
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.
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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

18



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.
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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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