
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
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