
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
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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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