (Kyrkans historia
i tidernas fullbordan, s 493).

Förstå skrifterna
Läran och förbunden 138

Studera skrifterna
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Läran
och förbunden 138.

Skriv ett brev

Föreställ dig att det är oktober 1918 och att du skriver till en
vän och beskriver de händelser som omgav president Joseph
F Smiths syn. Ta med ett stycke om vad president Smith
gjorde före och under synen och gör en kort sammanfattning
av synen. Använd dig också av vad Läran och förbunden
138:1–6, 11, 28–29 lär om hur man förbereder sig för att ta
emot uppenbarelser från Gud.

Vad lärde sig president Smith?

Utgå från vad du lärt dig i Läran och förbunden 138 och
besvara följande frågor:

1. Vad lär 1 Petrusbrevet 3:18–20 och 4:6 (se L&F 138:7–10)
om vart Jesus Kristus begav sig mellan sin död och
uppståndelse?

B

A

Bemödade sig (v 25) –
Ansträngde sig, försökte

Ställföreträdande dop
(v 33) – Dop som utförs
av de levande för de dödas
räkning

Förebådande (v 48) – Visade
i förväg

Begrundade (v 2) – Tänkte,
funderade

Återlösning (v 2) – Frälsning

Sinnebild (v 13) – Likhet
eller jämförelse

Slumrande stoft (v 17) –
Fysiskt död kropp

Förorenat sig (v 20) – Valt att
leva syndigt
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2. Vilken ytterligare insikt ger Läran och förbunden 138:11–22
om dem som Frälsaren besökte och dem han inte besökte?

3. Vad undrade president Smith över om Jesu besök i
andevärlden? Vilket svar fick han? (Se v 25–37.)

4. Vad lärde sig president Smith om betydelsen av tempel?
(Se v 50–60.)

En väldig församling av rättfärdiga

1. Utgå från Läran och förbunden 138:38–52 och skriv upp
namnen på de personer som hade dött och som president
Smith såg i andevärlden. Förklara vad som hände dem.

2. Utgå från verserna 53–56 och skriv upp namnen på per-
soner ur kyrkans historia som president Smith såg i ande-
världen och skriv upp vad president Smith ”observerade”.

3. Skriv upp namnen på ytterligare fem personer som du
tror skulle ha kunnat ingå i denna ”väldiga församling”
(se v 39, 49).

4. Skriv upp ord och uttryck som beskriver de människor som
nämns i verserna 38–56, och hur du kan bli mer lika dem.

President James E Faust, rådgivare i första presidentskapet,
sade: ”Heber J Grant var den förste president för kyrkan
som jag hade förmånen att träffa. Han var verkligen en
stor man. Vi beundrade honom för att en del av hans styrka
låg i hans stora beslutsamhet att tillämpa självbehärsk-

President 
Heber J Grant

Besluten att tjäna Herren

C

ning.” President Faust fortsatte med att förklara hur
Heber J Grant, som ung man, inte kunde kasta en baseboll,
hade dålig handstil och inte kunde hålla tonen när han
sjöng. ”Genom att öva hela livet gjorde han vissa framsteg
i att sjunga, men kanske inte lika mycket som inom
baseboll och handskrift, som han bemästrade. President
Grant hade ett favoritcitat av Ralph Waldo Emerson, som
han levde efter: ’Det som vi håller fast vid att göra blir
lättare att göra; inte för att sakens natur har förändrats,
utan för att vår förmåga att göra det har ökat’” (Liahona,
jul 2000, s 54, 55). President Grants beslutsamhet att
ständigt förbättra sig var till välsignelse för honom under
hela hans liv.

Äldste John Longden, som var assistent till de tolv
apostlarnas kvorum, återgav en erfarenhet som äldste
Clifford E Young, också assistent till de tolvs kvorum,
berättat för honom: ”Tre till fyra veckor innan [President
Grant] gick bort var broder Young på besök i hans
hem. President Grant yttrade denna bön: ’O Gud,
välsigna mig så att jag inte förlorar mitt vittnesbörd och
[att jag kan vara] trofast intill änden!’” (Conference
Report, okt 1958, s 70).

HANS LIV (1856–1945)

1856 Föds i Salt Lake City den 
22 november som son till 
Jedediah Morgan Grant och 
Rachel Ridgeway Ivans Grant. 
Hans far, som var rådgivare 
till president Brigham Young, 
avlider nio dagar senare.

1872 16 år. Avslutar high school 
och inleder en karriär inom 
bank- och affärsväsendet

1877 20 år. Gifter sig med Lucy Stringham den
1 november. Hon avlider år 1893

1880 23 år. Kallas som stavspresident

1882 25 år. Ordineras till apostel av president George
Q Cannon, rådgivare i första presidentskapet

1883–1884 26–27 år. Utför en mission bland indianerna

1901–1906 43–48 år. Verkade som president för den första
missionen i Japan, därefter som president för den
Brittiska missionen och Europamissionen

1916 60 år. Blir president för de tolv apostlarnas kvorum

1918 62 år. Inröstas som president för kyrkan efter
president Joseph F Smiths död

1945 88 år. Avlider den 14 maj i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1918–1945)

1919, 1923, 1927 Inviger tempel i Hawaii, Alberta och Arizona

1921 Organiserar kyrkans första program för unga
vuxna

1924 Generalkonferensen sänds via radio för första
gången

1925 Den första missionen i Sydamerika organiseras

1926 Religionsinstitutet påbörjas
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President Heber J Grants liv
1. ”Strax före sin död i november 1918 fattade president Joseph
F Smith handen på Heber J Grant, som då var president för
de tolv, och sade: ’Herren välsigne dig, min pojke, Herren
välsigne dig, du har ett stort ansvar. Kom alltid ihåg att detta
är Herrens verk, och inte människans. Herren är större än
någon människa. Han vet vem han vill ska leda hans kyrka,
och han gör aldrig några misstag’ [”Editorial”, Improvement Era,
nov 1936, s 692]. Heber J Grant blev kyrkans sjunde president
vid 62 års ålder, efter att ha verkat som apostel sedan 1882.

2. Som ung man och under hela sitt liv visade Heber en
osedvanlig beslutsamhet när det gällde att uppnå sina mål.
Som enda barn, uppfostrad av en mor som var änka, blev han
något beskyddad från andra pojkars aktiviteter i motsvarande
ålder. När han försökte komma med i ett basebollag blev
han retad för sin klumpighet och bristande skicklighet och fick
inte vara med i laget. I stället för att bli nedslagen tillbringade
han många timmar med att intensivt träna på att kasta boll,
och slutligen blev han medlem av ett annat lag som vann flera
lokala mästerskap.

3. Som barn ville han bli bokhållare när han fick veta att det
skulle ge mycket mera betalt än hans arbete som skoputsare.
På den tiden krävdes det en god handstil för att vara bok-
hållare, men hans handstil var så dålig att två av hans vänner
sade att den liknade kråkfötter. Ännu en gång blev han inte
nedslagen utan tillbringade många timmar med att lära sig
skriva. Han blev välkänd för sin förmåga att skriva vackert,
och undervisade så småningom i skrivkonst vid universitetet,
och han blev ofta ombedd att skriva viktiga dokument. Han
var ett stort föredöme för många människor som såg hans
beslutsamhet att göra sitt bästa för att tjäna Herren och sina
medmänniskor.

4. President Grant var en klok och framgångsrik affärsman
vars färdigheter hjälpte honom att leda kyrkan genom en
världsomfattande ekonomisk depression och de personliga
problem som blev följden därav. Han trodde fullt och fast på

1930 Kyrkan firar hundraårsjubileum (det finns omkring
670000 medlemmar)

1936 Organiserar kyrkans välfärdsprogram

1941–1944 Påbörjar program till stöd för de av kyrkans
medlemmar som är i militärtjänst under andra
världskriget

oberoendets princip och förtröstan på Herren och sitt eget
hårda arbete, inte på regeringen. Han välsignade många
behövande människor med de pengar han tjänade.

5. På 1930-talet kämpade de heliga, liksom många andra
människor i världen, med arbetslöshet och fattigdom under
den stora depressionen. Som en följd av en uppenbarelse från
Herren år 1936 upprättade president Grant kyrkans välfärds-
program för att hjälpa de behövande och för att hjälpa alla
medlemmar att bli oberoende. Första presidentskapet sade
om detta program: ’Vårt primära ändamål var att, så långt det
är möjligt, upprätta ett system under vilket lättjans förbannelse
skulle krossas, det onda som följer av allmosor avlägsnas
och oberoende, flit, sparsamhet och självrespekt återigen upp-
rättas och få en plats bland vårt folk. Kyrkans mål är att hjälpa
människorna att hjälpa sig själva. Arbetet måste återigen
få en framträdande plats som den förhärskande principen i
kyrkans medlemmars liv’ [Första presidentskapet, Conference
Report, okt 1936, s 3].

6. [Äldste Albert E Bowen, som var medlem i de tolv
apostlarnas kvorum,] betonade: ’Det verkliga, långsiktiga
syftet med välfärdsplanen är att bygga upp karaktärens
hos kyrkans medlemmar, både givare och mottagare, befria
allt det finaste djupt inom dem, och få andens rikedomar
att blomstra och bära frukt’ [The Church Welfare Plan (kurs
i evangeliets lära, 1946), s 44].

7. En allmän välfärdskommitté upprättades år 1936 med
överinseende över kyrkans välfärdsarbete. Harold B Lee,
president för Pioneers stav, utsågs till kommitténs
verkställande chef. Senare utvecklades Deseret Industries
butiker för att hjälpa arbetslösa och handikappade, och
lantbruk och produktionsprojekt skapades för att hjälpa de
behövande. Välfärdsprogrammet fortsätter att vara till
välsignelse för tusentals människor idag, både behövande
medlemmar i kyrkan och andra som är utblottade över
hela världen. [För ytterligare information, se Glen L Rudd,
Pure Religion: The Story of Church Welfare Since 1930 (1995).]

195



8. Medan missionsarbetet fortsatte i allt snabbare takt var
president Grant förmedlande länk vid en mycket ovanlig
omvändelse. När Vincenzo di Francesca, en italiensk präst,
gick på en gata i New York City på väg mot sin kyrka såg
han en bok utan omslag ligga i en tunna fylld med aska. Han
plockade upp boken, vände på sidorna, och såg för första
gången namnen Nephi, Mosiah, Alma och Moroni. Han kände
sig manad att läsa boken även om han inte kände till namnet
på den eller dess ursprung, och fråga Herren om den var sann.
När han gjorde det sade han att ’en lyckokänsla, som om jag
hade funnit något värdefullt och extraordinärt, vederkvickte
min själ och ingav mig en glädje som mänskligt språk inte
kan finna ord att beskriva’. Han började att predika bokens
principer för sin kyrkas medlemmar. Hans ledare i kyrkan
tillrättavisade honom för detta och till och med uppmanade
honom att bränna boken, vilket han vägrade att göra.

9. Senare återvände han till Italien där han år 1930 fick veta att
boken utgivits av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Han skrev ett brev till kyrkan i Utah vilket vidarebefordrades
till president Grant. President Grant skickade ett exemplar
av Mormons bok på italienska och överlämnade hans namn
till presidenten för Europamissionen. Krigets svårigheter
hindrade Vincenzo från att bli döpt under många år, men slut-
ligen, den 18 januari 1951, kunde han bli medlem i kyrkan som
den första personen som döptes på ön Sicilien. Fem år senare
erhöll han sin begåvning i templet i Schweiz [se Vincenzo di
Francesca, ”I Will Not Burn the Book!” Ensign, jan 1988, s 18].

10. Den 6 maj 1922 invigde
president Grant kyrkans första
radiostation. Två år senare
började stationen sända från
generalkonferensen, vilket gav
många fler av kyrkans med-
lemmar möjlighet att lyssna
till generalauktoriteternas
budskap. Inte långt därefter,
i juli 1929, gick det första
programmet av Music and the

Spoken Word med tabernakelkören ut via etern. Det skulle
komma att sändas varje vecka med inspirerande musik och ett
muntligt budskap. Detta program har fortsatt sina sändningar
varje vecka och pågår än.

11. President Grant avled den 14 maj 1945. Hans 27 år som
president för kyrkan överträffas i längd endast av Brigham
Young” (Vår arvedel, s 107–110).

Förstå läsuppgiften
President Heber J Grants liv

Allmosor (st 5) – Fria pengar
och tjänster från regeringen

Dolda (st 6) – Potentiella

Utblottade (st 7) – Fattiga,
nödlidande

Stora depressionen (st 5) –
En tid med extrem fattigdom
över hela världen

Oberoende (st 5) – Att kunna
ta hand om sig själv

Lättja (st 5) – Lathet

Heber J Grants lärdomar och vittnesbörd
12. År 1925 utfärdade president Heber J Grant och hans
rådgivare i första presidentskapet följande uttalande om
hasardspel: ”Kyrkan har varit och är också nu oföränderligt
motståndare till hasardspel i någon som helst form. Den är
motståndare till alla tur-, sysselsättnings-, eller så kallade
affärsspel, som tar pengar från den som är i besittning därav
utan att ge motsvarande värde tillbaka. Den är motståndare
till alla sedvänjor som tenderar att uppmuntra det hänsyns-

lösa spekulerandets anda, och i synnerhet
till sådant som tenderar att nedsätta

eller försvaga de höga moraliska
normer som kyrkans medlemmar,
och vårt samhälle på det hela taget,
alltid har upprätthållit” (citerad
i ”Gambling”, Improvement Era,
sep 1926, s 1100).

13. Under andra världskriget var
det många medlemmar i kyrkan

från olika nationer som var tvungna
att gå ut i krig, ibland till och med

för att strida mot varandra. I ett uttalande
under generalkonferensen i april 1942 sade president
Heber J Grant och hans rådgivare i första presidentskapet:

14. ”Kristi evangelium är ett kärlekens och fridens evangelium,
av tålamod och långmodighet, av självbehärskning och
förlåtelse, av vänlighet och goda gärningar, av barmhärtighet
och broderlig kärlek . . .

15. Hat har ingen plats i de rättfärdigas själar . . .

16. Hat föds av Satan. Kärlek är Guds alster. Vi måste driva
ut hat från våra hjärtan, var och en av oss, och inte tillåta det
att komma in igen . . .

17. I ett hundra år har kyrkan vägletts av följande principer:
[De citerar Läran och förbunden 134:1–6, 8.]

18. I lydnad mot dessa principer har kyrkans medlemmar
alltid känt det som sin skyldighet att försvara sitt land när det
går ut i krig . . .

19. I det krig som nu råder har rättfärdiga män i kyrkan dött
på båda sidor, en del med stort hjältemod för sitt lands skull.
I allt detta har vårt folk lojalt tjänat det land som de varit
medborgare i eller varit underkastade, i enlighet med de
principer som vi redan framlagt . . .

20. När den . . . grundlagsenliga lagen, i lydnad mot . . . de
principer [som lärs ut i Läran och förbunden 98:4–7], kallar
kyrkans män att gå ut i krig för det land som de är undersåtar
i, är det deras främsta samhälleliga plikt att acceptera denna
kallelse. Om de, när de lystrar till denna kallelse och genom
lydnad mot sina överordnade, tar sina fienders liv, så gör inte
detta dem till mördare . . .

21. Hela världen befinner sig mitt i ett krig som ser ut att vara
det värsta någonsin. Kyrkan är en världsomspännande kyrka.
Dess hängivna medlemmar befinner sig i båda lägren. De är
sina krigförande härskares oskyldiga krigsredskap. På ömse
sidor tror man att man kämpar för hem, land och frihet. På
ömse sidor beder våra bröder till samma Gud i samma namn,
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för seger. Båda sidorna kan inte ha helt rätt; kanske ingendera
är utan fel. Gud kommer att i sinom tid och på sitt eget
ofelbara sätt arbeta ut rättvisan och rätten i stridigheterna . . .

22. Till våra unga män som går ut i kriget, oavsett vem de
tjänar eller var, säger vi, lev rena liv, håll Herrens befallningar,
be ständigt till honom om att bevara er i sanning och rättfär-
dighet, och lev som ni ber. Vad som då än händer kommer
Herren att vara med er och ingenting kommer att ske er som
inte bidrar till Guds ära och till er frälsning och upphöjelse”
(Conference Report, apr 1942, s 90–91, 93–96).

23. ”Jag lämnar er mitt vittnesbörd om att Gud lever, att Jesus
är Kristus, att Joseph Smith var och är en Guds profet . . . Hur
vet jag det? Jag vet det lika väl som att jag vet att jag står inför
er här ikväll. Jag har erfarit värme och kyla, glädje och sorg,
och jag säger till er att i sorgens stund, i bedrövelsens stund,
i dödens stund, har Gud hört och besvarat mina böner, och jag
vet att han lever. Jag vittnar om detta för er” (”Farewell Address
of Apostle Heber J Grant”, Improvement Era, jul 1901, s 691).

Förstå läsuppgiften
Heber J Grants lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör aktiviteterna A och B när du studerar ”President Heber
J Grant”.

Sätt två mål

1. Studera styckena 1–11 och skriv upp fem av president
Heber J Grants bedrifter som du tycker är viktiga.

2. Skriv ett kort stycke om hur du tror att det var möjligt för
honom att genomföra dessa uppgifter och de stora svårig-
heter han var tvungen att övervinna för att kunna göra det.

3. Skriv ner två saker som du skulle vilja uppnå och beskriv
de svårigheter du tror kan uppstå när du försöker uppnå
dem. Förklara vad du planerar att göra för att nå dina mål-
sättningar och hur lång tid du tror det tar att uppnå dem.

A

Oföränderligt motståndare (st 12) – Alltid emot

Vägledning inför viktiga beslut

Läs igenom följande situationer och beskriv sedan vilken
lärdom eller vilket vittnesbörd från president Heber J Grant
som bäst går att tillämpa på varje situation. Förklara också
kortfattat vad du tycker att personen i varje situation bör göra,
och varför.

1. Tinas närmaste vän dog nyligen i en bilolycka. Hon är
upprörd och undrar om det verkligen finns en Gud.

2. Jakob funderar över om han ska köpa en lott i ett lotteri
med 10 miljoner kronor som högsta vinst. Han har verkligen
användning för pengarna.

3. Stefan är soldat i armén under krigstid. Han oroar sig över
att han kanske måste döda fiendesoldater.

4. Maria har svårt att finna ett arbete. Hon kommer fram
till att det skulle vara lättare att ansöka om socialbidrag så
att hon slipper arbeta.

President Thomas S Monson, rådgivare i första president-
skapet, återgav följande berättelse om president George
Albert Smith: ”Junius Burt från Salt Lake City, som länge
arbetat på gatukontoret, berättade om en rörande och
inspirerande upplevelse. Han sade att en kall vintermorgon
höll det arbetslag som han tillhörde på att göra gatorna
rena. De flyttade stora isstycken från rännstenarna.
Det ordinarie laget hade fått förstärkning av tillfälligt
anställda som var i desperat behov av arbete. En av dessa
hade endast på sig en tunn tröja och led svårt av kylan.
En lång och smal man med välansat skägg stannade upp
bredvid männen och frågade denne arbetare: ’Du behöver
mer än en tröja en morgon som den här. Var har du din
rock?’ Mannen svarade att han inte hade någon rock.
Besökaren tog sedan av sin egen överrock, räckte den till
mannen och sade: ’Den här rocken är din. Den är av tjockt
ylle och håller dig varm. Mitt arbete ligger bara på andra
sidan gatan.’ Gatan var South Temple. Den barmhärtige
samariten som gick in i kyrkans administrationsbyggnad
till sitt dagliga arbete och utan sin rock var George Albert
Smith, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga. Hans osjälviska och generösa handling avslöjade
hans ömsinta hjärta. Förvisso tog han hand om sin
broder” (Nordstjärnan, jul 1990, s 41–42).

President 
George Albert Smith

En ädel tjänare

B
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President George Albert Smiths liv
1. ”George Albert Smith efterträdde Heber J Grant som
kyrkans president. President Smith, vars liv exemplifierade
den glädje som ligger i att efterleva evangeliet, vittnade:
’Varje lycka och glädje värd namnet har varit en följd
av åtlydnad av Guds bud och iakttagande av hans råd och
förmaningar’ [Conference Report, apr 1948, s 162].

2. Åtlydnad av Guds befallningar och kyrkans ledares råd
hade varit ett rättfärdigt mönster i president Smiths familj
i generationer. Sitt namn fick han efter sin farfar, George
A Smith, som var kusin till profeten Joseph och rådgivare till
president Brigham Young. George Alberts far, John Henry
Smith, verkade i första presidentskapet under Joseph F Smith.
Vid 33 års ålder kallades George Albert Smith till de tolvs
kvorum. Från 1903 till 1910 verkade John Henry och George
Albert tillsammans inom de tolvs kvorum, vilket var enda
gången i denna tidsutdelning som far och son samarbetade
i detta kvorum.

HANS LIV (1870–1951)

1870 Föds den 4 april som son 
till John Henry Smith och 
Sarah Farr Smith i 
Salt Lake City

1891 21 år. Verkar som missionär 
i södra Utah

1892 22 år. Gifter sig med Lucy 
Emily Woodruff. 
Hon avlider år 1937

1892–1894 22–24 år. Utför en mission i sydöstra Förenta
Staterna. Hans hustru verkar tillsammans
med honom

1903 33 år. Ordineras till apostel av president
Joseph F Smith

1919–1921 49–51 år. Verkar som president för
Europamissionen

1921 51 år. Blir ledare för kyrkans program för
Unga män

1943 73 år. Blir president för de tolv apostlarnas kvorum

1945 75 år. Inröstas som president för kyrkan vid
president Heber J Grants död

1951 81 år. Avlider på sin födelsedag, den 4 april,
i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1945–1951)

1945 Börjar sända ut missionärer till många delar av
världen som inte tidigare kunnat ta emot missio-
närer på grund av andra världskriget. Inviger
templet i Idaho Falls i Idaho

1946 Börjar sända mat och förråd till de heliga i Europa
som lider efter andra världskriget

1950 Tidiga morgonseminarier tar sin början

3. De 42 år som George Albert Smith verkade i de tolvs
kvorum var fyllda av upphöjt tjänande, trots perioder av
dålig hälsa. Hans ögon skadades av solen under hans tid som
inspektör för järnvägen i södra Utah, och operationen som
skulle återställa hans syn misslyckades. Utökade krav och
fordringar på hans tid försvagade hans bräckliga kropp och år
1909 kollapsade han av utmattning. Läkarens ordination om
total vila undergrävde hans självförtroende, skapade känslor
av misslyckande och förvärrade hans oro.

4. Under denna svåra tid hade George en dröm i vilken han
såg en vacker skog i närheten av en sjö. När han vandrat
en bit in i skogen kände han igen sin älskade farfar, George
A Smith, som kom emot honom. George skyndade sig framåt,
men när hans farfar närmade sig stannade han till och sade:
’Jag skulle vilja veta vad du har gjort med mitt namn.’
Ett livspanorama passerade revy genom Georges sinne och
han svarade ödmjukt: ’Jag har aldrig gjort någonting med
ditt namn som du behöver skämmas för.’ Denna dröm gav
George förnyad andlig och fysisk kraft och han kunde strax
återvända till sitt arbete. Senare beskrev han ofta händelsen
som en viktig vändpunkt i sitt liv [George Albert Smith,
Sharing the Gospel with Others, sammanst av Preston Nibley
(1948), s 110–112].

5. Under president George Albert Smiths ämbetstid, som
varade från 1945 till 1951, nådde antalet medlemmar i
kyrkan upp till en miljon, templet i Idaho Falls invigdes och
missionsarbetet återupptogs efter andra världskriget.

6. Dessutom vidtogs åtgärder för att hjälpa de europeiska
heliga som hade utblottats som en följd av kriget. Kyrkans
medlemmar i Förenta Staterna uppmuntrades att bidra med
kläder och andra varor. President Smith sammanträffade
med Harry S Truman, Förenta Staternas president, för att få
tillstånd att sända den insamlade maten, kläderna och
sängkläderna till Europa. President Smith beskrev mötet
på följande sätt:
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President George Albert Smith, Förenta Staternas president Harry S Truman
och Herbert Maw, guvernör i Utah

7. President Truman sade: ’Varför vill ni skicka över det till
dem? Deras pengar är inget värda.’

8. Jag svarade: ’Vi vill inte ha pengar av dem.’ Han tittade på
mig och frågade: ’Menar ni att ni tänker skänka det till dem?’

9. Jag sade: ’Naturligtvis vill vi skänka det till dem. De är
våra bröder och systrar och de lider. Gud har välsignat
oss med överflöd och vi vill gärna skicka det om regeringen
vill samarbeta med oss.’

10. Han sade: ’Ni är på rätt väg’, och tillade, ’vi skall mycket
gärna hjälpa er på alla sätt vi kan’ [Conference Report, okt
1947, s 5–6].

11. Medan donationerna
sorterades och paketerades
i Utah för att skeppas
över havet kom president
Smith för att bevittna
förberedelserna. Tårarna
rann nerför hans kinder
när han såg den stora
mängd artiklar som man

så generöst hade bidragit med. Efter några minuter tog han
av sig sin nya ytterrock och sade: ’Var snäll och skicka med
den här.’ Även om flera människor som stod i hans närhet
sade att han behövde sin ytterrock denna kalla, vintriga dag,
insisterade han på att den skulle skickas iväg’ [se Rudd, Pure
Religion, s 248].

12. Äldste Ezra Taft Benson i de tolvs kvorum fick i uppgift
att återigen öppna missionerna i Europa, se till att välfärds-
förnödenheterna delades ut, och att de heligas andliga behov
tillgodosågs. Ett av äldste Bensons första besök var till en
konferens för de heliga i Karlsruhe, en tysk stad vid floden
Rhen. Äldste Benson sade om denna upplevelse:

13. ’Slutligen hittade vi fram till mötesplatsen, en delvis
utbombad byggnad mitt inne i ett kvarter. De heliga hade haft
möte i ungefär två timmar och väntade på oss. De hoppades
att vi skulle komma dit eftersom ryktet hade nått dem att vi
kanske skulle besöka konferensen. Och för första gången i mitt
liv såg jag då nästan en hel församling i tårar när vi gick upp
på förhöjningen, och när de till sist insåg, efter sex eller sju

långa år, att representanter från Sion, som de uttryckte det,
slutligen hade återvänt till dem . . . När jag tittade in i deras
uppåtvända ansikten, bleka, tunna – många av de heliga var
klädda i trasor, några var barfota – kunde jag se trons ljus
i deras ögon när de bar vittne om gudomligheten i detta
stora verk i de sista dagarna, och uttryckte sin tacksamhet för
Herrens välsignelser’ [Conference Report, apr 1947, s 154].

14. En av äldste Bensons många ansvarsuppgifter var att
överinse utdelandet av 127 järnvägsvagnar med mat, kläder,
sängkläder och medicin över hela Europa. Åratal senare när
president Thomas S Monson invigde ett nytt kapell i Zwickau
i Tyskland, kom en äldre broder fram med tårar i ögonen och
bad om en hälsning till president Ezra Taft Benson. Han sade
att ’han skulle säga till honom att han räddade livet på mig
och många andra bröder och systrar i mitt hemland, tack vare
den mat och de kläder som han förde med sig från kyrkans
medlemmar i Amerika’ [citerad i Gerry Avant, ”War Divides,
but the Gospel Unites”, Church News, 19 aug 1995, s 5].

15. De heliga i Holland fick tillfälle att kristuslikt tjäna de
svältande heliga i Tyskland. De holländska medlemmarna
hade lidit mycket under kriget och därefter hade de fått
välfärdshjälp från kyrkans medlemmar i Förenta Staterna.
På våren 1947 blev de ombedda att själva inleda ett välfärds-
projekt, vilket de gjorde med entusiasm. De planterade
huvudsakligen potatis och förväntade sig en riklig skörd.

16. Vid denna tidpunkt kom president Walter Stover från
östtyska missionen till Holland och, med tårar i ögonen,
berättade han om den hunger och ödeläggelse som kyrkans
medlemmar i Tyskland hade drabbats av. President Cornelius
Zappey, presidenten för den nederländska missionen, frågade
sina medlemmar om de kunde ge sin växande potatis till
de tyska medlemmarna, som hade varit deras fiender under
kriget. Medlemmarna samtyckte villigt och började bevaka 

sina potatisskördar med större intresse. Skörden blev
mycket större än någon hade förväntat sig och de holländska
heliga kunde skicka 75 ton potatis till sina bröder och systrar
i Tyskland. Ett år senare sände de holländska heliga 90 ton
potatis och 9 ton sill till de heliga i Tyskland. [För vidare
information, se Rudd, Pure Religion, s 254 – 261.]
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17. Den kristuslika kärlek som dessa heliga visade var typisk
för president George Albert Smith, som i hög grad utstrålade
Kristi kärlek. Han sade: ’Jag kan säga till er, mina bröder
och systrar, att de lyckligaste människorna i världen är de som
älskar sin nästa som sig själva och visar sin tacksamhet för
Guds välsignelser genom det sätt varpå de lever’ [Conference
Report, apr 1949, s 10]” (Vår arvedel, s 110–114).

Förstå läsuppgiften
President George Albert Smiths liv

George Albert Smiths lärdomar och vittnesbörd
18. ”När jag var barn insåg jag, eller trodde att jag insåg, att
Herrens befallningar var de lagar och de regler han gett för att
leda mig. Jag trodde att jag insåg att olydnad mot dessa lagar
förde med sig straff, och som barn antog jag att Herren hade
ordnat det så i detta liv att jag måste lyda vissa lagar för att
inte snabbt bli bestraffad. Men allteftersom jag blev äldre lärde
jag mig att betrakta detta ur en annan synvinkel och nu är
Guds lagar för mig . . . den ljuva musiken från vår himmelske
Faders röst när han visar barmhärtighet mot oss. De är en
kärleksfull förälders råd . . . och det som följaktligen för mig
en gång tycktes bära det stränga namnet lag, är nu de kärleks-
fulla och ömma råden från en allvetande himmelsk Fader”
(Conference Report, okt 1911, s 43–44; se även Mos 2:41).

19. ”En av de vackraste sakerna i Jesu Kristi evangelium [är]
detta att det ställer oss alla på samma nivå. Det är inte nöd-
vändigt att en man är president för en stav eller medlem av
de tolvs kvorum för att han skall få en hög plats i det celestiala
riket. Den enklaste medlemmen i kyrkan får, om han håller
Guds bud, upphöjelse i det celestiala riket precis lika mycket
som någon annan människa. Skönheten i Jesu Kristi evange-
lium är att det gör oss alla jämlika om vi håller Herrens bud.
Om vi håller kyrkans lagar har vi samma möjligheter till
upphöjelse” (Conference Report, okt 1933, s 25).

20. ”Min farfar [aposteln George
A Smith] brukade säga till sin
familj: ’Det finns en gränslinje, väl
markerad, mellan Herrens område
och djävulens. Om du stannar på
Herrens sida om linjen är du under
hans inflytande och har ingen
önskan att göra fel. Men om du
kommer över på djävulens sida om

gränsen en enda tum, så är du i frestarens våld, och om han
lyckas fresta dig kan du inte ens tänka eller resonera förnuftigt,
ty du har då förlorat Herrens ande.’

21. När jag ibland har frestats att göra en viss sak har jag
frågat mig själv: ’På vilken sida om linjen är jag nu?’ Om jag
bestämde mig för att stanna på den säkra sidan, på Herrens
sida, gjorde jag alltid det rätta. Så när frestelserna kommer

Panorama (st 4) – Fullständig
översikt

Undergrävde (st 3) –
Försämrade

skall du under bön tänka igenom situationen. Då kommer
Herrens ande att hjälpa dig fatta det rätta beslutet. Vi är säkra
endast på Herrens sida om linjen.

22. Om du vill vara lycklig, kom då ihåg att all lycka värd
namnet är på Herrens sida om linjen, och att all sorg och
besvikelse är på djävulens sida om linjen” (Sharing the Gospel
with Others, sammanst av Preston Nibley (1948), s 42–43).

23. ”Vi kan inte tvinga människor att göra saker och ting,
men vi kan älska dem så att de gör det som är rätt, så att de
är rättfärdiga” (citerad av äldste Arwell L Pierce, tidigare
president för den mexikanska missionen, Conference Report,
apr 1951, s 114).

24. ”Jag kommer ihåg att en man
en gång sade till mig, efter en
stunds samtal: ’Så vitt jag förstår
av allt jag har lärt mig om din
kyrka, så är den lika bra som
vilken annan kyrka som helst.’ Jag
antar att han trodde att han gav
oss en stor komplimang, men jag
sade till honom: ’Om den kyrka
jag representerar inte är av större

betydelse för människorna än vilken annan kyrka som helst,
då har jag missförstått min plikt här. Vi har inte kommit
till er för att ta bort den sanning och dygd som ni redan har.
Vi har inte kommit för att finna fel eller kritisera er. Vi har
inte kommit hit för att kritisera er för saker som ni inte har
gjort, utan vi har kommit hit som era bröder. Vi ger av vår
tid och våra tillgångar frivilligt och har kommit till ert land
med kärlek i våra hjärtan, med önskan att göra er gott, att
uppmuntra er att omvända er från era synder och uppmuntra
er att behålla era dygder, det som ni är dygdiga i. Vi säger
till er: ’Behåll allt det goda som ni har och låt oss ger ännu
mer gott för att ni skall kunna bli lyckligare och för att ni
skall kunna bli förberedda att inträda i vår himmelske Faders
närhet’” (Sharing the Gospel with Others, s 12–13).

25. ”Den dag som är i dag, då vi har samlats här för att dyrka
[sabbaten], har blivit denna stora nations lekdag – den dag
som tusentals personer använder för att bryta mot den befall-
ning som Gud gav för länge, länge sedan. Jag är övertygad
om att mycket av det lidande och de besvikelser som drabbar
och kommer att fortsätta att drabba människorna, kan spåras
tillbaka till det faktum att de inte fäster något avseende
vid uppmaningen att hålla sabbatsdagen helig” (Conference
Report, okt 1935, s 120).

26. ”Efter åttio år här i
jordelivet, efter att ha rest i
många delar av världen och
umgåtts med många stora
och goda män och kvinnor,
vittnar jag för er att jag
idag vet bättre än någonsin
att Gud lever, att Jesus
är Kristus, att Joseph Smith
var den levande Gudens
profet och att den kyrka
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som han organiserade under vår himmelske Faders ledning,
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – den kyrka som
drevs ut i ödemarken – verkar i kraft och myndighet genom
samma prästadöme som förlänades av Petrus, Jakob och
Johannes till Joseph Smith och Oliver Cowdery. Jag vet detta
lika säkert som att jag lever. Jag inser att det är en mycket
allvarlig sak att bära detta vittnesbörd för er och att jag
kommer att hållas ansvarig av min himmelske Fader för
detta och för allt annat som jag undervisat om i hans namn.
Med insikt om detta och med kunskapen om att om jag
skulle missleda er så skulle jag hållas ansvarig för det, och
med kärlek och välvilja i mitt hjärta för alla människor, bär
jag detta vittnesbörd i Jesu Kristi, vår Herres namn” (”After
Eighty Years”, Improvement Era, apr 1950, s 263–264).

Studera läsuppgiften
Gör aktiviteterna A och B när du studerar ”President George
Albert Smith”.

Hur skulle han svara?

Föreställ dig att du har möjlighet att intervjua president
George Albert Smith. Studera styckena 1–17 och skriv ner hur
du tror att han skulle besvara följande frågor:

A

1. Vad är det bästa du har gjort, enligt din egen uppfattning?

2. Vem i din släkt har utövat det starkaste inflytandet på dig?
Varför?

3. Vad minns du bäst av de gånger du tjänat dina
medmänniskor?

4. Varför tror du att det är viktigt att utstråla kärlek till och
visa barmhärtighet mot andra människor?

Tillämpa lärdomarna

Utgå från ”George Albert Smiths lärdomar och vittnesbörd”
och välj ut fem av hans lärdomar som är betydelsefulla
för dig. För varje lärdom beskriver du en nutida situation
som kan bli hjälpt av eller besvaras genom det som president
Smith lärde. Efter varje situation skriver du upp hur de
sanningar som president Smith lärde ut kan hjälpa en person
att göra det som är rätt.

B
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Den världsomspännande kyrkan
Under de sista femtio åren av nittonhundratalet erfor kyrkan
en makalös tillväxt. Under det kunniga och inspirerade
ledarskapet från presidenter i kyrkan, David O McKay till
Gordon B Hinckley, har missionsarbetet utbretts och antalet
medlemmar i kyrkan överstiger 11000000. Tempel börjar
nu att spridas över jorden, vilket gör evangeliets högsta
förordningar tillgängliga för fler heliga och deras förfäder i
många länder. Sannerligen, som en del av Herrens plan,
har kyrkan förts fram ”ut ur dunklet och mörkret” (L&F 1:30).
Angående vår tid har president Gordon B Hinckley sagt:

”Den Allsmäktiges verk i de sista dagarna, om vilket de gamle
talade, om vilket profeter och apostlar talat, har kommit. Det
är här. Av något skäl som är okänt för oss, men enligt Guds
visdom, har vi fått förmånen att komma till jorden i denna
härliga tidsålder. Vetenskapen har blomstrat på ett storslaget
sätt. Det har varit en verklig utbildningsexplosion. Detta
är den största av alla tidsåldrar för mänsklig verksamhet och
mänskliga bedrifter . . .

Vi står på tidsåldrarnas högplatå, överväldigade av en
högtidlig känsla av historia. Detta är den sista och slutgiltiga
tidshushållningen mot vilken alla i det förgångna pekat . . .

Vid något stadium av all denna tillväxt, kommer Jesus
Kristus för att regera i härlighet på jorden. Ingen vet när
detta kommer att ske. Inte ens änglarna i himmelen vet
när Han ska återvända. Men det blir en välkommen dag”
(Liahona, jan 2000, s 89–90).

När David O McKay
verkade som missionär i
Skottland år 1898 kände
han vid ett tillfälle svår
hemlängtan. Han sade att
medan han gick runt i
staden ”såg jag på höger
hand en byggnad som
inte var färdig. Ovanför
ingångsdörren fanns en
valvbåge av sten. Det

var ovanligt för en bostad, och vad som var ännu mer
ovanligt var att jag från trottoaren kunde se att det fanns
en inskrift uthuggen i stenen.

Jag sade till min kamrat: ’Vad ovanligt! Jag skall se vad
det står.’ När jag kommit tillräckligt nära kom detta

President 
David O McKay

”Ingen framgång kan uppväga 
ett misslyckande i hemmet”

budskap till mig, inte bara genom det som stod på stenen,
utan också som om det kom från den i vars tjänst vi
var engagerade: ’Det som du är var fullt och helt, och icke
styckevis och delt.’

Jag vände och gick tankfullt min väg, och när jag nått
fram till min kamrat upprepade jag samma budskap för
honom.

Det var ett budskap till mig denna morgon. Jag skulle
utföra min uppgift väl som missionär för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga” (Cherished Experiences from
the Writings of President David O McKay, sammanst
av Clare Middlemiss [1955], s 174–175).

HANS LIV (1873–1970)

1873 Föds den 8 september 
i Huntsville i Utah, som 
son till David och Jennette 
Evans McKay

1881 8 år. Döps på sin 
födelsedag. Hans far 
verkar som missionär 
i Storbritannien

1897–1899 24–26 år. Verkar som 
missionär i Skottland

1901 27 år. Gifter sig med Emma Ray Riggs, hans
käresta från skoltiden, den 2 januari. Hon avlider
år 1970

1906 32 år. Ordineras till apostel av president Joseph
F Smith

1918–1934 45–61 år. President för Söndagsskolan

1920–1921 47–48 år. Gör en världsomfattande rundtur till
kyrkans missioner. Inviger många länder för
evangeliets predikande

1922–1924 49–51 år. President för Europamissionen

1934–1951 61–77 år. Rådgivare till presidenterna Heber
J Grant och George Albert Smith

1950 77 år. Blir president för de tolv apostlarnas kvorum

1951 77 år. Inröstas som president för kyrkan efter
president George Albert Smiths död

1970 96 år. Avlider den 18 januari i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1951–1970)

1955–1956 Inviger tempel i Schweiz och i Los Angeles
i Kalifornien

1958 Öppnar kyrkdrivna skolor på Nya Zeeland och
Hawaii. Inviger tempel på Nya Zeeland och
i London i England. Den första staven utanför
Nordamerika organiseras (på Nya Zeeland)

1961 Kyrkans korrelationsmöten instiftas

1964 Inviger templet i Oakland i Kalifornien

1966 Den första staven i Sydamerika organiseras
(i Brasilien)
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President David O McKays liv
1. ”David O McKay var rådgivare till president George Albert
Smith i första presidentskapet. På våren 1951, när det verkade
som om president Smiths hälsa hade blivit något bättre,
beslutade sig president McKay och hans hustru, Emma Rae,
att lämna Salt Lake City för att åka på en uppskjuten
semesterresa till Kalifornien. De stannade till i S:t George i
Utah, för att övernatta där. När president McKay vaknade
upp tidigt nästa morgon fick han en bestämd känsla av att han
borde återvända till kyrkans huvudkontor. Bara några dagar
efter hans ankomst till Salt Lake City drabbades president
Smith av ett slaganfall som ledde till hans död den 4 april 1951.
David O McKay blev därefter kyrkans nionde president.

2. President McKay hade förberetts väl för att leda kyrkan.
Som ett barn på åtta år fick han påta sig en mans ansvar
i huset när hans far kallades på mission till de brittiska öarna.
Två av hans äldre systrar hade nyligen avlidit, hans mor
väntade ännu ett barn och hans far tyckte att ansvaret för
gården var för stort att läggas på Davids mor. Under dessa
omständigheter sade broder McKay till sin hustru: ’Natur-
ligtvis är det omöjligt för mig att ge mig iväg.’ Syster McKay
tittade på honom och sade: ’Naturligtvis måste du acceptera
det, du behöver inte oroa dig för mig. David O och jag
kommer att sköta det här fint!’ [citerad i Llewelyn R McKay,
Home Memories of President David O McKay (1956), s 5–6.]
Föräldrarnas tro och hängivenhet inpräntade i den unge
David en önskan att tjäna Herren under hela sitt liv.
Han kallades till de tolvs råd år 1906 vid 32 års ålder, och
han verkade i detta råd och i första presidentskapet (som
rådgivare till president Heber J Grant och president George
Albert Smith) i 45 år innan han blev president för kyrkan.

3. President McKay påbörjade ett omfattande resschema som
förde honom till medlemmarna i en kyrka som hade blivit
världsomfattande. Han besökte heliga i Storbritannien och
Europa, Sydafrika, Latinamerika, södra Stilla havet och andra
platser. Medan han var i Europa vidtog han preliminära
arrangemang för tempelbyggen i London och Schweiz. Innan
han hade avslutat sin tid som president hade han besökt nästan
hela världen, och välsignat och inspirerat kyrkans medlemmar.

4. President McKay gav förnyad betoning på missionsarbetet
genom att vädja till varje medlem att besluta sig för att föra in
åtminstone en ny medlem i kyrkan varje år. Han blev välkänd
för sin upprepade uppmaning: ’Varje medlem en missionär.’

5. I ett försök att öka heltidsmissionärernas effektivitet
skickades år 1952 den första officiella proselyteringsplanen till
missionärer över hela världen. Den hade titeln A Systematic

Program for Teaching the Gospel (”Ett systematiskt program för
undervisning om evangeliet”). Den innehöll sju missionärs-
lektioner som betonade vikten av undervisning med Anden
och som gav tydlig undervisning om gudomen, frälsnings-
planen, avfallet och återställelsen och betydelsen av Mormons
bok. Antalet människor som blev medlemmar i kyrkan
ökade dramatiskt över hela världen. År 1961 sammankallade
kyrkans ledare det första seminariet för samtliga missions-
presidenter, och de undervisades om att uppmuntra famil-
jerna att kontakta sina vänner och grannar och därefter låta
missionärerna undervisa dem i deras hem. Ett språkutbild-
ningsprogram för nyligen kallade missionärer upprättades år
1961, och senare byggdes en missionärsskola.

6. Under president McKays ämbetstid planterades frön för
kyrkans tillväxt i Asien av medlemmar i kyrkan som tillhörde
det militära. En ung menig från American Fork i Utah, som
utförde sin militärtjänst i Sydkorea, lade märke till att soldater
från Förenta Staterna som träffade civila från Korea, tvingade
koreanerna att hoppa åt sidan när soldaterna passerade. Men
den unge medlemmen i kyrkan var annorlunda och flyttade
sig för koreanerna som fick använda gångstigarna. Han
ansträngde sig också för att lära sig deras namn och hälsade
vänligt på dem när han gick förbi. En dag gick han till mässen
med fem av sina vänner. Matkön var mycket lång och därför
väntade han en stund vid ett bord. Snart närmade sig en
korean med en bricka mat. Soldaten pekade på det enda strecket
i gradbeteckningen och sade: ’Du behöver inte servera mig.
Jag är bara menig.’ Koreanen svarade: ’Jag serverar dig. Du är
en första klassens kristen’ [George Durrant, ”No 1 Christian”,
Improvement Era, nov 1968, s 82–84].

7. År 1967 hade missionärerna och militärerna varit så fram-
gångsrika i att undervisa om evangeliet i Korea att Mormons
bok översattes till koreanska, och snart täcktes landet av
stavar och församlingar.

8. Missionärerna hade också stor
framgång i Japan. Efter andra
världskriget hade kyrkans med-
lemmar i Japan oregelbundna
kontakter med kyrkans represen-
tanter under några år. Men sista
dagars heliga-militärer som var
stationerade i Japan efter kriget

hjälpte kyrkan att växa sig starkare. År 1945 blev Tatsui Sato
imponerad av sista dagars heliga-militärer som avböjde
att dricka te, och han ställde frågor till dem som ledde till
hans dop och till att flera av hans familjemedlemmar döptes
följande år. Elliot Richards döpte Tatsui, och Boyd K Packer,
en militär som senare kom att bli medlem av de tolvs kvorum,
döpte syster Sato. Familjen Satos hem fungerade som mötes-
plats för många japaner som där för första gången hörde
budskapet om det återställda evangeliet. Strax öppnade sista
dagars heliga-missionärer, som hade stridit mot japanerna
under andra världskriget, japanska städer för missionsarbetet.

9. Även om kyrkans närvaro på Filippinerna också kan spåras
till amerikanska militärers och andras ansträngningar efter
andra världskriget, påbörjade kyrkan sin starka tillväxt där år
1961. En ung filippinsk kvinna som inte var medlem i kyrkan
fick höra talas om Mormons bok och träffade flera sista dagars
heliga. Följden blev att hon kände sig manad att vända sig till
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regeringstjänstemän som hon kände, för att be om tillåtelse
för sista dagars heliga-missionärer att komma till Filippinerna.
Godkännandet gavs och bara månader senare återinvigde
äldste Gordon B Hinckley i de tolvs kvorum landet för
missionsarbete.

10. Som en följd av kyrkans dramatiska tillväxt under 1950-talet
tillkännagav president McKay prästadömets korrelations-
program. En kommitté, med äldste Harold B Lee i de tolvs
kvorum som ordförande, utsågs till att leda en grundlig
genomgång av samtliga program i kyrkan för att se hur väl
de tillgodosåg kyrkans viktigaste målsättningar. År 1961,
med första presidentskapets godkännande, tillkännagav äldste
Lee att riktlinjer skulle utvecklas för att styra planerandet,
författandet och genomförandet av alla kyrkans studiekurser.
En stor del av detta material hade tidigare utvecklats av
kyrkans biorganisationer. Denna nya inriktning gjorde det
möjligt att undvika onödig dubblering av program och
lektionsmaterial, så att evangeliet på ett bättre sätt kunde
undervisas till medlemmar av alla åldrar och språkgrupper i
en världsomfattande kyrka.

11. Kyrkan genomförde också andra förändringar för att mer
effektivt samordna samtliga program och aktiviteter – bland
annat välfärdsprogrammet, missionsarbetet och släktforsk-
ningsarbetet – så att de bättre kunde utföra kyrkans uppgift.
Hemundervisningen, som hade varit en del av kyrkan sedan
Joseph Smiths tid, betonades på nytt på 1960-talet som ett
sätt att ta hand om samtliga medlemmars andliga och timliga
behov. Möteshusbibliotek upprättades för att förbättra under-
visningen, och ett lärarutbildningsprogram sattes också
igång. År 1971 började kyrkan publicera tre engelskspråkiga
tidningar under generalauktoriteternas ledning: Friend för
barnen, New Era för ungdomar och Ensign för vuxna. Vid
ungefär denna tidpunkt slog kyrkan samman sina utländska
tidningar som tidigare oberoende av varandra hade publicerats
av olika missioner. En tidning översätts nu till många språk
och skickas ut till kyrkans medlemmar över hela världen.

12. President David O
McKay hade länge betonat
betydelsen av hemmet
och familjen som en källa
till lycka och det säkraste
skyddet mot nutidens
prövningar och frestelser.
Han talade ofta om den
kärlek han kände till sin

familj och det orubbliga stöd han fick från sin hustru, Emma
Rae. Under president McKays ledarskap blev bruket att hålla
hemafton varje vecka återigen starkt betonat som ett sätt för
föräldrar att komma närmare sina barn och att undervisa dem
om evangeliets principer.

13. Hjälpföreningen stödde profeten i att betona vikten av att
stärka hemmet och familjen. Sedan begynnelsen i Nauvoo

hade Hjälpföreningen vuxit till att omfatta hundratusentals
kvinnor över hela världen, som i sina egna liv och i sina
familjer välsignades genom den undervisning och det umgänge
som de fick genom Hjälpföreningen. Från 1945 till 1974 hette
Hjälpföreningens president Belle S Spafford, en duglig ledare
som också erhöll nationellt erkännande när hon verkade
som president för Förenta Staternas nationella kvinnoråd från
1968 till 1970.

14. President McKay avled i januari 1970 vid 96 års ålder.
Han hade presiderat över kyrkan i nästan 20 år, under en tid
då kyrkans medlemsantal nästan hade tredubblats och stora
steg hade tagits för att föra ut evangeliets budskap till hela
världen” (Vår arvedel, s 114–119).

Förstå läsuppgiften
President David O McKays liv

President David O McKays lärdomar och
vittnesbörd
15. ”Hemmet är den första och viktigaste platsen för barn
att lära sig livets läxor: Sanning, heder, dygd, självkontroll,
värdet av utbildning, ärligt arbete och livets syfte och
förmån. Ingenting kan ta hemmets plats när det gäller att
uppfostra och undervisa barnen och ingen framgång kan
uppväga ett misslyckande i hemmet” (Family Home Evening
Manual [1968], s III).

16. ”Fröet till ett lyckligt äktenskap sås i ungdomen. Lyckan
börjar inte vid altaret, den börjar under ungdoms- och
sällskapstiden” (Pathways to Happiness, sammanst av Llewelyn
R McKay [1957], s 49).

17. ”Det högsta av alla 
ideal är Jesu lärdomar
och i synnerhet hans
liv – den man är för-
visso störst som lever
det kristligaste livet.

18. Vad ni ärligt anser om
Kristus i era hjärtan blir
avgörande för vad ni
är och avgör till stor del
vilka era handlingar
blir” (Conference Report,
apr 1951, s 93).

19. ”Ett verkligt
mormonhem är ett hem

Det enda strecket i
gradbeteckningen (st 6) –
Märke på uniformen
som symboliserar
en menigs grad i den
amerikanska armén

Preliminära (st 3) –
Förberedande

Vädja (st 4) – Uppmuntra

Uppmaning (st 4) –
Påminnelse, råd

Menig (st 6) – En soldats
lägsta rang i Förenta
Staternas armé
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där Kristus skulle vilja stanna kvar och vila, om han råkade
komma dit” (Gospel Ideals [1953], s 169).

20. ”När en man sätter affärer, nöjen eller tjänandet av en
andra inkomst framför hemmet, befinner han sig på till-
bakagång till själslig svaghet. När klubben blir mer attraktiv
för en man än hans hem, är det dags för honom att bekänna
med bitter skam, att han misslyckats med att leva upp till
sitt livs högsta möjlighet, och kuggats i det slutliga provet på
sann manlighet.

21. Den fattigaste hydda i vilken kärlek råder i en enig familj,
är av långt större värde för Gud och den framtida mänsklig-
heten än varje annan rikedom. I ett sådan hem kan Gud göra
under, och kommer att göra under. Rena hjärtan i ett rent hem
befinner sig alltid på viskavstånd från himmelen” (”A Prophet’s
Counsel”, Church News, 7 sep 1968, s 4).

22. ”Det är möjligt att göra hemmet till en bit av himlen, ja, jag
ser himmelen som en fortsättning på det idealiska hemmet”
(Gospel Ideals, s 490).

23. Äldste Gordon B Hinckley, dåvarande medlem i de
tolv apostlarnas kvorum, citerade följande råd av president
McKay: ”En far kan inte göra något viktigare för sina barn
än att låta dem känna att han älskar deras mor” (Nordstjärnan,
okt 1971, s 315).

24. ”De föräldrar som
vanhelgar gudomens namn
kan inte på ett konsekvent sätt
undervisa om tro på Kristus.
Hädelser hörs aldrig i ett
välordnat hem. Svordomar
är en last som vittnar om
dålig uppfostran. Hädiska
utrop driver bort all vördnad”
(Gospel Ideals, s 420).

25. ”Må Gud hjälpa oss att
vara sanna mot vårt ansvar,

våra kallelser och särskilt mot det ansvar vi har att föra
ut evangeliets glada budskap till våra vänner och grannar.
Det kommer att förändra mäns liv och göra kvinnorna
och barnen bättre än vad de någonsin har varit förut. Jesu
Kristi evangeliums syfte är att göra onda människor goda
och goda människor bättre” (”Every Member a Missionary”,
Millennial Star, okt 1961, s 469).

26. Äldste Robert L Simpson, dåvarande assistent till de
tolv apostlarnas kvorum, återgav följande citat av president
McKay i ett tal om att undvika lättja: ”En mans sanna natur
visas av hur han tillbringar sin tid när han inte behöver göra
någonting” (Conference Report, okt 1972, s 146; eller Ensign,
jan 1973, s 113).

27. President Marion G Romney, som var rådgivare i första
presidentskapet, talade om sin tveksamhet att följa Anden
som ung på missionsfältet och att han förlorade den möjlighet
det skulle ha givit: ”Det enda som någonsin fick mig att känna
att Herren hade förlåtit mig var då jag hörde president McKay
säga: ’Jag blev inspirerad en gång att göra en viss sak, när
jag var på missionsfältet, men jag gjorde det inte.’ Han sade:
’Underlåt aldrig att efterkomma Andens viskningar. Lev
så att ni kan ta emot den och ha sedan mod att göra som den
säger’” (Nordstjärnan, okt 1975, s 30).

28. ”Mitt vittnesbörd om den uppståndne Herren är lika
verkligt som det [Jesu lärjunge] Tomas hade. Han sade till
den uppståndne Kristus när denne uppenbarade sig för
sina lärjungar: ’Min Herre och min Gud’ (Joh 20:28). Jag vet
att han lever . . .

29. Jag vet han kommer att rådslå med sina tjänare när de
söker honom med ödmjukhet och i rättfärdighet. Det vet
jag eftersom jag har hört hans röst och har tagit emot hans
vägledning i sådant som rör hans rike här på jorden.

30. Jag vet att hans Fader, vår Skapare, lever. Jag vet att de
uppenbarade sig för profeten Joseph Smith . . . Denna kunskap
är lika verklig för mig som det som sker i våra dagliga liv.
När vi lägger ner våra kroppar på kvällen så vet vi – vi är
övertygade om – att solen kommer att stiga upp på morgonen
och sprida sin härlighet över hela jorden. Lika nära är för
mig kunskapen om att Kristus finns och om denna återställda
kyrkas gudomlighet” (Conference Report, apr 1968, s 9–10).

Förstå läsuppgiften
David O McKays lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
”President David O McKay”.

Skriv en uppsats

Studera styckena 1–14. Skriv en kort uppsats om vad du
beundrar hos president McKay och hur hans exempel kan
hjälpa dig att komma till Jesus Kristus.

Rita en karta

1. Rita en enkel världskarta.

2. Färglägg de områden i världen som president McKay
besökte och där kyrkan fick en dramatisk tillväxt under
hans ledarskap.

3. Rita en stjärna på de områden i världen där han
organiserade stavar.

B

A

Rådslå med (st 29) –
Tala med

Hädelser (st 24) – Använda
gudomens namn orätt, utan
respekt
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4. Sätt ett X på de områden i världen där kyrkan upprättade
skolor under hans tid som president.

5. Sätt ett T på de områden där tempel invigdes under hans
tid som president.

Dekorera ditt hem

Föreställ dig att du nyligen har gift dig i templet och att
du diskuterar med din make/maka om hur ni vill dekorera
hemmet.

1. Gör en ritning i din anteckningsbok över de olika rummen
i ditt hem.

2. Utgå från vad du läst i ”David O McKays lärdomar och
vittnesbörd” och skriv ner numret på stycket för vart
och ett av dessa uttalanden i det rum där du tycker det
är lämpligast att sätta upp dem. (En del uttalanden är
längre än ett stycke. Du kan sätta upp mer än ett uttalande
i varje rum.)

3. Förklara dina val nedanför din teckning. Du kan till
exempel låta president McKays lärdom i stycke 19 hänga
bredvid ytterdörren för att påminna er om att ert hem
bör vara en plats dit Kristus skulle tycka om att komma.

President Joseph Fielding Smith ”ordinerades till apostel
den 7 april 1910, av sin far, president Joseph F Smith, som
då var kyrkans sjätte president . . .

President Smith, en sonson till Hyrum Smith . . . [var]
den tredje personen med namnet Joseph Smith som blev
president för kyrkan . . .

[Han] bidrog ständigt till kyrkans samling av litteratur
genom sina många skrifter om kyrkans lärdomar och
kyrkans historia.

Han [var] en mycket älskad ledare som genom sin
livslånga hängivenhet för evangeliets principer, beskrevs
av medlemmarna i de tolvs råd som en verkligt rättvis
och rättfärdig man” (”President Joseph Fielding Smith
Becomes Tenth President of the Church”, Improvement
Era, feb 1970, s 3). När du läser om president Smiths
liv och lärdomar, sök då efter exempel från hans ungdom
som kan hjälpa dig att förklara varför och hur han blev
den slags man han var.

President 
Joseph Fielding Smith

Teolog och författare

C

President Joseph Fielding Smiths liv
1. ”Efter David O McKays död blev president Joseph
Fielding Smith, som då var nästan 93 år gammal, kyrkans
president. Han var son till en före detta president för
kyrkan, Joseph F Smith.

2. Som pojke hade Joseph Fielding Smith en önskan att lära
känna Herrens vilja, en önskan som fick honom att läsa
Mormons bok två gånger före sin tioårsdag och att bära med
sig skrifterna överallt. När basebollaget saknade honom
fann de honom vanligen på en höskulle i färd med att läsa
skrifterna. Han sade senare: ’Alltifrån mina första minnen,
från den tidpunkt då jag först kunde läsa, har jag fått mer
glädje och tillfredsställelse av att studera skrifterna och att läsa
om Herren Jesus Kristus, och om profeten Joseph Smith och
det verk som har utförts för människornas frälsning, än av
något annat i hela världen’ [Conference Report, apr 1930, s 91].

HANS LIV (1876–1972)

1876 Föds den 19 juli som 
son till Joseph F och 
Julina Lambson Smith 
i Salt Lake City

1884 8 år. Döps av sin far 
i Salt Lake City på 
sin födelsedag

1893 16 år. Närvarar 
vid invigningen av 
templet i Salt Lake City

1898 21 år. Gifter sig med Louie Emily Shurtliff

1899–1901 22–24 år. Utför en mission i England

1901 24 år. Börjar arbeta på kyrkans historiska kontor

1908 32 år. Gifter sig med Ethel Reynolds, efter sin första
hustrus död

1910 33 år. Ordinerad till apostel av president Joseph
F Smith

1921–1970 44–93 år. Verkar som kyrkans historiker

1938 61 år. Gifter sig med Jesse Evans, efter sin andra
hustrus död

1945–1949 68–72 år. President för templet i Salt Lake City

1951 74 år. President för de tolv apostlarnas kvorum

1970 93 år. Inröstas som president för kyrkan efter
president David O McKays död

1971 94 år. Hans tredje hustru avlider

1972 95 år. Avlider den 2 juli i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1970–1972)

1970 Första staven i Afrika organiseras (i Sydafrika)

1970 Första staven i Asien organiseras (i Japan)

1971 Kyrkans första områdeskonferens hålls (i England)

1972 Tempel invigs i Ogden och Provo i Utah

1972 Kyrkans medlemsantal är 3218908
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3. Dessa tidiga
studier lade
grunden till en
omfattande kun-
skap om skrifterna
och kyrkans
historia som han
använde sig av
i sina tal, och när
han skrev sina
nästan två dussin

böcker och mängder av viktiga artiklar i doktrinära ämnen.

4. Under hans ämbetstid organiserades de första stavarna
i Asien (Tokyo) och i Afrika (Johannesburg i Sydafrika).
I samband med att kyrkans medlemsantal växte införde
president Smith och hans rådgivare bruket att hålla områdes-
konferenser runt om i världen för att utbilda lokala ledare
och låta medlemmarna få träffa generalauktoriteter. Den
första konferensen av detta slag ägde rum i Manchester,
England. För att bättre kunna betjäna människorna överallt
i världen kallades hälsovårdsmissionärer för att undervisa
om grundläggande hälsovårdsprinciper och hygien. Det
dröjde inte länge förrän mer än 200 hälsovårdsmissionärer
verkade i många länder.

5. Sedan 1912 hade kyrkan hållit seminarieklasser i angrän-
sande byggnader till högstadier och gymnasier i västra Förenta
Staterna. På 1920-talet instiftade man religionsinstitut vid
universiteten som ett stort antal sista dagars heliga deltog i.
I början av 1950-talet inleddes morgonseminarier i Los
Angeles-området, och snart deltog mer än 1 800 elever. Icke
medlemmar blev förvånade över att se 15 till 18 år gamla sista
dagars heliga-ungdomar stiga upp halv sex på morgonen
fem dagar i veckan, för att delta i religionsklasser. I början av
1970-talet introducerades seminariet som ett hemstudie-
program så att sista dagars heliga-elever över hela världen
kunde få religiös undervisning. Under president Smiths
ämbetstid tillväxte antalet inskrivna i seminariet och institutet
på ett dramatiskt sätt.

6. I sitt sista offentliga tal, som hölls vid generalkonferensen
i april 1972, sade president Smith: ’Det finns ingen bot för
världens sjukdomar utom Herren Jesu Kristi evangelium. Vår
förhoppning om fred, timlig och andlig välgång och en slutlig
arvedel i Guds rike ligger enbart i det återställda evangeliet.
Ingen av oss kan ägna sig åt något arbete som är viktigare
än att predika evangeliet och bygga upp kyrkan och Guds rike
på jorden’ [Nordstjärnan, dec 1972, s 494].

7. Efter att ha verkat som kyrkans president i två och ett halvt
år gick Joseph Fielding Smith bort i stillhet i sin dotters hem.
Han hade uppnått en ålder av 95 år och hade tjänat Herren
trofast under hela sitt liv” (Vår arvedel, s 121–123).

Kyrkans första områdeskonferens hölls i England i augusti 1971 under
ledning av president Joseph Fielding Smith. Äldste Howard W Hunter
står på podiet.

Förstå läsuppgiften
President Joseph Fielding Smiths liv

Joseph Fielding Smiths lärdomar och
vittnesbörd

8. ”Senfärdighet, när det gäller evange-
liets principer, berövar oss evigt liv, vilket
är ett liv i Faderns och Sonens närhet.
Det finns många ibland oss, till och med
bland kyrkans medlemmar, som tycker
att det inte brådskar med att iaktta evan-
geliets principer och att hålla buden”
(i Conference Report, apr 1969, s 121).

9. ”Om du vill erhålla frälsning i dess fulla bemärkelse, vilket
är upphöjelse i Guds rike och att bli hans son eller dotter,
måste du gå till Herrens tempel och mottaga de heliga för-
ordningar vilka endast kan erhållas där och ingen annanstans.
Ingen man skall ensam erhålla evighetens och upphöjelsens
fullhet, ingen kvinna skall ensam erhålla den välsignelsen,
men när de som man och hustru mottager beseglingens kraft
i Herrens tempel och de därefter håller alla buden, skall de
gå vidare till upphöjelse och skall fortsätta och bli Herren lika.
Detta är människornas mål och det som Herren önskar för
sina barn” (Frälsningens lära, del 2, s 46).

10. ”Det spelar ingen roll vad som skrivs och vad någon har
sagt. Om det sagda står i konflikt med Herrens uppenbarelser,
kan vi bortse från det. Mina ord, och lärdomar från vem som
helst av kyrkans medlemmar, hög eller låg, får inte accepteras
om de inte överensstämmer med uppenbarelserna. Låt oss
fastslå detta. Vi har accepterat de fyra standardverken som
måttstock eller våg, genom vilka vi bedömer människornas
lärdomar” (Frälsningens lära, del 3, s 168).

11. ”Det förefaller mig som om varje medlem i denna kyrka
aldrig kan bli tillfredsställd förrän han eller hon har läst
Mormons bok om och om igen, och noggrant övervägt den så
att han eller hon kan bära vittne om att det verkligen är en

Ämbetstid (st 4) – Den tid som han var president för kyrkan
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uppteckning som är skriven genom den Allsmäktiges
inspiration och att dess historia är sann . . .

12. Ingen medlem i denna kyrka kan befinnas värdig i Guds
närhet som inte allvarligt och noggrant läst Mormons bok”
(Conference Report, okt 1961, s 18).

13. ”Jag vill vittna om
evangeliets återställelse,
om vår Återlösares
mission, om profeten
Joseph Smiths kallelse och
upprättandet av detta
verk i den tidsutdelning
som vi lever i, känd som
tidernas fullhets utdel-
ning. Jag har fullständig
visshet om att Jesus
Kristus är Guds enfödde

Son, världens Återlösare, människornas Frälsare såtillvida de
omvänder sig från sina synder och tar emot evangeliet. Genom
sin död återlöste han alla människor och tog på sig det offer
som befriar oss från våra synder, så att vi inte ska behöva
stå till svars för dem om vi tar emot honom och är sanna och
trofasta mot hans lärdomar” (Conference Report, apr 1956, s 58).

Förstå läsuppgiften
Joseph Fielding Smiths lärdomar och vittnesbörd

Stycke 13 – Vad menas med ”tidernas fullhets
utdelning”?
President Spencer W Kimball lärde: ”Under tidernas lopp har
det funnits perioder då Herren har samlat sitt folk och upp-
rättat evangeliet och en del av de frälsande förordningarna
bland dem. Detta kallar vi evangelieutdelningar” (”Det som
hör evigheten till – är vi i fara?” Nordstjärnan, maj 1977, s 2).
Vi lever i ”tidernas fullhets utdelning” (L&F 128:20) då ”tiden
[är] fullbordad (Ef 1:10), eller i den sista tidsutdelningen innan
Jesu Kristi andra ankomst.

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A samt aktivitet B eller C när du studerar
”President Joseph Fielding Smith”.

Finn botemedlet

1. Om du var läkare, vilken sjukdom tror du då skulle vara
svårast att bota? Varför?

2. Gå igenom styckena 2–3 och 5–6 och gör följande:

a. Skriv upp några av de andliga ”sjukdomar” som finns
i världen.

b. Vilka ”recept” gav president Joseph Fielding Smith för
att bota dessa sjukdomar?

A

Upphöjelse (st 9) –
Gudaskap

Senfärdighet (st 8) – Att
avsiktligt vänta med att göra
någonting som borde göras

c. Hur undgick president Smith att drabbas av andliga
sjukdomar när han var ung?

d. Hur har seminariet gett dig tillgång till detta
”botemedel” i ditt liv?

Stoppa tjuven

Har du någonsin blivit bestulen på någonting värdefullt?
Hur kändes det?

1. Gå igenom stycke 8 och besvara följande frågor:

a. Vilken värdefull ägodel kan stjälas från oss?

b. Hur stjäls den?

c. Vem är tjuven?

2. Gå igenom styckena 11–12 och gör följande:

a. Finn ett skriftställe i Mormons bok som varnar för
senfärdighet och ett som talar om det eviga livet.

b. Skriv ner vad vi kan göra för att ”befinnas värdiga
i Guds närhet”.

Gör en dagboksanteckning

Gå igenom stycke 9 och gör en dagboksanteckning som om
du nyligen hade gift dig i templet. Fundera över och besvara
följande frågor i dina anteckningar:

1. Vilket tempel skulle du vilja beseglas i?

2. Med utgångspunkt från president Smiths lärdomar, varför
är det viktigt för dig att beseglas i templet?

3. Vem vill du ska vara där? Varför?

4. Hur hjälper ständig gudsdyrkan i templet dig att bli mer
lik Herren?

I ett tal vid president Harold B Lees begravning beskrev
president Spencer W Kimball president Lee som ”en av
Guds mest ädla, kraftfulla, hängivna och förutordinerade
jättelika redwoodträd” (L Brent Goates, Harold B Lee:
Prophet and Seer [1985], s 595). Vid ett annat tillfälle
beskrev president Kimball president Lee som ”beprövad
och sann, utbildad i [kyrkans] program, andlig, och
framför allt, kallad av Herren . . . Vi har sett hur denne
man, redan utbildad och andlig, har vuxit och ärat sin
kallelse. När vi ser honom göra uttalanden och fatta beslut
så känner vi i dem alla igen herdens röst, människornas
ledare, en Herrens profet, den som bär manteln”
(Teachings of Spencer W Kimball, s 467). När du

President Harold B Lee
Ett gigantiskt redwoodträd

C

B
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studerar president Lees liv och lärdomar, lägg då märke till
den enkla personliga tro som kännetecknade hans liv
och som han trodde skulle vara till välsignelse för världen.

President Harold B Lees liv
1. ”Dagen efter president Joseph Fielding Smiths död kom
president Harold B Lee, seniormedlemmen i de tolvs kvorum,
och hans familj samman till en hemafton. En familjemedlem
frågade vad de kunde göra för att vara till mest hjälp för pre-
sident Lee. ’Var sann mot er tro, lev helt enkelt efter evangeliet
på det sätt som jag har undervisat er om’, svarade han. Detta
budskap gäller alla kyrkans medlemmar. Under sin första
presskonferens som president för kyrkan förkunnade Harold
B Lee: ’Håll Guds bud. Däri ligger den enskildes och nationens
frälsning under dessa svåra tider’ [Francis M Gibbons, Harold
B Lee: Man of Vision, Prophet of God [1993], s 459].

2. När Harold B Lee blev kyrkans president den 7 juli 1972,
var han 73 år, och den yngste apostel som blivit president
sedan Heber J Grant. Han hade haft en viktig position inom
kyrkans administration sedan 1935, då han blev kallad att leda

HANS LIV (1899–1973)

1899 Föds den 28 mars som son 
till Samuel och Louisa 
Bingham Lee i Clifton i Idaho

1907 8 år. Döps söndagen den 
9 juni, i Bybee Pond

1916 17 år. Börjar arbeta som 
lärare i en skola i Idaho

1920–1922 21–23 år. Utför en mission 
i västra Förenta Staterna

1923 24 år. Gifter sig med Fern Tanner

1932 33 år. Sitter i Salt Lake Citys stadsfullmäktige

1935 36 år. Kallas att organisera kyrkans
välfärdsprogram

1941 42 år. Ordineras till apostel av president Heber
J Grant

1961 62 år. Blir ordförande i kyrkans
samordningsavdelning, som organiseras av första
presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

1963 64 år. Gifter sig med Freda Jensen, efter sin första
hustrus död

1970 70 år. Inröstas som president för de tolv
apostlarnas kvorum

1970–1972 71–73 år. Förste rådgivare till president Joseph
Fielding Smith

1972 73 år. Inröstas som president för kyrkan

1973 74 år. Avlider den 26 december i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1972–1973)

1972 Nytt Unga vuxna program för ensamstående
vuxna

1973 Kyrkans hälsovårdsprogram, sociala arbete och
välfärdsprogram samordnas. Jordbruksmissionärer
skickas till olika delar av världen för att hjälpa
till med att förbättra odlingsmetoderna. Kyrkans
medlemsantal är 3306658

kyrkan välfärdsprogram. Han hade också en viktig uppgift
vid den genomgång av kyrkans program och studiematerial
som ledde till att kyrkans program förenklades och sam-
ordnades. Han var en djupt andlig man som var lyhörd inför
himmelens inspiration.

3. President Lee och hans rådgivare presiderade över den
andra områdeskonferensen som hölls i Mexico City. De med-
lemmar som församlades till denna konferens var de första
sista dagars heliga som inröstade det nya första president-
skapet. President Lee förklarade att mötena hölls i Mexico
City för ’att uppmärksamma och för att berömma de mångas
underbara arbete som . . . hjälpt till med att åstadkomma
kyrkans fantastiska tillväxt’.

4. När de heliga i Mexico och Centralamerika fick veta att en
områdeskonferens skulle hållas i Mexico City gjorde många
av dem upp planer för att kunna närvara vid den. En syster
gick från dörr till dörr och frågade efter tvätt. I fem månader
sparade hon de pesos som hon förtjänade genom att tvätta
sina grannars kläder och kunde därigenom åka till konferensen
och vara närvarande vid alla sessionerna. Många heliga
fastade villigt under konferensdagarna eftersom de inte hade
pengar till att köpa mat efter att ha arbetat och sparat för att
närvara vid mötena. De som uppoffrade sig belönades med
stor andlig styrka. En medlem förkunnade att konferensen
var ’mitt livs härligaste upplevelse’! En annan sade till en
reporter: ’Jag kommer aldrig att glömma den kärlek som vi
har känt de här dagarna.’ [Se Jay M Todd, ”The Remarkable
Mexico City Area Conference”, Ensign, nov 1972, s 89, 93, 95.]

5. Under sin ämbetstid besökte president Lee det heliga
landet. Han var den förste presidenten för kyrkan i denna
tidsutdelning som gjorde det. Dessutom tillkännagav han att
mindre tempel nu skulle byggas som så småningom skulle
uppfylla världen.

6. Strax efter jul år 1973, efter att ha verkat som kyrkans
president i endast 18 månader, avled president Lee. En andlig
jätte hade återvänt till sitt eviga hem” (Vår arvedel, s 123–124).

Förstå läsuppgiften
President Harold B Lees liv

Denna tidsutdelning (st 5) –
Den sista tidsperioden före
Jesu Kristi andra ankomst

Pesos (st 4) – Valutan i
Mexico, en peso motsvarar
100 centavos
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Harold B Lees lärdomar och vittnesbörd
7. När Harold B Lee var
liten pojke tittade han genom
staketet in i en grannes
trädgård och såg några för-
fallna byggnader och fick
lust att undersöka dem. När
han klättrade genom staketet
sade en röst till honom:
”Harold, gå inte dit.” Senare
förklarade han: ”Jag tittade
mig omkring för att se vem
som hade sagt mitt namn.

Min far var långt borta i andra ändan av åkern. Han kunde
inte se vad jag gjorde. Det fanns ingen människa i närheten.
Då insåg jag att någon som jag inte kunde se varnade mig
för att gå dit . . . Från den stunden accepterade jag utan att
ifrågasätta att det finns processer som människan inte känner
till varigenom vi kan höra röster från den osynliga världen,
varigenom vi kan få del av evighetens visioner” (”The Way to
Eternal Life”, Ensign, nov 1971, s 17).

8. ”Jag har lärt mig någonting av det som Anden har under-
visat om, och jag vet nu att det inte finns någon given trygg
plats här i världen. Det spelar inte så stor roll var vi bor, det
väsentliga är hur vi lever. Jag har funnit att trygghet endast kan
komma till Israel [kyrkans medlemmar] när de håller buden,
när de lever så att de kan åtnjuta Herrens Andes umgänge,
tröst och vägledning, när de är villiga att lyssna till de män
som Gud har satt här för att presidera som hans språkrör, och
när vi lyder kyrkans råd” (Conference Report, apr 1943, s 129).

9. ”Den tyngsta bördan som man måste bära i detta liv är
syndens börda” (Nordstjärnan, mars 1974, s 125).

10. ”Ju mer jag ser av livet desto mer övertygad blir jag om att
vi i er ungdomar måste inpränta syndens avskyvärdhet istället
för att bara nöja oss med att predika omvändelse. Jag önskar
att någon kunde varna er för det helvetets mörker som följer
på brott mot kyskhetslagen” (Youth and the Church [1945], s 90).

11. Äldste Henry D Taylor, som var medlem i de sjuttio,
citerade president Lee med avseende på hur viktigt det är att
studera skrifterna: ”Om vi inte dagligen läser i skrifterna blir
våra vittnesbörd allt svagare, och vår andlighet fördjupas
inte” (Conference Report, okt 1976, s 89; eller Ensign, nov 1976,
s 62).

12. ”Ett vittnesbörd är inte någonting som man har en dag och
alltid får behålla. Ett vittnesbörd är skört. Det är lika svårt att
hålla fast som en månstråle. Det är någonting som man måste
återerövra varje dag i sitt liv” (”President Harold B Lee Directs
Church; Led by the Spirit”, Church News, 15 jul 1972, s 4).

13. ”Allt som vi undervisar om i denna kyrka borde under-
visas ur skrifterna. Det borde finnas i skrifterna. Vi borde välja
våra texter från skrifterna. Om vi vill avgöra vad som är sant
borde vi jämföra det med de fyra standardverken, oavsett
varifrån det kommer. Om det inte står i standardverken kan
vi anta att det är spekulation, människans egen personliga
uppfattning, och om det motsäger det som står i skrifterna
är det inte sant. Detta är den norm varigenom vi mäter all

sanning” (”Using the Scriptures in Our Church Assignments”,
Improvement Era, jan 1969, s 13).

14. ”Förutom vad skrifterna har sagt till oss så har vi tillgång
till vad dagens profeter säger, här och nu” (Teachings of Harold
B Lee, s 471).

15. ”Om ni vill veta vad Herren vill att de heliga skall känna
till och ha hans ledning under de kommande sex månaderna,
skaffa ett exemplar av talen från denna [general]konferens,
så har ni Herrens senaste ord vad beträffar de heliga. Detta
gäller också alla andra som inte tillhör oss, men som tror att
det som sagts har varit Herrens sinne, Herrens vilja, Herrens
röst och Guds kraft till frälsning (se L&F 68:4)” (Conference
Report, okt 1973, s 168; eller Ensign, jan 1974, s 128).

16. ”Jag önskar bära mitt heliga vittnes-
börd om, att eftersom jag känner till
gudomligheten i detta verk, vet jag att
det kommer att bestå. Och trots att
det kan finnas fiender inom och utom
kyrkan som försöker finna fel och
underminera kyrkans inflytande i
världen, kommer denna kyrka att gå

framåt på ett triumfartat sätt och den kommer att motstå
tidens prövningar medan alla mänskliga ansträngningar och
vapen riktade mot Herrens ord kommer att tillintetgöras. Jag
vet att vår Herre och Mästare Jesus Kristus är denna kyrkans
överhuvud, att han dagligen har kontakt med mänskligheten
genom kanaler som han känner till, inte bara med kyrkans
ledare i höga ämbeten utan också med enskilda medlemmar,
då de håller Guds bud” (Nordstjärnan, okt 1973, s 427).

Förstå läsuppgiften
Harold B Lees lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A samt aktivitet B eller C när du studerar
”President Harold B Lee”.

Sök efter bevis

1. Gå igenom stycke 1 och sök efter de råd som president
Harold B Lee gav till sin familj och kyrkans medlemmar
som skulle hjälpa dem att klara av svåra tider.

2. Gå igenom stycke 4 och skriv upp bevis på att de heliga
i Mexico och Centralamerika levde i enlighet med följande
lärdomar från president Lee:

a. ”Var sann mot er tro.”

b. ”Håll Guds bud.”

A

Underminera (st 16) –
Försvaga, förstöra

Språkrör (st 8) – Talesman

Skört (st 12) – Ömtåligt, lätt
att skada eller tappa
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3. Föreställ dig att du är försvarsadvokat. Skriv ett kort stycke
om vad du skulle säga som försvar för de heligas trofasthet
i Mexico och Centralamerika.

Hjälp en vän

Anta att du är orolig över en vän vars beslut nyligen verkar
leda honom eller henne mot osynliga faror. Gå igenom
styckena 7–10 och skriv upp vad du skulle säga för att hjälpa
din vän. Använd svaren på följande frågor:

1. Vad finns det för osynliga faror som kan ge oss tunga
bördor? (Se st 9–10.)

2. Vad hjälpte den unge Harold B Lee att hålla sig borta från
en osynlig fara? (Se st 7.)

3. Vad kan vi göra för att ha den trygghet som den Helige
Anden skänker? (Se st 8.)

Gör en plansch

Föreställ dig att du tillhör en kommitté som planerar en
ungdomskonferens i staven eller distriktet. Din uppgift är att
tillkännage konferensens tema. Gå igenom styckena 11–15
och gör en plansch med följande innehåll:

1. Ett tema som grundar sig på vad president Lee lärde ut i
dessa stycken.

2. En mening eller ett uttalande från president Lee som
sammanfattar temat.

3. En eller två bilder som visar vad president Lee lärde ut och
som hjälper till att belysa temat.

4. Sätt varpå detta tema kan hjälpa ungdomar att finna styrka
i sina liv.

President Gordon B Hinckley, dåvarande rådgivare i första
presidentskapet, sade om president Spencer W Kimball:
”Vilket storslaget exempel han varit för oss alla. Han har
på ett fantastiskt sätt befrämjat detta verk. Hela kyrkan
har ökat takten och tar längre steg som svar på hans
basunstötar. Han har varit en profet för oss, en profet vars
vision och uppenbarelse nått ut till hela jordens människor,
oavsett nation, färg eller ställningen i livet, och fritt
erbjudit Jesu Kristi evangeliums oförlikneliga välsignelser
till alla som vill ta emot dem” (Nordstjärnan, okt 1983,

President 
Spencer W Kimball

”Ta längre steg”

C

B

s 6). När du begrundar president Kimballs liv, sök då efter
exempel på den ”vision och uppenbarelse” som fortfarande
påverkar kyrkan idag.

President Spencer W Kimballs liv
1. ”En man som visste mycket om smärta och lidande var
Spencer W Kimball. Han var seniormedlem bland de tolv och
inröstades som kyrkans president efter president Lees död.
Större delen av hans stämband hade avlägsnats på grund av
cancer, och han talade med en lågmäld, hes röst som de sista
dagars heliga kom att älska. Han var känd för sin ödmjukhet,
sin hängivenhet, sin förmåga att arbeta och sitt personliga
motto: ’Gör det.’ President Kimball brukade sin lie med all
sin kraft . . .

HANS LIV (1895–1985)

1895 Föds den 28 mars i 
Salt Lake City som son 
till Andrew och Olive 
Woolley Kimball

1903 8 år. Döps på sin 
födelsedag av sin far

1916 11 år. Hans mor avlider

1914–1916 19–21 år. Utför en mission 
i centrala Förenta Staterna

1917 22 år. Gifter sig med Camilla Eyring den
16 november

1943 48 år. Ordineras till apostel av president Heber
J Grant

1946 51 år. Får i uppdrag att verka bland indianerna

1964–1967 69–72 år. Har ansvar för missionsarbetet i
Sydamerika

1972 77 år. Inröstas som president för de tolv
apostlarnas kvorum

1973 78 år. Inröstas som president för kyrkan efter
president Harold B Lees död

1985 90 år. Avlider den 5 november i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1973–1985)

1974–1985 Tjuguett tempel invigs runt om i världen

1976 Uppenbarelser givna till profeten Joseph Smith
och president Joseph F Smith bifogas skrifterna
(se L&F 137–138); de sjuttios första kvorum
omorganiseras

1978 Tar emot uppenbarelse om prästadömet
(se Officiellt tillkännagivande 2)

1979 Inviger Orson Hydes minneslund som byggts
i Jerusalem i Israel. Kyrkans tusende stav
organiseras. Ger ut King James Bible som
innehåller studiehjälpmedel

1982 ”Ännu ett testamente om Jesus Kristus” bifogas
titeln på Mormons bok

1984 Områdespresidentskap kallas för första gången;
5641054 medlemmar i kyrkan
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2. President Kimball visade ledarna
’hur kyrkan inte helt och fullt levde
i den trofasthet som Herren väntar
av sitt folk, och att vi till en viss grad
hade slagit oss till ro i en anda av
självbelåtenhet och tillfredsställelse
med saker och ting som de var.
Det var i det ögonblicket som han
uttryckte det numera berömda
mottot: ’Vi måste ta längre steg.’ Han
förmanade sina åhörare att utöka sin
hängivenhet att förkunna evangeliet
för jordens nationer. Han bad också

om en kraftig ökning av antalet missionärer som kunde verka
i sina egna länder. Vid slutet av denna predikan förkunnade
president Ezra Taft Benson: ’I sanning finns det en profet
i Israel.’ [Se W Grant Bangerter, Nordstjärnan, apr 1978, s 39.]

3. Under president Kimballs dynamiska ledarskap var det
många fler medlemmar som kom att verka som heltidsmissio-
närer, och kyrkan gick framåt över hela världen. I augusti
1977 reste president Kimball till Warszawa där han invigde
landet Polen och välsignade dess folk att Herrens verk skulle
gå framåt. Missionärsskolor upprättades i Brasilien, Chile,
Mexico, Nya Zeeland och Japan. I juni 1978 tillkännagav han
en uppenbarelse från Gud som skulle få en oerhörd effekt
på missionsarbetet över hela världen. I många år hade prästa-
dömet förnekats personer av afrikanskt ursprung, men nu
skulle prästadömets och templets välsignelser beviljas alla
värdiga manliga medlemmar . . .

4. I många månader före uppenbarelsen i juni 1978 hade
president Kimball tillsammans med sina rådgivare och de tolv
apostlarna diskuterat det faktum att prästadömets auktoritet
inte gavs till personer med afrikanskt ursprung. Kyrkans
ledare var motvilliga att öppna missioner i områden av
världen där evangeliets fullständiga välsignelser inte kunde
förlänas värdiga medlemmar i kyrkan. På en områdes-
konferens i Sydafrika förkunnade president Kimball: ’Jag bad
med stor iver. Jag visste att något låg framför oss som var av
stor vikt för många av Guds barn. Jag visste att vi bara kunde
erhålla Herrens uppenbarelser genom att vara värdiga
och redo för dem, och redo att acceptera och sätta dem i sitt
rätta sammanhang. Dag efter dag gick jag ensam och med
högtidligt allvar till de övre rummen i templet, och där utgöt
jag min själ och erbjöd mig att utveckla programmet. Jag
ville göra det som han ville. Jag talade med honom om det och
sade: ’Herre, jag vill bara göra det som är rätt.’ [Teachings of
Spencer W Kimball, s 145].

5. I ett särskilt möte i templet tillsammans med sina rådgivare
och de tolv apostlarnas kvorum, bad president Kimball att
de alla fritt skulle uttrycka sina känslor för att ge prästadömet
till svarta män. Därefter bad de runt altaret med president
Kimball som språkrör. Äldste Bruce R McConkie, som var
närvarande, sade senare: ’Vid detta tillfälle, på grund av de
enträgna bönerna och tron, och på grund av att den rätta tid-
punkten var inne, utgöt Herren i sin försyn den Helige Anden
över första presidentskapet och de tolv på ett mirakulöst och
förunderligt sätt, som vida överträffade allt som någon av de
närvarande varit med om’ [”All Are Alike unto God”, Charge
to Religious Educators, 2:a uppl (1981), s 153]. Det klargjordes

för kyrkans ledare att tiden hade kommit för alla värdiga män
att erhålla prästadömets fulla välsignelser.

6. Första presidentskapet skickade ett brev daterat den
8 juni 1978 till prästadömsledare, vilket förklarade att
Herren uppenbarat att ’alla värdiga manliga medlemmar av
kyrkan kan ordineras till prästadömet, utan hänsyn till ras
eller hudfärg’. Den 30 september 1978 röstade de heliga på
generalkonferensen enhälligt för att stödja sina ledares åtgärd.
Detta brev ingår nu i Läran och förbunden som Officiellt
tillkännagivande 2 . . .

7. Under president Kimballs ämbetstid omorganiserades
de sjuttios första kvorum, söndagens sammanslagna mötes-
block infördes och tempel byggdes i snabb takt. År 1982 var
22 tempel över hela världen antingen på planeringsstadiet
eller höll på att byggas, vilket var långt mer än någonsin förr
i kyrkans historia. Dessutom upprättade president Kimball
ett pressande reseschema som förde honom till många länder
för att hålla områdeskonferenser. Vid dessa möten bortsåg han
från sina egna behov och tog varje tänkbart tillfälle att komma
samman med, stärka, och välsigna de lokala heliga.

8. I många länder längtade kyrkans medlemmar efter att erhålla
de frälsningens heliga förordningar som erbjöds i templen.
Bland dessa var en sista dagars helig från Sverige som hade
utfört många missioner och arbetat i missionspresidentskapet.
När han avled lämnade han en betydande del av sin egendom
till den svenska tempelfonden, långt innan kyrkan hade till-
kännagett att ett tempel skulle byggas i detta land. När presi-
dent Kimball tillkännagav att ett tempel skulle byggas hade
denne mans bidrag vuxit med ränta och blivit en stor summa.
Strax efter templets invigning beseglades denne trofaste broder,
som hade fått sin begåvning medan han levde, till sina för-
äldrar i det tempel som hans pengar hade hjälpt till att bygga.

Under president Kimballs ämbetstid byggdes tempel i en allt snabbare takt
över hela världen. Templet i Frankfurt i Tyskland är ett av många tempel
som nu är till välsignelse för kyrkans medlemmar och deras förfäder.
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9. En far och mor i Singapore beslutade sig för att ta med
sin familj till templet för att beseglas och erhålla sina tempel-
välsignelser. De uppoffrade mycket för att få fram de nödvän-
diga medlen och slutligen kunde de göra resan och besöka
templet. De bodde i den missionärs hem som hade undervisat
dem åratal tidigare. På ett besök i en speceriaffär tappade
denna syster bort sin make och missionären. När de fann
henne höll hon gråtande i en schampoflaska. Hon förklarade
att en av de uppoffringar hon hade gjort för att komma
till templet var att klara sig utan schampo, som hon inte hade
använt på sju år. Hennes uppoffringar, fastän svåra att göra,
tycktes nu små, för hon visste att hennes familj var evigt
förenad genom förordningarna i Herrens hus.

10. Ett annat viktigt framsteg under president Kimballs
ämbetstid ägde rum år 1979 när kyrkan publicerade en ny
upplaga av King James Bible. Texten var oförändrad, men
fotnoter var tillagda med tvärhänvisningar från Bibeln till
Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.
Ett stort ämnesregister och en uppslagsdel gav unika insikter
om de nutida skrifterna. Denna utgåva hade nya rubriker
för samtliga kapitel och innehöll dessutom utdrag ur Joseph
Smiths inspirerade bearbetningar av King James Bible.

11. År 1981 publicerades också nya utgåvor av Mormons bok,
Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Dessa innehöll
ett nytt system för fotnoter, nya kapitel, kartor och ett register.
Vid ungefär denna tidpunkt började dessutom kyrkan att
lägga större tonvikt vid att översätta de nutida skrifterna till
många andra språk . . .

12. En händelse som är
typisk för hans omtanke
om alla människor
ägde rum på en överfull
flygplats där en ung mor,
strandsatt genom det
dåliga vädret, stod i kö
efter kö med sin tvååriga
dotter, och försökte finna
ett flyg som skulle kunna
föra henne dit hon var
på väg. Hon var gravid
i andra månaden och fick
på läkarens order inte
bära sitt lilla barn, som

var uttröttat och hungrigt. Ingen erbjöd sig att hjälpa till,
men flera personer fällde kritiska anmärkningar om hennes
gråtande barn. Kvinnan berättade senare vad som då hände:

13. ’Någon kom mot oss och sade med ett vänligt leende:
”Finns det något jag kan göra för att hjälpa dig?” Med en
tacksam suck tog jag emot hans erbjudande. Han lyfte upp
min snyftande lilla dotter från det kalla golvet och höll henne
kärleksfullt samtidigt som han klappade henne försiktigt
på ryggen. Han frågade om hon kunde tugga tuggummi.
När hon hade lugnat ner sig bar han henne med sig och sade
någonting vänligt till de andra i kön framför mig, om att jag
behövde deras hjälp. De tycktes gå med på det och sedan
gick han fram till biljettluckan [längs fram i kön] och avtalade
med tjänstemannen att jag skulle få åka med ett flyg som snart
skulle avgå. Han gick med oss till en bänk där han småpratade
en stund tills han var säker på att jag klarade av situationen.

Då gick han sin väg. Omkring en vecka senare såg jag en bild
på aposteln Spencer W Kimball och kände igen honom
som främlingen på flygplatsen’ [Spencer W Kimball, sammanst
av Edward L Kimball och Andrew Kimball jr (1977), s 334].

14. Under några månader före sin död led president Kimball
av svåra hälsoproblem, men han var alltid ett exempel på
tålamod, långmodighet och flit i prövningens stund. Han
avled den 5 november 1985, efter att ha verkat som president
för kyrkan i 12 år” (Vår arvedel, s 124–129, 131).

Förstå läsuppgiften
President Spencer W Kimballs liv

Spencer W Kimballs lärdomar och vittnesbörd
15. ”Frågan ställs: ’Bör varje ung man utföra en mission?’
Det svar som kyrkan ger är ja och det svar som Herren ger är
ja. Om vi broderar ut detta svar lite säger vi: Naturligtvis bör
varje manlig medlem i kyrkan utföra en mission, liksom han
bör betala tionde, närvara på mötena, hålla sitt liv rent och
fritt från världens fulhet och planera ett celestialt äktenskap
i Herrens tempel” (Nordstjärnan, sep 1974, s 378–379).

16. ”Jag är övertygad om att var
och en av oss någon gång i vårt
liv måste upptäcka skrifterna
för egen räkning – och inte bara
upptäcka dem en gång, utan
återupptäcka dem gång på gång”
(”En kostbar ägodel – de heliga
skrifterna!” Nordstjärnan,
dec 1985, s 3).

17. ”Jag märker att när jag blir
nonchalant i mitt förhållande till gudomen, och när det
verkar som om inget gudomligt öra hör och ingen gudomlig
röst talar, då är jag långt, långt borta. Om jag då fördjupar
mig i skrifterna krymper avståndet och andligheten kommer
tillbaka” (Teachings of Spencer W Kimball, s 135).

18. ”Eftersom vi är mänskliga skulle vi från våra liv ta bort
fysisk smärta och mental oro och försäkra oss om en ständigt
behaglig tillvaro, men om vi skulle stänga dörrarna för sorg
och smärta skulle vi utestänga våra bästa vänner och välgö-
rare. Lidande kan göra människor till heliga allteftersom
de lär sig tålamod, långmodighet och självkontroll” (Faith
Precedes the Miracle, s 98).

19. ”Gud lägger verkligen märke till oss och han vakar över
oss. Men det är vanligtvis genom andra dödliga personer som
vi får våra behov tillgodosedda. Därför är det av största vikt
att vi tjänar varandra i riket” (”Små handlingar av tjänande”,
Nordstjärnan, dec 1976, s 1).

Enträgna (st 5) – Mycket
ivriga

Försyn (st 5) – Stora godhet

Ämbetstid (st 7) – Tid som
president

Brukade sin lie (st 1) –
Utförde Herrens verk,
arbetade hårt

Dynamiska (st 3) – Energiska
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20. Äldste Gordon B Hinckley, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, berättade om ett tillfälle då han försökte
få president Kimball att ta det lite lugnare. President Kimball
sade till honom: ”Mitt liv är som mina skor – något som skall
slitas ut i tjänande” (”He Is at Peace”, Ensign, dec 1985, s 41).

21. ”Sabbaten är en helig dag. Då skall vi göra värdiga och
heliga ting. Att avstå från arbete och rekreation är viktigt,
men otillräckligt. Sabbaten kräver uppbyggliga tankar
och gärningar, och om man bara går omkring sysslolös på
sabbaten så bryter man mot den. För att iaktta den skall
man knäfalla i bön, förbereda lektioner, studera evangeliet,
meditera, besöka sjuka och lidande, sova, läsa sund litteratur
och vara närvarande på alla de möten som man förväntas
deltaga i. Att inte handla på detta passande sätt är en
överträdelse på underlåtenhetssidan” (Förlåtelsens under, s 90).

22. ”Till vittnesbörden från dessa mäktiga män och apostlar
fordom – våra bröder i tjänandet av samme Mästare –
lägger jag mitt eget vittnesbörd. Jag vet att Jesus Kristus är
den levande Gudens Son och att han korsfästes för världens
synder.

23. Han är min vän, min Frälsare, min Herre, min Gud.

24. Av allt mitt hjärta ber jag att de heliga må hålla hans bud,
behålla hans Ande och erhålla en evig arvedel med honom
i celestial härlighet” (Nordstjärnan, apr 1979, s 127).

25. ”’Jag vet att Gud lever. Jag vet att
Jesus Kristus lever’, sade John Taylor,
min föregångare, ’för jag har sett
honom’. Jag bär detta vittnesbörd för
er bröder i Jesu Kristi namn, amen”
(Nordstjärnan, okt 1978, s 82).

Förstå läsuppgiften
Spencer W Kimballs lärdomar och vittnesbörd

Arvedel (st 24) – Boning,
belöning

Gudomen (st 17) – Gud

Välgörare (st 18) – De som
hjälper oss

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A och två av de andra aktiviteterna (B–D) när du
studerar ”President Spencer W Kimball”.

Gör en förteckning

1. Läs styckena 1–2 och försök hitta två motton som president
Kimball använde sig av.

2. Gå igenom styckena 7–9 och skriv upp exempel på
hur president Kimball och andra heliga uppfyllde dessa
motton.

3. Läs styckena 15 och 21 och skriv upp hur de heliga kan
uppfylla dessa motton, enligt president Kimball.

4. Skriv upp vad du kan göra för att dessa motton ska bli
en del av ditt liv.

Skriv en tidningsartikel

Föreställ dig att du är 
reporter för en lokal tidning.
Gå igenom styckena 10–11
och 16–17 som om du
intervjuade president
Kimball. Besvara följande
fråga som en del av
intervjun:

1. Varför är skrifterna så
viktiga för dig?

2. Hur kan skrifterna hjälpa
och välsigna de sista dagars heliga?

Rita en bild

1. Läs stycke 20. Vad jämförde president Kimball sitt liv med?

2. Rita en bild som föreställer president Kimballs uttalande
om hur hans liv varit fyllt med tjänande.

3. Gå igenom styckena 12–14 och skriv ett kort stycke
som beskriver president Kimballs lärdomar om tjänande.

Ge en förklaring

1. Gå igenom styckena 22–24 och skriv ner en mening i din
anteckningsbok som beskriver vad Jesus Kristus betydde
för president Kimball.

2. Ge ett exempel från ditt liv och skriv upp en
skriftställehänvisning som förklarar hur Jesus Kristus är
vart och ett av följande för dig:

a. Vän

b. Frälsare

c. Herre

d. Gud

D

C

B

A
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En princip som särskiljer de sista
dagars heliga från alla andra
religioner är att vi tror på nutida
uppenbarelse. Vad skulle vi veta
om gudomen utan den? Hur
skulle vi veta vem som var kyrkans
president eller biskopen för en
församling? Som profeten Jakob
lärde i Mormons bok: ”Ingen

människa vet något om [Guds] vägar, med mindre det
bliver uppenbarat för henne. Därför . . . förakten icke Guds
uppenbarelser!” (Jak 4:8). När du studerar Officiellt
tillkännagivande 2, begrunda då den stora välsignelse som
denna viktiga uppenbarelse är för kyrkans medlemmar
över hela världen.

Förstå skrifterna
Officiellt tillkännagivande 2

Officiellt tillkännagivande 2 (st 8) – ”Herrens ord
och vilja”

Herren uppenbarade genom
profeten Joseph Smith att de
ord som uttalas av dem som
understöds som profeter,
siare och uppenbarare, när de
”tala drivna av den Helige
Anden skall vara helig skrift,
skall vara Herrens vilja,
skall vara Herrens sinne,
skall vara Herrens ord”
(L&F 68:4). Vid ett annat
tillfälle lovade Herren

kyrkans medlemmar att när de lyder profeternas inspirerade
råd så ska inte ”helvetets portar . . . bliva [dem] övermäktiga,
ja, Herren Gud skall skingra mörkrets makter för [dem]”
(L&F 21:6).

Enhälligt (st 2) – Alla hade
samma uppfattning

Beslutsmässig församling
(st 8) – Samling av
heliga under en kyrkans
generalkonferens

Underrätta (st 2) – Meddela,
informera

Omfattande meditation
(st 2) – En lång period
med allvarlig begrundan

Officiellt 
tillkännagivande 2

Varje värdig man kan 
bära prästadömet

Studera skrifterna
Gör aktivitet A när du studerar Officiellt tillkännagivande 2.

Skriv ett brev till redaktören

Äldste David B. Haight, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade att strax efter det att tillkännagivandet om
prästadömet hade getts till pressen så befann han sig på
en flygplats i Chicago i Illinois: ”Jag [lade] märke till Chicago
Tribune i tidningsståndet. På första sidan stod rubriken:
’Mormonerna ger svarta prästadömet’. Och underrubriken
löd: ’President Kimball påstår sig ha fått en uppenbarelse.’
Jag köpte ett exemplar av tidningen. Jag stirrade på ett ord
i underrubriken – påstår. Ordet framstod för mig som skrivet
i röd neon. Medan jag gick längs gången till mitt anslut-
ningsplan, tänkte jag: Här går jag nu i Chicago genom denna
brusande flygplats, och jag var vittne till denna uppenbarelse. Jag
var där. Jag bevittnade den. Jag kände det himmelska inflytandet.
Jag var en del av detta. Föga anade den där tidningsredaktören
sanningen i denna uppenbarelse . . . Föga anade han, eller
tryckaren, eller den som hällde trycksvärta i pressen, eller den
som levererade tidningen – ingen av dem förstod att detta
var en verklig uppenbarelse från Gud. De visste inte vad jag
visste, för jag hade bevittnat det” (Nordstjärnan, jul 1996, s 24).

Föreställ dig att du bor i Chicago i Illinois, i juni 1978, och
läser den tidningsrubrik som äldste Haight talade om. Gå
igenom styckena 3–6 i ”President Spencer W Kimballs liv”
(s 208–209) och styckena 3–8 av Officiellt tillkännagivande 2.
Skriv sedan ett brev till redaktören för Chicago Tribune i vilket
du motiverar varför du tror att uppenbarelsen var mer än
ett ”påstående”.

Innan Sheri L Dew skrev en biografi över president Ezra
Taft Benson gjorde hon noggranna efterforskningar om
hans liv. När hon avslutat projektet drog hon slutsatsen:
”Det är en ödmjukande erfarenhet att noggrant under-
söka, att till och med tränga in i, en profets liv. En
levnadstecknare ser så mycket – det goda och det dåliga,
prövningarna och triumferna, glädjeämnena och smärtan.
I levnadstecknarens uppgift ingår det ömtåliga ansvaret
att analysera, att sammanställa en persons liv, att dra
slutsatser av en människas bidrag, drömmar och strävan-
den, hans motiv, och så vidare. Från början respekterade
jag president Benson som en man med en gudomlig
kallelse. Men ju mer jag forskade och läste och begrun-
dade, ju mer kom jag att inse hur verkligt anmärknings-
värd Ezra Taft Benson är.” Syster Dew vittnade också om

President 
Ezra Taft Benson

Låt jorden översvämmas 
av Mormons bok

A
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att en av de många saker som projektet lärde henne var
att ”Ezra Taft Benson, liksom sina föregångare, verkligen
är en Guds profet” (Ezra Taft Benson: A Biography
[1987], s xi).

President Ezra Taft Bensons liv
1. ”Ezra Taft Benson blev kyrkans president efter Spencer
W Kimballs död. Tidigt under sin ämbetstid betonade han
hur viktigt det är att läsa och studera Mormons bok. Han
vittnade om att ’Mormons bok för människor till Kristus’,
och bekräftade Joseph Smiths uttalande om att denna bok
utgör ’slutstenen i vår religion, och att en människa kan
komma närmare Gud genom att hålla sig till dess föreskrifter
än genom någon annan bok’ [A Witness and a Warning (1988),
s 3, 21; se även History of the Church, del 4, s 461].

2. På generalkonferensen i april 1986 förkunnade president
Benson: ’Herren inspirerade sin tjänare Lorenzo Snow att
åter betona principen om tionde för att återlösa kyrkan från
finansiell fångenskap . . . Nu, i vår tid, har Herren uppenbarat
behovet av att åter framhålla Mormons bok . . . Jag lovar er

HANS LIV (1899–1994)

1899 Föds den 4 augusti i 
Whitney i Idaho som 
son till George T och 
Sarah Dunkley Benson

1907 8 år. Döps på sin födelsedag 
i Logan River Canal 
i Whitney i Idaho

1921–1923 21–24 år. Mission till 
Storbritannien

1926 27 år. Gifter sig med Flora Smith Amussen den
10 september. Hon avlider år 1992

1943 44 år. Ordineras till apostel av president Heber
J Grant

1946 46 år. Inleder sitt tjänande som president för
Europamissionen. Efter andra världskrigets slut
hjälper han till med att tillgodose de behov som
kyrkans medlemmar har i ett krigsdrabbat Europa.

1952–1960 53–61 år. Jordbruksminister för Förenta Staterna

1964–1965 64–66 år. President för Europamissionen

1973 74 år. Inröstas som president för de tolv
apostlarnas kvorum

1985 86 år. Inröstas som president för kyrkan, efter
president Spencer W Kimballs död

1994 94 år. Avlider den 30 maj i Salt Lake City

HANS TID SOM PRESIDENT (1985–1994)

1985–1993 Nio tempel invigs runt om i världen

1990–1992 Missioner upprättas i Tjeckoslovakien, Ungern,
Polen, Bulgarien, Ryssland, Ukraina och i Östberlin
i Tyskland (detta är områden där regeringen
tidigare inte tillåtit missionsarbete). Länderna
Armenien, Uganda, Kenya, Zimbabwe, Zambia,
Botswana, Namibia och Kongo invigs för
evangeliets predikande

1992 Kyrkans 1900:e stav organiseras

1994 Kyrkans medlemsantal är 9024368

att ifrån detta ögonblick och allt framgent, om vi dagligen
hämtar näring från dess sidor och åtlyder dess föreskrifter,
så kommer Gud att utgjuta på vart och ett av Sions barn
och kyrkan en välsignelse som hittills inte har skådats’
(Nordstjärnan, jul 1986, s 80). Miljontals människor över hela
världen accepterade utmaningen och erhöll den utlovade
välsignelsen.

3. Ett annat stort tema var vikten av att undvika högmod.
Under generalkonferensen i april 1989 uppmanade han
kyrkans medlemmar att ’rena det inre kärlet genom
att besegra högmodet’, som, varnade han för, var orsaken
till den nephitiska nationens undergång. Han gav rådet
att ’botemedlet mot högmod heter ödmjukhet – saktmod,
undergivenhet’ [Nordstjärnan, jul 1989, s 5].

4. Medan Ezra Taft
Benson verkade som
medlem i de tolvs
kvorum hade han ett
ovanligt tillfälle att vara
ett exempel på hur man
lever efter evangeliet.
År 1952, med uppmun-

tran från president David O McKay, accepterade han en ut-
nämning som jordbruksminister under Dwight D Eisenhower,
president för Förenta Staterna. Detta var enda gången i
kyrkans historia som en medlem av de tolvs kvorum verkade
som minister åt Förenta Staternas president. Under sina åtta
års verksamhet vann han allmän respekt i sitt hemland och
utomlands för sin integritet och för sitt kunnande när det
gällde att leda och genomföra regeringens jordbrukspolitik
i Förenta Staterna. Han kom i kontakt med nationella ledare
och öppnade dörren för kyrkans representanter över hela
världen.

5. Under president Bensons ledarskap gjorde kyrkan stora
framsteg över hela världen. Den 28 augusti 1987 invigde han
templet utanför Frankfurt, i Förbundsrepubliken Tyskland,
ett meningsfullt privilegium för honom eftersom han var
stationerad i Frankfurt medan han verkade som president
för Europamissionen från 1964 till 1965.

6. Templet i Freiberg, i Tyska demokratiska republiken,
invigdes den 29 juni 1985. Denna invigning utgjorde kulmen
på en rad underverk som hade gjort det möjligt att bygga det.
Under sitt första besök i Tyska demokratiska republiken år
1968 lovade äldste Thomas S Monson, i de tolvs kvorum, de
heliga: ’Om ni förblir sanna och trofasta till Guds befallningar,
kommer varje välsignelse som vilken annan medlem som
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helst i kyrkan kan få ta del av, att bli er.’ Under 1975, medan
äldste Monson var på uppdrag i samma land, kände han sig
manad av Anden att inviga landet åt Herren med dessa ord:
’Fader, låt detta vara inledningen till en ny dag för kyrkans
medlemmar i detta land.’ Han bad om att de heligas innerliga
önskan ’att få templets välsignelser’ skulle uppfyllas. Hans
inspirerade löfte och profetiska invigningsbön förverkligades.
[Nordstjärnan, jul 1989, s 47–49.]

7. Den sista dagen i mars 1989 fick sista dagars heliga-missio-
närer tillstånd att komma in i Tyska demokratiska republiken.
Den 9 november 1989 besvarades många heligas tro och böner
när muren mellan östra och västra Europa började falla, vilket
ledde till ett ökat antal dop och kyrkobyggen. En nyomvänd
fick för första gången höra talas om kyrkan när han besökte ett
öppet hus i det nästan färdiga kapellet i Dresden i Tyskland,
den 1 maj 1990. Mindre än en vecka senare blev han döpt
efter att ha tagit emot missionärslektionerna, läst Mormons
bok två gånger från pärm till pärm, och skaffat sig ett starkt
vittnesbörd om evangeliets sanningar [se Garold and Norma
Davis, ”The Wall Comes Down”, Ensign, jun 1991, s 33].

8. Den 24 juni 1991, vid en bankett efter en konsert med
tabernakelkören i Moskva, tillkännagav vicepresidenten för
den ryska sovjetrepubliken att kyrkan var officiellt erkänd
i hans land. Detta gjorde det möjligt för kyrkan att upprätta
församlingar överallt i denna stora republik. Under 1990-talet
blev ett antal tidigare sojvetrepubliker och länder i mellan-
och östeuropa invigda för evangeliets predikande, bland
annat Albanien, Armenien, Vitryssland, Bulgarien, Estland,
Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien, Ryssland och Ukraina.
Lokaler för kyrkan hyrs och byggs i vart och ett av dessa
länder, och många människor får ett vittnesbörd om evan-
geliets sanningar. Vid invigningen av det första möteshuset
för sista dagars heliga i Polen sedan före andra världskriget,
bad äldste Russell M Nelson i de tolvs kvorum om att mötes-
huset skulle fungera som ’en tillflyktsort för bekymrade
själar och en hoppets fristad för dem som hungrar och törstar
efter rättfärdighet’ [Church News, 29 jun 1991, s 12]. Denna
välsignelse uppfylls i många länder i de heligas liv som har
funnit evangeliets frid och glädje.

Under president Bensons ämbetstid invigde kyrkans ledare ett flertal länder
för evangeliets predikande.

Moskva

ALBANIEN

ARMENIEN

POLEN

ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN
VIT-

RYSSLAND

UKRAINA

RUMÄNIEN

BULGARIEN

UNGERN

RYSSLAND

Svarta havet

Medelhavet

K
aspiska havet

9. Som en följd av en fantastisk tillväxt i kyrkans medlemskap
och president Bensons betoning på missionsarbetet, fanns
det i slutet av hans ämbetstid nästan 48000 missionärer som
verkade i kyrkans 295 missioner.

10. Under hans ämbetstid började också kyrkans välfärds-
program att erbjuda ökad humanitär hjälp till medlemmar av
andra trosåskådningar över hela världen. Denna hjälp ges
för att lindra lidandet och för att främja långsiktigt oberoende.
Stora mängder mat, kläder, medicin, filtar, kontanter och
andra varor distribueras till de behövande, och i långsiktiga
projekt erbjuds hälsovård, undervisning i läskunnighet och
andra tjänster. Denna hjälpverksamhet når idag ut till tusentals
människor i många delar av världen.

11. Drabbad av ålderskrämpor och förlusten av sin kära
hustru Flora, avled president Benson vid 94 års ålder den
30 maj 1994, efter att trofast ha fullgjort sin uppgift som
Herrens profet. Han efterträddes av Howard W Hunter,
som då verkade som president för de tolvs kvorum” (Vår
arvedel, s 133–136).

Förstå läsuppgiften
President Ezra Taft Bensons liv

Ezra Taft Bensons lärdomar och vittnesbörd
12. ”Om vi inte läser Mormons bok
och giver akt på dess lärdomar
så har Herren förkunnat i Läran och
förbunden kapitel 84, att hela kyrkan
är under fördömelse: ’Denna dom
vilar över alla Sions barn’ (v 56).
Herren fortsätter: ’De skola förbliva
under denna dom, till dess de

omvänder sig och komma ihåg det nya förbundet, nämligen
Mormons bok och de förra befallningarna, vilka jag givit dem.
De skola icke blott tala om utan även göra, vad jag skrivit’
(L&F 84:57).

13. Vi skall alltså inte bara tala om Mormons bok, utan vi
måste också handla efter den. Varför? Herren svarade: ’Att
de må bära sådana frukter, som äro värdiga deras Faders
rike. Annars återstår det att utgjuta plågorna och domen över
Sions barn’ (L&F 84:58). Vi har känt denna plåga och dom!”
(Nordstjärnan, nr 6 1986, s 3.)

14. ”Det är inte bara det att Mormons bok undervisar oss om
sanningen, även om den verkligen gör det. Det är inte bara det
att Mormons bok bär vittnesbörd om Kristus, även om den
sannerligen också gör det. Men det finns något mer. Det finns
en kraft i boken som kommer att börja flöda in i era liv i det
ögonblick som ni allvarligt börjar studera boken. Ni kommer
att få större förmåga att motstå frestelser. Ni kommer att få

Det inre kärlet (st 3) –
Deras liv, tankar, avsikter
och önskningar

Fristad (st 8) – Plats där man
finner trygghet

Föreskrifter (st 1) –
Lärdomar, befallningar

Finansiell fångenskap (st 2) –
Skuld
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större kraft att undvika att bli bedragen. Ni kommer att finna
kraft att förbli på den raka och smala vägen. Skrifterna kallas
för ’livets ord’ (se L&F 84:85), och ingenstans är detta mer
sant än i Mormons bok. När ni börjar hungra och törsta efter
dessa ord, kommer ni att finna liv i mer och mer överflöd . . .

15. Bröder och systrar, jag vädjar till er av hela mitt hjärta att
ni med stort allvar överväger betydelsen av Mormons bok
för er personligen och för kyrkan som helhet” (Nordstjärnan,
jan 1987, s 4, 5).

16. ”Mormons bok är slutstenen i vårt vittnesbörd om Jesus
Kristus, som själv är hörnstenen till allt vi gör. Den bär
vittne om hans verklighet med klarhet och kraft. Olikt Bibeln,
som gått genom generationer av översättare, avskrivare
och fördärvade religionslärare som gjorde ändringar i texten,
kom Mormons bok från skrivare till läsare genom bara en
inspirerad översättning. Därför är dess vittnesbörd om
Mästaren klart, oförfalskat och fullt av kraft. Men den är till
och med ännu mer. En stor del av den kristna världen
förnekar idag Frälsarens gudomlighet. De ifrågasätter hans
mirakulösa födelse, hans fullkomliga liv och realiteten i hans
härliga uppståndelse. Mormons bok talar på ett klart och
omisskännligt sätt om sanningen i allt detta. Den ger också den
mest fullständiga beskrivningen av läran om Försoningen.
I sanning är denna gudomligt inspirerade bok en slutsten
i att bära vittne för världen att Jesus är Kristus (se titelbladet
till Mormons bok)” (Nordstjärnan, jan 1987, s 3–4).

17. ”Vi gör ofta stora ansträngningar för att öka aktiviteten
i våra stavar. Vi arbetar flitigt med att öka närvaron på
sakramentsmötena. Vi arbetar med att få fler unga män att
gå på mission. Vi strävar efter att få ett större antal att gifta
sig i templet. Allt detta är berömvärda insatser och viktigt
för rikets tillväxt. Men när enskilda medlemmar och familjer
fördjupar sig i skrifterna regelbundet och konsekvent, kommer
dessa andra områden att automatiskt förbättras. Vittnes-
börden ökar. Beslut kommer att stärkas. Familjer beskyddas.
Personlig uppenbarelse kommer att flöda” (”Ordets makt”,
Nordstjärnan, nr 6 1986, s 82–83).

18. ”Ni kan inte handla fel och ändå känna er väl till mods.
Det är omöjligt!” (”To the Rising Generation”, New Era,
jun 1986, s 5; se även Vägledning för de unga, s 3).

19. ”Inget heligare ord finns
inom världslig eller helig
skrift än ordet mor. Det finns
inget ädlare verk än det
som en god och gudfruktig
mor utför . . .

20. I den eviga familjen
bestämde Gud att fäder
skulle presidera i hemmet.
Fäder ska stå för försörj-

ningen, han ska älska, undervisa och vägleda.

21. Men en mors roll är också ordinerad av Gud. Mödrar
ska föda, uppfostra, vårda, älska och utbilda. Detta är vad
som förkunnas i uppenbarelserna” (To the Mothers in Zion
[broschyr, 1987], s 1–3).

22. ”Högmod är världssynden, den
stora lasten . . .

23. Botemedlet mot högmod heter
ödmjukhet – saktmod, undergivenhet
(se Al 7:23) . . .

24. Gud vill ha ett ödmjukt folk. Vi
kan antingen välja att vara ödmjuka

eller tvingas bli ödmjuka. Alma sade: ’Därför, välsignade äro
de, som ödmjuka sig utan att vara tvungna att vara ödmjuka’
(Al 32:16).

25. Låt oss välja att vara ödmjuka.

26. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att besegra illviljan
mot våra syskon och sätta dem lika högt som oss själva.
Vi kan lyfta upp dem till vår egen höjd eller än högre
(se L&F 38:24; 81:5; 84:106).

27. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att ta emot råd och
tuktan (se MB Jak 4:10; Hel 15:3; L&F 63:55; 101:4–5; 108:1;
124:61, 84; 136:31; Ords 9:8).

28. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att förlåta dem som
sårat oss (se 3 Ne 13:11, 14; L&F 64:10).

29. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att osjälviskt tjäna
andra (se Mos 2:16–17).

30. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att gå på
mission och förkunna det ord som kan ödmjuka andra
(se Al 4:19; 31:5; 48:20).

31. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att oftare komma till
templet.

32. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att bekänna och överge
våra synder och födas av Gud (se L&F 58:43; Mos 27:25–26;
Al 5:7–14, 49).

33. Vi kan välja att ödmjuka oss genom att älska Gud,
underkasta oss hans vilja och sätta honom främst i vårt liv
(se 3 Ne 11:11; 13:33; Moro 10:32).

34. Låt oss välja att vara ödmjuka. Vi kan göra det. Jag vet att
vi kan det” (Nordstjärnan, jul 1989, s 5).

35. ”I detta verk är det Anden som räknas – vart vi än tjänar.
Jag vet att jag måste förtrösta på Anden. Låt oss erhålla
Anden och vara trofasta medlemmar i kyrkan” (Nordstjärnan,
nr 6 1986, s 79).

36. ”Det finns inget som är viktigare i detta verk än Anden”
(Nordstjärnan, jan 1987, s 37).

37. ”Jag vittnar om att det inte kommer att gå många år,
förrän jorden blir renad (se L&F 76:41). Jesus Kristus skall
komma tillbaka, denna gång i makt och stor härlighet för
att segra över sina fiender och härska och regera på jorden.
(Se L&F 43:26–33.) I rätt tid kommer alla människor att få
uppstå och därefter ställas inför Mästaren i en slutlig dom.
(Se 2 Ne 9:15, 41.) Gud kommer att belöna alla i enlighet
med de gärningar de gjort i köttet (se Al 5:15)” (Nordstjärnan,
jan 1989, s 75).
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Förstå läsuppgiften
Ezra Taft Bensons lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A eller B när du studerar ”President Ezra Taft
Benson”.

Gör ett collage

Utgå från styckena 1–10 och rita 
eller finn bilder i tidningar
som du tycker representerar det
slags händelser som inträffade
under president Bensons liv. Ge
varje bild en rubrik och montera
dem som ett collage i din anteck-
ningsbok eller på ett separat
pappersark.

Para ihop

1. Skriv upp följande skriftställehänvisningar i en spalt i din
anteckningsbok:

a. Alma 31:5

b. Alma 41:10

c. Läran och förbunden 42:13–14

d. Läran och förbunden 84:54–57

e. 3 Nephi 27:5–8

f. Jesaja 64:1–3

g. Alma 5:22–23

h. Alma 56:47–48

2. Bredvid varje hänvisning skriver du upp de stycken, från
12–37, som du tycker bäst passar ihop med varje skriftställe.
Fler än ett stycke kan vara tillämpligt.

3. Välj ut en av president Bensons lärdomar som gjorde intryck
på dig och förklara vad den betyder för dig.

B

A

Illviljan (st 26) – HatetPresidera (st 20) – Leda

President Howard W Hunter lärde: ”Var snäll och kom
ihåg detta. Om vårt liv och vår tro är inriktad på Jesus
Kristus och hans återställda evangelium kan ingenting gå
fel i det långa loppet” (”Fear Not, Little Flock”, Brigham
Young University 1988–1989 Devotional and Fireside
Speeches [1989], s 112). President Hunter undervisade
inte bara om denna viktiga princip, han efterlevde den
också. Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”Det kanske mest anmärk-
ningsvärda som hände under hans korta tid som president
för kyrkan var att kyrkans medlemmar över hela världen
på ett alldeles särskilt sätt fäste sig vid honom som sin
profet, siare och uppenbarare. De såg i honom personi-
fieringen av de egenskaper som Frälsaren själv besitter.
De reagerade på ett anmärkningsvärt sätt på hans profe-
tiska budskap att göra våra liv mer kristuslika och att
låta templet bli det centrala i vår gudsdyrkan” (”Howard
W Hunter: Man of God”, Ensign, apr 1995, s 26).

Ett exempel på hans kristuslika natur gavs av äldste
Neal A Maxwell, medlem i de tolv apostlarnas kvorum.
Han sade att president Hunter ”är en ödmjuk man.
Han vägrade en gång att ta ett arbete som han behövde
som ung man, för att det skulle ha inneburit att en
annan person skulle ha förlorat sitt arbete. Det är samma
anspråkslösa man som, då jag vaknade efter en tröttsam
och dammig dag tillsammans med honom på ett uppdrag
i Egypten, stillsamt putsade mina skor, en sak som han
hade hoppats kunna göra klar osedd” (”Meek and Lowly”,
Brigham Young University 1986–1987 Devotional
and Fireside Speeches [1987], s 61).

HANS LIV (1907–1995)

1907 Föds den 14 november 
i Boise i Idaho som son 
till John William och Nellie 
Marie Rasmussen Hunter

1919 12 år. Döps den 4 april 
(väntade på sin fars 
tillstånd). Ordineras 
till diakon av sin 
biskop den 21 juni

1931 23 år. Gifter sig med Clara (Claire) May Jeffs
den 10 juni

1950 42 år. Ordförande för den kommitté som inför
morgonseminariet i Kalifornien

President 
Howard W Hunter
En man med kristuslik kärlek
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President Howard W Hunters liv
1. ”På sin första presskonferens den 6 juni 1994 tog president
Howard W Hunter upp några viktiga teman för sitt ledarskap.
Han sade: ’Jag vill uppmana alla kyrkans medlemmar att i
sitt liv ägna mer uppmärksamhet åt Herren Jesu Kristi liv och
föredöme, särskilt den kärlek, det hopp och den medkänsla
som han visade.

2. Jag ber att vi må behandla varandra med större vänlighet,
större artighet, mer ödmjukhet och tålamod och förlåtelse.’

3. Han uppmanade också kyrkans
medlemmar att ’sätta Herrens
tempel som den viktiga symbolen
för sitt medlemskap och den
gudomliga platsen för sina
heligaste förbund. Det är mitt
hjärtas djupaste önskan att varje
medlem i kyrkan skall bli värdig
att besöka templet’ [Church News,
11 jun 1994, s 14]. Många tusen

av kyrkans medlemmar tog dessa budskap till sitt hjärta och
välsignades med en högre grad av andlighet.

4. President Hunter var en skarpsinnig man, vilket var av stort
värde för kyrkan. På slutet av 1970-talet fick han ett uppdrag
som krävde all hans skicklighet. Han hade en viktig uppgift
vid förhandlingar om markområden och när det gäller att
överinse byggandet av kyrkans största byggnad i det heliga
landet – Brigham Young University’s Jerusalem Center
for Near Eastern Studies (’Brigham Young-universitetets
centrum för Främre orienten-studier’). Centret är beläget på
Scopusberget, som gränsar till Olivberget. De studerande
bor där och centret bedriver studier för dem som fördjupar
sig i detta utvalda land, dess folk (både judar och araber)
och de platser där Jesus och hans forntida profeter vandrade.
Centret har varit till välsignelse för dem som studerat där
och dess skönhet har inspirerat många av dess besökare . . .

1959 51 år. Ordineras till apostel av president David
O McKay

1964–1972 56–64 år. President för kyrkans genealogiska
förening

1970–1972 62–64 år. Kyrkans historiker

1975–1993 67–85 år. Reser många gånger till Israel. Inviger
BYU Jerusalem Center

1983 75 år. Hans första hustru avlider

1988 80 år. Inröstas som president för de tolv
apostlarnas kvorum

1990 82 år. Gifter sig med Inis Bernice Egan den 12 april

1994 86 år. Inröstas som president för kyrkan

1995 87 år. Avlider den 3 mars i Salt Lake City. Verkade
i nio månader som kyrkans president

HANS TID SOM PRESIDENT (1994–1995)

1994 Inviger templet i Orlando i Florida, och organiserar
kyrkans 2000:e stav

1995 Inviger templet i Bountiful i Utah. Kyrkans
medlemsantal är 9338859

BYU Jerusalem Center

5. Under sitt liv drabbades president Hunter av många mot-
gångar. Med tro och styrka handskades han med allvarliga
och smärtsamma hälsoproblem, sin första hustrus långvariga
och tärande sjukdom och död och andra svårigheter. Trots
dessa prövningar tjänade han Herren på ett aktivt sätt, reste
mycket och arbetade hårt med att utföra kyrkans angelägen-
heter. Hans exempel harmonierade med hans budskap:
’Om ni har problem hemma med barn som går vilse, om ni
lider av ekonomiska motgångar och känslomässig spänning
som hotar ert hem och er lycka, om ni står inför förlusten
av liv och hälsa, må frid vara med er själ. Våra omvägar
och besvikelser är den raka och smala stigen till honom’
[Nordstjärnan, jan 1988, s 54].

6. President Hunter presiderade i Mexico City den 11 decem-
ber 1994 när kyrkans tvåtusende stav upprättades, en viktig
milstolpe i kyrkans historia. Till de församlade sade han:
’Herren har genom sina tjänare fått detta under att ske.
Verket kommer att fortsätta gå framåt med styrka och livskraft.
De löften som gavs till fader Lehi och hans barn om deras
ättlingar har uppfyllts och fortsätter att uppfyllas i Mexico’
[Church News, 17 dec 1994, s 3]. Under president Hunters tid
som generalauktoritet tillväxte kyrkan i Latinamerika på ett
dramatiskt sätt. När han blev president för kyrkan fanns det
över 1,5 miljoner sista dagars heliga bara i länderna Mexico,
Brasilien och Chile, vilket var fler medlemmar av kyrkan än
vad som fanns i Utah vid denna tidpunkt.

7. Även om president Hunter verkade som president för
kyrkan i bara nio månader hade han ett kraftfullt inflytande
på de heliga, som minns honom för hans omtänksamhet,
långmodighet och goda exempel på kristuslikt leverne” (Vår
arvedel, 136, 138–39).

8. Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolvs
kvorum, återgav följande berättelse om president Hunters
barndomstid: ”Hans syster, Dorothy Hunter Rasmussen . . .
kom ihåg denna behjärtansvärda händelse från deras barndom.
’Howard ville alltid göra det som var gott och vara snäll.
En underbar bror, han såg efter mig. Han var snäll mot vår
mamma och pappa. Howard älskade djur och tog alltid hem
vilsekomna, övergivna djur’. Det fanns ett bevattningsdike
intill deras hus, och en dag var det flera pojkar i trakten . . .
som kastade ned en kattunge i ett dike. Så snart den kom upp
så kastade de ned den igen. De gjorde så gång på gång tills
de tröttnade på sin lek. ’Howard såg kattungen och lyfte upp
den. Den låg där nästan död, och han tog hem den. Mamma
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var rädd att kattungen var död, men de virade en filt om
den och lade den nära den varma ugnen och skötte om den.’
Katten levde och de hade den under flera år. ’Han var också
så godhjärtad’, sade Dorothy. ’Jag har aldrig under mitt liv
sett min bror göra något orätt’” (”Örnens väg”, Nordstjärnan,
sep 1994, s 5–6).

9. Äldste Rulon G Craven,
som var medlem i de
sjuttio, återgav följande
berättelse: ”Många minns
att för ett antal år sedan
fick president Hunter
besked om att han inte
skulle kunna gå igen.
Hans tro och beslutsam-
het var emellertid större
än detta bud. Varje dag,
utan stora gester och

andras vetskap, gick president Hunter igenom en mycket
påfrestande sjukgymnastik. Han hade beslutsamhet, tro och
en vision om att kunna gå igen. Under dessa svåra månader
uppsände bröderna i de tolv dagligen böner för hans räkning,
både på sina kvorummöten och i enskildhet.

10. Flera månader senare gick jag en torsdagsmorgon till
president Hunters kontor . . . Jag fick höra att han gått
tidigt från kontoret och att han promenerade till templet. Jag
ifrågasatte denna information men skyndade sedan för att
komma ifatt honom. När jag hann upp honom gick han med
hjälp av en käpp . . . De tolv reste sig när deras president
kom in i rummet och de började klappa händer . . . President
Hunter tackade dem och sade: ’Man sade att jag inte skulle
kunna gå mer. Men med Herrens hjälp och min beslutsamhet,
och framför allt med den tro som mina bröder i de tolv har,
går jag’” (Nordstjärnan, jul 1991, s 28, 29).

Förstå läsuppgiften
President Howard W Hunters liv

Howard W Hunters lärdomar och vittnesbörd
11. När Frälsaren gav någonting förväntade han sig aldrig att
få någonting tillbaka. Han gav fritt och kärleksfullt och hans
gåvor var ovärderliga. Han gav ögon till de blinda, öron till
de döva och ben till de lama, renhet till de orena, kraft till de
orkeslösa och liv till de livlösa.

12. Hans gåvor var möjligheter för de kuvade, frihet för de
förtryckta, förlåtelse till de botfärdiga, hopp till de förtvivlade
och ljus i mörkret. Han gav oss sin kärlek, sitt tjänande
och sitt liv. Och framför allt gav han till oss och alla dödliga
människor uppståndelse, frälsning och evigt liv.

13. Vi bör sträva efter att ge som han gav . . . Att ge av sig
själv är en helig gåva. Vi ger till minne av allt det som
Frälsaren har gett . . .

Tärande (st 5) – Försvagande

14. Försonas med någon den här julen. Sök upp en bortglömd
vän. Avlägsna misstron och ersätt den med förtroende. Skriv
ett brev. Ge ett mjukt svar. Uppmuntra ungdomarna. Visa din
lojalitet i ord och handling. Håll ett löfte. Hys inte agg. Förlåt
en fiende. Be om ursäkt. Försök förstå. Var noga med vilka
krav du ställer på andra. Tänk på någon annan först. Var
vänlig. Var ömsint. Skratta lite mer. Uttryck din tacksamhet.
Välkomna en främling. Gläd ett barns hjärta. Njut av jordens
förunderliga skönhet. Uttryck din kärlek och uttryck den igen
[Bearbetat efter okänd författare]” (”’To Give of Oneself Is a
Holy Gift’, Prophet Tells Christmas Gathering”, Church News,
10 dec 1994, s 4).

15. ”Det är min fasta övertygelse att om vi som enskilda,
som familjer, samhällen och folk, likt Petrus fäste våra blickar
på Jesus, skulle vi också segerrikt kunna gå över ’otrons
svallande vågor’ och stå ’orädda bland tvivlets tilltagande
vindar’. Men om vi vänder bort blicken från honom som
vi måste tro på, vilket är så lätt att göra, och som världen är
så frestad att göra – om vi ser på kraften och våldsamheten
hos de hemska, förgörande elementen omkring oss istället för
på honom som kan hjälpa och rädda oss, då sjunker vi ound-
vikligen ner i ett hav av konflikter och sorg och förtvivlan.

16. När vi i sådana stunder tycker att vattnet hotar dränka
oss och djupet håller på att svälja vår tros rullande fartyg, ber
jag att vi mitt i stormen och mörkret alltid må kunna höra
världens Frälsares ljuvliga ord: ’Var lugna. Det är jag. Var inte
rädda’ (Matt 14:27)” (Nordstjärnan, jan 1993, s 18; bearbetning
av Frederic W Farrar, The Life of Christ [1964], s 313).

17. ”Varje generation från tidernas begynnelse har haft saker
att övervinna och problem att handskas med. Dessutom får
varje enskild människa en uppsättning svårigheter som ibland
verkar vara öronmärkta just för henne. Vi förstod detta i vår
förjordiska tillvaro.

18. Då dessa erfarenheter ödmjukar, luttrar och undervisar
oss, gör de oss till bättre människor, mer tacksamma, kärleks-
fulla och omtänksamma om andra i deras svåra stunder.

19. Också i de svåraste tider var avsikten med problem
och profetior aldrig annat än att välsigna de rättfärdiga och
hjälpa dem som är mindre rättfärdiga att omvända sig”
(”Why Try?” New Era, jan 1994, s 6).
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20. ”Vadhelst Jesus lägger sina händer på får liv. Om Jesus
lägger sina händer på ett äktenskap så lever det. Om han
tillåts lägga sina händer på familjen så lever den”
(Nordstjärnan, maj 1980, s 98).

21. ”Jag vittnar om att Jesus är den enda sanna källan till
bestående glädje. Den frid som varar finner vi endast i honom.
Jag önskar att han är vår härlighet nu, den härlighet var och
en av oss eftersträvar och den enda skatt som människor
och länder beständigt kan värdera. Han är vår skatt i tid och
evighet. Alla andra skatter blir till slut ofruktbara. Varje annan
storhet bleknar med tiden och upplöses med elementen. Till
slut kommer vi . . . inte att finna någon verklig glädje utom
i Kristus” (Nordstjärnan, jul 1993, s 63).

22. ”Som en som är kallad och ordinerad att bära vittne om
Jesu Kristi namn för hela världen vittnar jag denna påskhögtid
om att han lever. Han har en förhärligad, odödlig kropp
av kött och ben. Han är Faderns enfödde Son i köttet. Han är
Frälsaren, världens ljus och liv. Efter sin korsfästelse och död
uppenbarade han sig som en uppstånden person för Maria,
för Petrus, för Paulus och för många andra. Han visade sig för
nephiterna. Han har visat sig för Joseph Smith, pojkprofeten
och för många andra i vår tidsutdelning. Detta är hans kyrka”
(Nordstjärnan, jul 1988, s 14).

Förstå läsuppgiften
Howard W Hunters lärdomar och vittnesbörd

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A eller B och aktivitet C eller D när du studerar
”President Howard W Hunter”.

Lär känna president Hunter

Studera översikten över president Howard W Hunters liv och
tid som president (s 216), tillsammans med styckena 1–10 av
läsuppgiften och finn svaren på följande frågor:

A

Storhet (st 21) – Skönhet, härlighet

1. Hur gammal var president 
Hunter när han döptes till medlem
i kyrkan?

2. Hur gammal var han när han
ordinerades till apostel?

3. Hur gammal var han när han gifte
sig för andra gången?

4. Vilka tempel invigde han?

5. Nämn minst två olika motgångar som han drabbades av.

6. I vilket land ligger den 2000:e staven?

7. Vilka tre latinamerikanska länder hade år 1994 fler
medlemmar i kyrkan än Utah?

8. Hur länge verkade president Hunter som president för
kyrkan?

Sök efter bedrifter

1. Skriv upp fem bedrifter som gjorde intryck på dig i
president Hunters liv. Efter varje bedrift skriver du upp
en karaktärsegenskap som du tror att en person särskilt
behöver för att kunna genomföra en sådan uppgift.

2. Förklara kortfattat vilken karaktärsegenskap på din lista
som du helst skulle vilja utveckla och hur du planerar att
göra det.

Rätta till

1. Vart och ett av följande uttalanden återger en av president
Hunters lärdomar på ett felaktigt sätt. Skriv om dem så att
de blir rätt.

a. ”Jag vill uppmana alla människor överallt att i sitt
liv ägna mer uppmärksamhet åt sina vänners liv och
exempel” (se st 1).

b. ”Jag ber att vi må behandla varandra med större
vänlighet, större artighet, mer glädje, tålamod och
förlåtelse” (se st 2).

c. ”Det är mitt hjärtas djupaste önskan att varje medlem
i kyrkan skall vara en missionär” (se st 3).

d. ”Våra omvägar och besvikelser är bara ojämnheter på
vägen till vår Frälsare” (se st 5).

e. ”När Frälsaren gav någonting förväntade han sig ofta att
få någonting tillbaka. Han gav fritt och utan att döma,
och hans gåvor var av ringa världsligt värde” (se st 11).

2. Välj ett av dessa uttalanden och förklara varför den rätta
versionen är bättre än den felaktiga versionen.

Hur mycket handlar om Frälsaren?

1. Hur många av uttalandena i ”Howard W Hunters lärdomar
och vittnesbörd” (se st 11–22) handlar om Frälsaren?

2. Skriv upp vad president Hunter lärde om Jesus Kristus.
Ringa in de tankar på din lista som gjorde störst intryck
på dig.

3. Förklara kortfattat vad du tror att president Hunter ville att
vi skulle veta om och känna inför Frälsaren.

D

C

B
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Under sina första fem år som president för kyrkan besökte
president Gordon B Hinckley kyrkans medlemmar på varje
kontinent utom Antarktis. ”’Jag tycker inte om att resa,
. . .’ sade [han] under generalkonferensen i oktober 1996.
’Men jag tycker om att se trofasta heliga i ögonen och
skaka hand med dem’ . . .

[Flera år senare sade han:] ’Jag är fast besluten att
fortsätta med detta så länge som jag orkar med det. Jag
börjar bli gammal. Jag blir 90 i juni. Det är rätt gammalt.
Ibland kan jag känna det i mina fötter. [Men] det är min
önskan [att vara bland medlemmarna]. Jag tycker att
kyrkans folk bör ha möjlighet att träffa kyrkans president’”
(”Looking into the Faces of Faithful Latter-day Saints”,
Church News, 4 mar 2000, s 8, 13).

HANS LIV (1910–)

1910 Föds den 23 juni i Salt Lake 
City som son till Bryant S 
och Ada Bitner Hinckley

1919 8 år. Döps av sin far den 
28 april i Salt Lake City

1930 20 år. Hans mor dör

1933–1935 23–25 år. Utför en mission 
i Storbritannien

1935–1958 25–47 år. Verkar på heltid 
i kyrkans missionärskommitté, sedan följer andra
uppgifter inom kyrkans administration

1937 26 år. Gifter sig med Marjorie Pay den 29 april.
Kallas att verka i Söndagsskolans generalkommitté

1958 47 år. Ordineras till assistent till de tolv
apostlarnas kvorum

1961 51 år. Ordineras till apostel

1981–1995 71–84 år. Rådgivare i första presidentskapet till
presidenterna Spencer W Kimball (1981), Ezra
Taft Benson (1985) och Howard W Hunter (1994)

1995 84 år. Inröstas som president för kyrkan

HANS TID SOM PRESIDENT (1995–)

1995 Tillkännager att samtliga de tolvs region-
representanter ska avlösas och ett nytt ämbete
införs: Områdesauktoritetssjuttio; ”Familjen:
Ett tillkännagivande för världen” framläggs

1996 Inleder ett byggnadsprogram med mindre tempel
runt om i världen så att alla medlemmar kan få
välsignelsen att regelbundet kunna besöka templet

President 
Gordon B Hinckley

”Jag är optimist. 
Jag tror att framtiden ser ljus ut.”

President Gordon B Hinckleys liv
1. ”När Gordon B Hinckley blev kyrkans president efter
president Hunters död, blev han tillfrågad om vilket han skulle
prioritera under sin tid som president. Han svarade: ’Gå
framåt. Ja, vårt motto skall vara att fortsätta det stora verk som
befrämjats av våra föregångare, som har verkat så beundrans-
värt, trofast och väl. Framhålla familjen, ja. Främja utbildning,
ja. Främja en anda av tolerans och tålamod bland människor
överallt, ja. Och att förkunna Jesu Kristi evangelium’ [Church
News, 18 mar 1995, s 10].

2. President Hinckleys omfattande erfarenhet av ledarskap
inom kyrkan förberedde honom väl för att bli president.
Han blev medlem av de tolv apostlarnas kvorum år 1961.
Med början 1981 verkade han som rådgivare i första presi-
dentskapet till tre av kyrkans presidenter – Spencer W Kimball,
Ezra Taft Benson och Howard W Hunter. Under en del
av dessa år hade han ett osedvanligt tungt ansvar när dessa
presidenter i kyrkan led av ålderdomens krämpor.

3. När den unge Gordon
B Hinckley var på mission
i England fick han ett
råd som har varit till nytta
under hans år med krä-
vande ansvarsuppgifter.
Något nedslagen skrev
han ett brev till sin far
med orden: ’Jag slösar
bort min tid och dina

1997 Organiserar ytterligare kvorum med sjuttio från
de ledare som kallats som områdesauktoriteter.
Det finns totalt sex sjuttiokvorum i världen

1998 Reser runt i världen för att träffa de heliga i Afrika,
Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, Australien
och Stilla havet

1999 Representerar kyrkan i ett flertal
televisionsprogram. Annonserar att templet i
Nauvoo ska återuppbyggas

2000 Inviger ett nytt konferenscenter i Salt Lake City.
Kyrkans medlemsantal är 10752986 i början av
året – passerar 11 miljoner under sommaren

Under sina första fem år som kyrkans president reste han över
4000 mil, besökte 58 länder och talade till 2,2 miljoner
medlemmar i kyrkan och andra och invigde 24 tempel.
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pengar. Jag kan inte se någon anledning till att stanna här.’
Efter en tid kom ett kort brev från hans far där det stod:
’Käre Gordon. Jag har fått ditt brev . . . Jag har bara ett förslag.
Glöm dig själv och börja arbeta. Jag älskar dig. Din far.’

4. President Hinckley sade om detta ögonblick: ’Jag begrun-
dade hans svar, och nästa morgon läste vi vid våra skrift-
studier detta uttalande av Herren: ”Ty den som vill rädda
sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min
och för evangeliets skull, han skall rädda det” (Mark 8:35).
Det vidrörde mig. Detta uttalande, detta löfte, i samband
med min fars brev, fick mig att gå upp till andra våningen . . .
knäfalla och ingå ett förbund med Herren att jag skulle
försöka glömma mig själv och börja arbeta. Jag betraktar den
dagen som den dag då jag fattade mitt livs beslut. Jag kan
se att allt gott som hänt mig sedan dess hänger samman med
det beslut jag fattade den gången’ [Gordon B Hinckley: Man
of Integrity, 15th President of the Church, video (1994)].

5. President Hinckley är känd som
en person med okuvlig optimism,
alltid fylld med tro på Gud och på
framtiden. ’Det kommer att ordna
sig’ kan mycket väl vara president
Hinckleys mest upprepade försäkran
till familj, vänner och bekanta.
’Försök igen’, säger han. ’Tro. Var
glad. Bli inte missmodig. Allt ordnar
sig’ [Jeffrey R Holland, ”President

Gordon B Hinckley”, Nordstjärnan, jun 1995, s 22].

6. När han tillfrågades av en reporter 
om vilken som var den största
utmaning som kyrkan stod inför
svarade han: ’Den allvarligaste
utmaningen vi står inför, och sam-
tidigt den mest underbara, är den
utmaning som följer på vår tillväxt.’
Han förklarade att ökad tillväxt
innebär att det behövs fler byggnader,
bland annat fler tempel: ’Detta är den
främsta epoken i kyrkans historia för
tempelbyggande. Aldrig förr har tempelbyggandet gått framåt
med sådan fart som nu. Vi har 47 tempel i verksamhet. Vi
har 13 andra tempel som håller på att byggas eller befinner sig
på ritbordet. Vi ska fortsätta med att bygga tempel’ [Church
News, 18 mar 1995, s 10]. Ökad tillväxt i kyrkan har också gjort
det nödvändigt att översätta Mormons bok till många språk.

7. President Hinckley har haft personlig erfarenhet av kyrkans
dramatiska tillväxt. Under en konferens i Osaka i Japan
år 1967 såg han ut över församlingen, där det fanns många
ungdomar, och sade: ’I er ser jag kyrkans framtid i Japan.
Och jag ser en storslagen framtid. Vi har knappt skrapat på
ytan. Men jag känner mig manad att säga vad jag har känt
under lång tid, att den dag inte är långt borta när det kommer
att upprättas Sions stavar i detta stora land’ [”Addresses”,
AV 1801, LDS Church Archives]. Inom en generation fanns det
100000 sista dagars heliga i Japan, många stavar, missioner,
distrikt och ett tempel.

8. President Hinckley är också mycket intresserad av kyrkans
tillväxt på Filippinerna, där den första staven organiserades
i Manila år 1973. Två decennier senare, vid den tidpunkt då
han blev president för kyrkan, kunde över 300000 filippinska
medlemmar ta del av evangeliets välsignelser, vilka omfattade
ett tempel i deras land. President Hinckley har också visat
stor omtanke om kyrkans tillväxt i andra delar av Asien, bland
annat Korea, Kina och sydöstra Asien.

9. Ett bevis på andligheten hos många medlemmar i Asien
erfor en generalauktoritet som hade fått i uppgift att kalla en
ny stavspresident till en stav på Filippinerna. Efter att ha
intervjuat ett antal prästadömsbröder kände han sig manad att
kalla en man i tjugofemårsåldern som stavspresident. Han
bad den unge brodern att gå in i ett angränsande rum och ägna
en stund åt att välja rådgivare. Brodern kom tillbaka inom
30 sekunder. Generalauktoriteten trodde att det hade skett ett
missförstånd, men den nye stavspresidenten sade: ’Nej. Jag
visste för en månad sedan genom Herrens ande att jag skulle
bli stavspresident. Jag har redan valt mina rådgivare.’

10. Det är passande att president Hinckley, som har gjort så
mycket för att upprätta kyrkan över hela världen, kunde
tillkännage följande under sin ämbetstid: ’Våra statistiker har
berättat för mig, att om trenden fortsätter, kommer det någon
gång i februari 1996, om bara några månader, att finnas
fler medlemmar i kyrkan utanför USA än i USA. Det blir en
underbar och betydelsefull händelse när denna gräns
passeras. Det representerar frukterna av en enorm insats att
nå ut till andra’ [Nordstjärnan, jan 1996, s 70] . . .

11. En generalauktoritet förklarade hur var och en av de heliga
bäst kan vara till stöd för president Hinckley: ’När han till-
träder det heliga ämbete som han kallats till – att vara profet,
siare och uppenbarare, presiderande högpräst och president
för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga . . . är det bästa
sättet vi kan göra för att stödja honom i hans ämbete förvisso
att ’framåt gå, framåt gå, framåt gå!’ [Jeffrey R Holland,
”President Gordon B Hinckley”, s 23]” (Vår arvedel, s 140–143).

Förstå läsuppgiften
President Gordon B Hinckleys liv

Okuvligt (st 5) – Går inte att
förhindra

Krämpor (st 2) – Svagheter,
sjukdomar
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Gordon B Hinckleys lärdomar och vittnesbörd
12. ”När president Hinckley blev tillfrågad om de kommande
åren svarade han: ’Jag ser våra ungdomar i kyrkan. Jag ser
många av dem. Jag ser dem överallt. Jag är helt entusiastisk
över kvaliteten på deras liv, deras styrka, deras godhet
och deras trofasthet. Jag känner mig inte det minsta orolig
över kyrkans framtid när jag ser våra ungdomar. De studerar
skrifterna. De går till seminariet och institutet. De ber om
sina beslut. De umgås med varandra i en underbar atmosfär
av trofasthet. De är på väg att bli starka, trofasta och dugliga
sista dagars heliga som kommer att göra vad som måste
göras när de blir ombedda till det’” (”We Must Look After the
Individual”, Church News, 4 mar 2000, s 13).

13. ”Det liv vårt folk lever, är det enda som på ett meningsfullt
sätt kan uttrycka vår tro . . .

14. Eftersom vår Frälsare lever, använder vi oss inte av
symbolen för hans död [korset] som symbolen för vår tro. Vad
skall vi då använda? Ingen symbol, inget konstverk, ingen
bild kan uttrycka härligheten och undret hos den levande
Kristus. Han förklarade för oss hur denna symbol skulle se ut,
när han sade: ’Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud’
(Joh 14:15).

15. Som hans efterföljare kan vi inte begå onda, tarvliga eller
ovänliga handlingar utan att befläcka hans avbild. Vi kan inte
heller göra något gott och behagligt och generöst utan att
symbolen för honom, vars namn vi iklätt oss, skiner klarare.

16. Vårt liv måste bli en meningsfull symbol som förkunnar
vårt vittnesbörd om den levande Kristus, den levande
Gudens evige Son” (”Vårt enda klara hopp”, Nordstjärnan,
apr 1995, s 4, 7).

17. ”Vår himmelske Fader begåvade var och en av er med
en oerhörd förmåga att göra gott i världen. Utbilda er
teoretiskt och praktiskt så att ni kan bli rustade att tjäna
väl i det samhälle som ni är en del av. Öva er i konsten att
vara vänlig, omtänksam och hjälpsam. Förädla inom er
barmhärtighetens egenskap som är en del av de gudomliga
egenskaper ni fått i arv . . .

18. Ni behöver aldrig känna er mindervärdiga. Ni behöver
aldrig känna att ni föddes utan talanger eller utan möjligheter
att uttrycka dem. Öva upp vilka talanger ni än har, och dessa

kommer att utvecklas och förädlas och bli ett uttryck för ert
sanna jag som andra kommer att uppskatta” (”Ljuset inom
dig”, Nordstjärnan, jul 1995, s 101. Tal hållet vid Unga kvinnors
allmänna möte).

19. ”Jag säger att tiden har kommit att ställa vårt hus
i ordning.

20. Alltför många av vårt folk lever med mycket små
marginaler. Ja, några lever på lån . . .

21. Vi för ut ett budskap om oberoende till hela kyrkan.
Oberoende kan inte uppnås när stora skulder hänger över hus-
hållet. Man har varken oberoende eller frihet från slaveri när
man står i skuld till någon” (Nordstjärnan, jan 1999, s 65, 66).

22. ”Det är ingen lätt sak att bli medlem i denna kyrka. För de
flesta innebär det att sluta upp med gamla vanor, lämna
gamla vänner och tidigare umgänge, och komma in i en ny
krets som är annorlunda och något krävande.

23. Med ett ständigt ökande antal omvända, måste vi avsevärt
öka våra ansträngningar för att hjälpa dem hitta vägen. Alla
behöver tre saker: en vän, ett ansvar och näring ’genom Guds
goda ord’ (Moro 6:4). Det är vår plikt och vår möjlighet att få
ombesörja dessa saker . . .

24. Den utmaning vi nu har är större än någonsin, för antalet
omvända är större än det någonsin varit . . . Varje omvänd
är en son eller dotter till Gud. Varje omvänd är ett stort och
viktigt ansvar” (Nordstjärnan, jul 1997, s 47).

25. ”När han hade sett ut över allt detta [den skapade
jorden], förklarade [Gud] att det var gott. Han skapade
sedan mannen till sin avbild och likhet. Hans sista skapelse,
kronan på hans härliga verk, var kvinnan. Jag vill betrakta
Eva som Guds mästerverk efter allt som gjorts tidigare,
hans slutliga arbete innan han vilade” (”Guds döttrar”,
Nordstjärnan, jan 1992, s 117).

26. ”Jag tackar Herren för den
kunskap han gett mig om att Joseph
Smith var den levande Gudens
profet. Jag har tidigare talat om den
upplevelse jag hade som tolvårig
pojke, en nyligen ordinerad diakon.
I min fars sällskap gick jag till vårt
prästadömsmöte i staven. Han satt
på förhöjningen som medlem i
stavspresidentskapet, och jag satt på

den bakre raden i kapellet. Männen i denna stora församling
stod upp och sjöng [”Pris åt den man”].

27. När jag hörde dem sjunga denna psalm med kraft och
övertygelse, fick jag ett vittnesbörd i mitt hjärta om pojken
Josephs gudomliga kallelse, och jag är tacksam att Herren
har bekräftat detta vittnesbörd genom de mer än sjuttio år
som gått sedan dess” (Nordstjärnan, jan 1994, s 48).

225



28. ”Av allt det jag är tacksam för denna morgon står en sak
framför alla andra. Det är ett levande vittnesbörd om
Jesus Kristus, den Allsmäktige Gudens Son, Fridsfursten,
den Helige . . .

29. Jag har blivit hans apostel, utsedd att göra hans vilja och
undervisa om hans ord. Jag har blivit hans vittne för världen.
Jag upprepar detta trons vittnesbörd för er och för alla som
hör min röst . . .

30. Jesus är min vän. Ingen annan har gett mig så mycket . . .

31. Han är mitt föredöme . . .

32. Han är min lärare . . .

33. Han är min helbrägdagörare . . .

34. Han är min ledare . . .

35. Han är min Frälsare och min Återlösare. Genom att ge sitt liv,
i smärta och outsägligt lidande, har han sträckt sig ner för
att lyfta upp mig, och var och en av oss, och alla Guds söner
och döttrar, från det eviga mörkrets 
avgrund som följer på döden . . .

36. Han är min Gud och min Konung . . .
På hans härlighet ska ingen natt
följa . . .

37. Han [är] Guds Lamm inför vilken
jag bugar mig och genom vilken
jag närmar mig min Fader i himlen”
(Nordstjärnan, jul 2000, s 83, 85).

Förstå läsuppgiften
Gordon B Hinckleys liv och lärdomar

Studera läsuppgiften
Gör aktiviteterna A och B och antingen aktivitet C eller D när
du studerar ”President Gordon B Hinckley”.

Bli bekant med president Hinckley

Besvara följande frågor med utgångspunkt från informationen
om president Gordon B Hinckleys liv och hans tid som
president:

1. Var verkade han som heltidsmissionär?

2. Vilket skriftställe hjälpte honom att ingå ett förbund med
Herren på sin mission?

3. Hur många av kyrkans presidenter har han samarbetat
med sedan han blev heltidsanställd av kyrkan och
generalauktoritet?

4. Hur länge verkade han som rådgivare i första
presidentskapet?

5. Vilket är enligt äldste Holland bästa sättet att stödja
profeten på?

A

Avgrund (st 35) – Bottenlöst djup

Var optimistisk

1. Nämn tre anledningar till att människor låter sig bli
upprörda över omständigheterna i sitt land eller i världen.

2. President Hinckley beskrev sig själv som optimist. Förklara
kortfattat vad en optimist är för någonting. Gå igenom
stycke 5 och förklara varför du tycker att president Hinckley
är en optimist.

3. Studera styckena 6–11 och skriv upp tre anledningar till
varför en medlem i kyrkan bör vara optimistisk.

4. Skulle du vilja beskriva dig själv som en optimist? Varför,
eller varför inte?

Skapa åtta rubriker

Skriv en rubrik för var och en av de åtta uttalandena i
”Gordon B Hinckleys lärdomar och vittnesbörd” (st 12, 13–16,
17–18, 19–21, 22–24, 25, 26–27, 28–37). Använd till varje
rubrik ett uttalande från president Hinckley som uttrycker
huvudtanken däri. En rubrik för styckena 13–16 kan till
exempel vara ”Symbolen för vår tro”.

Bestäm dig för att bli bättre

President Hinckley har ofta uppmanat kyrkans medlemmar
att göra bättre ifrån sig. Utgå från styckena 12–37 och skriv
upp tio sätt som vi kan förbättra oss på. Välj ut en egenskap
från din lista som du vill förbättra dig i under den kommande
veckan. Förklara kortfattat vad du kommer att göra för att
följa hans råd.

Innan president Gordon B Hinckley läste ”Familjen:
Ett tillkännagivande för världen” vid ett allmänt möte
för Hjälpföreningen i september 1995 sade han: ”Då
det finns så mycket spetsfundigheter framställda som
sanning, så mycket bedrägeri angående normer och värde-
ringar, så mycket lockbeten och frestelser till att långsamt
befläcka världen, har vi känt oss manade att varna och
förvarna er. Därför utfärdar vi i första presidentskapet
och de tolv apostlarnas råd nu en kungörelse till kyrkan
och till världen som ett klargörande och en ytterligare
bekräftelse av normer, lärdomar och förfaringssätt
angående familjen som profeterna, siarna och uppen-
bararna i denna kyrka gång på gång under dess historia
tillkännagett” (”Håll stånd mot världens bedrägerier”,
Nordstjärnan, jan 1996, s 100).

Familjen:
Ett tillkännagivande 

för världen

D

C

B
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Familjen: Ett tillkännagivande för världen
1. ”Vi, första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, förkunnar hög-
tidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat
av Gud och att familjen har en central roll i Skaparens plan
för sina barns eviga bestämmelse.

2. Alla människor – män och kvinnor – är skapade till Guds
avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter
till himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga
egenskaper och förutsättningar. Att det finns olika kön är
nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga
identitet och uppgift.

3. I föruttillvaron kände och dyrkade dessa söner och döttrar
Gud som sin evige Fader och antog hans plan, enligt vilken
hans barn kunde få en fysisk kropp och få jordiska erfaren-
heter för att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå
sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Den
gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden
fortsätter bortom graven. Heliga förordningar och förbund
i heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att åter-
vända till Guds närhet, och för familjer att vara tillsammans
för evigt.

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

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

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

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

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

VI, FÖRSTA PRESIDENTSKAPET och de tolv
apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan
man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen
har en central roll i Skaparens plan för sina barns eviga
bestämmelse.

ALLA MÄNNISKOR – män och kvinnor – är ska-
pade till Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en
älskad son eller dotter till himmelska föräldrar och har
som sådan gudomliga egenskaper och förutsättningar.
Att det finns olika kön är nödvändigt för den enskildes
förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift.

I FÖRUTTILLVARON kände och dyrkade dessa
söner och döttrar Gud som sin evige Fader och antog
hans plan, enligt vilken hans barn kunde få en fysisk
kropp och få jordiska erfarenheter för att utvecklas mot
fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga bestäm-
melse som arvtagare till evigt liv. Den gudomliga lyck-
salighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter
bortom graven. Heliga förordningar och förbund i
heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att
återvända till Guds närhet, och för familjer att vara
tillsammans för evigt.

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

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

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

FAMILJEN
ETT  T I L LKÄNNAGIVANDE FÖR VÄRLDEN

FÖRSTA PRESIDENTSKAPET OCH DE TOLV APOSTLARNAS RÅD

I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA
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4. Det första bud som Gud gav Adam och Eva gällde deras
möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar
att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden
fortfarande gäller. Vi förkunnar vidare att Gud har befallt
att den heliga fortplantningsförmågan endast skall användas
mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.

5. Vi tillkännager att det sätt varpå människoliv skapas har
bestämts av Gud. Vi bekräftar livets helgd och dess betydelse
i Guds eviga plan.

6. Man och hustru har ett
högtidligt ansvar att älska och
vårda sig om varandra och sina
barn. ’Barn är en Herrens gåva’
(Psaltaren 127:3). Föräldrar
har ett heligt ansvar att upp-
fostra sina barn i kärlek och
rättfärdighet, att sörja för deras
fysiska och andliga behov,
att lära dem älska och tjäna

varandra, att hålla Guds bud och vara laglydiga medborgare
var än de bor. Män och hustrur – mödrar och fäder – kommer
att stå till svars inför Gud för hur de uppfyller dessa plikter.

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

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

9. Vi uppmanar ansvariga samhällsmedborgare, regeringar
och myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara
och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet”
(Nordstjärnan, jan 1996, s 101).
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Förstå läsuppgiften
Familjen: Ett tillkännagivande för världen

Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
”Familjen: Ett tillkännagivande för världen.”

Lär dig ett stycke utantill

Välj ut ett av de nio styckena i tillkännagivandet och lär dig
det utantill. Du kan göra det genom att skriva av det tre
gånger. Skriv sedan upp det ur minnet under överinseende av
en familjemedlem. Du kan också upprepa det högt ett flertal
gånger och titta på tillkännagivandet allteftersom du behöver
hjälp. Upprepa det sedan högt ur minnet för någon i din
familj.

Para ihop

Skriv upp numren 1–9 i en spalt i din anteckningsbok och
para ihop vart och ett av följande ämnen med ett av de
nio styckena i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”.
En del stycken innehåller lärdomar om fler än ett ämne.

Skriv upp tankar för hur man bygger
upp ett starkt äktenskap

1. Utgå från stycke 7 i tillkännagivandet om familjen och
skriv upp tio tankar som enligt din åsikt är viktiga för att
äktenskapet och familjen ska bli starkt.

2. Förklara kortfattat vad du gör nu eller hoppas göra för att
följa var och en av dessa huvudtankar. Till exempel:
Bön – Jag ber personligen och tillsammans med min familj.

C

a. Abort

b. Familjens hemafton

c. Barnuppfostran

d. Släkt

e. Faderskap

f. Äktenskap med person
av samma kön

g. Tempeläktenskap

h. Könsroller i äktenskapet

i. Beslut i familjen

j. Äktenskapsbrott

k. Guds domar

l. Tempelarbete för de döda

m. Gudagivna sexuella
drifter

n. Barmhärtighetsmord

o. Födelsekontroll

p. Frälsningsplanen

q. Självmord

r. Samhälleliga lagar

s. Barnmisshandel

t. Skilsmässa

B

A

Fortplantningsförmågan
(st 4) – Förmågan att kunna
få barn

Anpassningar (st 7) –
Förändringar för att uppfylla
vissa behov

Högtidligen (st 1) –
Allvarligt och vördnadsfullt

Föröka sig (st 4) – Få barn

Äldste Russell M Nelson, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum och berömd hjärtkirurg, skrev:

”Mitt livslånga intresse för det mänskliga hjärtat tog en
oväntad vändning i april 1984 när jag kallades att
lämna operationsrummet på sjukhuset och gå till det övre
rummet i templet. Där blev jag ordinerad till en Herrens
Jesu Kristi apostel. Jag eftersträvade ingen sådan kallelse,
men har ödmjukt försökt att vara värdig förtroendet
och förmånen att få vara hans representant. Jag hoppas nu
kunna hela hjärtan andligen, liksom jag tidigare gjorde
kirurgiskt.

Såsom en av dem som kallats, inröstats och ordinerats –
ett av vår Herres och Mästares femton särskilda vittnen –
följer jag detta livgivande tema från Mormons bok:
’Vi tala om Kristus, vi fröjda oss i Kristus, vi predika om
Kristus [och] vi profetera om Kristus’ (2 Ne 25:26)”
(”Jesus Kristus: Vår Mästare och mer därtill”, Liahona,
apr 2000, s 4).

Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd
Följande vittnesbörd är daterat den 1 januari 2000 och
undertecknat av medlemmarna i första presidentskapet och
de tolv apostlarnas kvorum:

1. ”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.

2. 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

Den levande Kristus: 
Apostlarnas
vittnesbörd
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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.

3. 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 Golgatas 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.

4. Vi vittnar högtidligen om att hans liv, som är det centrala i
hela mänsklighetens historia, varken började i Betlehem eller
slutade på Golgata. Han var Faderns förstfödde, den enfödde
Sonen i köttet, världens Återlösare.

5. 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).

6. 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:

7. ’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).

8. 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.

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

10. 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).

11. 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).

12. 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 konung-
arnas 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.

13. 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” (Liahona, apr 2000, s 2–3).

Förstå läsuppgiften
Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd

Styckena 4 och 9 – ”Den enfödde Sonen”
Äldste Joseph B Wirthlin, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
lärde: ”När Jesus föddes till jorden, var hans föräldrar Gud,
den evige Fadern (1 Ne 11:21), och Maria, som Nephi såg
i en himmelsk syn . . . Han är Guds Enfödde Son, den ende
som någonsin fötts till jorden, eller kommer att födas till
jorden, med sådana föräldrar. På grund av sin jordiska natur,
som han ärvde från sin mor, hade han ’dödlighetens kraft,
som är kraften att dö . . . att åtskilja kropp och ande’ [Bruce
R McConkie, The Promised Messiah, s 471]. På grund av sin
gudomliga natur, som han ärvde från sin Fader, hade han
’odödlighetens kraft, som är kraften att leva för evigt; eller,
sedan han valt att dö . . . att uppstå igen i odödlighet’ [Promised
Messiah, s 471]” (Nordstjärnan, jan 1994, s 6).

Stycke 5 – Vad menas med ”den länge utlovade
tiden”?
Se ”Förstå läsuppgiften” till stycke 13 i ”Joseph Fielding
Smiths lärdomar och vittnesbörd” (s 204).

Den förste av de avlidna
(st 5) – Den förste att uppstå

Förespråkare (st 7) – Den
som talar på dina vägnar

Kött (st 12) – Folk

Vederbörligen (st 13) –
På rätt sätt, officiellt

Instiftade (st 3) –
Upprättade, började

Offer som ställföreträdare
(st 3) – Det pris som Jesus
Kristus betalade för synden
för att vi inte skulle behöva
lida
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Studera läsuppgiften
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
”Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd”.

Namn och titlar

1. Gå igenom ”Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd”
och skriv upp åtminstone tio namn eller titlar som
apostlarna använde för att beskriva Jesus Kristus.

2. Efter varje namn och titel skriver du en kort förklaring
om vad var och en av dessa titlar eller namn lär dig om
Frälsaren.

3. Välj en titel och förklara varför den är viktig för dig.

Vad är en apostels mission?

1. Läs Läran och förbunden 107:23 och avsluta följande
mening i din anteckningsbok: ”En apostel är . . .”

2. Gå igenom styckena 1, 4, 11–13 av ”Den levande Kristus”.
Skriv upp de uttalanden från apostlarna som visar
att de fullgör det ansvar som beskrivs i Läran och
förbunden 107:23.

Den levande Kristus

1. Skriv upp ditt vittnesbörd om den levande Kristus.

2. Skriv ett kort stycke i vilket du förklarar hur du fick veta
att Jesus är den levande Kristus.

År 1842 bad John Wentworth,
en tidningsredaktör, profeten
Joseph Smith att förse honom
med en historik och trosupp-
fattningar för Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Profeten svarade i ett brev och
förklarade ”de sista dagars
heligas uppkomst, framsteg,
utståndna förföljelser och tro”
(History of the Church,

del 4, s 535). I profetens svar ingick tretton korta utta-
landen om några av kyrkans lärdomar och trosuppfatt-
ningar. Dessa uttalanden blev kända som Trosartiklarna
och godtogs som helig skrift under generalkonferensen
i oktober 1880 (se ”Inledning” till Den kostbara pärlan).

Trosartiklarna
Vad vi tror på

B

A

Äldste L Tom Perry, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade följande angående trosartiklarna:

”De innehåller direkta och enkla påståenden om vår
religions principer, och de utgör starka bevis på den gudom-
liga inspiration som vilade på profeten Joseph Smith.

Jag uppmuntrar var och en av er att studera trosartiklarna
och lärdomarna som de undervisar om . . . Om du
använder dem som vägledning i dina studier av Frälsarens
lärdomar, kommer du att vara förberedd att bära ditt
vittnesbörd om Herrens återställda, sanna kyrka. Du
kommer att med övertygelse kunna säga: ’Vi tror på detta’”
(Nordstjärnan, jul 1998, s 23).

Förstå skrifterna
Trosartiklarna

Trosartiklarna 1:1 – Gudomen
Äldste Dallin H Oaks, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Tillsammans med resten av kristenheten tror vi på en
gudom bestående av Fadern, Sonen och den Helige Anden.
Vi bär emellertid vittnesbörd om att dessa tre medlemmar
av gudomen är tre åtskilda och separata varelser. Vi bär också
vittnesbörd om att Gud Fadern inte är bara en ande utan
en förhärligad person med en förnimbar kropp, liksom hans
uppståndne Son, Jesus Kristus” (Nordstjärnan, jul 1995, s 85;
se även L&F 130:22).

Trosartiklarna 1:2 – Adams och Evas fall
Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, lärde:

”På grund av sin överträdelse blev Adam och Eva, efter att
ha valt att lämna sitt tillstånd av oskuld (se 2 Ne 2:23–25),
förvisade från Guds närhet. Detta kallar kristenheten för
fallet eller Adams överträdelse. Det är en andlig död eftersom
Adam och Eva avlägsnades från Guds närhet . . .

På samma sätt blev alla deras barn förvisade från Guds närhet
(se 2 Ne 2:22–26). Adams och Evas avkomma var emellertid
oskyldiga till den första synden [att ta del av den förbjudna
frukten], eftersom de inte hade någon del i den. Det skulle
därför ha varit orättvist om hela mänskligheten hade fått lida
för evigt för den överträdelse som våra första föräldrar, Adam
och Eva, begick. Det blev nödvändigt att tillrättalägga denna
orättvisa; härav behovet av Jesu försonande offer i sin roll
som Frälsare och Återlösare” (Nordstjärnan, jan 1989, s 10;
se även 5 Mos 24:16).

Bokstavliga (v 10) – Kommer
att hända i verkligheten

Paradisiska härlighet (v 10) –
Det tillstånd som rådde i
Edens lustgård, ett paradis

Samvete (v 11) – Inre känsla
för vad som är rätt och fel

Överträdelse (v 2) – Bryta
ett bud

Profetia (v 5) – Uppenbarelse

Ursprungliga kyrkan (v 6) –
Den kyrka som
organiserades på Nya
testamentets tid
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Trosartiklarna 1:3 – Jesu Kristi försoning
Äldste Dallin H Oaks lärde:

”Vår Frälsare har återlöst oss från Adams synd, men hur är
det med våra egna synder? Eftersom ’alla har syndat’
(Rom 3:23), är vi alla andligt döda. Igen står vårt hopp till vår
Frälsare, som, enligt vad profeten Lehi lärde, ’[offrade] sig,
ett offer för synd för att fullborda lagen’ (2 Ne 2:7).

För att kunna göra anspråk på Frälsarens livgivande seger
över den andliga död som vi lider på grund av våra egna
synder, måste vi följa de villkor som han har uppställt . . .

Vår tredje trosartikel beskriver Frälsarens villkor”
(Nordstjärnan, jan 1988, s 60; se även L&F 19:16–19).

Trosartiklarna 1:4 – ”Evangeliets första grundsatser
och förordningar”
Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, lärde:

”De fyra [grundsatserna och förordningarna i Trosartiklarna 1:4]
är endast de första av alla evangeliets grundsatser och förord-
ningar. Om vi återvänder till Frälsarens ord till nephiterna lär
vi oss att efter det att vi anpassat oss efter dessa fyra befall-
ningar så måste vi under hela vårt liv lyda Herrens lagar och
befallningar, för han sade: ’ . . . och om han är ståndaktig intill
änden, skall jag hålla honom skuldfri inför min Fader den dag
jag skall stå för att döma världen’ (3 Ne 27:16).

Endast de första grundsatserna är otillräckliga. Därefter är
människan ansvarig i den eviga domen för det som hon
har gjort under sitt liv, vare sig det är gott eller ont” (Ensign,
jul 1973, s 120; se även 2 Ne 31:10–15).

Trosartiklarna 1:5 – Hur kallas vi av Gud?

President Gordon B Hinckley sade: ”Rätten till att utvälja
[medlemmar till kallelser i kyrkan] finns hos de överordnade
ämbetsmännen på alla nivåer. Men detta val måste stödjas –
det vill säga accepteras och godkännas – av medlemmarna i
kyrkan. Detta förfarande är karaktäristiskt för Herrens kyrka.
Det finns ingen som strävar efter ämbeten, ingen försöker
intrigera för att nå en position, ingen kampanjverksamhet
bedrivs för att föra fram någons fördelar. Jämför Herrens sätt
med världens sätt. Herrens sätt är det tysta, det är fridens
sätt, det är utan fanfarer och monetära kostnader. Det är utan
egoism och fåfänga och ärelystnad. I Herrens plan styrs de
som har ansvaret att utvälja ämbetsmän av en övergripande

fråga: ’Vem skulle Herren vilja ha?’ Där finns ett tyst och
moget övervägande. Och där finns mycket bön för att få den
Helige Andens bekräftelse på att valet är riktigt” (Nordstjärnan,
jul 1994, s 55; se även Hebr 5:4).

Trosartiklarna 1:6 – Den sanna kyrkans
organisation
Äldste David B Haight, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
vittnade: ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga förkunnar
till världen att denna kyrka är en återställelse av Kristi kyrka.
En återställelse var nödvändig därför att apostlar och profeter,
som utgjorde grundvalen till Herrens ursprungliga kyrka,
blev dödade eller på annat sätt borttagna. Kyrkan vilar i dag
på en grundval av profeter och apostlar, med Jesus Kristus
som hörnstenen. Det är därför inte en reformation, bearbet-
ning eller omorganisering, eller bara en sekt. Det är Jesu Kristi
Kyrka återställd i dessa sista dagar” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 6).

Trosartiklarna 1:7 – Andens gåvor
Äldste Dallin H Oaks lärde:

”När en Herrens tjänare ger en prästadömets välsignelse,
utövar han prästadömet enligt den Helige Andens påverkan,
för att kalla på himlens krafter till förmån för den person
som får välsignelsen. Sådana välsignelser ges av bärare av
Melkisedeks prästadöme, som innehar nycklarna till alla
kyrkans andliga välsignelser (se L&F 107:18, 67).

Det finns många slag av prästadömvälsignelser. När jag nu
nämner olika exempel, ber jag er komma ihåg att prästa-
dömets välsignelser är tillgängliga för alla dem som behöver
dem, men de ges bara på begäran . . .

Personer som behöver ledning i att fatta ett viktigt beslut kan
få en prästadömets välsignelse. Personer som behöver extra
andlig kraft för att övervinna en personlig svårighet kan få en
välsignelse. Blivande mödrar kan välsignas innan de föder.
Många av de sista dagars heligas familjer minns ett helgat
tillfälle, då en värdig fader gav en prästadömsvälsignelse
till en son eller dotter som stod i begrepp att ingå äktenskap.
Fäder ombeds ofta om en prästadömets välsignelse innan
barnen lämnar hemmet för att utbilda sig, göra militärtjänst
eller göra en lång resa . . .

Välsignelser, som har getts i sådana förhållanden som jag just
beskrev, kallas välsignelser till tröst eller vägledning. De ges
vanligen av en far eller make eller av andra äldster i familjen.
De kan upptecknas och bevaras i familjens historia som
personlig andlig vägledning för de personer som välsignats”
(Nordstjärnan, jul 1987, s 31; se även L&F 46:11–26).

Trosartiklarna 1:8 – Hur kan vi få ut mesta möjliga
kraft av skrifterna?
President Gordon B Hinckley sade: ”Jag tackar den Allsmäktige
för mitt vittnesbörd om Mormons bok, denna underbara
följeslagare till Bibeln . . . Boken sätts på prov då vi läser den.
Jag talar som en som har läst den om och om igen och erfarit
dess skönhet, djup och kraft. Jag frågar er, kunde Joseph
Smith, denne unge man som uppfostrats på landsbygden i
staten New York, till stor del utan skolundervisning, ha
dikterat en bok på så kort tid som är så komplicerad till sin
natur och ändå så samstämmig i sin helhet, med så många
personligheter inblandade och så omfattande i sin spännvidd?
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Kunde han av egen förmåga ha skapat språket, tankegången
och den gripande inspirationen som fått miljoner människor
på jorden att läsa och säga: ’Den är sann’?” (Nordstjärnan,
jan 1994, s 48; se även Hes 37:15–17.)

Trosartiklarna 1:9 – Vi tror på fortlöpande
uppenbarelse
Äldste David B Haight sade:

”Ett utmärkande drag för kyrkan är anspråket på att ha
ständig uppenbarelse från Herren . . . I dag leds Herrens kyrka
genom samma förhållande till gudomen som har existerat
under tidigare tidsutdelningar.

Detta anspråk görs inte utan vägande skäl. Jag vet att det
finns uppenbarelse, eftersom jag är ett vittne till heliga
ting som också erfars av andra som administrerar hans verk.

Principen om uppenbarelse genom den Helige Anden är
grundläggande för Herrens kyrka. Guds profeter mottar
uppenbarelser genom denna process. Enskilda medlemmar
i kyrkan kan också motta uppenbarelse för att få sanningen
bekräftad” (Nordstjärnan, nr 6 1986, s 6; se även Amos 3:7).

Trosartiklarna 1:10 – Kristus kommer att regera
över det insamlade Israel
President Spencer W Kimball lärde: ”Israels insamling utgörs
av att man blir medlem i den sanna kyrkan och får kunskap
om den sanne Guden . . . Därför är det så att var och en som
har tagit emot det återställda evangeliet, och som nu vill
dyrka Herren på sitt eget modersmål och med de heliga i den
nation de bor i, har följt lagen om Israels insamling och är
arvinge till alla välsignelser som utlovats de heliga i dessa de
sista dagarna” (Teachings of Spencer W Kimball, s 439).

Äldste George Albert Smith, dåvarande medlem i de
tolv apostlarnas kvorum, sade: ”Gud har sagt att om vi ärar
honom och lyder hans bud – om vi åtlyder hans lagar –
kommer han att utkämpa våra strider och förgöra de ogud-
aktiga . . . och den jord som vi nu bor på kommer att bli det
celestiala riket” (Conference Report, okt 1942, s 49; se även
L&F 45:64–71).

Trosartiklarna 1:11 – Religiös frihet
Äldste Bruce R McConkie, medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, skrev: ”Vi tror på, stödjer, vidmakthåller och främjar
alla människors rätt till fri gudsdyrkan. Och vi förkunnar
frimodigt att varje regering, politiskt system, kyrka, sekt, kult
eller grupp med gudsdyrkare som antingen nekar människor
deras rätt till fri gudsdyrkan eller påtvingar dem ett sätt att
dyrka Gud, inte är av Gud” (A New Witness for the Articles of
Faith, s 657; se även Al 21:22).

Trosartiklarna 1:12 – Lyda landets lagar
Äldste L Tom Perry sade: ”Alla kyrkans medlemmar bör ha
tagit ställning till att lyda och ära lagarna i det land i vilket de
lever. Vi bör vara exemplariska i vår lydnad till den regering
som styr oss. För att kunna vara till hjälp för världens nationer
måste kyrkan ha ett hälsosamt inflytande i de människors liv
vilka tillhör den, i timliga såväl som andliga angelägenheter”
(Nordstjärnan, jan 1988, s 66; se även L&F 134:1, 5).

Trosartiklarna 1:13 – Hur kan jag vara dygdig?
President Gordon B Hinckley gav rådet:

”Vi lever i en tid då världen ser
lättsinnigt på kyskhet . . .

Var rena. Var noga med vad ni
läser. Att läsa pornografiska
tidningar och annan liknande
litteratur leder inte till något gott
utan gör bara skada. Det enda
de åstadkommer är att de stimu-
lerar sådana tankar hos er som
försvagar er självdisciplin. Att

gå på bio och se filmer som är avsedda att beröva en pengarna
och i utbyte ge en försvagad vilja och låga begär stärker inte
beslutsamheten att göra gott” (Nordstjärnan, apr 1982, s 74–75;
se även Fil 4:8).

Studera skrifterna
Gör fem av följande aktiviteter (A–G) när du studerar
Trosartiklarna.

Besvara frågor om vår tro

Skriv fem frågor som har ställts till dig om kyrkan av vänner
som inte är medlemmar i kyrkan eller som du tror att icke-
medlemmar kan komma att ställa. Skriv upp de trosartiklar
som bäst kan besvara varje fråga. En icke-medlem frågar
kanske: ”Tror sista dagars heliga på Jesus Kristus?” Denna
fråga kan besvaras genom Trosartiklarna 1:1, 3, 4, 6, 8 och 10.

Att lära sig trosartiklarna utantill

Äldste L Tom Perry sade: ”Vilken stor välsignelse det skulle
vara om alla medlemmar i kyrkan lärde sig trosartiklarna
utantill och var förtrogna med de principer som var och en
innehåller” (Nordstjärnan, jul 1998, s 22).

1. Skriv ett kort stycke om hur du kan ha hjälp av att lära dig
trosartiklarna utantill.

2. Lär dig fyra av de tretton trosartiklarna utantill och skriv
upp eller upprepa dem ur minnet för en familjemedlem.

Undervisa om trosartiklarna

Förbered en femton minuter lång lektion som du kan hålla
för din familj, eller annan grupp, om betydelsen av en av
trosartiklarna. Använd berättelser i skrifterna, skriftställe-
hänvisningar, frågor, personliga upplevelser, bilder, föremål
eller ditt vittnesbörd under lektionen.

Psalmer och trosartiklarna

Använd en psalmbok eller barnens sångbok och skriv upp
åtminstone en psalm eller sång som handlar om var och
en av sanningarna eller lärdomarna i trosartiklarna. Du vill
kanske också skriva upp psalmnumren och sångtitlarna
bredvid trosartiklarna i dina skrifter. (Använd ”Skriftställen”
och ”Ämnesregister” i psalmboken och registret i barnens
sångbok om du behöver hjälp).

D

C

B

A
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Delar av frälsningsplanen

Läs Trosartiklarna 1:1–4 och skriv upp de delar av frälsnings-
planen som ingår däri. Rita en bild eller gör en översikt som
innehåller dessa beståndsdelar och som du kan utgå ifrån
när du undervisar din familj eller andra om frälsningsplanen.

Vad tror andra på?

Gå igenom Trosartiklarna 1:5–10 och skriv upp ord och
meningar som beskriver Herrens kyrka. Låt en vän som inte
är medlem i kyrkan berätta vad han eller hon tror om det
du har på din förteckning. (Var vänlig och respektfull mot
din väns trosuppfattningar. Du ber om information. Du
argumenterar inte för vad du själv tror på.) Skriv något om
vad du lärde dig.

En sista dagars heligs rättigheter och skyldigheter

1. Skriv upp följande situationer i din anteckningsbok:

a. Kör för fort

b. Retar en person för hans eller hennes religiösa klädsel

c. Tvingar någon att lyssna till missionärsdiskussionerna

d. Vägrar att följa uppmaningar från landets ledare

e. Bryr sig inte om att hjälpa en person som behöver hjälp

f. Är ovänlig mot någon därför att han eller hon inte har
samma tro

g. Ser på en film eller ett TV-program med omoraliska
inslag

h. Motsätter sig att en kyrka eller annan religiös byggnad
ska uppföras i samhället

i. Använder vulgära gester och språk

j. Tycker att människor, som tillhör andra religioner än
den han eller hon själv tillhör, är ogudaktiga

2. Gå igenom Trosartiklarna 1:11–13. Skriv upp en trosartikel
efter varje situation som har nära samband med den och
förklara hur den går att tillämpa.

3. Skriv upp personliga levnadsregler med åtminstone tre
punkter om vad du kommer att göra för att leva i enlighet
med lärdomarna i Trosartiklarna 1:11–13. Börja dina
uttalanden med ”Jag ska (göra någonting)” eller ”Jag ska
inte (göra någonting).”

Ett studium av den återställda kyrkans historia kan säga
oss mycket om tron och beslutsamheten bland dem som
har levt före oss. Sedan profeten Joseph Smiths dagar har

Vår plats 
i kyrkans historia

En arvedel av tro

F

E många medlemmar i kyrkan varit inspirerande exempel
på sanna sista dagars heliga. Men de bästa och härligaste
dagarna i Guds rike på jorden ligger framför oss. På
samma sätt som de trofasta heliga som levde tidigare kan
också du skapa din egen plats i kyrkans historia genom
din trofasthet, flit, offervillighet och genom att du tjänar
Gud och hans profeter. Trots allt har kyrkans historia i
många delar av världen ännu inte skrivits.

Din plats i kyrkans historia
1. ”Var och en av oss har en uppgift att fylla i kyrkans historia.
Somliga medlemmar föds in i familjer som i generationer
har omfattat evangeliet och uppfostrat sina barn på Herrens
vägar. Andra får höra evangeliet för första gången och stiger
i dopets vatten, och därmed ingår de heliga förbund att
göra sin del i uppbyggandet av Guds rike. Många medlemmar
bor i områden där de precis har påbörjat sin egen epok i
kyrkans historia och skapar en arvedel av tro för sina barn.
Oavsett vilken situation vi befinner oss i är vi alla en viktig
del i uppbyggandet av Sion och i förberedelsen för Frälsarens
andra ankomst. Vi är ’inte längre gäster och främlingar utan
medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds
familj’ (Ef 2:19).

2. Oavsett om vi är nya eller gamla medlemmar får vi en
arvedel av tro och uppoffringar från dem som gått före oss.
Vi är också nutida pionjärer för våra barn och för miljontals
av vår himmelske Faders barn som fortfarande väntar på att få
höra och ta emot Jesu Kristi evangelium. Vi bidrar på olika
sätt över hela världen genom att trofast föra ut Herrens verk.

3. Fäder och mödrar undervisar under bön sina barn om
rättfärdighetens principer. Hemlärare och besökslärare tar
hand om de behövande. Familjer tar farväl av missionärer
som har valt att helga år av sitt liv åt att föra ut evangeliets
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budskap till andra. Osjälviska ledare inom prästadömet och
biorganisationerna besvarar kallelsen att tjäna andra. Genom
otaliga timmar av tyst arbete med att söka efter namnet på
förfäder och utföra heliga förordningar i templet, utsträcks
välsignelser till både levande och döda.

4. Vi hjälper var och en till med att uppfylla den bestämmelse
för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som uppen-
barades för profeten Joseph Smith. År 1842 profeterade han:

5. ’Sanningens banér [har] upprests. Ingen gudlös hand kan
hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbelhopar
må samlas, arméer må förena sig, förtalet må nedsvärta, men
Guds sanning skall gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt,
tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt,
täckt varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts
och den store Jehova säger att verket är fullbordat’ [History of
the Church, del 3, s 30].

6. Även om kyrkan förblev mycket liten under profeten Joseph
Smiths livstid, visste han att den var Guds rike på jorden och
att dess bestämmelse var att fylla hela jorden med Jesu Kristi
evangeliums sanningar. Vi har på senare år bevittnat kyrkans
dramatiska tillväxt. Vi har förmånen att leva i en tid när vi
kan bidra med egen tro och med uppoffringar för att hjälpa
till med att upprätta Guds rike, ett rike som består för evigt”
(Vår arvedel, s 145–146).

Förstå läsuppgiften
Din plats i kyrkans historia

Förtal (st 5) – Falska och
illvilliga uttalanden

Nedsvärta (st 5) – Falskt
anklaga

Arvedel (st 2) – Tradition

Gudslös (st 5) – Ohelig

Studera läsuppgiften
Gör aktivitet A eller B när du studerar ”Vår plats i kyrkans
historia”.

Din plats i Guds rike

Skriv upp ord och beskrivningar från styckena 1–6 som
beskriver dig, dina erfarenheter och din roll i kyrkan. Besvara
sedan följande frågor:

1. Ungefär hur många medlemmar fanns det i kyrkan i din
stad för tio år sedan? Hur många finns det nu? (Be dina
föräldrar eller lokala ledare i kyrkan om hjälp med dessa
frågor, vid behov.)

2. Hur många medlemmar tror du att det kommer att finnas
om två år? Om fem år? Om tio år?

3. Nämn fem saker du kan göra för att hjälpa kyrkan att
tillväxa i ditt område.

4. Hur skulle du vilja bli ihågkommen av människorna i
framtida generationer?

Skriv en kortfattad historik

Intervjua åtminstone två människor som har kunskap om
kyrkans historia i ditt område. Försök också finna en del
bilder, historiska uppteckningar, dagböcker eller tidnings-
artiklar som handlar om kyrkans historia i ditt område.
Skriv en kortfattad historik över kyrkan i ditt område och
förklara hur det som du har lärt dig inspirerar dig att delta
i uppbyggandet av Guds rike i ditt område.

B

A

234



Människor och begrepp i Läran och förbunden
President Ezra Taft Benson sade: ”Läran och förbunden är
sann, för dess författare är Jesus Kristus och hans budskap är
till för alla människor” (Teachings of Ezra Taft Benson, s 46).

Läran och förbunden innehåller uppenbarelser som Herren
har gett i vår tid och hänvisar till många av människorna,
platserna och händelserna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heligas historia. Innan du förbereder dig för att studera Läran
och förbunden, läs följande information. Den kommer att
hjälpa dig förstå en del av den historia och de händelser som
omger uppenbarelserna.

Människor i Läran och förbunden
Här följer en kortfattad historik över några av de betydelse-
fulla personer som du kommer att läsa om i Läran och
förbunden:

Joseph Smith den yngre, profeten, ”har gjort
mera – Jesus allena undantagen – för männi-
skornas frälsning i denna världen än någon
annan människa, som levat här” (L&F 135:3).
Han föddes den 23 december 1805. Se Joseph

Smiths skrifter 2:5–54 för att få en kortfattad
historik över början av hans liv, synen då han

såg Gud Fadern och Jesus Kristus, och ängeln Moronis besök.
Joseph Smith fick prästadömet av himmelska budbärare
och tog emot många uppenbarelser. Han översatte och gav
ut Mormons bok och genom honom återställde Herren
Jesus Kristus sin sanna kyrka. På samma sätt som andra
profeter blev han förföljd av sina fiender, fängslad på falska
grunder vid många tillfällen och hade många prövningar
(se L&F 121–123). Han och hans bror Hyrum dödades av en
pöbelhop år 1844 som en följd av deras vittnesbörd om
Jesus Kristus (se L&F 135).

Emma Hale Smith gifte sig med profeten Joseph
Smith i januari 1827 och var hans skrivare när
han inledde översättningen av Mormons bok.
Hon var Hjälpföreningens första president och
valde ut psalmerna till kyrkans första psalmbok

(se L&F 25:1–15; se även 132:51–56). Hon utstod
många förföljelser och prövningar. Ett flertal av

hennes unga barn dog och hennes make, Joseph, dödades av
fiender. Hon stannade kvar i Illinois när kyrkan flyttade till
Utah. Hon avled i Nauvoo i Illinois år 1879.

Hyrum Smith var profeten Joseph Smiths äldre
bror. Från början visste Hyrum Smith att Gud
hade kallat hans yngre bror att vara profet,
och han förblev trofast till detta vittnesbörd
(se ingressen till L&F 11, v 6–26; 23:3; 52:8;

124:15, 124). Han verkade som assisterande
president och som medlem i första presidentskapet

och var kyrkans patriark (se L&F 124:91–95). Han gav sitt
liv i Carthage-fängelset tillsammans med sin bror som ett
vittnesbörd om att den sanna kyrkan hade blivit återställd till
jorden (se L&F 135:1–7). En av hans söner, Joseph F Smith, och
en sonson, Joseph Fielding Smith, blev presidenter för kyrkan.

Joseph Smith den äldre (se Joseph Smith 2:48–50;
ingressen till L&F 4; ingressen till kapitel 23,
v 5; 90:20, 25–26; 102:3; 124:19; 137:5) föddes
den 12 juli 1771 i Topsfield i Massachusetts.
Vid tjugofyra års ålder gifte han sig med

Lucy Mack Smith (se L&F 137:5) och bosatte
sig i Vermont. Flera dåliga skördar i följd och

ekonomiska förluster tvingade Joseph den äldre
att flytta sin familj till området i närheten
av Palmyra i New York, i närheten av kullen
Cumorah. Joseph Smith den äldre gav sitt

helhjärtade stöd till sin sons kallelse som
Herrens profet (se Joseph Smith 2:50). Han döptes

samma dag som kyrkan organiserades, den 6 april 1830.
Joseph Smith den äldre och två av hans söner, Hyrum och
Samuel, tillhörde vittnena till Mormons boks guldplåtar
(se ”Åtta vittnens vittnesbörd” längst fram i Mormons bok).
Joseph Smith den äldre var kyrkans första patriark och
rådgivare i första presidentskapet. Han avled i Nauvoo i
Illinois, år 1840.

Joseph Smith den äldre och Lucy Smith fick
elva barn. Deras första barn var en son som
inte överlevde födseln. Deras andra söner
var Alvin (se Joseph Smith 2:56; L&F 137:5–6),
Hyrum (se ”Hyrum Smith”, ovan), Joseph

(se ”Joseph Smith den yngre”, ovan), Samuel (se ingressen till
L&F 23, v 4; 61:35; 66:8; 75:13; 102:3, 34; 124:141), Ephraim
(som endast levde elva dagar), William (se ”Vittnesbörd av
de tolv apostlarna rörande äktheten av boken Läran och
förbunden” längst fram i Läran och förbunden; L&F 124:129),
och Don Carlos. Deras döttrar var Sophronia, Catherine och
Lucy. Samuel Smith var kyrkans förste missionär och verkade
i ett biskopsråd i Nauvoo. Han utstod svåra förföljelser och
dog vid trettiosex års ålder, omkring en månad efter det att
hans bröder, Joseph och Hyrum blivit dödade.

Martin Harris var en förmögen bonde i Palmyra i
New York. Han blev vän med den unge Joseph
Smith och hjälpte till att betala hans utgifter.
Under en kort tid var han skrivare åt Joseph
Smith när profeten översatte Mormons bok.

Senare sålde han en del av sin gård för att betala
tryckningen av de första fem tusen exemplaren av

Mormons bok (se ingressen till L&F 3, v 12–13; 5:1–15, 24–32;
ingressen till kapitel 10; ingressen till kapitel 19, v 25–41). Han
var ett av de tre särskilda vittnena till guldplåtarna och höll
trofast fast vid detta vittnesbörd under hela sitt liv (se ”Tre
vittnens vittnesbörd” längst fram i Mormons bok; ingressen
till L&F 17, v 1–9; 58:35–39; 104:24–26; Joseph Smith 2:61–65).
Martin Harris lämnade kyrkan år 1838, men han kom till
Utah år 1870 för att vara där kyrkan var och döptes på nytt.
Han dog år 1875.
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Oliver Cowdery föddes i Vermont år 1806.
Han blev skollärare, fick höra talas om profeten
Joseph Smith och fick ett andligt vittnesbörd
om profetens kallelse medan han bodde
hos Josephs föräldrar i Palmyra i New York

(se ingressen till L&F 6, v 14–24). I april 1829
begav sig Oliver Cowdery till Harmony i

Pennsylvania, för att träffa profeten. Han blev skrivare åt
profeten när denne översatte Mormons bok från guldplåtarna
(se ingressen till L&F 8, v 1–12; ingressen till kapitel 9, v 1–14).
Han var ett av de tre särskilda vittnena till guldplåtarna
(se ”Tre vittnens vittnesbörd” längst fram i Mormons bok;
ingressen till L&F 17, v 1–9). Han var tillsammans med
profeten Joseph Smith när prästadömets myndighet åter-
ställdes och när många andra uppenbarelser togs emot
(se ingressen till L&F 13; 18:37; 20:3–4; ingressen till kapitel 21;
27:8, 12; ingressen till kapitel 28, v 1–16; ingressen till
kapitel 47; ingressen till kapitel 69; 104:28–30; ingressen till
kapitel 110, v 1–16; ingressen till kapitel 111; se även Joseph
Smith 2:66–72). Han verkade också som kyrkans assisterande
president (se Smith, Frälsningens lära, del 1, s 158). Oliver
Cowdery lämnade kyrkan år 1838 men återvände och döptes
på nytt år 1848 (se L&F 124:95). Han avled den 3 mars 1850
i Missouri, innan han kunde emigrera till Utah.

Peter Whitmer den äldre, och hans hustru
Mary, hade tre döttrar och fem söner. En
dotter, Elizabeth Ann, gifte sig med Oliver
Cowdery (se ”Oliver Cowdery”, ovan).
Deras andra dotter, Nancy, dog när hon

var nästan fyra månader och deras tredje dotter, Catherine,
gifte sig med Hiram Page (se ingressen till L&F 28). De fem
sönerna var vittnen till Mormons boks guldplåtar (se ”Tre
vittnens vittnesbörd” och ”Åtta vittnens vittnesbörd” längst
fram i Mormons bok). David Whitmer var en av de sex män
som undertecknade det dokument som registrerade kyrkan
som ett religiöst samfund. Han verkade senare som ledare för
kyrkan i Missouri tills han lämnade den år 1838 (se ingressen
till L&F 14, v 11; ingressen till kapitel 17, v 1–9; ingressen till
kapitel 18, v 9, 37–39; 30:1–4; 52:25). Familjen Whitmer gav
pengar, mat och en plats att bo på till Joseph and Emma Smith
och Oliver Cowdery under tiden då Mormons bok översattes
år 1829. Kyrkan organiserades i familjen Whitmers hem i
Fayette i New York år 1830 (se ingressen till L&F 21).

Sidney Rigdon var pastor i Mentor i Ohio. Han
blev medlem i kyrkan år 1830 efter det att han
under bön hade läst Mormons bok. Han var
förste rådgivare i första presidentskapet från
1833 till 1844 och verkade inom många andra

ämbeten i kyrkan (se ingressen till L&F 35, v 3–6;
36:2, 5; 58:50, 57–58; 63:65–66; 71:1; ingressen till

kapitel 76, v 11–24; 82:11; 90:6, 21; 93:44, 51; 102:3; 124:125–126).
Efter profeten Joseph Smiths död framförde han sitt anspråk
att leda kyrkan som ”väktare”, men medlemmarna gav sitt
stöd till de tolv apostlarna. Han understödde inte de tolv och
blev utesluten 1844.

Edward Partridge blev medlem i kyrkan år 1830
och var kyrkans förste biskop (se ingressen
till L&F 35; ingressen till kapitel 36, v 1–7;
41:9–11; 42:10; 50:39; 51:1–4, 18; 52:24; 57:7;
58:14–16, 24–25, 61–62; 60:10; 64:17; 82:11;

124:19). Biskop Partridge fick utstå många
förföljelser i Missouri och avled år 1840 i Nauvoo

i Illinois, vid fyrtiosju års ålder.

Joseph Knight den äldre blev bekant med profe-
ten Joseph Smith år 1826 och blev intresserad
av att hjälpa till med återställelsens verk. Han
var mer än trettio år äldre än profeten Joseph
och gav honom ofta nödvändig utrustning

för att översättandet av Mormons bok skulle
kunna fortsätta – bland annat en vagn den natt

som profeten och hans hustru tog med sig guldplåtarna från
kullen Cumorah år 1827. Broder Knight avled i M:t Pisgah
i Iowa-territoriet år 1847 under de heligas uttåg från Nauvoo.

Newel K Whitney ägde en affär i Kirtland i Ohio.
Han blev medlem i kyrkan år 1830 och blev en

nära vän till profeten Joseph Smith. Profeten
och hans familj stannade ett tag i familjen
Whitneys hem och ett flertal av uppen-
barelserna i Läran och förbunden togs emot

där. Newel K Whitney kallades att vara kyrkans
andre biskop och blev kyrkans presiderande

biskop år 1847 (se L&F 63:42–46; ingressen till
kapitel 72, v 1–8; 78:8–10; 82:11–12; 84:112;
93:50; 96:2; 104:39–42; 117:1–2, 11). Han avled
i Utah år 1850. Hans hustru, Elizabeth Ann

Whitney, var rådgivare till Emma Smith i
Hjälpföreningens första presidentskap.

Thomas B Marsh blev medlem i kyrkan år 1830 efter
att ha läst de första sexton sidorna i ett exemplar

av Mormons bok som just hade tryckts i
E B Grandins tryckeri. Han blev den förste
presidenten för de tolv apostlarnas kvorum
(se ingressen till L&F 31, v 1–13; 52:22; 56:5;

ingressen till kapitel 112, v 1–19; 118:2). Han blev
arg på profeten Joseph Smith och började förfölja

kyrkan i Missouri. Han lämnade kyrkan år 1838 och uteslöts
år 1839. Han döptes på nytt år 1857.

Parley P Pratt och hans bror Orson Pratt blev
medlemmar i kyrkan år 1830 och var medlemmar

i de tolv apostlarnas första kvorum i denna
tidsutdelning. Parley P Pratt utförde många
missioner för kyrkan (se ingressen till L&F 32,
v 1–2; ingressen till kapitel 34; 49:1–3; 50:37;

52:26; 97:3–5; ingressen till kapitel 103, v 30, 37;
124:127–129). Han skrev många predikningar och

psalmer som publicerades av kyrkan och var
en av de första av pionjärerna som anlände till
Utah. Han dödades år 1857 under en mission
i södra delen av Förenta Staterna. Orson Pratt

utförde också många missioner för kyrkan
(se ingressen till L&F 34, v 1–10; 52:26; 75:14; 103:40;

124:127–129; 136:13). Under ledning av kyrkans president
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bifogade hans tjugosex uppenbarelser till Läran och förbun-
den, gjorde en versindelning, bifogade de första fotnoterna i
Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.
Han skrev många böcker om religiösa och vetenskapliga ämnen
och var en av de första av pionjärerna som anlände till Utah.
Han var apostel i över fyrtiofem år, fram till sin död 1881.

Begrepp i Läran och förbunden
Avfallet
På Nya testamentets tid undervisade Jesus Kristus om sitt
evangelium, valde ut apostlar och organiserade sin kyrka.
Efter hans försoning, död och uppståndelse förkastade
människorna apostlarna och ändrade evangeliets lärdomar,
och Jesu Kristi sanna kyrka togs bort från jorden. Detta kallas
för ”avfallet” (2 Tess 2:3) från den sanna kyrkan.

Återställelsen
Herren utvalde profeten Joseph Smith att återställa evangeliet
och Jesu Kristi sanna kyrka, vilken hade tagits bort från
jorden som en följd av avfall. Genom Guds gåva och kraft
översatte Joseph Smith Mormons bok, som innehåller Jesu
Kristi evangelium. Herren återställde också prästadömets
myndighet, förbund, förordningar, andliga gåvor, kyrkans
organisation, och så vidare, som fanns på jorden på Nya
testamentets tid (se Trosart 1:4–7, 9).

Israels insamling
Gamla testamentet berättar om hur Herren ändrade Jakobs
namn till ”Israel” (se 1 Mos 32:28; 35:10). Ättlingarna till
Israels tolv söner kallades för ”Israels tolv stammar”, eller
”Israels barn”. På vissa platser i skrifterna kallas de för
”Jakobs barn” (se Ps 105:6; L&F 109:61), och på andra platser
kallas de helt enkelt för ”Israel”. Dagens medlemmar i kyrkans
kallas också för ”Israel”, ”Israels hus”, eller ”Israels barn”
(se 2 Ne 29:14; L&F 103:17).

På grund av sin ogudaktighet blev tio av Israels tolv stammar
besegrade och bortförda som fångar (se 2 Kung 17:18–23;
1 Ne 22:3–4). Dessa stammar kallades för de ”tio förlorade
stammarna”. Israels övriga stammar, ”Juda”, eller ”judarna”,
blev även de erövrade och skingrade vid ett senare tillfälle
(se 2 Ne 6:8–11).

Herren lovade att han skulle samla sitt folk, Israel, i de sista
dagarna (se Jer 16:14–15; 1 Ne 22:24–25; 2 Ne 9:1–2). Denna
insamling inleddes med återställelsen av Jesu Kristi evan-
gelium och den sanna kyrkan genom profeten Joseph Smith.
Medlemmar i kyrkan samlades först i Förenta Staterna, i
staten New York. Senare befallde Herren kyrkans medlemmar
att samlas i Kirtland i Ohio (se L&F 37:1–4). År 1831 befallde
Herren en del medlemmar att förbereda en samlingsplats
för kyrkan i staten Missouri (se L&F 57:1–2), och år 1838 hade
hela kyrkan samlats där. Men på grund av att en del med-
lemmar inte lydde Herrens befallningar, och på grund av
förföljelser från kyrkans fiender, flyttade kyrkan år 1839 till
Nauvoo i Illinois. Efter profeten Joseph Smiths död tvingade
förföljelser kyrkans medlemmar att lämna staten Illinois
och Herren ledde kyrkan till en insamlingsplats i västra delen
av Förenta Staterna.

Herren fortsätter att uppfylla sitt löfte att insamla sitt folk,
men idag är vi befallda att bygga upp kyrkan på den plats där
vi bor. Som äldste Bruce R McConkie, medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, sade: ”Israel skall insamlas en och en,
familj för familj, till Sions stavar som grundats i alla jordens
hörn så att hela jorden blir välsignad med frukterna av evan-
geliet” (”Uppbyggandet av Sion”, Nordstjärnan, sep 1977, s 15).

Historik över Läran och förbunden
Den ”ofullbordade” Befallningarnas bok, som utgavs i
Missouri år 1833, innehöll sextiofem uppenbarelser som
profeten Joseph Smith tagit emot av Herren, men det fanns
andra som skulle läggas till boken (se L&F 1:6 och kapitel-
ingresserna till L&F 1; 67; 69–70). År 1835 publicerades nya
uppenbarelser som profeten Joseph hade tagit emot av
Herren, tillsammans med dem som getts ut i Befallningarnas
bok, och gavs ut som Läran och förbunden. Denna upplaga
av Läran och förbunden hade 103 kapitel (det fanns två
kapitel med nummer 66). Sedan dess har kyrkans presidenter
tagit emot många fler uppenbarelser och några av dem
har bifogats Läran och förbunden. Äldste Howard W Hunter,
dåvarande medlem i de tolv apostlarnas kvorum, sade att
Gud ”fortsätter att ge ledning till alla sina barn genom en
levande profet i dag. Vi förkunnar att han, såsom utlovats, är
med sina tjänare alla dagar och leder kyrkans angelägenheter
över hela världen” (Nordstjärnan, okt 1981, s 111).

JSÖ (Joseph Smiths översättning av King James
Bible)
Många viktiga delar av Bibeln har gått förlorade eller ändrats
(se 1 Ne 13:24–29). Herren befallde profeten Joseph Smith
att göra många ändringar i Bibeln (se L&F 35:20; 41:7;
45:60–61; 73:3–4; 93:53). Dessa ändringar kallas för Joseph
Smiths översättning, eller JSÖ. Några av dessa ändringar
finns i fotnoterna och i de sista sidorna av kyrkans utgåva av
Kung Jakobs Bibel. När profeten Joseph Smith arbetade på
översättningen av Bibeln gav Herren honom uppenbarelser
som förklarade många delar av Bibeln (se L&F 76; 77; 86; 91;
93; 113; 132; se även Moses; Joseph Smith 1).

Helgelselagen
Helgelselagen lär att allting tillhör Herren och att allting som
han har getts oss bör användas för att bygga upp hans rike
på jorden (se L&F 104:11–18). Under kyrkans första tid gav de
medlemmar som valde att leva efter helgelselagen sina pengar
och ägodelar till biskopen. I gengäld fick de ett förvaltarskap
(pengar, ägodelar och andra ansvarsområden). Det som de
fick av biskopen blev deras egendom och användes för att
tillgodose deras egna behov. Om de producerade mer än vad
de var i behov av, lämnades detta till biskopen för att hjälpa
de fattiga och behövande (se L&F 42:30–39). Helgelselagen
gavs för att hjälpa medlemmarna övervinna högmod och
själviskhet och för att förbereda dem att leva i det celestiala
riket (se Moses 7:16–20). Under en tid försökte en del med-
lemmar i kyrkan att efterleva helgelselagen, men de lyckades
inte helt och hållet med det (se L&F 105:1–5, 9–13). Idag är
tiondelagen, fasteoffer, donationer till Deseret Industries,
kyrkans välfärdsprogram, givande av talanger och tid, och de
andra uppoffringar vi gör för uppbyggandet av Guds rike,
en del av helgelselagen (se ingressen till L&F 119).
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Sion
Läran och förbunden hänvisar till Sion som:

• En grupp människor som är ”renhjärtade” (L&F 97:21),
som älskar varandra, lyder Herrens befallningar och tar
hand om de fattiga (se även Moses 7:18).

• Ett annat namn för området Independence i Missouri
(se L&F 57:1–3). Uttrycket ”Sions land” i Läran och
förbunden syftar på denna del av Missouri.

• En stad som ska byggas i Missouri i framtiden (se L&F
45:64–71; 84:2–4; se även Trosart 1:10). På 1830-talet kunde
inte kyrkans upprätta (efterleva) Sion, men Herren lovade
att staden Sion skulle byggas vid en framtida tidpunkt
(se L&F 58:3–7; 101:16–21; 105:1–5).

• Profeten Enoks stad (L&F 38:4; 45:11–14; se även
Moses 7:16–21).

• Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (L&F 21:7–8;
68:25–30).

Sions här
Sions här var namnet på en grupp med omkring två hundra
män och några kvinnor och barn som lydde Herrens
befallning år 1834 att bege sig till ”Sions land” (L&F 103:22;
se ingressen och verserna 22–35). De färdades över 145 mil
från Ohio till Missouri för att bygga upp Sion (se ”Sion”
ovan) och hjälpa de medlemmar i kyrkan som hade tvingats
bort från sina hem av pöbelhopar. När Sions här anlände
till Missouri bad Herren dem att ”vänta en liten tid” med att
bygga upp Sion (L&F 105:9; se ingressen och verserna 1–19).
Många av de män som var lydiga och trofasta under Sions
här blev senare ledare i kyrkan.

Kapitelingresser
Kapitlen i Läran och förbunden introduceras av kapitel-
ingresser. I dessa ingresser framgår när de olika uppenbarel-
serna gavs, till vem de gavs och några omständigheter
kring dem. Du bör alltid läsa kapitelingressen när du studerar
varje kapitel.
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