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Moses 1:39
Dette er Guds gjerning og herlighet.

Sammenheng
Mens han var på et høyt fjell, talte 
Gud med Moses ansikt til ansikt og 
forklarte sin evige hensikt med men-
neskeheten.

Læresetning eller prinsipp
Vår himmelske Faders plan gjør det 
mulig for oss å leve evig og bli som 
ham.

Anvendelse
Hvordan kan du hjelpe Gud med hans 
arbeid? Hvordan kan du hjelpe andre å 
søke evig liv?

Abraham 3:22- 23
Abraham ble utvalgt før han ble født.

Sammenheng
Gud underviste Abraham om førjor-
diske ånder.

Læresetning eller prinsipp
Vi bodde hos Gud før vi ble født, og 
han utvalgte sine edle og store barn til 
å bli fyrster og ledere her på jorden.

Anvendelse
Hvordan inspirerer den sannhet at 
Gud kjente deg før du ble født, deg til 
å følge ham i jordelivet?

Moses 7:18
Sion – ett hjerte og ett sinn i rettferdighet

Sammenheng
Enok forkynte evangeliet og grunnla 
en by med rettferdige mennesker i en 
tid med stor ugudelighet.

Læresetning eller prinsipp
Herrens folk står sammen, lever rett-
skaffent og bryr seg om hverandre.

Anvendelse
Hva kan du gjøre for å bygge samhold, 
fremme rettferdighet og hjelpe dem 
som trenger det i familien, menigheten 
eller grenen?

1 Mosebok 1:26- 27
Gud skapte mennesket i sitt eget bilde.

Sammenheng
Skapelsesberetningen forteller oss at 
Adam og Eva ble satt på jorden.

Læresetning eller prinsipp
Menn og kvinner er skapt i Guds bilde 
og gitt herredømme over alle dyr og 
skapninger på jorden.

Anvendelse
Du er et Guds barn, skapt i hans bilde. 
Når du ber til vår himmelske Fader, 
må du huske at han er en kjærlig Far.

1 Mosebok 2:24
Mann og hustru skulle være ett.

Sammenheng
Etter at Eva ble skapt lærte Gud Adam 
og Eva at det skulle være enighet i 
deres ekteskap.

Læresetning eller prinsipp
Ekteskap mellom en mann og en 
kvinne er innstiftet av Gud.

Anvendelse
Hva vil du gjøre nå for å forberede deg 
til ekteskap i fremtiden? Hvilke nor-
mer vil du følge for å hedre foreningen 
med din fremtidige ektefelle?

1 Mosebok 39:9
Josef motsto fristelsen.

Sammenheng
Joseph ble gjentatte ganger oppfordret 
av Potifars hustru til å drive hor.

Læresetning eller prinsipp
Seksuell umoral er en synd mot Gud.

Anvendelse
Utpek bestemte normer i heftet Til 
styrke for ungdom som kan hjelpe deg å 
holde deg moralsk ren.

2 Mosebok 19:5- 6
Dere skal være et hellig folk.

Sammenheng
På Sinai- fjellet inviterte Herren Israels 
barn til å bli hans paktsfolk.

Læresetning eller prinsipp
Hvis vi adlyder Herrens røst og holder 
hans pakter, vil vi bli hans hellige folk.

Anvendelse
Hva vil du gjøre for å bli flinkere til å holde 
paktene du har inngått med Herren?

2 Mosebok 20:3- 17
De ti bud

Sammenheng
Nær fjellet Sinai ga Herren Israels barn 
bud gjennom sin tjener Moses.

Læresetning eller prinsipp
Når vi holder de ti bud, lever vi i har-
moni med Gud og mennesker.

Anvendelse
Overvei hvert av de ti bud og hvor 
godt du følger dem. Bestem deg for å 
adlyde dem mer fullstendig.

Josva 24:15
Velg å tjene Herren.

Sammenheng
Josva lærte Israels barn hva Herren 
hadde gjort for å bevare dem. Han 
oppfordret dem til å tjene Herren.

Læresetning eller prinsipp
Vi kan velge om vi vil tjene Herren og 
følge ham.

Anvendelse
Hvilke handlinger i livet ditt viser ditt 
valg om å tjene Herren?

1 Samuelsbok 16:7
Herren ser på hjertet.

Sammenheng
Samuel antok at Eliab, Isais eldste 
sønn, var den Herren hadde utvalgt 
til å bli Israels nye konge på grunn av 
hans flotte fysiske utseende.

Læresetning eller prinsipp
Gud dømmer oss etter våre tanker og 
ønsker, ikke etter vårt ytre.

Anvendelse
Istedenfor å fokusere på det ytre, kan 
du be om å kunne se deg selv og andre 
slik Gud ser deg.

Salmene 24:3- 4
Skyldfrie hender, rent hjerte

Sammenheng
I en lovsang til Gud spurte salmisten 
hvem som ville være verdig til å stå på 
hellige steder som templer.

Læresetning eller prinsipp
Hvis vi omvender oss og lever et rent 
liv, er vi verdige til å motta templets 
ordinanser og komme inn i det celes-
tiale rike.

Anvendelse
Hva kan du gjøre for å være ren og 
ubesmittet når du bruker medier og 
teknologi? Hvis mulig, skulle du plan-
legge å delta i templet regelmessig.

Salmene 119:105
Guds ord er en lykt for min fot.

Sammenheng
I en salme (sang) om Guds lov sam-
menlignet salmisten Guds ord med et 
lys som veileder oss på livets vei.

Læresetning eller prinsipp
Guds ord gir oss veiledning.

Anvendelse
Søk svar på dine spørsmål og veiled-
ning for ditt liv når du studerer Skrif-
tene og de levende profeters ord.

Salmene 127:3
Barn er en gave fra Herren.

Sammenheng
En salme (sang) om Guds velsignelser 
lærer oss at barn er en dyrebar gave 
fra Gud.

Læresetning eller prinsipp
Barn skulle verdsettes som en gave fra Gud.

Anvendelse
På hvilke måter forbereder du deg nå 
for det hellige ansvar å oppdra og ta 
deg av dine egne barn?

Ordspråkene 3:5- 6
Stol på Herren.

Sammenheng
Salomos ordspråk inneholder evangeli-
ets prinsipper, dikt og lignelser som 
oppmuntrer til rettferdig livsførsel.

Læresetning eller prinsipp
Hvis vi setter vår fulle lit til Gud, vil 
han lede oss gjennom livet.

Anvendelse
Hvordan kan du stole mer på Herren 
og mindre på din egen forstand? Hvor-
dan vil ditt liv få mer Guddommelig 
veiledning og mening etter hvert som 
du lærer å sette større lit til Herren?

Jesaja 1:18
Om dine synder er som purpur

Sammenheng
Gjennom profeten Jesaja oppfordret 
Herren sine barn til å omvende seg og 
bli rene.

Læresetning eller prinsipp
Når vi omvender oss, renser Jesu Kristi 
blod oss fra våre synder og vi kan bli 
fullstendig tilgitt.

Anvendelse
Hvis du har uoppgjorte synder, må du 
utøve tro til å gå videre i omvendelses-
prosessen.

Jesaja 5:20
Ve dem som kaller det onde godt.

Sammenheng
Jesaja advarte Israels barn mot den 
sorg og lidelse som ville komme over 
dem på grunn av deres urettferdighet.

Læresetning eller prinsipp
De som fremmer det onde som godt og 
kaller det gode ondt, blir ulykkelige.

Anvendelse
Når har du sett media fremstille det 
onde som godt og det gode som ondt? 
Hvordan kan du unngå å bli bedratt av 
verdens falske filosofier?

Jesaja 29:13- 14
Et underlig og forunderlig verk

Sammenheng
Jesaja profeterte at Herren ville gjengi 
evangeliet i de siste dager, etter en tid 
med frafall.

Læresetning eller prinsipp
Evangeliets gjengivelse er et forunder-
lig verk som korrigerer falsk lære og 
motvirker verdens visdom.

Anvendelse
Hvordan har det gjengitte evangelium 
hjulpet deg å komme nærmere Herren?

Jesaja 53:3- 5
Jesus Kristus bar våre sorger og led for 
våre synder.

Sammenheng
Jesaja profeterte om Jesu Kristi liv og 
forsoning ca 700 år før han ble født.

Læresetning eller prinsipp
Jesus Kristus led for våre synder og 
sorger, og vi kan bli tilgitt og helbredet 
på grunn av forsoningen.

Anvendelse
Når har du følt forsoningens helbre-
dende kraft? Skriv i dagboken eller 
fortell noen om dine følelser for Jesus 
Kristus og hans forsoning.

Jesaja 58:6- 7
Fasteloven

Sammenheng
Etter at profeten Jesaja hadde pekt på 
at folket ikke etterlevde fasteloven, 
lærte han dem om fastens sanne formål 
og velsignelser.

Læresetning eller prinsipp
Faste bidrar til å lindre våre egne og 
andres byrder, og hjelper oss å ta vare 
på de fattige.

Anvendelse
Når har du mottatt velsignelser ved 
å faste? Når du faster, skulle du plan-
legge å faste i en bestemt hensikt.

Jesaja 58:13- 14
Sabbaten er Herrens hellige dag.

Sammenheng
Profeten Jesaja lærte folket å holde 
hviledagen hellig, og underviste om 
velsignelsene som kommer ved over-
holdelse av sabbatsdagen.

Læresetning eller prinsipp
Hvis vi ærer Gud ved å prøve å gjøre 
hans vilje på sabbatsdagen, vil vi ha 
fremgang.

Anvendelse
Evaluer din overholdelse av sabbatsda-
gen og finn ut om sabbatsaktivitetene 
ærer Gud. Gjør ditt beste for å yte 
bedre tjeneste og vise ære til Gud på 
hans hellige dag.
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9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17
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Jeremia 1:4- 5
Jeremia ble forutordinert før han ble født.

Sammenheng
Da Herren kalte Jeremia til å profetere 
for folket i Juda, avslørte han at Jere-
mia hadde blitt ordinert til å bli profet 
før han ble født.

Læresetning eller prinsipp
Gud kjente oss før vi ble født, og forut-
ordinerte oss til oppgaver på jorden.

Anvendelse
Undersøk din patriarkalske velsignelse 
for å få innsikt i dine hensikter på 
jorden. Hvis du ennå ikke har mottatt 
din patriarkalske velsignelse, kan du 
forberede deg til å motta den.

Esekiel 37:15- 17
Bibelen og Mormons bok står sammen.

Sammenheng
Esekiel profeterte at som en del av 
Israels innsamling i de siste dager, 
ville Bibelen og Mormons bok bli slått 
sammen.

Læresetning eller prinsipp
Bibelen og Mormons bok har kommet 
sammen for å vitne om Jesus Kristus 
i vår tid.

Anvendelse
Når du studerer Skriftene, kan du se 
etter sannheter som underbygges i 
både Bibelen og Mormons bok.

Amos 3:7
Gud åpenbarer sin hemmelighet for 
sine profeter.

Sammenheng
Da profeten Amos advarte mot Her-
rens kommende straffedommer, vitnet 
han om at Gud åpenbarer kunnskap til 
sine profeter.

Læresetning eller prinsipp
Herren åpenbarer sin vilje gjennom profeter.

Anvendelse
Hvordan har du fått vite at Gud taler 
gjennom profeter i dag? Hva råder 
dagens profeter deg til å gjøre?

Malaki 4:5- 6
Elijah vil vende fedrenes og barnas hjerter.

Sammenheng
Malaki profeterte at før Jesu Kristi 
annet komme ville profeten Elijah 
gjengi myndigheten til å utføre ordi-
nansarbeid for de døde.

Læresetning eller prinsipp
Fordi Elijah kom og gjenga preste-
dømsnøkler, kan vi utføre ordinansar-
beid for våre avdøde slektninger.

Anvendelse
Lær hvordan du bruker slektshisto-
rieverktøyene Kirken tilbyr. Klargjør 
navnet på minst en av dine forfedre for 
tempelordinanser.

Malaki 3:8- 10
Å betale tiende gir velsignelser.

Sammenheng
Gjennom profeten Malaki underviste 
Herren det villfarne Israel at de måtte 
vende tilbake til ham ved å etterleve 
tiendeloven.

Læresetning eller prinsipp
Hvis vi betaler tiende og offergaver, vil 
Gud åpne himmelens luker og øse ut 
velsignelser over oss.

Anvendelse
Hvilke velsignelser har du mottatt fordi 
du har vært lydig mot tiendeloven?
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9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17

9 Han har ikke selv mer å si her i
huset enn jeg, ingen ting har han nek-
tet meg unntatt deg, fordi du er hans
hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre
denne store ondskap og synde mot
Gud?

1. Mosebok 39:9

26 Da sa Gud: La oss gjøre men-
nesker i vårt bilde, etter vår liknelse.
De skal råde over havets fisker og over
himmelens fugler, over feet og over all
jorden, og over hvert kryp som rører
seg på jorden.

27 Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til
mann og kvinne skapte han dem.

1. Mosebok 1:26–27

22 Og Herren hadde vist meg,
Abraham, de intelligenser som var
organisert før verden ble til; og iblant
disse var der mange av de edle og store.

23 Og Gud så disse sjeler, at de var
gode, og han sto midt iblant dem, og
han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyr-
ster; for han sto iblant dem som var
ånder, og han så at de var gode; og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem,
du var utvalgt før du ble født.

Abraham 3:22–23

18 Og Herren kalte sitt folk SION,
for de var av ett hjerte og ett sinn og
levde i rettferdighet; og det var ingen
fattige blant dem.

Moses 7:18

39 For se, dette er min gjerning og
min herlighet – å tilveiebringe menne-
sket udødelighet og evig liv.

Moses 1:39

8 Denne lovens bok skal ikke vike
fra din munn. Du skal grunne på den
dag og natt, så du akter vel på å gjøre
etter alt det som står skrevet i den. Da
skal du ha lykke på dine veier, og da
skal du gå klokt frem.

Josva 1:8

3 Du skal ikke bli svoger til noen av
dem. Du skal ikke gi dine døtre til
hans sønner og ikke ta hans døtre til
hustruer for dine sønner.

4 For de vil få dine sønner til å vike
av fra meg, så de dyrker andre guder.
Da vil Herrens vrede bli opptent mot
dere, og han vil snart gjøre ende på
deg.

5. Mosebok 7:3–4

18 Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på vrede mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg
selv. Jeg er Herren.

3. Mosebok 19:18

11 Og Herren talte til Moses ansikt
til ansikt, som når en mann taler med
sin neste. Så vendte han tilbake til lei-
ren, men hans tjener Josva, Nuns sønn,
en ung mann, var alltid i teltet.

2. Mosebok 33:11

3 Du skal ikke ha andre guder for-
uten meg.

4 Du skal ikke gjøre deg noe utskå-
ret bilde eller noen avbildning av det
som er oppe i himmelen, eller av det
som er nede på jorden, eller av det som
er i vannet nedenfor jorden.

7 Du skal ikke misbruke Herren din
Guds navn, for Herren vil ikke holde
den uskyldig som misbruker hans
navn.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!

12 Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det landet Herren
din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.
14 Du skal ikke drive hor.
15 Du skal ikke stjele.
16 Du skal ikke si falskt vitnesbyrd

mot din neste.
17 Du skal ikke begjære.

2. Mosebok 20:3–17

5 Sett din lit til Herren av hele ditt
hjerte, og stol ikke på din forstand!

6 Kjenn ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.

Ordspråkene 3:5–6

3 Hvem skal stige opp på Herrens
berg? Hvem skal stå på hans hellige
sted?

4 Den som har skyldfrie hender og
et rent hjerte, som ikke har vendt sin
hu til løgn og ikke sverger falskt.

Salmene 24:3–4

25 Men jeg, jeg vet at min gjenløser
lever, og som den siste skal han stå
frem på støvet.

26 Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue
Gud.

Job 19:25–26

7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke
på hans utseende og på hans høye
vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser
ikke på det mennesket ser på, for men-
nesket ser på det ytre, men Herren ser
på hjertet.

1. Samuel 16:7

15 Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg i dag hvem dere vil
tjene, enten de guder deres fedre dyr-
ket på den andre siden av elven, eller
de guder amorittene dyrket, de som
hadde det landet dere nå bor i! Men jeg
og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Josva 24:15

16 Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske
dem. Deretter sender jeg bud etter
mange jegere, og de skal jage dem bort
fra hvert fjell og fra hver haug og fra
bergkløftene.

Jeremia 16:16

8 For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

9 For som himmelen er høyere enn
jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.

Jesaja 55:8–9

3 Foraktet var han og forlatt av men-
nesker, en smertens mann, vel kjent
med sykdom. Han var som en som folk
skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi
aktet ham for intet.

4 Sannelig våre sykdommer har han
tatt på seg, og våre piner har han båret.
Men vi aktet ham for plaget, slått av
Gud og gjort elendig.

5 Men han ble såret for våre over-
tredelser, knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham, for at vi skulle ha
fred, og ved hans sår har vi fått lege-
dom.

Jesaja 53:3–5

13 Og Herren sier: Fordi dette folket
holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er
langt borte fra meg, og deres frykt for
meg er et menneskebud som de har
lært,

14 se, derfor vil jeg fremdeles gå
underlig frem mot dette folket, under-
lig og forunderlig. Deres vismenns vis-
dom skal forgå, og deres forstandige
menns forstand skal skjule seg.

Jesaja 29:13–14

18 Kom og la oss gå i rette med hver-
andre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen, skal de
bli som den hvite ull.

Jesaja 1:18

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten,
før Herrens dag kommer, den store og
forferdelige.

6 Han skal vende fedrenes hjerte til
barna, og barnas hjerte til deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.

Malaki 4:5–6

8 Skal et menneske rane fra Gud,
siden dere raner fra meg? Men dere
sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tien-
den og de hellige gaver.

9 Forbannelsen har rammet dere, og
fra meg røver dere, hele folket.

10 Bær hele tienden inn i forråds-
huset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv
meg på denne måten, sier Herren,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens luker for dere og øse ut vel-
signelser over dere i rikelig mål.

Malaki 3:8–10

7 For Herren Herren gjør ikke noe
uten at han har åpenbaret sine skjulte
råd for sine tjenere profetene.

Amos 3:7

44 Og i disse kongers dager vil him-
melens Gud opprette et rike som i all
evighet ikke skal ødelegges. Dette
riket skal ikke bli overgitt til noe annet
folk. Det skal knuse og gjøre ende på
alle de andre rikene, men selv skal det
stå fast i evighet.

45 Du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke av menneske-
hender. Og den knuste jernet, kobbe-
ret, leiren, sølvet og gullet. – Den store
Gud har nå kunngjort kongen det som
heretter skal skje. Sann er drømmen,
og troverdig er tydningen av den.

Daniel 2:44–45

15 Herrens ord kom til meg, og det
lød så:

16 Og du, menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre! Og ta
deg en annen stav og skriv på den:
For Josef – en stav for Efra’im og hele
Israels hus, hans medbrødre!

17 Og sett dem sammen, den ene til
den andre, til én stav, så de blir til ett
i din hånd!

Esekiel 37:15–17


