
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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