
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

103



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

B

A
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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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